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1. ที่มาและความสําคญั 

 เทศบาลนครตรังมีการจัดโครงการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ขึ้นทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ.2559 
ได้จัดงานระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2559  ณ บริเวณถนนวิเศษกุล หน้าสํานักงาน
เทศบาลนครตรัง และ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง  อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริม สืบทอดประเพณีที่ดีงามของชาวตรัง และเพ่ือให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ร่วม
เฉลิมฉลองและมีความสุข สนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า  พุทธศักราช ๒๕๕๘ 
และต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทั้งน้ีฝ่ายติดตามและประเมินผลงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ประจําปี 2559 ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือจัดเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดงานและได้สํารวจ
ความพึงพอใจผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลนครตรังด้วย เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับการปรับปรุงแก้ไข
ในการดําเนินโครงการในปีถัดไป 

 
2. วิธีการดําเนินการ 
 2.1 การจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของงานงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
ประจําปี 2559 จากการลงสํารวจแบบสอบถามระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 120 ชุด และจากใน
เว็บไซต์เทศบาลนครตรัง www.trangcity.go.th จํานวน 30 ชุด รวมเป็น 150 ชุด เพ่ือให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นด้วย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูล เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และที่พักอาศัย ลักษณะ
คําถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีประเด็นในการให้แสดงความคิดเห็น 9
ประเด็น ดังน้ี 
  1. กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการแสดงบนเวที / การแสดงวงดนตรี / การประกวด Young 
Trang City Contest 2016 / การแสดงของศิลปิน / กิจกรรมนับถอยหลัง (Countdown 2016) / การทําบุญ
ตักบาตรเน่ืองในวันปีใหม่ 
  2. การออกร้านค้าและการจําหน่ายอาหาร 
  3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน 
  4. การประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน 
  5. การอํานวยความสะดวกในการจัดการจราจร 
  6. การรักษาความสงบเรียบร้อย / ความปลอดภัยภายในงาน 
  7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน 
  8. การรักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงาน 
  9. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์ 
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โดยกําหนดลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

   5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 3 ให้แสดงความคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 ข้อมูลจากแบบสอบถาม มีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลเพศ อายุ การศึกษา อาชีพและที่พักอาศัยใช้สถิติ 
เชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) 
  ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) และค่าเฉล่ีย (Mean) 
  ส่วนที่ 3 ให้แสดงความคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.2 ข้อมูลจากคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ มีการสรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะใน
การดําเนินการโครงการ 

4. เกณฑ์การประเมิน 
 สําหรับคําถามปลายปิดในส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) โดยการแปลค่าได้กําหนดค่าอันตรภาคช้ัน นํ้าหนักคะแนนในการแบ่งช่วงช้ัน 5 ระดับ ดังน้ีคือ 
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 4.05 – 5.00 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมากที่สุด 
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.29 – 4.04 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจมาก 
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 2.53 – 3.28 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 1.77 – 2.52 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจน้อย 
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 1.01 – 1.76 หมายถึง  ความคิดเห็นพอใจน้อยที่สุด 
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5. ผลการประเมิน 
 5.1 ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ข้อมูลเพศ อายุ การศึกษา อาชีพและที่พักอาศัย ใช้สถิติเชิง
บรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) 
 

รายการ จํานวน ร้อยละ 
1. เพศ ชาย 

หญิง 
61 
89 

40.67 
59.33 

รวม 150 100 

2. อายุ ตํ่ากว่า 20 ปี 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
51 – 60 ปี 
มากกว่า 60 ปี 

42 
34 
31 
22 
9 

12 

28.00 
22.67 
20.67 
14.67 
6.00 
8.00 

รวม 150 100 
3. การศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

12 
51 
10 
59 
14 
4 

8.00 
34.00 
6.67 

39.33 
9.33 
2.67 

รวม 150 100 
4. อาชีพหลัก รับราชการ 

เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
นักเรียน / นักศึกษา 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

31 
14 
35 
12 
46 
5 
7 

20.67 
9.33 

23.33 
8.00 

30.67 
3.33 
4.67 

รวม 150 100 
5.ทีพ่กัอาศัย ในเขตเทศบาลนครตรัง 

นอกเขตเทศบาลนครตรัง 
102 
48 

68.00 
32.00 

รวม 150 100 
6. ทา่นไดเ้ขา้ร่วมงาน
เทศกาลหรือไม่ 

เข้าร่วม 
ไม่เข้าร่วม 

143 
7 

95.43 
4.67 

รวม 150 100 
เหตุผลของการไม่ได้เข้าร่วม ได้แก่ การไปทาํกิจกรรมอื่น ๆ เชน่ การสวดมนต์ขา้มปี ทาํกิจกรรมฉลองอยูก่บั
ครอบครัว 
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 ส่วนที่ 2 ระดบัความพงึพอใจในการจดักจิกรรมตา่ง ๆ 

 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 9 ประเด็น รายละเอียดดังตาราง 
 1. กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการแสดงบนเวที / การแสดงวงดนตรี / การประกวด Young 
Trang City Contest 2016 / การแสดงของศิลปิน / กิจกรรมนับถอยหลัง (Countdown 2016) / 
การทําบุญตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 2 1.33 

ระดับมาก 3 2.00 
ปานกลาง 16 10.67 

น้อย 79 52.67 
น้อยที่สุด 50 33.33 

รวม 150 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.15 

 

