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จังหวัดเชียงใหม่ 

 

iii ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

คำนำ 
 

รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี               
เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP 
ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยสามารถนำผลลัพธ์ท่ีได้จากการประเมินการจัดงาน นำไปใช้เป็น
แนวทางประกอบการตัดสินใจวางแผน และเตรียมการจัดงานในครั้งต่อไป รวมถึงนำข้อเสนอแนะในการจัดงาน
ครั้งนี้ไปปรับปรุง พัฒนาการจัดงานครั้งต่อไป เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนผู้มา
ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การสรุปผลการจัดงานในครั้งนี้  สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือจาก                  
ทุกภาคส่วน ท่ี เกี่ยวข้อง สำนักงานสถิ ติ จังหวัด เชียงใหม่  ขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                       
(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร) ท่ีให้การ
สนับสนุนในการดำเนินการ และขอบคุณผู้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาให้ข้อมูล                  
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประเมินผลการจัดงานครั้งนี้ด้วยดี 
 
 
         คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ 
มกราคม 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

iv ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 
เพื่อให้หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการหรือการให้บริการของภาครัฐ ตามภารกิจของหน่วยงาน ส่งเสริม
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดงาน
ระหว่างวันท่ี 5 - 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  และได้มอบหมายให้
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการประเมินผลการจัดงานดังกล่าว  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมิน ได้แก่ ประชาชนผู้มาเท่ียวงานท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 
574 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) เป็นเครื่องมือการประเมิน ซึ่งสามารถสรุปผล                
การประเมนิได้ดังนี้ 

➢ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี             

เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 574 คน ผู้ตอบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51.05 เพศชาย 
ร้อยละ 48.95 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี ร้อยละ 34.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  
ร้อยละ 41.81 ซึ่งหากพิจารณาถึงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามแล้วส่วนใหญ่ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
ร้อยละ 33.80 ท้ังนี้ ผู้มาเท่ียวงานมีท่ีพักอาศัยปัจจุบันอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 89.72 

➢ การรับรู้/รับทราบการจัดงาน 
ผู้มาเท่ียวงานส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสารการจัดงานจากส่ือออนไลน์ (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์) 

จากโปสเตอร์/ป้ายโฆษณา และส่ือบุคคล (เพื่อน/ญาติ/ฯลฯ) ตามลำดับ 

แผนภูมิ ก ร้อยละการรับรู้/รับทราบการจัดงาน จำแนกตามส่ือ 

 
*ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

v ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

➢ ค่าใช้จ่ายของผู้มาเที่ยวงาน 
เมื่อพิจารณาในส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้มาเท่ียวงาน พบว่า ประชาชนผู้มาเท่ียวงาน                   

มีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 775.62 บาท/คน โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหารและเครื่องด่ืม มากท่ีสุด 

แผนภูมิ ข ร้อยละค่าใช้จ่ายของผู้มาเท่ียวงาน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย 

 
➢ ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดงาน 

ผู้มาเท่ียวงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดงานในด้านสถานท่ีในการจัดงาน ร้อยละ 
84.00 รองลงมาคือ ระยะเวลาการจัดงาน (12 วัน) ร้อยละ 83.40 และกิจกรรมบนเวทีกลาง (การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลง และอื่น ๆ) ร้อยละ 81.80 ตามลำดับ สำหรับจุดท้ิงขยะ ผู้มาเท่ียวงาน    
มีความพึงพอใจเพียงร้อยละ 66.80 และการจัดงานครั้งนี้ ประชาชนท่ีมาเท่ียวงาน มีความพึงพอใจ             
ต่อการจัดงานโดยภาพรวม ร้อยละ 81.80 

แผนภูมิ ค ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดงาน จำแนกตามประเด็นความคิดเห็น 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

vi ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

➢ บูธหรือการจัดนิทรรศการที่ประชาชนชื่นชอบ 
ประชาชนท่ีมาเท่ียวชมงานส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นต่อนิทรรศการของหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาท่ี ช่ืนชอบ พบว่า ประชาชนช่ืนชอบบูธหรือการจัดนิทรรศการของ        
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มากท่ีสุด ร้อยละ 29.36  

แผนภูมิ ง ร้อยละของประชาชนท่ีช่ืนชอบบูธหรือการจัดนิทรรศการ จำแนกตามหน่วยงาน 10 อันดับแรก 

 
*ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 

➢ การเดินทางมาเที่ยวงานในคร้ังต่อไป 
ประชาชนผู้มาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566                 

ใหค้วามเห็นว่าหากมีการจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไป จะกลับมาเท่ียวงานอีก ร้อยละ 77.35 

แผนภูมิ จ ร้อยละความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเดินทางมาเท่ียวงานในครั้งต่อไป 

 
➢ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ประชาชนท่ีมาเท่ียวงานได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป 5 อันดับแรก ดังแผนภูมิ ฉ 

แผนภูมิ ฉ ร้อยละข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
*ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
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vii ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

