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สรุปผลการประเมินการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
 

วันท่ีจัดงาน 1-31 ธันวาคม 2561 

สถานท่ีจัดงาน นครพนม (1 พื้นที่)  กรุงเทพมหานคร (5 พื้นที่) 

จํานวนผูรวมงาน 

 

ชาวไทย                              670,100 คน (87.5948%) 

ชาวตางชาติ                           94,900 คน (12.4052%) 

รวม                                765,000 คน 

อัตราการรับทราบขาวการจัดงาน ผูรวมงานชาวไทย                        91.04% 

ผูรวมงานชาวตางชาติ                   62.00% 

เงินหมุนเวียน/ เงินสะพัด ชาวไทย                      2,090.10 ลานบาท 

ชาวตางชาติ                    532.49 ลานบาท 

รวม                         2,622.59 ลานบาท 

ความพึงพอใจของผูรวมงาน                                  ชาวไทย               ชาวตางชาติ    

รูปแบบการจัดงาน           88.03%                  69.00% 

ประเภทของกิจกรรม        83.78%                  89.00% 

เนื้อหาที่นําเสนอ             85.33%                  85.00% 

ความพึงพอใจโดยรวม       88.03%                  88.00%                 

ตัวช้ีวัด (ระดับกลยุทธ) ดัชนีที่ 1 - จํานวนผูรวมงานชาวตางชาตไิมนอยกวา 60,000 คน 

ผลลัพธ –  (ผูรวมงานชาวตางชาติรวมทุกพื้นที่ 94,900 คน )  

             (สูงกวาเปาหมาย 58.17%)              

ดัชนีที่ 2 - ผูรวมงานชาวตางชาติพอใจไมนอยกวา 80% 

ผลลัพธ -  ชาวตางชาติ 88.00% พอใจในระดับมากข้ึนไป  

             (สูงกวาเปาหมาย 8.00%) 

ดัชนีที่ 3 – ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียไมนอยกวา 70% 

ผลลัพธ –  ผูมีสวนไดสวนเสีย 84.21% พอใจในระดับมากข้ึนไป   

             (สูงกวาเปาหมาย 14.21%) 

หมายเหตุ:  อัตราการรับทราบขาวการจัดงานและความพึงพอใจจากการรวมงานเปนขอมูลท่ีสํารวจจากผูท่ีมารวมงาน 
Countdown 2019 @นครพนม 
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การวิเคราะห SWOT Analysis งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

• ททท. ใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมในเมืองรอง
มากข้ึน ทําใหนักทองเท่ียวมีทางเลือกและเกิดการ
กระจายพ้ืนท่ีมากข้ึน 

• งาน Countdown ในแตละพ้ืนท่ีมีจุดเดนท่ีแตกตาง
กันไป รวมถึงบางแหงมีการจัดกิจกรรมมากกวา 1 วัน 
ทําใหนักทองเท่ียวสามารถรวมงานไดหลายพ้ืนท่ี 

• ภาคเอกชนใหความสําคัญกับเทศกาลสงทายปเกา 
ตอนรับปใหม ทําใหมีการตกแตงสถานท่ีรวมถึงจัด
กิจกรรมรวมดวย สงผลใหบรรยากาศในเดือนธันวาคม
มีความคึกคักมากข้ึน 

 

จุดออน (Weaknesses) 

• การประชาสัมพันธขาวการจัดงานในบางพ้ืนท่ีเปนไป
อยางกระช้ันชิดและไมแพรหลาย ทําใหนักทองเท่ียว
จํานวนมากไมทราบขาว 

• การประชาสัมพันธเปนภาษาตางประเทศพบเห็นได
นอยมากในหลายพ้ืนท่ี แมการนับถอยหลังจะเปน
กิจกรรมท่ีเปน ท่ีรู จักโดยท่ัวไป แต นักทองเ ท่ียว
ชาวตางชาติท่ีมารวมงานไมทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมีในบริเวณงาน 

• การตกแตงสถานท่ีในบางจุดไมโดดเดนและอาจทําให
เกิดอันตรายกับผูขับข่ียานพาหนะได 

 

โอกาส (Opportunities) 

• งาน Countdown @นครพนม ทําใหบรรยากาศใน
จังหวัดนครพนมคึกคักกวาปท่ีผานๆ มา และกระตุน
ใหนักทองเท่ียวไทยจากตางถ่ิน รวมถึงชาว สปป.ลาว 
มารวมงานมากข้ึน 

• งาน Countdown ท่ีจัดข้ึนในกรุงเทพฯ เปนกิจกรรม
หน่ึงท่ีมีการเผยแพรไปท่ัวโลก ซึ่งจะเปนโอกาสท่ีทําให
ชาวตางชาตไิดรูจักประเทศไทยมากข้ึน และเกิดความ
สนใจเดินทางมาเยือนประเทศไทย 

 

อุปสรรค (Threats) 

• งาน Countdown เปนกิจกรรมท่ีมีการจัดในหลาย
ประเทศ ซึ่งลวนเปนแหลงทองเท่ียวท่ีเปนจุดหมาย
ปลายทางของนักทองเท่ียว นอกจากน้ี กิจกรรมท่ีจัด
ในหลายประเทศมีความยิ่งใหญสรางความสนใจและ
ดึงดูดใหนักทองเท่ียวชาวตางชาติสนใจและเดินทางไป
รวมงาน  

• อุ บัติ เหตุ ท่ี เ กิด ข้ึนในป  2561 ซึ่ ง เปนสาเหตุ ให
นักท อ ง เ ท่ี ยวชาวจีน เสี ย ชี วิตหลายราย  ส ง ให
นักทองเท่ียวชาวจีนท่ีมาทองเท่ียวในประเทศไทยมี
จํานวนนอยกวาปกอน 

• สภาพเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวอาจสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจเดินทางทองเท่ียวและการใชจายของ
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ 

 

SWOT 
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จํานวนผูรวมงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 

ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 
 

งานกิจกรรม 
จํานวนผูรวมงาน (คน) มูลคาเงินหมุนเวียน (ลานบาท) 

ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม ทางตรง ทางออม รวม 

Countdown 2019 @นครพนม 38,500 1,500 40,000 43.31 19.49 62.80 

Amazing Thailand Countdown @IconSiam 96,000 24,000 120,000 380.97 171.44 552.41 

Amazing Thailand Lighting Festival 2019 @Ratchaprasong 135,000 20,000 155,000 361.98 162.89 524.87 

งาน Siam Street World Competition 2018 117,600 2,400 120,000 162.21 73.00 235.21 

Bangkok Countdown 2018 @Central World 153,000 17,000 170,000 389.34 175.20 564.54 

Festive & New Year Celebration (Emporiem) 130,000 30,000 160,000 470.87 211.89 682.76 

รวม 670,100 94,900 765,000 1,808.68 813.91 2,622.59 

หมายเหตุ:   

1. จํานวนผูรวมงาน Countdown 2019 @NakhonPanom มาจากการสํารวจของศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางประเทศ สวนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มาจาก ททท. 

2. จํานวนผูรวมงานขางตนไมนับรวมผูท่ีไปรวมงาน Countdown ท่ีจัดในอําเภอ/ จังหวัดอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุขางตน   

3.  การใชจายของผูรวมงานพ้ืนท่ีนครพนมมาจากการสํารวจภาคสนาม สวนการใชจายของพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เปนการเฉลี่ยการใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการสํารวจภาคสนามในปน้ีและในอดีตปรับดวยการ
ใชจายของนักทัศนาจรและนักทองเท่ียวท่ีสํารวจโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
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สารบัญ 
 

บทนํา 1 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดงาน (ระดับกลยุทธ) 1 

ผลการศึกษา 2 

จํานวนผูรวมงาน 2 

ประโยชนจากการจัดงานกับกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 2 

ผลการประเมินการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 2 

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีสํารวจจากภาคสนามงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 4 

   ผูรวมงานชาวไทย 5 

   ผูรวมงานชาวตางชาต ิ 6 

   ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีดําเนินงานรวมกับ ททท. 8 

   รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม – ผูรวมงานชาวไทย 9 

   รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม – ผูรวมงานชาวตางชาติ 13 

   รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม – ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีดําเนินงานรวมกับ ททท. 17 

กรอบแนวคิดในการประเมินผล 18 

แบบสอบถามงาน งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 22 
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สารบัญตาราง 
 