 2. การออกร้านค้าและการจําหน่ายอาหาร 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 2 1.33 

ระดับมาก 6 4.00 
ปานกลาง 26 17.33 

น้อย 74 49.33 
น้อยที่สุด 42 28.00 

รวม 150 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 3.99 

 

 3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 4 2.67 

ระดับมาก 2 1.33 
ปานกลาง 19 12.67 

น้อย 62 41.33 
น้อยที่สุด 63 42.00 

รวม 150 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.19 
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 4. การประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 3 2.00 

ระดับมาก 2 1.33 
ปานกลาง 19 12.67 

น้อย 52 34.67 
น้อยที่สุด 73 48.67 

รวม 150 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.25 

 

 5. การอํานวยความสะดวกในการจัดการจราจร 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 3 2.00 

ระดับมาก 5 3.33 
ปานกลาง 26 17.33 

น้อย 73 48.67 
น้อยที่สุด 43 28.67 

รวม 150 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 3.99 

 

 6. การรักษาความสงบเรียบร้อย / ความปลอดภัยภายในงาน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 2 1.33 

ระดับมาก 1 0.67 
ปานกลาง 26 17.33 

น้อย 72 48.00 
น้อยที่สุด 49 32.67 

รวม 150 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.10 
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 7. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 2 1.33 

ระดับมาก 2 1.33 
ปานกลาง 17 11.33 

น้อย 69 46.00 
น้อยที่สุด 60 40.00 

รวม 150 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.22 

 

 8. การรกัษาความสะอาดภายในบรเิวณจัดงาน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 2 1.33 

ระดับมาก 4 2.67 
ปานกลาง 25 16.67 

น้อย 68 45.33 
น้อยที่สุด 51 34.00 

รวม 150 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.08 

 

 9. ความทั่วถึงของการประชาสัมพนัธ ์
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 3 2.00 

ระดับมาก 7 4.67 
ปานกลาง 21 14.00 

น้อย 68 45.33 
น้อยที่สุด 51 34.00 

รวม 150 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.05 
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 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รายละเอียด
ดังน้ี 
 

ลําดบั รายการ ค่าเฉลี่ย ระดบั 
1 การประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน 4.25 มากที่สุด 
2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน 4.22 มากที่สุด 
3 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน 4.19 มากที่สุด 
4 กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการแสดงบนเวที / การแสดงวงดนตรี / การ

ประกวด Young Trang City Contest 2016 / การแสดงของศิลปิน / 
กิจกรรมนับถอยหลัง (Countdown 2016) / การทําบุญตักบาตรเน่ืองใน
วันปีใหม่  

4.15 มากที่สุด 

5 การรักษาความสงบเรียบร้อย / ความปลอดภัยภายในงาน 4.10 มากที่สุด 
6 การรักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงาน 4.08 มากที่สุด 

7 ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์ 4.05 มากที่สุด 

8 การออกร้านค้าและการจําหน่ายอาหาร 3.99 มาก 
9 การอํานวยความสะดวกในการจัดการจราจร 3.99 มาก 

ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.11 มากที่สุด 
 
 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- ไม่มีความยุติธรรมในการจัดเต้นท์ร้านค้ามีการขอต้ังเต้นท์ต่อจากหัวเต้น ซึ่งเป็นเส้นสาย 
- ขาดการประชาสัมพันธ์ คนรู้เพราะที่น่ีจัดตรงน้ีทุกปี 
- ศิลปินควรเยอะกว่าน้ี 
- อยากให้จัดนานกว่าน้ี 
- อยากให้มีกิจกรรมจับฉลากหางบัตร จะได้มีการลุ้นรางวัลด้วยค่ะ 
- เวที Young Trang ฝ่าย Sound ต้องคุม Sound หน่อยครับเสียงหลุดเยอะ Monitor บนเวทีไม่

ดัง น้องๆ ที่แสดงเสียกําลังใจ การ organize ควรเป็นมืออาชีพกว่าน้ี การแต่งตัว/คิวเดินของ
น้องๆ ต้องดูแลดีๆครับ เป็นกําลังใจให้ครับ ปีหน้าจะดีขึ้น 

- ควรประชาสัมพันธ์ให้มากกว่าน้ี 
- อยากให้มีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 
- ควรจัดให้มีการสวดมนต์ข้ามปี สําหรับผู้สูงอายุและทุกเพศทุกวัยที่สนใจ เพ่ือเป็นสิริมงคลกับ

ตัวเองและครอบครัว 
- เพ่ิมความสะดวกในเรื่องการจอดรถและการจราจร 
- ไม่มีรําวง 
- อย่าจัดบ่อยรถติด 
- ห่วยแตกมาก จัดงานได้น่าเบ่ือ ไม่มีอะไรดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างจังหวัดและต่างชาติคิดจะเพ่ิม

จํานวนมาร่วมงานได้เลย 
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ภาพกิจกรรมการจดังานเทศกาลส่งทา้ยปเีก่าต้อนรบัปใีหม่ ประจําป ี๒๕๕๙ 
 
การจัดกิจกรรมนับถอยหลัง Countdown 2016 
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การแสดงของศิลปิน AF และนักแสดง 
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การประกวด Young Trang City Contest 2016 
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กิจกรรมการตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2559 
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