สารบัญ 
 หน้า 
คำนำ iii 
บทสรุปผู้บริหาร iv 
สารบัญ vii 
สารบัญแผนภูมิ viii 
สารบัญตาราง ix 
บทท่ี 1     บทนำ  
 1. ความเป็นมา 1 
 2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 3 
 3. ขอบเขตการประเมิน 3 
 4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 3 
   

บทที่ 2     ระเบียบวิธีการประเมิน  

 1. รูปแบบท่ีใช้ประเมิน 4 
 2. วิธีการประเมิน 5 
   

บทที่ 3     ผลการสำรวจ  
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 7 
 2. การมาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 

2566 
 
9 

 3.  ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน 11 
 4. บูธหรือการจัดนิทรรศการท่ีประชาชนช่ืนชอบ 13 
 5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางมาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี

เมืองเชียงใหม ่ในครั้งต่อไป 
 

14 
 6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 14 
   

ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี                

เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 
 

16 
ภาคผนวก ข ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ 19 
ภาคผนวก ค ประมวลภาพงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 42 

 
 
 
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

viii ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

สารบัญแผนภูม ิ
 
 หน้า 
แผนภูมิ ก ร้อยละการรับรู้/รับทราบการจัดงาน จำแนกตามส่ือ iv 
แผนภูมิ ข ร้อยละค่าใช้จ่ายของผู้มาเท่ียวงาน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย v 
แผนภูมิ ค ร้อยละความพึงพอใจต่อการจัดงาน จำแนกตามประเด็นความคิดเห็น v 
แผนภูมิ ง ร้อยละของประชาชนท่ีช่ืนชอบบูธหรือการจัดนิทรรศการ จำแนกตามหน่วยงาน  
            10 อันดับแรก 

 
vi 

แผนภูมิ จ ร้อยละความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเดินทางมาเท่ียวงานในครั้งต่อไป vi 
แผนภูมิ ฉ ร้อยละข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ vi 
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ix ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตาราง 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 7 
ตาราง 2 การเคยมาเท่ียวงาน 9 
ตาราง 3 การรับรู้/รับทราบการจัดงาน 10 
ตาราง 4 วัตถุประสงค์การมาเท่ียวงาน 10 
ตาราง 5 ค่าใช้จ่ายของผู้มาเท่ียวงาน 11 
ตาราง 6 ความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงาน 12 
ตาราง 7 บูธหรือการจัดนิทรรศการท่ีประชาชนช่ืนชอบ 13 
ตาราง 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเดินทางมาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี 
           เมืองเชียงใหม่ในครั้งต่อไป 

 
14 

ตาราง 9 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมาเท่ียวงาน 14 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

1 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

บทท่ี 1 
บทนำ 

1. ความเป็นมา 
งานฤดูหนาวเป็นงานรื่นเริงประจำปีของเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นในราวปลายเดือนธันวาคม              

ถึงต้นเดือนมกราคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวท่ีเชียงใหม่มีความสวยงามมากท่ีสุด อากาศเย็นสบาย ธรรมชาติ
สวยงาม ดอกไม้กำลังบานสะพรั่ง พืชผักผลไม้อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพืชเมืองหนาว เช่น ส้ม สตรอเบอรี่            
เป็นต้น  

งานฤดูหนาวเป็นงานท่ีสืบเนื่องมาจากงานแสดงพืชผล ซึ่งเป็นงานแสดงผลผลิตของนักเรียน 
โรงเรียนฝึกหัดครูช้างเผือก (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) ในปีพ.ศ. 2474 การจัดงานดังกล่าวได้
ชะงักไป ต่อมาพระยาอนุบาลพายัพกิจ (ปุ่น อาสนจินดา) ซึ่งเป็นปลัดมณฑลพายัพได้จัดงานขึ้นใหม่                        
และเปลี่ยนมาเป็นงานฤดูหนาว จัดเป็นงานรื่นเริงประจำปีของชาวเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ                
จัดงาน 3 ประการด้วยกัน คือ ประการท่ี 1 เพื่อหาเงินบำรุงด้านการศึกษา ประการท่ี 2 เพื่อหาเงินช่วยเหลือ
ด้านการสาธารณสุขโดยเฉพาะเด็กกำพร้า และประการที ่ 3  เพื ่อหาเงินสนับสนุนการเพาะปลูก                 
สัตว์พาหนะและปศุสัตว์ เงินดังกล่าวได้จากค่าเช่าร้าน และค่าบัตรผ่านประตู บัตรผ่านประตูจะมีหมายเลข
บัตรกำกับเพื่อใช้ในการออกรางวัล ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่และมีมูลค่ามาก จนกลายเป็นส่ิงท่ีดึงดูดให้คนซื้อบัตร                
เท่ียวงานเปน็จำนวนมาก  