ตารางท่ี 1 ถ่ินท่ีอยูของผูรวมงานชาวไทย 9 

ตารางท่ี 2 อายุของผูรวมงานชาวไทย 9 

ตารางท่ี 3 ลักษณะการมารวมงานของผูรวมงานชาวไทย 9 

ตารางท่ี 4 อัตราการรับทราบขาวการจัดงานในกลุมผูรวมงานชาวไทย 10 

ตารางท่ี 5 ชองทางท่ีผูรวมงานชาวไทยรับทราบขาวการจัดงาน 10 

ตารางท่ี 6 อัตราความนาสนใจในเนื้อหาท่ีนําเสนอในทัศนะของผูรวมงานชาวไทย 10 

ตารางท่ี 7 อัตราความตั้งใจมารวมงานของผูรวมงานชาวไทยจําแนกตามถ่ินท่ีอยู 11 

ตารางท่ี 8 อัตราความตั้งใจมารวมงานของผูรวมงานชาวไทยจําแนกตามการรับทราบขาวการจัดงาน 11 

ตารางท่ี 9 การใชจายของผูรวมงานชาวไทย 11 

ตารางท่ี 10 คาใชจายเฉลี่ยของผูรวมงานชาวไทย 11 

ตารางท่ี 11 รอยละของผูรวมงานชาวไทยท่ีพอใจในระดับมากข้ึนไป 12 

ตารางท่ี 12 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจจากการรวมงานผูรวมงานชาวไทย 12 

ตารางท่ี 13 รอยละของผูรวมงานชาวไทยท่ีจะแนะนําใหเพ่ือนหรือคนรูจักมารวมงาน 12 

ตารางท่ี 14 ชองทางท่ีผูรวมงานชาวไทยใชแนะนําเพ่ือนใหมารวมงาน 12 

ตารางท่ี 15 สัญชาติของชาวตางชาติท่ีมารวมงานมาก 3 อันดับแรก 13 

ตารางท่ี 16 อายขุองชาวตางชาติท่ีมารวมงาน 13 

ตารางท่ี 17 ลักษณะการมารวมงานของผูรวมงานชาวตางชาติ 13 

ตารางท่ี 18 อัตราการรับทราบขาวการจัดงานในกลุมผูรวมงานชาวตางชาติ 14 

ตารางท่ี 19 ชองทางท่ีผูรวมงานชาวตางชาติรับทราบขาวการจัดงาน 14 

ตารางท่ี 20 อัตราความนาสนใจในเนื้อหาท่ีนําเสนอในทัศนะของผูรวมงานชาวตางชาติ 14 

ตารางท่ี 21 อัตราความตั้งใจมารวมงานของผูรวมงานชาวตางชาติจําแนกตามกลุมผูรวมงาน 14 

ตารางท่ี 22 อัตราความตั้งใจมารวมงานของผูรวมงานชาวตางชาติจําแนกตามการรับทราบขาวการจัดงาน 15 

ตารางท่ี 23 การใชจายของชาวตางชาติท่ีมารวมงาน 15 

ตารางท่ี 24 คาใชจายเฉลี่ยของชาวตางชาติท่ีมารวมงาน 15 

ตารางท่ี 25 รอยละของผูรวมงานชาวตางชาติท่ีพอใจในระดับมากข้ึนไป 15 
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สารบัญตาราง (ตอ) 

 

ตารางท่ี 26 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจจากการรวมงานในกลุมผูรวมงานชาวตางชาติ 16 

ตารางท่ี 27 รอยละของผูรวมงานชาวตางชาติท่ีจะแนะนําใหเพ่ือนหรือคนรูจักมารวมงาน 16 

ตารางท่ี 28 ชองทางท่ีผูรวมงานชาวตางชาติใชแนะนําเพ่ือนใหมารวมงาน 16 

ตารางท่ี 29 คะแนนความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีดําเนินงานรวมกับ ททท. 17 

ตารางท่ี 30 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีดําเนินงานรวมกับ ททท. 17 
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รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  

งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
 

บทนํา 

“งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562” เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 
บรรจุไวในแผนสงเสริมตลาดตางประเทศ ในกลุม International Events เพ่ือกระตุนใหนักทองเท่ียว
ชาวตางชาติท่ีสนใจในกิจกรรมประเภทนี้เดินทางมารวมงาน โดยในปนี้ไดมีการจัดกิจกรรม/ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมในระหวางวันท่ี 1-31 ธันวาคม 2561 และเพ่ือใหทราบถึงผลสําเร็จของการจัดงาน ททท. ได
กําหนดใหมีการสํารวจความคิดเห็นจากผูท่ีมารวมงานท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึงการสอบถามความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอ่ืนๆ ดังผลการศึกษาท่ีจะนําเสนอตอไปในรายงานฉบับนี้ 

 
ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการจัดงาน (ระดับกลยุทธ) 

การประเมินผลรายกิจกรรมตลาดตางประเทศ (International Events)

งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562

ตัวชี้วัด: จํานวนนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติท่ีมารวมงานรวมกัน 

อยางนอย 60,000 คน

ตัวชี้วัด: ชาวตางชาติท่ีมารวมงาน

พอใจในระดับมากขึ้นไป

อยางนอยรอยละ 80

ตัวชี้วัด: ผูมีสวนไดสวนเสียท่ี

ดําเนินงานรวมกับ ททท. พอใจใน

ระดับมากขึ้นไปอยางนอยรอยละ 70
 

 

กิจกรรมท่ีประเมินในแผนสงเสริมตลาดตางประเทศ (International Events)  

 งานสีสันแหงสายน้ํา มหกรรมลอยกระทง 

 งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 

 เทศกาลตรุษจีน ไชนาทาวนเยาวราช และเทศกาลตรุษจีนในภูมิภาค 

 งานกระบี่นาคาเฟส    

 งานไหวครูมวยไทยโลก ครั้งท่ี 15 

 งานเย็นท่ัวหลา มหาสงกรานต  

 การแขงขันมหกรรมจักรยานทางไกลประเทศไทย 2562 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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ผลการศึกษา 
 

วันที่จัดงาน: 1-31 ธันวาคม 2561 

สถานที่จัดงาน: จังหวัดนครพนม (1 พ้ืนท่ี) และกรุงเทพมหานคร (5 พ้ืนท่ี) 

จํานวนผูรวมงาน 

 งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 ท่ีจัดข้ึนระหวางวันท่ี 1-31 ธันวาคม 2561 รวม 6 พ้ืนท่ี มีผูให
ความสนใจมารวมงานประมาณ 765,000 คน จําแนกเปนชาวไทย 670,100 คน (คิดเปนรอยละ 87.5948) 
และชาวตางชาติ 94,900 คน (คิดเปนรอยละ 12.4052)  
 

ผูรวมงาน จํานวนผูรวมงาน (คน) รอยละของผูรวมงาน 

ชาวไทย 670,100 87.5948 

ชาวตางชาติ 94,900 12.4052 

รวม 765,000 100.00 

หมายเหตุ รายละเอียดจํานวนผูรวมงานในแตละพ้ืนท่ีแสดงไวในตารางหนาถัดไป 

 

ประโยชนจากการจัดงานกับกระแสเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 

 การใชจายของผูท่ีมารวมงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 รวม 6 พ้ืนท่ี ไดกระตุนใหเกิดเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวมเปนมูลคา 2,622.59 ลานบาท จําแนกเปนเงินหมุนเวียนทางตรง (การใชจาย
จากผูท่ีมารวมงาน) 1,808.68 ลานบาท และเงินหมุนเวียนทางออม 813.91 ลานบาท  
 

เงินหมุนเวยีนจําแนกตามสัญชาตขิองผูรวมงาน (ลานบาท) เงินหมุนเวยีนจําแนกตามลักษณะการใชจาย (ลานบาท) 

ชาวไทย ชาวตางชาติ รวม ทางตรง ทางออม รวม 

2,090.10 532.49 2,622.59 1,808.68 813.91 2,622.59 

 เงินหมุนเวียนขางตนไมนับรวมงบประมาณท่ีใชในการจัดงาน (อาทิ คาตกแตงสถานท่ี คาจางนักแสดง ฯลฯ) 

 เงินหมุนเวียนขางตนไมนับรวมการใชจายของนักทองเท่ียวท่ีเดินทางไปตามแหลงทองเท่ียวตางๆ  

 

ผลการประเมินการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 

ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลการสํารวจ 
เปรียบเทียบ

เปาหมาย 
ผลลัพธ 

จํานวนนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเขารวมงาน 60,000 คน 94,900 คน +58.17%  

ความพึงพอใจของผูรวมงานชาวตางชาต ิ อยางนอย 80% 88.00% +8.00%  

ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่ดําเนินงานรวมกับ ททท. อยางนอย 70% 84.21% +14.21%  



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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จํานวนผูรวมงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 

ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 
 

งานกิจกรรม 
จํานวนผูรวมงาน (คน) มูลคาเงินหมุนเวียน (ลานบาท) 

ชาวไทย ชาวตางชาต ิ รวม ทางตรง ทางออม รวม 

Countdown 2019 @นครพนม 38,500 1,500 40,000 43.31 19.49 62.80 

Amazing Thailand Countdown @IconSiam 96,000 24,000 120,000 380.97 171.44 552.41 

Amazing Thailand Lighting Festival 2019 @Ratchaprasong 135,000 20,000 155,000 361.98 162.89 524.87 

งาน Siam Street World Competition 2018 117,600 2,400 120,000 162.21 73.00 235.21 

Bangkok Countdown 2018 @Central World 153,000 17,000 170,000 389.34 175.20 564.54 

Festive & New Year Celebration (Emporiem) 130,000 30,000 160,000 470.87 211.89 682.76 

รวม 670,100 94,900 765,000 1,808.68 813.91 2,622.59 

หมายเหตุ:   

1. จํานวนผูรวมงาน Countdown 2019 @NakhonPanom มาจากการสํารวจของศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางประเทศ สวนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ มาจาก ททท. 

