๑
บทนา
ความสาคัญและความเป็นมา
เนื่องด้วย ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เป็นวันวาเลนไทน์และวันตรุษจีน ซึ่งได้
เวียนมาตรงกันในรอบ ๒๐ ปี
วันวาเลนไทน์ เป็นวันแห่งความรัก โดยมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่า เป็นวันราลึกถึงชายห นุ่มโรมัน
คนหนึ่งนามว่า 'วาเลนไทน์ ' เขาฝ่าฝืนกฎของจักรพรรดิคลอดิอุสที่ ๒ ที่ทรงมีรับสั่งห้ามชาวโรมันแต่งงาน
กันด้วยการจัดงานแต่งานลับๆ

กับเจ้าสาวของเขา แต่แล้วในที่สุดเขาก็ถูกจับได้และถูกนาตัวไปขังคุก

ข่าวคราวของชายหนุ่มวาเลนไทน์ ดังกระฉ่อนไปทั่วกรุงโรม หนุ่มสาวชาวโรมันจานวนมากเดินทางมาเยี่ยม
เขาถึงห้องขังพร้อมกับมอบดอกไม้และเขียนให้กาลังใจเขาที่หน้าต่างเพื่อบอกว่าพวกเขาก็เชื่อในความรัก
เช่นเดียวกัน ที่นั่นชายหนุ่มวาเลนไทน์ได้รู้จักกับลูกสาวของผู้คุมห้องขังซึ่งแวะเวียนมาเยี่ยมเขาเสมอๆ ทั้งคู่
พูดคุยกันอย่างถู กคอ เธอมีความเห็นเช่นเดียวกับเขาว่าสิ่งที่เขาทานั้นถูกต้องแล้ว เขาเองก็ตกหลุมรักเธอ
และในวันที่เขาถูกประหารชีวิตซึ่งตรงกับวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ค.ศ.๒๖๙ เขาเขียนโน้ตถึงเธอเพื่อขอบคุณ
สาหรับมิตรภาพและความภักดีที่เธอมีให้เขา พร้อมทั้งลงท้ายว่า 'Love from your Valentine' โดยที่ไม่รู้เลยว่า
จากนี้ต่อไปจะมีคนจานวนมากที่ใช้วิธีสารภาพรักเช่นเดียวกับเขา กระดาษโน้ตของวาเลนไทน์กลายเป็นที่มา
ของการ์ดวาเลนไทน์ซึ่งหนุ่มสาวยุคต่อมาใช้สารภาพความในใจที่มีต่อกัน ต่อมา เมื่อประมาณปี ค.ศ.๔๙๘
สันตะปาปา เกลาเซียส ได้ประกาศเอาวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ เป็นวันนักบุญวาเลนไทน์
จากอดีตสู่ปัจจุบัน วาเลนไทน์จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดา

ไม่เฉพาะแต่ ผู้ที่เป็นคนรักกัน หรือ

แม้แต่มิตรสหาย บุคคลในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ก็จะส่งบัตรอวยพร การซื้อของขวัญ การส่งอีเมล์
SMS เพื่ออวยพรความรักเนื่องในวันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน ร่องรอยของประเพณี และพิธีกรรมความเป็นมาของการฉลองตรุษจีน นั้นมีมา
นานกว่าศตวรรษ จริงๆแล้วนานมาก จนไม่สามารถย้อนกลับไปดูว่าเริ่มต้นฉลองมาตั้งแต่เมื่อไร เป็นที่รู้จัก
และจาได้ทั่วไปว่าเป็น การฉลองเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ และการฉลองเป็นเวลานานถึง ๑๕ วัน การเตรียมงาน
ฉลองส่วนใหญ่จะเริ่มหนึ่งเดือนก่อนวันตรุษจีน (คล้ายกับวัน คริสต์มาสของประเทศตะวันตก) เมื่อผู้คนเริ่ม
ซื้อของขวัญ, สิ่งต่างๆ เพื่อประดับบ้านเรือน, อาหารและเสื้อผ้า การทาความสะอาดครั้งใหญ่ก็เริ่มขึ้นในวัน
ก่อนตรุษจีน บ้านเรือนจะถูก ทาความสะอาดตั้งแต่บนลงล่างหน้าบ้านยันท้ายบ้าน ซึ่งหมายถึงการกวาดเอา
โชคร้าย ออกไป ประตูหน้าต่างมีการขัดสีทาสีใหม่ซึ่งสีแดงเป็นสีนิยม ประตูหน้าต่างจะถูก ประดับประดา
ด้วยกระดาษที่มีคาอวยพรอย่างเช่น อยู่ดีมีสุข ร่ารวย และอายุยืนเป็นต้น