จากงานแสดงพืชผลพัฒนามาสู่งานฤดูหนาว มีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงไปหลายประการ                       
ท้ังสถานท่ีจัดงาน และเนื้อหาในการจัดงานมีความหลากหลายมากขึ้น สถานที่จัดงานมีการเปล่ียนแปลง
หลายครั้ง คือ พ.ศ. 2491 จัดท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย พ.ศ. 2497 จัดท่ีสนามกีฬาเทศบาล และต่อมาย้ายมา
จัดในบริเวณท่ีว่างของส่วนราชการด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่หลังใหม่ บนถนนสายเชียงใหม่ - แม่ริม 
ซึ่งเป็นสถานท่ีจัดงานฤดูหนาวมาจนถึงทุกวันนี้  งานฤดูหนาวเป็นงานออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ                       
ท้ังหน่วยงานราชการ และร้านค้าเอกชน 1/ 

งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่าง
วันท่ี 5 - 16 มกราคม 2566 ณ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน                
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงนิทรรศการหรือการให้บริการของภาครัฐ ตามภารกิจของหน่วยงาน ส่งเสริม
การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการมี             
ส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ผู้นำท้องท่ี และผู้นำท้องถิ่น การจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกร้านกาชาด    
การออกร้านผลิตภัณฑ์ของชุมชน หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าตลาดประชารัฐ การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวภายในจังหวัดเชียงใหม่ ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจัดนิทรรศการผลการ
ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่ีสำคัญในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการแสดงมหรสพ
คอนเสิร์ต การเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่ และงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นประเพณีท่ีดำเนินการสืบเนื่อง            
ต่อกันมาเป็นประจำทุกปี 

 
 

1/ อ้างอิง : สุดารา สุจฉายา (บรรณาธิการ). (2540). เชียงใหม ่แดนแห่งต้นธารศูนย์กลางของอาณาจักรและ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา. กรุงเทพฯ: สารคดี.



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

2 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง

เชียงใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 24 คณะ เพื่อให้การจัดงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการอำนวยการ 
2) คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ 
3) คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ีและสาธารณูปโภค  
4) คณะกรรมการฝ่ายติดต้ังและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 
5) คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ 
6) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
7) คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย  
8) คณะกรรมการฝ่ายจัดระเบียบและความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณงาน 
9) คณะกรรมการฝ่ายรักษาพยาบาล 
10) คณะกรรมการออกร้านกาชาด การจัดนิทรรศการ  
11) คณะกรรมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน 
11.1 คณะกรรมการกำหนดกรอบแนวคิด รูปแบบแนวทางการจัดนิทรรศการ

และกิจกรรม 
11.2 คณะกรรมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมของส่วนราชการ 

สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  
11.3 การจัดนิทรรศการ การแสดงผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
12) คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP 

และของดี 25 อำเภอ 
13) คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ และลดรายจ่ายให้แก่

ประชาชน 
14) คณะกรรมการส่งเสริมการแสดงออกถึงความสามารถ และดนตรีของเยาวชน

ในสถาบันการศึกษา หรือชุมชน 
15) คณะกรรมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566  
16) คณะกรรมการจัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2566 
17) คณะกรรมการจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องท่ี/ท้องถิ่น 
18) คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมประกวดรำวงประยุกต์  
19) คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมประกวดพืชผลทางการเกษตร 
20) คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมประกวดสัตว์ 
21) คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรมแข่งขันกีฬา  
22) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
23) คณะกรรมการด้านการคมนาคมขนส่ง 
24) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

3 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 โดยให้คณะกรรมการทุกฝ่ายได้ให้ความสำคัญ และเอาใจใส่ในการจัดกิจกรรมและภารกิจท่ี
ได้รับมอบหมายให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

 จากความสำคัญของบทบาทหน้าท่ีประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลท่ีสำนักงานสถิติ
จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบหมาย จึงได้มีการกำหนดแนวทางการประเมินผลการจัดงานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในประเด็นหลักของการจัดงานในครั้งนี้มาใช้ในการประเมินผลการ
จัดงานดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
1) เพื่อรวบรวมข้อมูลของประชาชนผู้มาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 

2566 รวมถึงความพึงพอใจและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประเมินผลการจัดงาน 
2) เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน มีข้อมูลนำไป

ประกอบการตัดสินใจ การวางแผน พัฒนาต่อยอด และปรับปรุงการจัดงานหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ในครั้งต่อไป 

3. ขอบเขตของการประเมิน 
3.1 ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีมาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP              
ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 574 คน 

3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
กำหนดขอบเขตเนื้อหาในการประเมินครั้งนี้ จำนวน 2 ตอน ได้แก ่
- ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
- ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน 

OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบผลการประเมินการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมือง
เชียงใหม่ ประจำปี 2566 รวมถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้มาเท่ียวงาน 

2) เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่นำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางการประกอบการตัดสินใจในการพัฒนา
กระบวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

4 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

บทท่ี 2 
ระเบียบวิธีการประเมิน 

 
การประเมินผลการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการจัดงาน ได้กำหนดระเบียบวิธีการ
ประเมิน รายละเอียดตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้ 

