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1. ที่มาและความสําคญั 

 ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมืองทับเที่ยงเป็นแหล่งย่านการค้า ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเช้ือสายจีน 
สืบเน่ืองจากในอดีต จะมีคนจีนอพยพเข้ามาทางเรือตามสายแม่นํ้าตรังและมาขึ้นบกที่วัดปอ (วัดประสิทธิชัย) แล้ว
เข้าต้ังถิ่นฐานบริเวณท่าจีนและเมืองทับเที่ยง ประกอบอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่และสมรสกับคนในท้องถิ่นจนเกิด
ลูกเกิดหลานมากมาย นากจากน้ันคนจีนเหล่าน้ีเมื่อต้ังถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งแล้วก็จะนําประเพณี วัฒนธรรมจีนมา
เผยแพร่ให้ลูกหลานเรียนรู้และสิบทอดกัน จนกลายเป็นจารีตประเพณีท้องถิ่น 

  ตรุษจีน เป็นประเพณี วัฒนธรรมหน่ึงที่ถือว่าสําคัญ คือวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีจีน ชาวไทยเช่ือสายจีน
ในทับเที่ยง ให้ความสําคัญกับประเพณีตรุษจีนเป็นอย่างย่ิง มีการถือปฏิบัติสืบสอดกันมารุ่นสู่รุ่นจนเป็นจารีต
ประเพณีอันดีของเมืองทับเที่ยง ในช่วงเทศกาลดังกล่าว จะมีการหยุดทํางานเพ่ือจัดพิธีไหว้เทพเจ้า อวยพรซึ่งกัน
และกัน ร่วมกินอาหารที่เป็นมงคล มีการแจกอ่ังเปาให้แก่ลูกหลานและญาติๆ ครอบครัวเที่ยวพักผ่อน ตรุษจีนถือ
เป็นเทศกาลแห่งความสุขที่คนไทยเช่ือสานจีนให้ความสําคัญที่สุด 

  เมืองทับเที่ยงของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง มีพิธีกรรมของเทศกาลตรุษจีนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นเวลา 3 วัน คือ วันแรกเรียกว่า “วันจ่าย” เป็นวันจับจ่ายใช้
สอยของเซ่นไหว้และข้าวปลาอาหารคาวหวาน ตระเตรียมไว้สําหรับวันรุ่งขึ้น คือ “วันไหว้” ซึ่งเป็นวันรวมญาติ มี
พิธีเซ่นไหว้เทวดาฟ้าดินและไหว้บรรพบุรุษ จากนั้นจึงรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากวันเซ่นไหว้ก็จะเป็น “วัน
เที่ยว” บางครอบครัวอาจจะออกไปพักผ่อนหย่อยใจนอกบ้านตามสถานที่ต่างๆ บางครอบครัวก็พักผ่อนอยู่กับบ้าน
ด้วยกัน จากแนวคิดที่ว่าชุมชนแห่งแรกของจังหวัดตรัง คือ ชุมชนทับเที่ยง ซึ่งถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัด
ตรังในปัจจุบัน เป็นชุมชนของคนไทยเช้ือสายจีนที่ได้เข้ามาต้ังรกรากทํามาค้าขาย จุดประกายความเจริญรุ่งเรือง
ให้กับเมืองตรังมาต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2459 จนถึงปัจจุบัน และคนไทยเช้ือสายจีนก็ได้ยึดถือเอาประเพณีตรุษจีน 
เป็นจารีตประเพณีของท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเน่ืองรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เทศบาลนครตรังซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มองเห็นถึงความสําคัญของจารีตประเพณีของประชาชนในท้องถิ่น 
และที่สําคัญถือเป็นภารกิจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 คือการบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครตรังจึงได้ดําเนินโครงการอนุรักษ์สืบสาน  
อนุรักษ์เอกลักษณ์จารีตประเพณีท้องถิ่น โดยใช้ช่ือว่า “งานตรุษจีน ประจําปี 2559 เทศบาลนครตรัง” ขึ้น 
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2. วิธีการดําเนินการ 
 2.1 การจัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจงานเทศกาลตรุษจีน เทศบาลนครตรัง ประจําปี 
2559 จากการลงสํารวจแบบสอบถามระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 240 ชุด และจากใน
เว็บไซต์เทศบาลนครตรัง www.trangcity.go.th จํานวน 30 ชุด รวมเป็น 270 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 12
ประเด็น ดังน้ี 
  1. กิจกรรมพิธีการไหว้พระรับเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอ้ีย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) 
  2. กิจกรรมการเขียนคําอวยพรด้วยพู่กันจีนและอักษรจีน 
  3. การประกวดหนูน้อยอ่ังเปา  
  4. การจําหน่ายอาหารและสินค้าชุมชน 
  5. กิจกรรมการแสดงบนเวที 
  6. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน   

7. การประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน 
  8. การอํานวยวามสะดวกในการจัดการจราจร   

9. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในงาน 
10. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน 
11. การรักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงาน 
12. ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์ 

โดยกําหนดลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
   5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
   4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   3 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

  ส่วนที่ 3 ให้แสดงความคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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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 
97 

173 
35.93 
64.07 

รวม 270 100 

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

60 
72 
64 
46 
18 
10 

22.22 
26.67 
23.70 
17.04 
6.67 
3.70 

รวม 270 100 
3. การศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ 

48 
67 
22 

124 
35 
4 

6.67 
24.81 
8.15 

45.93 
12.96 
1.48 

รวม 270 100 
4. อาชีพหลัก รับราชการ 

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

54 
36 
49 
34 
78 
4 

15 

20.00 
13.33 
18.15 
12.59 
28.89 
1.48 
5.56 

รวม 270 100 
5.ทีพ่กัอาศัย ในเขตเทศบาลนครตรัง 

นอกเขตเทศบาลนครตรัง 
167 
103 

61.85 
38.15 

รวม 270 100 
6. ทา่นไดเ้ขา้ร่วมงาน
เทศกาลหรือไม่ 

เข้าร่วม 
ไม่เข้าร่วม 

261 
9 

96.97 
3.33 

รวม 270 100 
เหตุผลของการไม่ได้เข้าร่วม ได้แก่ อยู่ต่างจังหวัด การสัญจรลําบาก 
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 ส่วนที่ 2 ระดบัความพงึพอใจในการจดักจิกรรมตา่ง ๆ 

 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน 9 ประเด็น รายละเอียดดังตาราง 
 1. กิจกรรมพิธีการไหว้พระรับเทพเจ้าไฉ่ซ่ิงเอ้ีย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 113 41.85 

ระดับมาก 128 47.41 
ปานกลาง 23 8.52 

น้อย 1 0.37 
น้อยที่สุด 5 1.85 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.27 

 

 2. กิจกรรมการเขียนคําอวยพรด้วยพู่กันจีนและอักษรจีน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 103 38.15 

ระดับมาก 128 47.41 
ปานกลาง 31 11.48 

น้อย 3 1.11 
น้อยที่สุด 5 1.85 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.19 

 

 3. การประกวดหนูน้อยอ่ังเปา 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ39.63 
ระดับมากที่สุด 111 41.11 

ระดับมาก 107 39.63 
ปานกลาง 45 16.67 

น้อย 2 0.74 
น้อยที่สุด 5 1.85 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.17 
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 4. การจําหน่ายอาหารและสินค้าชุมชน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 108 40.00 

ระดับมาก 104 38.52 
ปานกลาง 49 18.15 

น้อย 3 1.11 
น้อยที่สุด 6 2.22 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.13 

 

 5. กิจกรรมการแสดงบนเวที 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 101 37.41 

ระดับมาก 108 40.00 
ปานกลาง 54 20.00 

น้อย 2 0.74 
น้อยที่สุด 5 1.85 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.10 

 

 6. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 116 42.96 

ระดับมาก 105 38.89 
ปานกลาง 38 14.07 

น้อย 6 2.22 
น้อยที่สุด 5 1.85 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.19 
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 7. การประดบัตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 111 41.11 

ระดับมาก 105 38.89 
ปานกลาง 36 13.33 

น้อย 11 4.07 
น้อยที่สุด 7 2.59 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.12 

 

 8. การอํานวยวามสะดวกในการจัดการจราจร 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 87 32.22 

ระดับมาก 115 42.59 
ปานกลาง 50 18.52 

น้อย 9 3.33 
น้อยที่สุด 9 3.33 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 3.97 

 

 9. การรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในงาน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 99 36.67 

ระดับมาก 102 37.78 
ปานกลาง 59 21.85 

น้อย 5 1.85 
น้อยที่สุด 5 1.85 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.06 
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 10. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 105 38.89 

ระดับมาก 113 41.85 
ปานกลาง 44 16.30 

น้อย 3 1.11 
น้อยที่สุด 5 1.85 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.15 

 
 11. การรกัษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงาน 
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 86 31.85 

ระดับมาก 116 42.96 
ปานกลาง 56 20.74 

น้อย 6 2.22 
น้อยที่สุด 6 2.22 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.00 

 
 12. ความทั่วถึงของการประชาสัมพนัธ ์
 

ระดบัความพงึพอใจ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดับมากที่สุด 105 38.89 

ระดับมาก 98 36.30 
ปานกลาง 48 17.78 

น้อย 12 4.44 
น้อยที่สุด 7 2.59 

รวม 270 100 
ค่าเฉลี่ยความพงึพอใจ 4.04 
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 สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ รายละเอียด
ดังน้ี 
 

ลําดบั รายการ ค่าเฉลี่ย ระดบั 
1 กิจกรรมพิธีการไหว้พระรับเทพเจ้าไฉ่ซิ่งเอ้ีย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) 4.27 มากที่สุด 
2 กิจกรรมการเขยีนคําอวยพรด้วยพู่กันจีนและอักษรจีน 4.19 มากที่สุด 