2. จํานวนผูรวมงานขางตนไมนับรวมผูท่ีไปรวมงาน Countdown ท่ีจัดในอําเภอ/ จังหวัดอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุขางตน   

3.  การใชจายของผูรวมงานพ้ืนท่ีนครพนมมาจากการสํารวจภาคสนาม สวนการใชจายของพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เปนการเฉลี่ยการใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการสํารวจภาคสนามในปน้ีและในอดีตปรับดวยการ
ใชจายของนักทัศนาจรและนักทองเท่ียวท่ีสํารวจโดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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ผลการวิเคราะหขอมูลที่สํารวจจากภาคสนาม 

งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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 ผูรวมงานชาวไทย0

1 

ชาวไทยท่ีมารวมงานรอยละ 67.16 เปนผูท่ีพํานักในจังหวัดนครพนม อีกรอยละ 12.31 เดินทางมา
จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีเหลือรอยละ 20.53 เดินทางมาจากจังหวัดอ่ืนๆ เชน ขอนแกน บึงกาฬ 

(ตารางท่ี 1) ผูท่ีมารวมงานสวนใหญเปนกลุมวัยรุนมีอายุอยูในชวง 18-24 ป (รอยละ 32.84) รองลงมาเปน
กลุมวัยทํางานชวงอายุ 25-34 ป (รอยละ 26.12) และชวงอายุ 35-44 ป (รอยละ 21.64) สัดสวนการมารวม
งานในชวงอายุอ่ืนๆ แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2  

ผลการสํารวจภาคสนามพบวา ผูรวมงานชาวไทยนิยมเดินทางมารวมงานแบบกลุม กลาวคือ เดินทาง
มาพรอมกับครอบครัวหรือมากับเพ่ือนมากกวาเดินทางมารวมงานเองเพียงลําพัง (ตารางท่ี 3) 

 

การรับรูขาวการจัดงาน ความนาสนใจของเนื้อหาท่ีนําเสนอ และความตั้งใจมารวมงาน 

งานสงทายปเกาตอนรับปใหมเปนกิจกรรมท่ีมีการจัดตอเนื่องทุกป สงผลใหผูท่ีทราบวามีการจัดงานนี้
มีสูงถึงรอยละ 91.04 สําหรับชองทางท่ีชาวไทยสวนใหญท่ีมารวมงานทราบขาวการจัดกิจกรรมในปนี้ ไดแก 
อินเทอรเน็ต รองลงมา คือ การบอกตอของเพ่ือน/ ญาติ และทราบจากโปสเตอร/ แผนปาย สวนการรับรูผาน
ชองทางอ่ืนๆ แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5 

เม่ือสอบถามถึงความนาสนใจในเนื้อหาท่ีมีการประชาสัมพันธงาน Countdown 2019 @นครพนม 
ผูท่ีทราบเกือบทุกราย (รอยละ 97.96) กลาววา มีความนาสนใจ (ตารางท่ี 6) ในขณะท่ีชาวไทยท่ีทราบขาว
การจัดงานและตั้งใจเดินทางมารวมงานกิจกรรมนี้มีประมาณรอยละ 82.38 (ตารางท่ี 8) 

 

ความพึงพอใจของชาวไทยท่ีมารวมงาน 

ในภาพรวมชาวไทยท่ีมารวมงาน Countdown 2019 @นครพนม พอใจกับการจัดงานครั้งนี้ในระดับ
มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.44=พอใจในระดับมากท่ีสุด) ผูท่ีพอใจในระดับมากข้ึนไปมีประมาณรอยละ 88.03 สวน
ความพึงพอใจในประเด็นอ่ืนๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 รอยละ 88.03 พอใจในระดับมากข้ึนไปกับการประชาสัมพันธ/ การใหขอมูลเก่ียวกับงาน
(คาเฉลี่ย 4.33 เทากับ พอใจในระดับมากท่ีสุด) 

 รอยละ 83.78 พอใจในระดับมากข้ึนไปกับประเภทของกิจกรรมท่ีมีในงาน (คาเฉลี่ย 4.31 เทากับ 
พอใจในระดับมากท่ีสุด) 

 รอยละ 85.33 พอใจในระดับมากข้ึนไปกับความนาสนใจของเนื้อหาท่ีนําเสนอภายในงาน 
(คาเฉลี่ย 4.41 เทากับ พอใจในระดับมากท่ีสุด) 

 

 

                                                           
1 ขอมูลที่นําเสนอในสวนนี้เปนผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม “งาน Countdown 2019 @นครพนม” ซ่ึงเปนพื้นที่ที่ ททท. 
ไดคัดเลือกใหเปนตัวแทนในการประเมินผลการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562   



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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การบอกตอ 

ชาวไทยท่ีมารวมงาน Countdown 2019 @นครพนม รอยละ 90.30 กลาววา จะแนะนําใหเพ่ือน
หรือคนรูจักมารวมงาน โดยชองทางท่ีใชในการบอกตอสวนใหญจะสื่อสารผาน Facebook  

 

ผลการวิเคราะห 5A - ผูรวมงานชาวไทย 

อัตราการรับรู 91.04%              60.66%    
                        38.52% 
                        21.31%  

อัตราการช่ืนชอบ Content 97.96% 

อัตราความตองการเดินทางตาม Content 82.38% 

อัตราความพึงพอใจ      ประเด็น          รอยละท่ีพอใจในระดับมากขึ้น         คาเฉลี่ย 

การประชาสัมพันธ                  88.03%                        4.33 

ประเภทของกิจกรรม               83.78%                        4.31    

เน้ือหาท่ีนําเสนอ                    85.33%                        4.41 

ความพึงพอใจโดยรวม              88.03%                        4.44  

อัตราการบอกตอ 90.30% 

  

ผูรวมงานชาวตางชาติ 

ชาวตางชาติท่ีมารวมงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 มีมากกวา 30 สัญชาติ ท่ีพบมาก ไดแก 
ชาวอินเดีย สหรัฐฯ และอังกฤษ ชาวตางชาติท่ีแสดงความคิดเห็นสวนใหญ (รอยละ 61.00) เปนชาวตางชาติท่ี
เพ่ิงเดินทางมาเยือนประเทศไทยในชวงท่ีมีการจัดงานในฐานะนักทองเท่ียว (Tourist) อีกรอยละ 39.00 เปน
ชาวตางชาติท่ีพํานักในประเทศไทยเพ่ือการอ่ืนๆ เชน เพ่ือทําธุรกิจ เพ่ือทํางาน และเพ่ือศึกษา ซ่ึงในรายงาน
ฉบับนี้จะเรียกชาวตางชาติกลุมนี้วา Domestic Tourist  

ชาวตางชาติท่ีมารวมงานสวนใหญเปนกลุมวัยทํางานชวงอายุ 25-34 ป (รอยละ 47.00) และชวงอายุ 
35-44 ป (รอยละ 19.00) สัดสวนของผูรวมงานชาวตางชาติชวงอายุอ่ืนๆ แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 16 
ลักษณะการมารวมงานท่ีพบจากการสํารวจ สวนใหญนิยมมากับเพ่ือน (รอยละ 44.00) และครอบครัว    
(รอยละ 42.00) (ตารางท่ี 17) 

 