1. รูปแบบทีใ่ช้ในการประเมิน  
การประเมินผลการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดประเด็นในการประเมินไว้ทั้งหมด 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.1 เพศ 
1.2 อายุ 
1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด 
1.4 อาชีพปัจจุบัน 
1.5 ท่ีอยู่ปัจจุบัน 
1.6 ท่านเคยมาเท่ียวชมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่หรือไม่   
1.7 ท่านรับทราบการจัดงานครั้งนี้ จากส่ือชนิดใด 
1.8 วัตถุประสงค์ของการมาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ่
1.9 ท่านคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายเท่ียวชมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 

ประจำปี 2566 ในด้านใดบ้าง 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP             

ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ประกอบด้วย 
2.1 ความพึงพอใจต่อการจัดงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 19 ประเด็น ดังนี้ 

2.1.1 การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 
2.1.2 สถานท่ีในการจัดงาน 
2.1.3 ระยะเวลาการจัดงาน (12 วัน) 
2.1.4 รูปแบบแผนผังการจัดงาน 
2.1.5 การจัดแสงสว่างบริเวณงาน 
2.1.6 ความเพียงพอ/ความสะอาดของห้องน้ำ 
2.1.7 จุดท้ิงขยะ 
2.1.8 การรักษาความปลอดภัย/ความสงบเรียบร้อย 
2.1.9 การอำนวยความสะดวกด้านจราจรและสถานท่ีจอดรถ 
2.1.10  หน่วยรักษาพยาบาล 
2.1.11  กิจกรรมบนเวทีกลาง (การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดร้องเพลง และอื่น ๆ) 
2.1.12  การประกวดนางสาวเชียงใหม่ 
2.1.13  นิทรรศการและกิจกรรมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ/สถาบันการศึกษา 
2.1.14  นทิรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และของดี 25 อำเภอ 
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2.1.15  การออกร้านกาชาด/การออกสลากกาชาด 
2.1.16  ความหลากหลายและคุณภาพของสินค้าท่ีจำหน่าย 
2.1.17  ความสะอาดและคุณภาพของอาหาร/เครื่องด่ืมท่ีจำหน่าย 
2.1.18  จุดเช็คอินถ่ายภาพ (Check in) 
2.1.19  ความพึงพอใจโดยภาพรวมของการจัดงาน 

2.2 ท่านช่ืนชอบบูธหรือการจัดนิทรรศการของหน่วยงานใดมากท่ีสุด 3 อันดับแรก 
2.3 ในปีต่อไป ท่านจะกลับมาเท่ียวงานอีกหรือไม่ 
2.4 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

2. วิธีการประเมิน 
 สำหรับการประเมินผลการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 

2566 สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวิธีการประเมินตามหัวข้อ ดังนี้ 
2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ ประชาชนผู้มาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 
ประจำปี 2566 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ีมาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP              
ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 574 คน 

 2.2 แผนการเลือกตัวอย่าง 
เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling)  

กำหนดวิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยให้กระจายเพศของผู้มาเท่ียวงาน 
2.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมิน  

แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) 
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การประเมินผลการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ 
ประจำปี 2566 ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนผู้มาเท่ียวงาน 574 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้ เครื่ อ ง Tablet/Smart Phone ด้วยวิธี การ สัมภาษณ์                 
โดยเจ้าหน้าท่ีของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสำรวจข้อมูลในระหว่างวันท่ี 
5 - 16 มกราคม 2566 

2.5 การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  
การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ได้

ดำเนินการจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ความสอดคล้อง และความแนบนัยของข้อมูล 
2. นำข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลเป็นรูปตาราง โดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

และวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน 
OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ในรูปของคะแนนเฉล่ียและร้อยละ                  
โดยเสนอผลในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบคำบรรยาย 
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2.6 หลักเกณฑ์การคำนวณคะแนนและการแปลผล 
การคำนวณคะแนน และการแปลผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ของประชาชนเกี่ยวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม ่
ประจำปี 2566 มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1. ตัวแปรความพึงพอใจต่อการจัดงานด้านต่าง ๆ การคำนวณคะแนนแต่ละ
ระดับความพึงพอใจของในแต่ละประเด็น กำหนดเกณฑ์ตามระบบ Likert Scales 
แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 

ระดับความพึงพอใจ คะแนน 
มากท่ีสุด 5 
มาก 4 
ปานกลาง 3 
น้อย 2 
น้อยท่ีสุด 
ไม่มีความคิดเห็น 

1 
0 

 
2. สำหรับการแปลผลคะแนนความพึงพอใจ มีหลักเกณฑ์ การแบ่งช่วงคะแนน

ตามระบบ Likert Scales ซึ่งแต่ละช่วงคะแนนเท่ากัน (Class Interval) ดังนี้ 

                               การแปลความหมาย คะแนนเฉล่ีย 

คะแนนเฉลี่ย การแปลความหมาย 
4.21 – 5.00 มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 มีความพึงพอใจระดับมาก 
2.21 – 3.40 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
1.81 – 2.20 มีความพึงพอใจระดับน้อย 
1.00 – 1.80 มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
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บทท่ี 3 
ผลการสำรวจ 