๒
วันก่อนวันตรุษจีนนั้นเป็นวันแห่งการการรอคอยจะว่าไปถือวันที่น่าตื่นเต้นมากที่สุด ใน
บรรดาการฉลองทั้งหมดเห็นจะได้ ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ นั้นผูกไว้กับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ อาหาร ไป
จนถึงเสื้อผ้า อาหารค่านั้นประกอบด้วยอาหารทะเล และอาหารนึ่งเช่นขนมจีบ ซึ่งแต่ละอย่างจะมีความหมาย
ต่างๆกัน อาหารอันโอชะอย่างเช่นกุ้งจะหมายถึงชีวิตที่รุ่งเรือง และความสุข เป๋าฮื้อแห้งหมายถึงทุกสิ่งทุก
อย่างที่ดี สลัดปลาสดจะนามาซึ่งโชคดี จี้ไช่ (ผมเทวดา) สาร่ายดูคล้ายผมแต่กินได้จะนาความความร่ารวยมา
ให้ และขนมต้ม (Jiaozi) หมายถึงบรรพชนอวยพร และเป็นธรรมดาเสื้อผ้าที่ใส่สีแดงถือเป็นสีที่เป็นมงคล
เป็นการไล่ปีศาจร้ายให้ออกไป และการใส่สีดาหรือขาวเป็นสิ่งต้องห้าม ซึ่งสีเหล่านี้ถือว่าเป็นสีแห่งการไว้
ทุกข์ หลังจากอาหารค่าทุกคนในครอบครัวนั่งกันจนเช้าเพื่อรอวันใหม่โดยการเล่นเกม เล่นไพ่ หรือดูรายการ
ทีวีที่เกี่ยวกับวันตรุษจีน และในวันนี้จะต้องไม่โกรธ ริษยา หรือ ไม่พอใจ เพื่อเป็นสิริมงคลที่ดีสาหรับปีที่
กาลังจะมาถึง
เมื่อถึงวันตรุษจีน ประเพณีตั้งแต่โบราณมาเรียกว่า อังเปา ซึ่งหมายถึง กระเป๋าแดง เป็นการที่คู่
แต่งงานให้เงินเด็กๆ และผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้แต่งงานในซองสีแดง หลังจากนั้นทุกคน ในครอบครัว ต่าง
ออกมาเพื่อกล่าวสวัสดีปีใหม่ เริ่มจากญาติๆ แล้วต่อด้วยเพื่อนบ้าน ในวันตรุษ จีนนี้ อารมณ์โมโหโกรธาจะ
ถูกลืม และไม่สนใจ การฉลองวันตรุษจีนสิ้นสุดลงในงานโคมไฟ ซึ่งฉลองโดยการร้องเพลง เต้นรา และงาน
แสดงโคมไฟ ถึงแม้ว่าการฉลองวันตรุษจีน จะมีแตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกัน คือ การอวยพร ความ
สงบ และความสุขให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนทุกคน
ตรุษจีนในประเทศไทย ชาวไทยเชื้อสายจีนจะถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วัน คือวันจ่าย วันไหว้
และวันปีใหม่
วันจ่าย หรือ ตื่อเส็ก คือวันก่อนวันสิ้นปี เป็นวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปซื้ออาหาร
ผลไม้และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ก่อนที่ร้านค้าทั้งหลายจะปิดร้ายหยุดพักผ่อนยาว ในตอนค่าจะมีการจุดธูป
อัญเชิญเจ้าที่ หรือ ตี่จู๋เอี๊ย ให้ลงมาจากสวรรค์เพื่อรับการสักการะบูชาของเจ้าบ้าน หลังจากที่ได้ไหว้อัญเชิญ
ขึ้นสวรรค์เมื่อ 4 วันที่แล้ว
วันไหว้ คือ วันสิ้นปี จะมีการไหว้ 3 ครั้ง คือ
ตอนเช้ามืด จะไหว้ ไป๊เล่าเอี๊ย เป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆ เครื่องไหว้คือ เนื้อสัตว์ 3 อย่าง (ซาแซ
ได้แก่ หมูสามชั้นต้ม ไก่ เป็ด ปรับเปลี่ยนเป็นชนิดอื่นได้ หรือมากกว่านั้นได้จนเป็นเนื้อสัตว์ห้าชนิด ) เหล้า
น้าชา และกระดาษเงินกระดาษทอง
ตอนสายจะไหว้ไป๊เป้บ๊อ คือการไหว้บรรพบุรุษ พอ่แม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว เป็น
การแสดงความกตัญํูตามคติจีน การไหว้ครั้งนี้จะไหว้ไม่เกินเที่ยง เครื่องไหว้จะประกอบด้วย ซาแซ อาหาร