การรับรูขาวการจัดงาน ความนาสนใจของเนื้อหาท่ีนําเสนอ และความตั้งใจมารวมงาน 

แมวางานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 จะมีการจัดอยางตอเนื่องทุกป แตชาวตางชาติท่ีมา
รวมงานสวนใหญเปนกลุมท่ีเพ่ิงเดินทางมาเยือนประเทศไทย สงผลใหผูท่ีทราบขาวการจัดงานกอนมารวมงาน
ท่ีคํานวณในภาพรวมมีเพียงรอยละ 62.00 (ตารางท่ี 18) โดยสวนใหญทราบจากการบอกตอของเพ่ือนหรือ
ญาติ รายละเอียดการรับรูผานชองทางตางๆ แสดงในตารางท่ี 19 
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เม่ือสอบถามถึงความนาสนใจในเนื้อหาท่ีประชาสัมพันธ ชาวตางชาติท่ีมารวมงานทุก 9 ใน 10 ราย 
(ตารางท่ี 20) กลาววา มีความนาสนใจ อยางไรก็ตาม ชาวตางชาติท่ีทราบขาวและตั้งใจมารวมงานนี้มีเพียง
รอยละ 74.19 สวนมากเปนกลุม Domestic Tourist มากกวากลุม Tourist (ตารางท่ี 21-22) 

 

ความพึงพอใจของชาวตางชาติท่ีมารวมงาน 

ในภาพรวมชาวตางชาติท่ีมารวมงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 พอใจกับการจัดงานครั้งนี้ใน
ระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.41=พอใจในระดับมากท่ีสุด) ชาวตางชาติท่ีมารวมงานรอยละ 88.00 พอใจใน
ระดับมากข้ึนไป สวนความพึงพอใจในประเด็นอ่ืนๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 

 รอยละ 69.00 พอใจในระดับมากข้ึนไปกับการประชาสัมพันธ/ การใหขอมูลเก่ียวกับงาน 
(คาเฉลี่ย 3.76 เทากับ พอใจในระดับมาก) 

 รอยละ 89.00 พอใจในระดับมากข้ึนไปกับประเภทของกิจกรรมท่ีมีในงาน (คาเฉลี่ย 4.42 เทากับ 
พอใจในระดับมากท่ีสุด) 

 รอยละ 85.00 พอใจในระดับมากข้ึนไปกับความนาสนใจของเนื้อหาท่ีนําเสนอภายในงาน 
(คาเฉลี่ย 4.29 เทากับ พอใจในระดับมากท่ีสุด) 

 

การบอกตอ 

ชาวตางชาติท่ีมารวมงานรอยละ 85.00 กลาววา จะเลาประสบการณท่ีประทับใจใหเพ่ือนหรือคนรูจัก
รับทราบผานทาง Facebook รองลงมาคือ การเลาประสบการณท่ีประทับใจโดยตรง 

 

ผลการวิเคราะห 5A - ผูรวมงานชาวตางชาติ 

อัตราการรับรู 62.00%             45.16%    
                       29.03%     

                           24.19%  

อัตราการช่ืนชอบ Content 90.63% 

อัตราความตองการเดินทางตาม Content 74.19% 

อัตราความพึงพอใจ      ประเด็น          รอยละท่ีพอใจในระดับมากขึ้น         คาเฉลี่ย 

การประชาสัมพันธ                   69.00%                       3.76 

ประเภทของกิจกรรม                89.00%                       4.42    

เน้ือหาท่ีนําเสนอ                     85.00%                       4.29 

ความพึงพอใจโดยรวม               88.00%                       4.41  

อัตราการบอกตอ 85.00% 
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ผูมีสวนไดสวนเสียที่ดําเนินงานรวมกับ ททท. 

 ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีดําเนินงานรวมกับ ททท. ในการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 ไดแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของ ททท. จํานวน 19 ราย ผลการวิเคราะหสรุปไดดังนี้ 

 
ประเภทหนวยงาน จํานวนรายท่ีแสดงความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 

หนวยงานภาครัฐ 18 94.74 

ผูประกอบการ 1 5.26 

รวม 19 100.00 

 

ความพึงพอใจจากการดําเนินงานรวมกับ ททท. 

ในภาพรวม ผูมีสวนไดสวนเสียท่ีดําเนินงานรวมกับ ททท. ในการจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 
2562 แสดงความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.26=พอใจในระดับมากท่ีสุด) ผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีพอใจในระดับมากข้ึนไปมีประมาณรอยละ 84.21 สวนความพึงพอใจในประเด็นอ่ืนๆ สามารถสรุปไดดังนี้ 
(รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 29-ตารางท่ี 30) 

 รอยละ 78.95 พอใจในระดับมากข้ึนไปกับความสะดวกในการประสานงานกับเจาหนาท่ี ททท. 
(คาเฉลี่ย 4.16 เทากับ พอใจในระดับมาก) 

 รอยละ 84.21 พอใจในระดับมากข้ึนไปกับประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ททท. (คาเฉลี่ย 
4.26 เทากับ พอใจในระดับมากท่ีสุด) 

 รอยละ 94.74 พอใจในระดับมากข้ึนไปกับประสิทธิภาพของระบบการทํางานของ ททท. 
(คาเฉลี่ย 4.37 เทากับ พอใจในระดับมากท่ีสุด) 

 รอยละ 89.47 พอใจในระดับมากข้ึนไปกับการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น (คาเฉลี่ย 4.26 เทากับ พอใจในระดับมากท่ีสุด) 
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รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม – ผูรวมงานชาวไทย 
 

 

ตารางท่ี 1 ถิ่นท่ีอยูของผูรวมงานชาวไทย 
ถิ่นท่ีอยู รอยละของผูรวมงาน 

นครพนม 67.16 

กรุงเทพฯ และปริมณฑล 12.31 

จังหวัดอ่ืนๆ (เชน ขอนแกน บึงกาฬ) 20.53 

 
 

ตารางท่ี 2 อายุของผูรวมงานชาวไทย 

อายุ 
รอยละของผูรวมงานจําแนกตามถิ่นท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) นครพนม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆ 

18-24 ป 36.67 24.24 25.45 32.84 

25-34 ป 23.33 24.24 36.36 26.12 

35-44 ป 18.33 33.33 25.45 21.64 

45-54 ป 12.78 15.15 9.10 12.31 

55-64 ป 8.89 3.04 1.82 6.72 

มากกวา 64 ป - - 1.82 0.37 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

ตารางท่ี 3 ลักษณะการมารวมงานของผูรวมงานชาวไทย 

ลักษณะการมารวมงาน 
รอยละของผูรวมงานจําแนกตามถิ่นท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) นครพนม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆ 

มากับเพ่ือน 31.11 9.09 30.91 28.36 

มากับครอบครัว 60.00 78.79 65.45 63.43 

มาคนเดยีว 8.89 12.12 3.64 8.21 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ตารางท่ี 4 อัตราการรับทราบขาวการจัดงานในกลุมผูรวมงานชาวไทย 

การรับทราบขาวการจัดงาน 
รอยละของผูรวมงานจําแนกตามถิ่นท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) นครพนม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆ 

ทราบ 93.33 81.82 89.09 91.04 

ไมทราบ 6.67 18.18 10.91 8.96 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 

 

ตารางท่ี 5 ชองทางท่ีผูรวมงานชาวไทยรับทราบขาวการจัดงาน 

ชองทางการรับทราบ 
รอยละของผูรวมงานจําแนกตามถิ่นท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) นครพนม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆ 

โทรทัศน 10.12 7.41 10.20 9.84 

วิทยุ 10.71 - 8.16 9.02 

หนังสือพิมพ 0.60 - 2.04 0.82 

นิตยสาร 2.38 3.70 - 2.05 

โปสเตอร/ แผนปายโฆษณา 26.19 11.11 10.20 21.31 

แผนพับ 1.79 - - 1.23 

อินเทอรเน็ต 61.90 62.96 55.10 60.66 

จาก Call center 1672 ของ ททท. 0.60 - - 0.41 

เพ่ือน/ญาต ิ 37.50 33.33 44.90 38.52 

อ่ืนๆ 2.98 3.70 - 2.46 

 
 

ตารางท่ี 6 อัตราความนาสนใจในเนื้อหาท่ีนําเสนอในทัศนะของผูรวมงานชาวไทย 

ความนาสนใจ 
รอยละของผูรวมงานจําแนกตามถิ่นท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) นครพนม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆ 

นาสนใจ 99.40 96.30 94.00 97.96 

ไมนาสนใจ 0.60 3.70 6.00 2.04 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 
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ตารางท่ี 7 อัตราความต้ังใจมารวมงานของผูรวมงานชาวไทยจําแนกตามถิน่ท่ีอยู 