 
การประเมินผลการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566              

ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากประชาชนผู้มาเท่ียวงาน จำนวน 574 คน จากการประมวลผล                  
และวิเคราะห์ข้อมลูสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี             

เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 จำนวน 574 คน พบว่า  
เพศ ประชาชนผู้มาเท่ียวงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ ร้อยละ51.05  และ 

48.95 ตามลำดับ 
อายุ ประชาชนผู้มาเท่ียวงานส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี ร้อยละ 34.50 รองลงมาคือ 

อายุ 30 - 39 ปี ร้อยละ 19.86 อายุ 15 - 19 ปี ร้อยละ 16.55 อายุ 40 – 49 ปี ร้อยละ 15.68 อายุ 50 – 59 ปี 
ร้อยละ 8.71 และอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 4.70 ตามลำดับ 

ระดับการศึกษาสูงสุด ประชาชนผู้มาเท่ียวงานส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก
ท่ีสุด  ร้อยละ 41.81 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 18.64 ระดับปวช./ปวส./ปวท./
อนุปริญญา ร้อยละ 14.81 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 9.58 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 8.54 สูงกว่า
ปริญญาตรี ร้อยละ 4.01 และไม่เคยเรียน/ต่ำกว่าประถมศึกษา ร้อยละ 2.61 ตามลำดับ 

อาชีพปัจจุบัน ประชาชนผู้มาเท่ียวงานส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 33.80 
รองลงมาคือ พนักงานและลูกจ้างเอกชน ร้อยละ 19.86 ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ร้อยละ 16.38 ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 13.07 รับจ้างท่ัวไป/กรรมกร ร้อยละ 8.71 แม่บ้าน/
พ่อบ้าน/เกษียณอายุ/ไม่ได้ประกอบอาชีพ ร้อยละ 5.05 และเกษตรกร ร้อยละ 3.13 ตามลำดับ 

ที่อยู่ปัจจุบัน เมื่อพิจารณาถึงท่ีอยู่ปัจจุบันของผู้มาเท่ียวงานส่วนใหญ่เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่               
ร้อยละ 89.72 และเป็นคนต่างจังหวัด ร้อยละ 10.28 ตามลำดับ 
ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
เพศ 100.00 
     ชาย 48.95 
     หญิง 51.05 
อาย ุ 100.00 
     15-19 ปี 16.55 
     20-29 ปี 34.50 
     30-39 ปี 19.86 
     40-49 ปี 15.68 
     50-59 ปี 8.71 
     60 ปีข้ึนไป 4.70 
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ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรและสังคม ร้อยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด 100.00 
     ไม่เคยเรียน/ต่ำกว่าประถมศึกษา 2.61 
     ประถมศึกษา 8.54 
     มัธยมศึกษาตอนต้น 9.58 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 18.64 
     ปวช./ปวส./ปวท./อนุปริญญา 14.81 
     ปริญญาตรี 41.81 
     สูงกว่าปริญญาตรี 4.01 
อาชีพปัจจุบนั 100.00 
     ข้าราชการ/พนักงาน ลูกจ้างของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 16.38 
     พนักงานและลูกจ้างเอกชน 19.86 
     ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 13.07 
     เกษตรกร 3.13 
     รบัจ้างท่ัวไป/กรรมกร 8.71 
     นักเรียน/นักศึกษา 33.80 
     แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณอายุ/ไม่ได้ประกอบอาชีพ 5.05 
ที่อยู่ปัจจุบัน 100.00 
     เชียงใหม่ 89.72 
          เมืองเชียงใหม่ 37.81 
          แม่ริม 14.63 
          สันทราย 7.84 
          แมแ่ตง 5.23 
          หางดง 5.05 
          สันกำแพง 4.01 
          ดอยสะเก็ด 3.66 
          สันป่าตอง 2.96 

          สารภี 1.57 
          เชียงดาว 1.39 
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ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรและสังคม ร้อยละ 
          ฝาง 1.22 
          สะเมิง 1.22 
          พร้าว 0.52 
          แม่ออน 0.52 
          จอมทอง 0.35 
          แม่แจ่ม 0.35 
          กัลยาณิวัฒนา 0.35 
          แม่อาย 0.35 
          ฮอด 0.35 
          ดอยหล่อ 0.17 
          แม่วาง 0.17 
     ต่างจังหวัด 10.28 

 

2. การมาเที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

การเคยมาเที่ยวงาน จากการสำรวจพบว่า ผู้มาเท่ียวงานส่วนใหญ่เคยมาเท่ียวงานบางปี             
ร้อยละ 44.42 รองลงมาคือ มาเท่ียวทุกปี (มาเท่ียวชมงานอย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน) ร้อยละ 33.28 และไม่เคย
มาเท่ียวงาน ร้อยละ 22.30 ตามลำดับ 