๓
คาวหวาน (ส่วนมากจะทาตามที่ผู้ที่ล่วงลับเคยชอบ) รวมทั้งการเผากระดาษเงินกระดาษทอง เสื้อผ้ากระดาษ
เพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับ หลังจากนั้น ญาติพี่น้องจะมารวมกันรับประทานอาหารที่ได้เซ่นไหว้ไปเป็นสิริมงคล
และถือเป็นเวลาที่ครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลจะรวมตัวกันได้มากที่สุด จะแลกเปลี่ยนอั่งเปาหลังจาก
รับประทานอาหารร่วมกันแล้ว
ตอนบ่ายจะไหว้ ไป๊ฮ้อเฮียตี๋ เป็นการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เครื่องไหว้จะเป็นพวกขนม
เข่ง ขนมเทียน เผือกเชื่อมน้าตาล กระดาษเงินกระดาษทอง พร้อมทั้งมีการจุดประทับเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายและ
เป็นสิริมงคล
วันขึน้ ปีใหม่ หรือ วันเที่ยว หรือ วันถือ คือวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งของปี (ชิวอิก) วันนี้ ชาว
จีนจะถือธรรมเนียมโบราณที่ยังปฏิบัติสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน คือ ไป๊เจีย คือ การไปไหว้ขอพรและอวยพร
จากญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพรัก โดยนาส้มสีทองไปมอบให้ เหตุที่ให้ส้มก็เพราะออกเสียงภาษาจีนแต้จิ๋วว่า
"กา" ซึ่งไปพ้องกับคาว่าทอง เพราะฉะนั้นการให้ส้มจึงเหมือนนาโชคดีไปให้ จะมอบส้มจานวน 4 ผล ห่อ
ด้วยผ้าเช็ดหน้าของผู้ชาย เหตุที่เรียกวันนี้ว่าวันถือคือ เป็นวันที่ชาวจีนถือว่าเป็นสิริมงคล งดการทาบาป จะมี
คติถือบางอย่าง เช่น ไม่พูดจาไม่ดีต่อกัน ไม่ทวงหนี้กัน ไม่จับไม้กวาด และจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าใหม่แล้ว
ออกเยี่ยมอวยพรและพักผ่อนนอกบ้าน เป็นต้น
จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม อาศัยอยู่
เป็นจานวนมาก ซึ่งในแต่ละปีได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองกันอย่างครึกครื้น มีขบวนสิงโตแห่ไปตามถนนสาย
ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร
ด้วยเหตุนี้ จังหวัดสกลนคร โดยนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึง
กาหนดจัดงานเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่แบบชาวจีน และชาวเวียดนาม ขึ้น โดยใช้ชื่อ“งานเทศกาลตรุ
ว่า
ษไทสกล
คนจีน เวียดนาม และวันวาเลนไทน์” ระยะเวลาการจัดงาน ๓ วัน ๓ คืน มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ ถนน
อาหาร มีทั้งอาหารไทยพื้นบ้าน อาหารจีน เวียดนาม การจาหน่ายสินค้า OTOP ขบวนแห่วัฒนธรรม ๓
เชื้อชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทย จีน เวียดนาม การประกวดการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ การจดทะเบียนสมรส การแสดงนิทรรศการวัฒนธรรม ๓ เชื้อชาติ โรงเตี้ยม
ซินแส การแสดงดนตรีถนนคนเดิน เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่แบบ
ชาวจีน ชาวเวียดนาม และการเฉลิมฉลองวันแห่งความรัก เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทย ชาวไทยเชื้อ
สายจีน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนในท้องถิ่น อนุรักษ์
สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดสกลนคร

๔
วัตถุประสงค์ของการประเมิน
การประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือมีส่วน
ร่วมในงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม และวันวาเลนไทน์ ประจาปี ค.ศ.๒๐๑๐ จังหวัดสกลนคร
ความสาคัญของการประเมิน
ผลที่ได้จากการประเมินครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัด งาน “เทศกาล
ตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม และวันวาเลนไทน์ ประจาปี ค.ศ.๒๐๑๐” ในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
วิธีดาเนินการ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือหรือมีส่วนร่วมในงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน
เวียดนาม และวันวาเลนไทน์ ประจาปี ค.ศ.๒๐๑๐ จานวน ๑๘๓ คน
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลตรุษไท
สกล คนจีน เวียดนาม และวันวาเลนไทน์ ประจาปี ค.ศ.๒๐๑๐ จังหวัดสกลนคร
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการโดยนักวิชาการวัฒนธรรมที่ผ่านการฝึกอบรมเรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จานวน ๒ คน และนักศึกษาฝึกงานจากโรงเรียนโปลี
เทคนิคพุทธรักษา จานวน ๒ คน
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( x ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา และหาค่าความถี่
การแปรผลจากค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ดังนี้
ค่าเฉลี่ย

ความหมาย

๓.๕๑ – ๔.๐๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๑.๐๐ – ๑.๕๐

มากที่สุด
มาก
น้อย
น้อยที่สุด

๕
ผลการประเมิน
การประเมินผลการจัดงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม และวันวาเลนไทน์ ประจาปี ค.ศ.
๒๐๑๐ จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ลานคนเมือง เขตเทศบาล
เมืองสกลนคร มี ๓ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน
เวียดนาม และวันวาเลนไทน์ ประจาปี ค.ศ.๒๐๑๐ จังหวัดสกลนคร
รายการ

จานวน(คน)

ร้อยละ

๖๐

๓๒.๘

๑๒๓

๖๗.๒

รวม

๑๘๓

๑๐๐

๒. อายุ
ต่ากว่า ๒๐ ปี

๖๔

๓๕.๐

อายุ ๒๐ – ๒๙ ปี

๕๑

๒๗.๙

อายุ ๓๐ – ๓๙ ปี

๓๐

๑๖.๔

อายุ ๔๐ – ๔๙ ปี

๑๙

๑๐.๔

อายุ ๕๐ – ๕๙ ปี

๑๖

๘.๗

อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

๓

๑.๖

รวม

๑๘๓

๑๐๐

๓. การศึกษา
ประถม/มัธยมศึกษา/ปวช.

๙๐

๔๙.๒

อนุปริญญา/ปวส.