ความต้ังใจมารวมงาน 
รอยละของผูรวมงานจําแนกตามถิ่นท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) นครพนม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆ 

ตั้งใจมารวมงาน 83.33 84.85 63.64 79.48 

ไมไดตั้งใจมารวมงาน 16.67 15.15 36.36 20.52 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
ตารางท่ี 8 อัตราความต้ังใจมารวมงานของผูรวมงานชาวไทยจําแนกตามการรับทราบขาวการจัดงาน 

ความต้ังใจมารวมงาน 
รอยละของผูรวมงานในแตละกลุม ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) ทราบขาวการจัดงาน ไมทราบ 

ตั้งใจมารวมงาน 82.38 50.00 79.48 

ไมไดตั้งใจมารวมงาน 17.62 50.00 20.52 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
ตารางท่ี 9 การใชจายของผูรวมงานชาวไทย 

หมวดการใชจาย 
รอยละของผูรวมงานจําแนกตามถิ่นท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) นครพนม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆ 

คาอาหารและเครื่องดื่ม 83.89 78.79 92.73 85.07 

คาซื้อสินคา 52.78 57.58 61.82 55.22 

คาเดินทาง 48.33 63.64 83.64 57.46 

คาท่ีพัก 6.11 39.39 40.00 17.16 

คาใชจายอ่ืนๆ 10.00 3.03 10.91 9.33 

 
ตารางท่ี 10 คาใชจายเฉลี่ยของผูรวมงานชาวไทย 

หมวดการใชจาย 
คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวันจําแนกตามถิ่นท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 

(บาทตอวัน) นครพนม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆ 

คาอาหารและเครื่องดื่ม 369.40 503.85 710.78 461.10 

คาซื้อสินคา 606.21 626.32 730.88 637.43 

คาเดินทาง 285.63 1,276.19 973.91 626.30 

คาท่ีพัก 627.27 784.62 799.55 754.13 

คาใชจายอ่ืนๆ 794.44 2,000.00 2,166.67 1,172.00 
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ตารางท่ี 11 รอยละของผูรวมงานชาวไทยท่ีพอใจในระดับมากขึน้ไป 

ประเด็นความพึงพอใจ 
รอยละของผูรวมงานท่ีพอใจในระดับมากข้ึนไปจําแนกตามถิ่นท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 
(คะแนนเต็ม 100) นครพนม 

กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล 

จังหวัดอ่ืนๆ 

การประชาสัมพันธงาน 92.40 78.79 80.00 88.03 

ประเภทของกิจกรรมท่ีมีในงาน 87.13 78.79 76.36 83.78 

ความนาสนใจของเน้ือหาท่ีนําเสนอ

ภายในงาน 
87.72 81.82 80.00 85.33 

ความพึงพอใจโดยรวม 90.64 84.85 81.82 88.03 

 
ตารางท่ี 12 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจจากการรวมงานผูรวมงานชาวไทย 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจจําแนกตามถิน่ท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) นครพนม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆ 

การประชาสัมพันธงาน 4.42 4.21 4.15 4.33 

ประเภทของกิจกรรมท่ีมีในงาน 4.39 4.21 4.13 4.31 

ความนาสนใจของเน้ือหาท่ีนําเสนอ

ภายในงาน 
4.49 4.36 4.22 4.41 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.51 4.39 4.24 4.44 

 
ตารางท่ี 13 รอยละของผูรวมงานชาวไทยท่ีจะแนะนําใหเพ่ือนหรือคนรูจักมารวมงาน 

การแนะนํา 
รอยละของผูรวมงานจําแนกตามถิ่นท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) นครพนม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆ 

แนะนํา 92.78 87.88 83.64 90.30 

ไมแนะนํา 7.22 12.12 16.36 9.70 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
ตารางท่ี 14 ชองทางท่ีผูรวมงานชาวไทยใชแนะนําเพ่ือนใหมารวมงาน 

ชองทางท่ีใชแนะนํา 
รอยละของผูรวมงานจําแนกตามถิ่นท่ีอยู 

ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) นครพนม 
กรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
จังหวัดอ่ืนๆ 

โทรศัพท 36.11 15.15 25.45 31.34 

ไลน 37.78 18.18 27.27 33.21 

เฟสบุค 75.56 72.73 70.91 74.25 

อ่ืนๆ (เชน เลาโดยตรง, IG) 3.33 - 1.82 2.61 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม – ผูรวมงานชาวตางชาติ 
 

 

ตารางท่ี 15 สัญชาติของชาวตางชาติท่ีมารวมงานมาก 3 อันดับแรก 
ถิ่นท่ีอยู รอยละของผูรวมงาน 

อินเดีย 9.00 

สหรัฐฯ 7.00 

อังกฤษ 5.00 

 
ตารางท่ี 16 อายุของชาวตางชาติท่ีมารวมงาน 

อายุ 
รอยละของผูรวมงานในแตละกลุม ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) Domestic Tourist Tourist 

18-24 ป 7.69 8.20 8.00 

25-34 ป 35.90 54.10 47.00 

35-44 ป 28.21 13.11 19.00 

45-54 ป 12.82 16.39 15.00 

55-64 ป 5.13 3.28 4.00 

มากกวา 64 ป 10.25 4.92 7.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 

ตารางท่ี 17 ลักษณะการมารวมงานของผูรวมงานชาวตางชาติ 

ลักษณะการมารวมงาน 
รอยละของผูรวมงานในแตละกลุม ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) Domestic Tourist Tourist 

มากับเพ่ือน 41.03 45.90 44.00 

มากับครอบครัว 46.15 39.34 42.00 

มาคนเดยีว 12.82 14.76 14.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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ตารางท่ี 18 อัตราการรับทราบขาวการจัดงานในกลุมผูรวมงานชาวตางชาติ 

การรับทราบขาวการจัดงาน 
รอยละของผูรวมงานในแตละกลุม ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) Domestic Tourist Tourist 

ทราบ 69.23 57.38 62.00 

ไมทราบ 30.77 42.62 38.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
ตารางท่ี 19 ชองทางท่ีผูรวมงานชาวตางชาติรับทราบขาวการจัดงาน 

ชองทางการรับทราบ 
รอยละของผูรวมงานในแตละกลุม ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) Domestic Tourist Tourist 

โทรทัศน 7.41 37.14 24.19 

วิทยุ 11.11 5.71 8.06 

หนังสือพิมพ - 5.71 3.23 

โปสเตอร/ แผนปายโฆษณา 11.11 14.29 12.90 

แผนพับ - 2.86 1.61 

อินเทอรเน็ต 33.33 25.71 29.03 

เพ่ือน/ญาต ิ 70.37 25.71 45.16 

อ่ืนๆ 3.70 5.71 4.84 

 
ตารางท่ี 20 อัตราความนาสนใจในเนื้อหาท่ีนําเสนอในทัศนะของผูรวมงานชาวตางชาติ 

ความนาสนใจ 
รอยละของผูรวมงานในแตละกลุม ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) Domestic Tourist Tourist 

นาสนใจ 85.19 94.59 90.63 

ไมนาสนใจ 14.81 5.41 9.37 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 
ตารางท่ี 21 อัตราความต้ังใจมารวมงานของผูรวมงานชาวตางชาติจําแนกตามกลุมผูรวมงาน 

ความต้ังใจ 
รอยละของผูรวมงานในแตละกลุม ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) Domestic Tourist Tourist 

ตั้งใจมารวมงาน 66.67 55.74 60.00 

ไมไดตั้งใจมารวมงาน 33.33 44.26 40.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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ตารางท่ี 22 อัตราความต้ังใจมารวมงานของผูรวมงานชาวตางชาติจําแนกตามการรับทราบขาวการจัดงาน 

ความต้ังใจมารวมงาน 
รอยละของผูรวมงานในแตละกลุม ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) ทราบขาวการจัดงาน ไมทราบ 

ตั้งใจมารวมงาน 74.19 36.84 60.00 

ไมไดตั้งใจมารวมงาน 25.81 63.16 40.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 

 

ตารางท่ี 23 การใชจายของชาวตางชาติท่ีมารวมงาน 

หมวดการใชจาย 
รอยละของผูท่ีใชจายในแตละหมวด ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) Domestic Tourist Tourist 

คาอาหารและเครื่องดื่ม 79.49 77.05 78.00 

คาซื้อสินคา 35.90 59.02 50.00 

คาเดินทาง 46.15 59.02 54.00 

คาท่ีพัก 10.26 34.43 25.00 

คาใชจายอ่ืนๆ 2.56 11.48 8.00 

 
 