ตาราง 2 การเคยมาเที่ยวงาน 

การเคยมาเที่ยวงาน ร้อยละ 
รวม 100.00 
     ไม่เคย 22.30 
     บางปี 44.42 
     ทุกปี (มาเท่ียวชมงานอย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน) 33.28 

 

การรับรู้/รับทราบการจัดงาน ผู้มาเท่ียวงานส่วนใหญ่ทราบข้อมูลข่าวสารการจัดงานจาก             
ส่ือออนไลน์ (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์) ร้อยละ 64.98 รองลงมาคือ โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา ร้อยละ 47.04                 
ส่ือบุคคล (เพื่อน/ญาติ/ฯลฯ) ร้อยละ 43.21 เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ร้อยละ 7.32 วิทยุ ร้อยละ 3.14 
โทรทัศน์ ร้อยละ 2.96 รถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี ร้อยละ 2.09 และหนังสือพิมพ์ ร้อยละ 0.70 ตามลำดับ 
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ตาราง 3 การรับรู้/รับทราบการจัดงาน 

การรับรู้/รับทราบการจัดงาน ร้อยละ 
     ส่ือออนไลน์ (เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์) 64.98 
     โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา 47.04 
     ส่ือบุคคล (เพื่อน/ญาติ/ฯลฯ) 43.21 
     เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว 7.32 
     วิทยุ 3.14 
     โทรทัศน์  2.96 
     รถประชาสัมพันธ์เคล่ือนท่ี 2.09 
     หนังสือพิมพ์ 0.70 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
 

วัตถุประสงค์การมาเที่ยวงาน ผู้มาเท่ียวงานส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การมาเท่ียวงานเพื่อ
พักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 79.62 รองลงมาคือ ชมและเลือกซื้อสินค้าท่ัวไป ร้อยละ 59.76 ชมนิทรรศการ
วิชาการ/ผลงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 23.52 ชมการสาธิตและเลือกซื้อสินค้า OTOP ร้อยละ 
19.16 ชมการออกร้านกาชาด/การออกสลากกาชาด ร้อยละ 18.47 ชมการแข่งขัน/การประกวดต่าง ๆ ร้อยละ 
12.20 และอื่น ๆ เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีประจำบธู ร้อยละ 0.70 ตามลำดับ 

ตาราง 4 วัตถุประสงคก์ารมาเที่ยวงาน 

วัตถุประสงค์การมาเที่ยวงาน ร้อยละ 
     พักผ่อนหย่อนใจ 79.62 
     ชมและเลือกซื้อสินค้าท่ัวไป 59.76 
     ชมนิทรรศการวิชาการ/ผลงานของส่วนราชการ    

รัฐวิสาหกิจ 
23.52 

     ชมการสาธิตและเลือกซื้อสินค้า OTOP 19.16 
     ชมการออกร้านกาชาด/การออกสลากกาชาด 18.47 
     ชมการแข่งขัน/การประกวดต่าง ๆ 12.20 
     อื่น ๆ เช่น เป็นเจ้าหน้าท่ีประจำบูธ เป็นต้น 0.70 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
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ค่าใช้จ่ายของผู้มาเที่ยวงาน หากพิจารณาในส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้มาเท่ียวงาน พบว่า 
ประชาชนผู้มาเท่ียวงานมีค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียคนละ 775.62 บาท โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าอาหารและ
เครื่องด่ืมมากท่ีสุด ร้อยละ 30.17 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายด้านสินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 
20.24 และค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง ร้อยละ 12.98 ตามลำดับ 

ตาราง 5 ค่าใช้จ่ายของผู้มาเที่ยวงาน 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในด้านต่าง ๆ ร้อยละ 
    ค่าอาหารและเครื่องด่ืม 30.17 
    สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ในครัวเรือน 20.24 
    ค่าใช้จ่ายด้านความบันเทิง 12.98 
    ของใช้ส่วนตัวและเครื่องประดับ 11.95 
    สินค้าโอทอป (OTOP)/ของท่ีระลึก 10.66 
    สินค้าอื่น ๆ (ไม้ดอกไม้ประดับ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ) 4.51 
    อื่น ๆ 9.49 

 
3. ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดงาน 

ประชาชนท่ีมาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566                
มีความพึงพอใจต่อการจัดงานโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.80 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของผู้มาเท่ียวงานในแต่ละด้าน พบว่า ผู้มาเท่ียวงานส่วนใหญ่              
มีความพึงพอใจต่อการจัดงานในด้านในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก โดยผู้มาเท่ียวงานมีความพึงพอใจต่อการจัด
งานด้านสถานท่ีในการจัดงาน มีคะแนนเฉล่ีย 4.20 คิดเป็นร้อยละ 84.00 รองลงมาคือ ระยะเวลาการจัดงาน 
(12 วัน) มีคะแนนเฉล่ีย 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.40 และกิจกรรมบนเวทีกลาง (การแสดงศิลปวัฒนธรรม                
การประกวดร้องเพลง และอื่น ๆ) มีคะแนนเฉล่ีย 4.09 คิดเป็นร้อยละ 81.80 ตามลำดับ สำหรับจุดท้ิงขยะ               
ผู้มาเท่ียวงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 3.34 คิดเป็นร้อยละ 66.80 
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ตาราง 6 ความพึงพอใจของประชาชนเก่ียวกับการจัดงาน 