3 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดงาน  4.19 มากที่สุด 

4 การประกวดหนูน้อยอ่ังเปา 4.17 มากที่สุด 

5 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดงาน 4.15 มากที่สุด 

6 การจําหน่ายอาหารและสินคา้ชุมชน 4.13 มากที่สุด 

7 การประดับตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน 4.12 มากที่สุด 

8 กิจกรรมการแสดงบนเวที 4.10 มากที่สุด 

9 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในงาน 4.06 มากที่สุด 

10 ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์ 4.04 มากที่สุด 

11 การรักษาความสะอาดภายในบริเวณจัดงาน 4.00 มากที่สุด 

12 การอํานวยวามสะดวกในการจัดการจราจร  3.97 มาก 
ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.12 มากที่สุด 

 
 ส่วนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
- ควรจัดโต๊ะสําหรับรับประทานอาหารให้มากกว่าน้ี ส่วนด้านอาหารส่วนมากจะไม่เก่ียวกับงานตรุษจีน 
- เก่ียวกับการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ควรจัดการจราจรเพ่ืออํานวยความสะดวกยิ่งขึ้น 
- อยากให้มีเวทีเยอะกว่าน้ีอีก 
- อาหารบางอย่างแพงเกินไป 
- สํารวจร้านอาหารในเขตเทศบาลทุกคร้ังก่อนจัดงานนะ (อาจมีร้านอาหารหรือขนมดีๆ มาร่วมในงาน) 
- สถานที่คับแคบ การจราจรติดขัด ที่จอดรถลําบาก 
- อยากชมการแสดงจากภายนอกบ้าง 
- ระบบเสียงเวลาแสดงดังเกินไป 
- ไม่มีปัญหา ขอให้จัดประจําทกุปีเช่นน้ี 
- ถนน ไม่ใช่ทีข่ายของ ไม่ใช่ที่เอาดนตรีมาเปิด ถนนมีให้รถว่ิง 
- อาหารท่ีขายในงานมีราคาแพง 
- การจัดงานไม่ดึงดูดนักท่องเท่ียวจากจังหวัดอ่ืนได้เลย 
- ควรให้เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน หรือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ในการแสดงหรือซุ้มฯ 
- แม้ไม่ได้ร่วมงาน แต่ติดตามการกิจกรรมจากเฟสบุ๊คของเทศบาลนครตรงั และชาวตรังคะ ขอช่ืนชมการ

จัดงานในคร้ังน้ี โดยเฉพาะการตกแต่งสถานที่ สวยงามคะ ดูจากรูปในเฟสบุ๊คนะคะ และอยากให้เพ่ิม
กิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจข้ึน ให้เหมาสมกับสภาพปัจจุบันคะ การประกวดหนูอ่ังเป่าจัดมาหลายปีแล้วคะ 
ควรปรับเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ๆ  เข้ามาบ้างคะ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและสร้างสีสันให้กับงานมากข้ึนคะ 
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- ควรย้ายสถานที่จัดงานจากบนถนนพระรามหกข้ึนมาอยู่ทีห่น้าสํานักงานเทศบาลแทน ส่วนไฟประดับบน

ถนนยังคงมีเหมือนเดิมและปิดถนนเฉพาะจากหอนาฬิกาจนถึงสี่แยกโกกุนก็พอ 
- จัดงานไม่อลังการ 
- ควรปรับปรุงกิจกรรมในการจัดงานให้ทันสมัยมากขึ้น เช่นการประกวดหนูอ่ังเปา มีผู้สนใจสมัครน้อยมาก 

แสดงว่า เป็นกิจกรรมที่ไม่เป็นที่สนใจของประชาชนแล้ว ควรกําหนดกิจกรรมใหม่ๆเพ่ิมขึ้น 
- โต๊ะสําหรับน่ังรับประทานอาหาร มีน้อย ไม่เพียงพอ โอกาสหน้าควรเพ่ิมเติมค่ะ 
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ภาพกิจกรรมการจดังานเทศกาลส่งทา้ยปเีก่าต้อนรบัปใีหม่ ประจําป ี๒๕๕๙ 
 
พธิเีปดิงานเทศกาลส่งทา้ยปเีก่าต้อนรบัปใีหม่ ประจําป ี๒๕๕๙ 
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กิจกรรมพธิกีารไหว้พระรบัเทพเจ้าไฉ่ซ่ิงเอ้ีย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) 
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กิจกรรมการเขียนคาํอวยพรด้วยพูก่นัจีนและอักษรจีน 
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การประกวดหนูน้อยอ่ังเปา 
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การจําหน่ายอาหารและสินคา้ชุมชน 
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กิจกรรมการแสดงบนเวท ี

 

  

  

 
 
 