ตารางท่ี 24 คาใชจายเฉลี่ยของชาวตางชาติท่ีมารวมงาน 

หมวดการใชจาย 
คาใชจายเฉลี่ยตอคนตอวัน  ผลการศึกษาในภาพรวม 

(บาทตอคนตอวัน) Domestic Tourist Tourist 

คาอาหารและเครื่องดื่ม 509.16 780.42 673.97 

คาซื้อสินคา 3,064.29 2,012.50 2,307.00 

คาเดินทาง 189.06 301.69 264.15 

คาท่ีพัก 1,700.00 2,129.52 2,060.80 

คาใชจายอ่ืนๆ 200.00 1,728.57 1,537.50 

 

 
ตารางท่ี 25 รอยละของผูรวมงานชาวตางชาติท่ีพอใจในระดับมากขึ้นไป 

ประเด็นความพึงพอใจ 
รอยละท่ีพอใจในระดับมากขึน้ไป ผลการศึกษาในภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 100) Domestic Tourist Tourist 

การประชาสัมพันธงาน 76.92 63.93 69.00 

ประเภทของกิจกรรมท่ีมีในงาน 94.87 85.25 89.00 

ความนาสนใจของเน้ือหาท่ีนําเสนอ

ภายในงาน 
87.18 83.61 85.00 

ความพึงพอใจโดยรวม 94.87 83.61 88.00 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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ตารางท่ี 26 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจจากการรวมงานในกลุมผูรวมงานชาวตางชาติ 

ประเด็นความพึงพอใจ 
คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจ ผลการศึกษาในภาพรวม 

(คะแนนเต็ม 5) Domestic Tourist Tourist 

การประชาสัมพันธงาน 4.10 3.54 3.76 

ประเภทของกิจกรรมท่ีมีในงาน 4.67 4.26 4.42 

ความนาสนใจของเน้ือหาท่ีนําเสนอ

ภายในงาน 
4.44 4.20 4.29 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.69 4.23 4.41 

 

 

ตารางท่ี 27 รอยละของผูรวมงานชาวตางชาติท่ีจะแนะนําใหเพ่ือนหรือคนรูจักมารวมงาน 

แนะนํา 
รอยละของผูรวมงานในแตละกลุม ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) Domestic Tourist Tourist 

แนะนํา 89.74 81.97 85.00 

ไมแนะนํา 10.26 18.03 15.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 

 

 

ตารางท่ี 28 ชองทางท่ีผูรวมงานชาวตางชาติใชแนะนําเพ่ือนใหมารวมงาน 

ชองทางท่ีใชแนะนํา 
รอยละของผูรวมงานในแตละกลุม ผลการศึกษาในภาพรวม 

(รอยละ) Domestic Tourist Tourist 

โทรศัพท 5.13 11.48 9.00 

ไลน 20.51 8.20 13.00 

เฟสบุค 46.15 44.26 45.00 

อ่ืนๆ (เชน เลาโดยตรง, IG) 17.95 24.59 22.00 

 

 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 

 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางประเทศ  17 

รายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลภาคสนาม – ผูมีสวนไดสวนเสียทีด่ําเนินงานรวมกับ ททท. 

 

 
ตารางท่ี 29 คะแนนความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีดําเนินงานรวมกับ ททท.  

ประเด็น 
รอยละที่พอใจในระดับมากขึ้นไปจําแนกตามประเภทหนวยงาน 

(คะแนนเต็ม 100) 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาพรวม 

ความสะดวกในการประสานงานกับเจาหนาท่ี ททท. 77.78 100.00 78.95 

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ททท. 88.89 - 84.21 

ประสิทธิภาพของระบบการทํางานของ ททท. 94.44 100.00 94.74 

การเปดโอกาสใหทานไดมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 88.89 100.00 89.47 

ความพึงพอใจโดยรวม 83.33 100.00 84.21 

 

 

ตารางท่ี 30 คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสยีท่ีดําเนินงานรวมกับ ททท. 

ประเด็น 
คาเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจจําแนกตามประเภทหนวยงาน 

(คะแนนเต็ม 5) 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาพรวม 

ความสะดวกในการประสานงานกับเจาหนาท่ี ททท. 4.17 4.00 4.16 

ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ททท. 4.33 3.00 4.26 

ประสิทธิภาพของระบบการทํางานของ ททท. 4.39 4.00 4.37 

การเปดโอกาสใหทานไดมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 4.28 4.00 4.26 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.28 4.00 4.26 

 

 

 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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กรอบแนวคิดในการประเมินผล 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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ขอบเขตของการประเมินผล 

1. การประเมินผลสําเร็จตามตัวชี้วัดประเมินผลท้ังในเชิงปริมาณ เชน จํานวนผูรวมงาน และผลสําเร็จเชิง
คุณภาพ เชน ความพึงพอใจของผูเขารวมงานในดานตางๆ ความคุมคาของการจัดงานท่ีเกิดข้ึนในระบบ
เศรษฐกิจ (เชน คาใชจายในการมารวมงาน เงินหมุนเวียน/ เงินสะพัดท่ีเกิดข้ึนในชวงท่ีจัดงาน)  

2. การประเมินผลสําเร็จในการตอบสนองกลยุทธ/ แผนงานของ ททท. 

3. การวิเคราะหศักยภาพของงานกิจกรรมและจุดแข็ง-จุดออน (SWOT Analysis)  

 

แนวทางการประเมินผล 

 ในแตละกิจกรรมท่ีทีมท่ีปรึกษาไดรับมอบหมายใหประเมินผล ท่ีปรึกษาไดดําเนินการสํารวจความ
คิดเห็นเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามท่ีไดรับคืนตองมีจํานวนเพียงพอตอการวิจัยทางสถิติท่ีคาความเชื่อม่ันไม
นอยกวารอยละ 90 สําหรับประเด็นท่ีสํารวจนอกจากการสอบถามขอมูลท่ัวไป เชน ถ่ินพํานัก อายุของ
ผูรวมงาน ลักษณะการมารวมงาน ยังรวมถึงการสํารวจความคิดเห็นตามกรอบแนวคิดทฤษฎี 5A  

 ในสวนของการนับจํานวนผูท่ีสนใจมารวมงาน ท่ีปรึกษาจะพิจารณาลักษณะการมารวมงานและ
พฤติกรรมของผูรวมงานเพ่ือเลือกวิธีการนับจํานวนท่ีเหมาะสม อาทิ ในบริเวณท่ีมีการรวมงานหนาแนนมาก 
ท่ีปรึกษาจะใชวิธีการคํานวณจากพ้ืนท่ีท่ีสามารถยืนรวมงานไดคูณดวยความหนาแนนของผูรวมงานตอ        
1 ตารางเมตร ในบริเวณท่ีมีจํานวนผูรวมงานเบาบาง ท่ีปรึกษาจะใชวิธีการตรวจนับแบบคาดคะเน เปนตน  

 รายงานฉบับนี้จะนําเสนอผลการประเมินรายกิจกรรม สวนการวิเคราะหและประเมินผลในภาพรวม 
จะนําเสนอไวในรายงานฉบับสมบูรณ “โครงการประเมินผลการจัดกิจกรรมสนับสนุนตลาดการทองเท่ียว 
ประจําป 2562” 

 

ทฤษฎี 5A ท่ี ททท. ประยุกตใช ประกอบดวย  

A1 Aware (I Know) อัตราการรับรู Content หลักของภูมิภาค 

A2 Appeal (I like) อัตราการชื่นชอบ Content หลักของภูมิภาค 

A3 Ask (I’m convinced) อัตราความตองการเดินทางตาม Content หลักของภูมิภาค 

A4 Act (I’m buying) อัตราความพึงพอใจในประสบการณทองเท่ียวท่ี ททท. นําเสนอ 

A5    Advocate (I recommend) อัตราการบอกตอประสบการณทองเท่ียว 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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กลุมเปาหมายและจํานวนขอมูลที่จัดเก็บ  

การสํารวจขอมูลเชิงปริมาณ 

ในการประเมินงานกิจกรรมท่ีอยูในแผนงานตลาดตางประเทศ ท่ีปรึกษาจะจัดเตรียมแบบสอบถาม 2 
ภาษา ไดแก ภาษาไทย สําหรับการสํารวจความคิดเห็นจากผูรวมงานชาวไทย และแบบสอบถามภาษาอังกฤษ
สําหรับการสํารวจความคิดเห็นจากผูรวมงานชาวตางชาติ จํานวนผูรวมงานท่ีสํารวจความคิดเห็นในแตละ
กิจกรรมจะถูกปรับใหเหมาะสมกับกลุมท่ีมารวมงานและการใหความรวมมือของผูรวมงาน กลาวคือ ใน
กิจกรรมท่ีมีผูรวมงานชาวตางชาตินอยมาก ท่ีปรึกษาจะสํารวจความคิดเห็นในกลุมผูรวมงานชาวไทยเพ่ิมข้ึน 
ดวยเหตุนี้ จํานวนท่ีสํารวจในแตละกลุมจึงแตกตางกันไปในแตละกิจกรรม สําหรับจํานวนท่ีสํารวจความ
คิดเห็นของผูท่ีมารวมงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 ในแตละกลุมสรุปไดดังนี้  