รายการ 
รวม 

  

ร้อยละระดับความพึงพอใจ 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ร้อยละ 

ระดับ
ความ 
พึง

พอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก  
ปาน
กลาง  

น้อย  
น้อย 
ที่สุด  

ไม่แสดง
ความ
คิดเห็น 

1. สถานที่ในการจัดงาน 100.00 35.54 50.35 13.24 0.70 0.17 - 4.20 84.00 มาก 
2. ระยะเวลาการจัดงาน (12 วัน) 100.00 37.98 44.25 16.03 0.70 0.17 0.87 4.17 83.40 มาก 
3. กิจกรรมบนเวทีกลาง (การ

แสดงศิลปวัฒนธรรม การ
ประกวดร้องเพลง และอื่น ๆ) 

100.00 33.80 46.17 17.07 1.74 0.17 1.05 4.09 81.80 มาก 

4. การจัดแสงสว่างบริเวณงาน 100.00 32.93 44.95 20.21 1.57 0.17 0.17 4.08 81.60 มาก 
5. ความหลากหลายและคุณภาพ

ของสินค้าท่ีจำหน่าย 
100.00 33.97 43.90 19.34 2.09 0.18 0.52 4.08 81.60 มาก 

6. นิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
OTOP และของดี 25 อำเภอ 

100.00 33.45 45.99 17.60 1.74 - 1.22 4.07 81.40 มาก 

7. การประชาสัมพันธ์การจัดงาน 100.00 31.01 47.04 19.51 1.05 0.17 1.22 4.04 80.80 มาก 

8. จุดเช็คอินถ่ายภาพ (Check in) 100.00 29.62 47.91 18.81 2.61 0.70 0.35 4.02 80.40 มาก 

9. นิทรรศการและกิจกรรมของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ/
สถาบันการศึกษา 

100.00 28.92 48.61 18.29 1.92 0.52 1.74 3.98 79.60 มาก 

10. รูปแบบแผนผังการจัดงาน 100.00 27.70 44.60 24.74 2.79 0.17 - 3.97 79.40 มาก 

11. การออกร้านกาชาด/การออก
สลากกาชาด 

100.00 30.66 44.25 20.38 2.79 0.35 1.57 3.97 79.40 มาก 

12. ความสะอาดและคุณภาพของ
อาหาร/เครื่องด่ืมที่จำหน่าย 

100.00 28.05 40.77 25.61 4.35 0.87 0.35 3.90 78.00 มาก 

13. การประกวดนางสาวเชียงใหม่ 100.00 28.57 43.56 22.30 1.39 - 4.18 3.87 77.40 มาก 
14. หน่วยรักษาพยาบาล 100.00 23.00 42.86 29.44 3.48 0.52 0.70 3.82 76.40 มาก 

15. การรักษาความปลอดภัย/ความ
สงบเรียบร้อย 

100.00 24.74 35.72 32.23 6.27 0.87 0.17 3.77 75.40 มาก 

16. การอำนวยความสะดวกด้าน
จราจรและสถานที่จอดรถ  

100.00 21.95 34.67 32.06 7.84 2.44 1.04 3.63 72.60 มาก 

17. ความเพียงพอ/ความสะอาด
ของห้องน้ำ 

100.00 18.47 32.41 36.41 8.01 2.09 2.61 3.49 69.80 มาก 

18. จุดทิ้งขยะ 100.00 14.11 31.53 35.72 14.11 2.44 2.09 3.34 66.80 ปาน 
กลาง 

19 ความพึงพอใจโดยภาพรวมของ
การจัดงาน 

100.00 30.31 50.17 17.77 1.57 0.18 - 4.09 81.80 มาก 
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4. บูธหรือการจัดนิทรรศการที่ประชาชนชื่นชอบ 
ประชาชนท่ีมาเท่ียวชมงานส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นต่อนิทรรศการของหน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาท่ีช่ืนชอบ พบว่าประชาชนช่ืนชอบบูธหรือการจัดนิทรรศการของ        
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่มากท่ีสุด ร้อยละ 29.36 รองลงมาคือ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ร้อยละ 19.57 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ร้อยละ 17.18 ตามลำดับ 