 กลุมผูรวมงานชาวไทย – แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดมีจํานวน 280 ราย โดยในสวนท่ีมีการ
ตอบในประเด็นหลักๆ ครบถวนและสามารถนํามาใชในการวิเคราะหไดมีท้ังสิ้น 268 ราย 

 กลุมผูรวมงานชาวตางชาติ – แบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดมีจํานวน 100 ราย โดยในสวนท่ีมี
การตอบในประเด็นหลักๆ ครบถวนและสามารถนํามาใชในการวิเคราะหไดมีท้ังสิ้น 100 ราย 

 

การสํารวจขอมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะหขอมูลและประเมินผลการจัดงานในประเด็นท่ีเก่ียวกับความคุมคาท่ีเกิดจากการจัดงาน
และการวิเคราะห SWOT Analysis นอกจากขอมูลท่ีสํารวจไดจากผูรวมงานชาวไทยและชาวตางชาติ การ
วิเคราะหจําเปนตองใชขอมูลจากการสัมภาษณผู มีสวนเก่ียวของกับการจัดงานกลุมอ่ืนๆ รวมถึงการ
สังเกตการณ โดยจํานวนท่ีสัมภาษณในแตละกิจกรรมจะแตกตางกันไปข้ึนอยูกับลักษณะงานและพฤติกรรม
ของผูท่ีมารวมงาน  

 

แนวทางการวิเคราะหขอมูล 

ลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของ Likert Scale ถูกนํามาใชในการ
ออกแบบสอบถามในประเด็นท่ีสอบถามถึงความพึงพอใจของผูมารวมงาน ซ่ึงการประเมินผลในครั้งนี้ได
กําหนดชวงคะแนนออกเปน 5 ลําดับ ดังนี้ 

5  หมายถึง พอใจกับประเด็นท่ีสอบถามในระดับมากท่ีสุด 

4  หมายถึง พอใจกับประเด็นท่ีสอบถามในระดับมาก 

3  หมายถึง พอใจกับประเด็นท่ีสอบถามในระดับปานกลาง 

2  หมายถึง พอใจกับประเด็นท่ีสอบถามในระดับนอย 

1  หมายถึง พอใจกับประเด็นท่ีสอบถามในระดับนอยท่ีสุด 
 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 
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การวิเคราะหไดใชคะแนน Top Two-boxes (คะแนนรวมของผูท่ีเห็นดวยในระดับมากและระดับ
มากท่ีสุด) และคาเฉลี่ยในการสรุปผล ซ่ึงคาเฉลี่ยในแตละชวงมีความหมายดังนี้ 

คาเฉลี่ยนอยกวาหรือเทากับ 1.80 หมายถึง พอใจในระดับนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยมากกวา 1.80 แตนอยกวาหรือเทากับ 2.60 หมายถึง  พอใจในระดับนอย 

คาเฉลี่ยมากกวา 2.60 แตนอยกวาหรือเทากับ 3.40 หมายถึง  พอใจในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยมากกวา 3.40 แตนอยกวาหรือเทากับ 4.20 หมายถึง  พอใจในระดับมาก 

คาเฉลี่ยมากกวา 4.20  หมายถึง  พอใจในระดับมากท่ีสุด 



รายงานการประเมินผลรายกิจกรรม  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
งานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2562 

 

 

ศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางประเทศ  22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 

งานสงทายปเกาตอนรบัปใหม 2562  

 
 

 

 



การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 
แบบสอบถาม กลุมผูเขารวมงานชาวไทย 

งาน Countdown 2019 @Nakhon Phanom 

กรุณาทําเครื่องหมาย √ หนาขอที่ทานตองการเลือก และกรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ                                                                          

1. ที่อยูปจจุบัน  นครพนม  กรุงเทพฯ และปริมณฑล  จังหวัดอ่ืนๆ ระบุ ................ 

2. ชวงอายุของทาน         18-24 ป         25-34 ป         35-44 ป          45-54 ป         55-64 ป         มากกวา 64 ป 

3. วันนี้ทานมารวมงานกับใคร       มากับเพ่ือน            มากับครอบครัว             มาคนเดียว      

4. ทานทราบขาวการประชาสัมพันธงาน Countdown 2019 @Nakhon Phanom กอนมารวมงานหรือไม และจากสื่อใด 

  ทราบกอนมารวมงาน จากสื่อ... (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภท)  

 □ โทรทัศนในประเทศ ชอง.......... □ วิทยุ สถานี .......................... □ หนังสือพิมพในประเทศ  
 □ นิตยสารในประเทศ □ โปสเตอร/ แผนปายโฆษณา □ แผนพับ □ อินเทอรเน็ต/ FB/ IG/ line  
 □ จาก Call center 1672 ของ ททท. □ เพ่ือน/ญาติ □ อ่ืนๆ ระบุ .................... 

 ไมทราบมากอน มารวมงานโดยบังเอิญ  

5. ขอมูลที่ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงาน Countdown ที่ทานไดรับมีความนาสนใจหรือไม 

 นาสนใจ                 ไมนาสนใจ เพราะ ................................................................................................ 

6. วันนี้ทานต้ังใจมารวมงาน Countdown ใชหรอืไม 

 ใช                       ไมใช  

7. การเดินทางมาที่นี่ในวันนี้ ทานมีคาใชจายในหมวดใดบาง และแตละหมวดเปนเงินเทาใด (สามารถระบุคาใชจายประมาณการ) 

□ คาอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณ ………..….. บาทตอ 1 วันตอทาน 

□ คาซ้ือสินคา ประมาณ ………..….. บาทตอ 1 วันตอทาน 

□ คาเดินทาง (คารถโดยสาร หรือคาน้ํามันรถโดยประมาณ) ประมาณ ………..….. บาทตอ 1 วันตอทาน 

□ คาท่ีพัก ประมาณ ………..….. บาทตอ 1 วันตอทาน 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………. ประมาณ ………..….. บาทตอ 1 วันตอทาน 

8. กรุณาใหคะแนนความพึงพอใจในประเด็นตางๆ (สามารถ  หรือ  หรือ  ในตัวเลขที่ตองการเลือก) 

ประเด็น 
พอใจ 
มากสุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
นอย 

พอใจ 
นอยสุด 

1. การประชาสัมพันธ/ การใหขอมูลเกี่ยวกับงาน 5 4 3 2 1 

2. ประเภทของกิจกรรมท่ีมีในงาน 5 4 3 2 1 

3. ความนาสนใจของเนื้อหาท่ีนําเสนอภายในงาน 5 4 3 2 1 

4. ความพึงพอใจโดยรวม 5 4 3 2 1  
9. ทานจะแนะนําใหเพ่ือนหรือคนรูจักมารวมงานกิจกรรมนี้หรือไม  

       แนะนํา      ผานทาง    โทรศัพท       ไลน        เฟสบุค        อ่ืนๆ ............................... 

      ไมแนะนํา เพราะ ............................................................................................................................ 

10. ประเด็นที่ควรปรับปรุงเพ่ือใหงานนี้มีความนาสนใจเพ่ิมมากขึ้น  

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาสละเวลาใหขอมูล 
 



Tourism Authority of Thailand (TAT) 
Questionnaire for Participants 

Countdown 2019 @Nakhon Phanom 

Please fill out the questionnaire and return the completed form to receive a souvenir!  

Country that you come from ………………………………………………………………….…………… 

1. You are :  O Domestic tourist (including Doing business / Working (Expat) / Studying / Living in Thailand)        O Tourist   

2. Your age:      18-24 years     25-34 years      35-44 years      45-54 years       55-64 years      more than 64 years 

3. Today you come with:       O Friend(s)             O Family              O Come alone               

4. Have you been informed about Countdown 2019 @Nakhon Phanom? And from which sources? 

  Yes, I’ve been informed about this event from: (allow multiple responses)  

 □ TV channel.......... □ Radio channel ............ □ Newspaper □ Magazine  

 □ Poster/ Billboard □ Brochure □ Internet/ FB/ IG/ line  □ TAT Call center 

  □ Friends/ relatives □ others, pls specify......... 