ตาราง 7 บูธหรือการจัดนิทรรศการที่ประชาชนชื่นชอบ 
ลำดับที่ กิจกรรม ร้อยละ 

1 เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ 29.36 
2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม ่ 19.57 
3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 17.18 
4 กรมชลประทาน 15.51 
5 มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 6.21 
6 เทศบาลนครเชียงใหม่ 5.49 
7 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 5.49 
8 เชียงใหม่ไนท์ซาฟาร ี 4.06 
9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.82 
10 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 3.82 
11 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 3.82 
12 วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 3.10 
13 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.39 
14 คลังจังหวัดเชียงใหม่ 2.15 
15 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์วิจัยและพฒันาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืดเชียงใหม่ 1.91 
16 สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 1.67 
17 สำนักงานพาณชิย์จังหวัดเชียงใหม่ 1.43 
18 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 0.95 
19 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 0.72 
20 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 0.72 
21 มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 0.48 
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 0.24 
23 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 0.24 
24 สถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหม ่ 0.24 
25 สำนักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ที่ 7 0.24 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
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5. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางมาเที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่                       
ในคร้ังต่อไป 

ประชาชนผู้มาเท่ียวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566                 
ให้ความเห็นว่าหากมีการจัดงานดังกล่าวในครั้งต่อไป จะกลับมาเท่ียวงานอีก ร้อยละ 77.35 ไม่แน่ใจ ร้อยละ
20.91 และ ไม่มา ร้อยละ 1.74 

ตาราง 8 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเดินทางมาเที่ยวงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่                       
ในคร้ังต่อไป 

การเดินทางมาเที่ยวงาน ในคร้ังต่อไป ร้อยละ 
     มา 77.35 
     ไม่มา 1.74 
     ไม่แน่ใจ 20.91 

 

6. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ประชาชนท่ีมาเท่ียวงานได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์เพื่อนำไปใช้ในการ

ปรับปรุงการจัดงานในครั้งต่อไป แสดงความเห็นว่า ฝุ่นบริเวณงานและบริเวณลานจอดรถมีปริมาณมาก ร้อยละ 
28.78 รองลงมาคือ การจัดการขยะ (จุดท้ิงขยะไม่เพียงพอ ควรมีการจัดเก็บขยะให้ดีกว่านี้) ร้อยละ 26.62 
และท่ีจอดรถ (ลานจอดรถไม่เพียงพอ ไม่ควรเก็บค่าจอดรถ) ร้อยละ 19.42 

ตาราง 9 ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะของประชาชนท่ีมาเที่ยวงาน (ผู้แสดงความคิดเห็น 139 คน) 
ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ ร้อยละ 

1. ด้านฝุ่นบริเวณงานและบริเวณลานจอดรถมีปริมาณมาก 28.78 

2. ด้านการจัดการขยะ (จุดท้ิงขยะไม่เพียงพอ ควรมีการจัดเก็บขยะให้ดีกว่านี้) 26.62 

3. ด้านท่ีจอดรถ (ลานจอดรถไม่เพียงพอ ไม่ควรเก็บค่าจอดรถ) 19.42 
4. ด้านกิจกรรมภายในงานท่ีช่ืนชอบ (การประกวดนางสาวเชียงใหม่  
    การประกวดร้องเพลง) 

 
16.55 

5. ด้านสินค้าและอาหารราคาแพง 12.23 

6. ด้านห้องน้ำ (ห้องน้ำไม่เพียงพอ ไม่ควรเกบ็ค่าบริการ) 7.91 

7. ด้านการจราจร (การจราจรติดขัด ทางสัญจรแคบ) 7.19 

8. ด้านสลากกาชาด (ปริมาณสลากกาชาดไม่เพียงพอ) 5.04 

9. ด้านร้านค้า (ไม่ติดป้ายราคา จัดระเบียบร้านค้า) 2.88 
10. อื่น ๆ เช่น เพิ่มพื้นท่ีนั่งรับประทานอาหาร เพิ่มความหลากหลายของ

กิจกรรมภายในงาน เป็นต้น 
 

7.91 
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ 
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

15 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

16 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

17 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

18 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

19 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

20 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

21 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

22 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

23 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

24 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

25 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

26 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

27 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

28 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

29 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

30 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

31 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

32 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

33 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

34 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

35 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

36 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

37 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

38 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

39 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

40 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

41 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 
 
 
 

 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

42 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

43 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 
ประมวลภาพงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 

พิธีเปิดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

44 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 

บรรยากาศการออกร้านกาชาด/การออกสลากกาชาดการกุศล 

  
 

  
 

  
 

  



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

45 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

 

การประกวดนางสาวเชียงใหม่ 

   
  

   
  

  
  

   



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

46 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดี 25 อำเภอ 

  
  

  
 

   
 

  
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

47 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

บรรยากาศบูธ/การจัดนิทรรศการของหน่วยงาน 

  
   

  
 

  
  

  
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

48 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งท้องที่ท้องถ่ิน 

   
 

    

   
 

   
 

 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

49 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

ประกวดรำวงประยุกต์ “แม่บ้านท้องถ่ินท้องที่” 

    

  
 

  
 

  
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

50 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

การประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” 

    

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

51 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

ภาพบรรยากาศภายในงาน 

  
   

     

  
 

  
 
 
 
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

52 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ประเมินผล 
การจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

   
 

  
 

  
 



   

  

จังหวัดเชียงใหม่ 

 

53 ผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมอืงเชียงใหม่ ประจำปี 2566 

   
   

  
 

  
 

 