  I never heard about it. (If no, please skip to question 6-10) 

5. Is the information about Countdown @Nakhon Phanom that you received interesting? 

O Yes            O No because ……………………………………………………………………………………………       

6. Do you come to join this event in particular? 

O Yes            O No 

7. Your approximate spending for today 

         □ Food & beverage                                 ……………. Baht/ Person/ Day 

         □ Shopping                                            ……………. Baht/ Person/ Day 

         □ Transportation to this place (e.g. Taxi)     ……………. Baht/ Person/ Day 

         □ Accommodation (e.g. Hotel)                   ……………. Baht/ Person/ Day 

         □ Others, …………………………..                       ……………. Baht/ Person/ Day 

8. Please rate your satisfaction levels in the following aspects: (please √ where appropriate) 

Aspects 
Highly 

Satisfied 
Satisfied Moderate 

Less 

satisfied 

Least 

satisfied 

1. Information provided in this event 5 4 3 2 1 

2. The interest of activities in this event 5 4 3 2 1 

3. Content presented in this event 5 4 3 2 1 

4. Overall satisfaction 5 4 3 2 1 

9. Will you tell your friend(s) or relatives to join this event?    

    O Yes      in which channel…    Telephone       Line        Facebook        Others, ............................... 

    O No       because ……………………………………………………………………………………………………………………………      

10. Your suggestions …………………….…..……………………………………………………………………….………………………… 

 

On behalf of TAT, Centre for International Research and Information would like to thank you for your great contribution. 

 



การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 
แบบสอบถาม กลุมผูเขารวมงานชาว สปป.ลาว 

งาน Countdown 2019 @Nakhon Phanom 

กรุณาทําเครื่องหมาย √ หนาขอที่ทานตองการเลือก และกรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอ                                                                          

1. ที่อยูปจจุบัน  อยูในประเทศไทย  อยูใน สปป.ลาว  

2. ชวงอายุของทาน         18-24 ป         25-34 ป         35-44 ป          45-54 ป         55-64 ป         มากกวา 64 ป 

3. วันนี้ทานมารวมงานกับใคร       มากับเพ่ือน            มากับครอบครัว             มาคนเดียว      

4. ทานทราบขาวการประชาสัมพันธงาน Countdown 2019 @Nakhon Phanom กอนมารวมงานหรือไม และจากสื่อใด 

  ทราบกอนมารวมงาน จากสื่อ... (สามารถระบุไดมากกวา 1 ประเภท)  

 □ โทรทัศนในประเทศ ชอง.......... □ วิทยุ สถานี .......................... □ หนังสือพิมพ  
 □ นิตยสาร □ โปสเตอร/ แผนปายโฆษณา □ แผนพับ □ อินเทอรเน็ต/ FB/ IG/ line  
 □ จาก Call center 1672 ของ ททท. □ เพ่ือน/ญาติ □ อ่ืนๆ ระบุ .................... 

 ไมทราบมากอน มารวมงานโดยบังเอิญ  

5. ขอมูลที่ประชาสัมพันธเกี่ยวกับงาน Countdown ที่ทานไดรับมีความนาสนใจหรือไม 

 นาสนใจ                 ไมนาสนใจ เพราะ ................................................................................................ 

6. วันนี้ทานต้ังใจมารวมงาน Countdown ใชหรอืไม 

 ใช                       ไมใช  

7. การเดินทางมาที่นี่ในวันนี้ ทานมีคาใชจายในหมวดใดบาง และแตละหมวดเปนเงินเทาใด (สามารถระบุคาใชจายประมาณการ) 

□ คาอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณ ………..….. บาทตอ 1 วันตอทาน 

□ คาซ้ือสินคา ประมาณ ………..….. บาทตอ 1 วันตอทาน 

□ คาเดินทาง (คารถโดยสาร หรือคาน้ํามันรถโดยประมาณ) ประมาณ ………..….. บาทตอ 1 วันตอทาน 

□ คาท่ีพัก ประมาณ ………..….. บาทตอ 1 วันตอทาน 

□ อ่ืนๆ โปรดระบุ ……………………………. ประมาณ ………..….. บาทตอ 1 วันตอทาน 

8. กรุณาใหคะแนนความพึงพอใจในประเด็นตางๆ (สามารถ  หรือ  หรือ  ในตัวเลขที่ตองการเลือก) 

ประเด็น 
พอใจ 
มากสุด 

พอใจ 
มาก 

พอใจ 
ปานกลาง 

พอใจ 
นอย 

พอใจ 
นอยสุด 

1. การประชาสัมพันธ/ การใหขอมูลเกี่ยวกับงาน 5 4 3 2 1 

2. ประเภทของกิจกรรมท่ีมีในงาน 5 4 3 2 1 

3. ความนาสนใจของเนื้อหาท่ีนําเสนอภายในงาน 5 4 3 2 1 

4. ความพึงพอใจโดยรวม 5 4 3 2 1  
9. ทานจะแนะนําใหเพ่ือนหรือคนรูจักมารวมงานกิจกรรมนี้หรือไม  

       แนะนํา      ผานทาง    โทรศัพท       ไลน        เฟสบุค        อ่ืนๆ ............................... 

      ไมแนะนํา เพราะ ............................................................................................................................ 

10. ประเด็นที่ควรปรับปรุงเพ่ือใหงานนี้มีความนาสนใจเพ่ิมมากขึ้น  

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................................................... 
 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาสละเวลาใหขอมูล 
 



การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 
แบบสอบถาม กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่ดําเนนิงานรวมกับ ททท. 

งาน Countdown 2019 
 
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) ขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
สงเสริมการทองเที่ยวในครั้งตอไป ททท. ขอยืนยันวาความคิดเห็นของทานจะถูกเก็บเปนความลับ และถูกนําไปประมวลผลทางสถิติใน
ภาพรวมเทานั้น และเพ่ือใหผลการศึกษาสามารถนําไปใชไดดียิ่งขึ้น โปรดตอบใหครบทุกขอและเปนขอมูลที่สะทอนจากความคิดเห็นของ
ทานอยางแทจริง โดยทานสามารถสงแบบสอบถามกลับมายัง ททท. หรือศูนยวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศระหวางประเทศ 
(ciri2547@gmail.com) ซ่ึงเปนที่ปรึกษาที่ ททท. มอบหมายใหเปนผูวิเคราะหผล รบกวนสงกลับภายในวันที่ 10 มกราคม 2562  
 

1. ระบุชื่อหนวยงาน....................................................................................................................จังหวัด..................................................... 
ชื่อ-นามสกุล.................................................................................................................เบอรโทร.............................................................. 

(รายละเอียดขางตนใชในกรณีติดตอกลับเพ่ือขอสอบถามหรือสัมภาษณเพ่ิมเติมเทานั้น) 
 

2. ระบุประเภทของหนวยงานทาน 
 1. หนวยงานภาครัฐ   อปท.   หนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................................... 
 2. ผูประกอบการ    ท่ีพัก  บริษัทนําเท่ียว  ขนสง  อ่ืนๆ ........................................ 
 3. ภาคเอกชน/อ่ืนๆ  หอการคา   ชมรม  สมาคม  อ่ืนๆ ........................................   
 4. ททท. 
 5. สื่อมวลชน     

 
3. จากการดําเนิน งาน Countdown 2019 รวมกับ ททท. ทานพึงพอใจในประเด็นเหลานี้ในระดับใด 

(สามารถ  หรือ  หรือ  ในตัวเลขที่ตองการเลือก) 

ประเด็น 
พอใจ 

มากสุด 
พอใจ 

มาก 
พอใจ 

ปานกลาง 
พอใจ 

นอย 
พอใจ 

นอยสุด 

1. ความสะดวกในการประสานงานกับเจาหนาที่ ททท. 5 4 3 2 1 

2. ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ททท. 5 4 3 2 1 

3. ประสิทธิภาพของระบบการทํางานของ ททท. 5 4 3 2 1 

4. การเปดโอกาสใหทานไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 5 4 3 2 1 

5. ความพึงพอใจโดยรวม 5 4 3 2 1 
 

 

    ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................………. 

 
 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ขอขอบคณุในความรวมมือมา ณ โอกาสน้ี  



การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
 

งานขอมูลกิจกรรม กองสงเสริมกิจกรรม ฝายกิจกรรม 
1600 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0 2250 5500 ตอ 3485-3489 โทรสาร 0 2253 7433

การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 


	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป ททท. ขอยืนยันว่าความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และถูกนำไปประมวลผลทางสถิติในภาพรวมเท่านั้น และเ...