๓๙

๒๑.๓

ปริญญาตรี

๕๐

๒๗.๓

สูงกว่าปริญญาตรี

๔

๒.๒

๑๐๐

๑๐๐

๑. เพศ
ชาย
หญิง

รวม

๖
ตารางที่ ๑ (ต่อ)
รายการ

จานวน(คน)

ร้อยละ

นักเรียน/นักศึกษา

๘๑

๔๔.๓

ข้าราชการ

๒๕

๑๓.๗

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

๓๔

๑๘.๖

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

๗

๓.๘

บริษัทรับจ้าง

๑๒

๖.๖

แม่บ้าน

๑๗

๙.๓

ว่างงาน

๑

๐.๕

เกษียณอายุ

๓

๑.๖

อื่นๆ

๓

๑.๖

๑๘๓

๑๐๐

๔. อาชีพ

รวม

จากตารางที่ ๑ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒ ส่วนอายุ
พบว่าส่วนใหญ่มีอายุต่ากว่า ๒๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐ รองลงมาคืออายุระหว่าง ๒๐ – ๒๙ ปี คิดเป็นร้อย
ละ ๒๗.๙ และอายุระหว่าง ๓๐ – ๒๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔ ตามลาดับ ด้านการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒
รองลงมาคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓ และอนุปริญญา/ปวส. คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓ สาหรับด้าน
อาชีพส่วนใหญ่พบว่าเป็นนักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓ รองลงมาคืออาชีพธุรกิจส่วนตัว /ค้าขาย
คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ และอาชีพข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗

๗
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนามและวันวาเลนไทน์
ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนามและวัน
วาเลนไทน์ ประจาปี ค.ศ.๒๐๑๐
ประเด็นความพึงพอใจ

x

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

๑. ด้านคุณค่าหรือประโยชน์ของการจัดงาน
๑.๑ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทย คนไทยเชื้อสายจีน ๓.๔๒ ๐.๕๗

มาก

คนไทยเชื้อสายเวียดนาม
๑.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของ

๓.๔๒

๐.๖๑

มาก

๓.๕๑

๐.๖๑

มากที่สุด

ประชาชนโดยไม่แยกแยะเชื้อชาติ ศาสนา
๑.๓ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทย
เชื้อสายเวียดนาม
๑.๔ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความ

๓.๔๘ ๐.๕๙

มาก

๓.๔๑

๐.๖๙

มาก

๓.๔๕

๐.๖๑

มาก

๒.๑ ขบวนแห่วัฒนธรรม ๓ เชื้อชาติ

๓.๒๗ ๐.๖๕

มาก

๒.๒ การจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

๓.๑๓

๐.๗๖

มาก

๒.๓ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จีน เวียดนาม

๓.๒๘ ๐.๖๒

มาก

๒.๔ ถนนอาหารวัฒนธรรมไทย จีน เวียดนาม

๓.๓๑

๐.๗๐

มาก

๒.๕ การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

๓.๓๔ ๐.๖๒

มาก

๒.๖ การจดทะเบียนสมรส

๓.๓๒

๐.๖๙

มาก

๒.๗ การจัดนิทรรศการวัฒนธรรม ๓ เชื้อชาติ

๓.๓๒ ๐.๗๑

มาก

๓.๒๘

มาก

ภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น โดยไม่แยกแยะเชื้อชาติศาสนา
๑.๕ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวม
๒. ด้านการจัดงาน

รวม

๐.๖๘

๘
ตารางที่ ๒ (ต่อ)
ประเด็นความพึงพอใจ

x

S.D.

ระดับความพึงพอใจ

๓.๑ ความเหมาะสมของสถานที่

๓.๑๙

๐.๘๓

มาก

๓.๒ ระยะเวลาการจัดงาน

๓.๑๙

๐.๗๕

มาก

๓.๓ ระบบแสงสีเสียงการตกแต่งสถานที่

๓.๒๖ ๐.๗๓

มาก

๓.๔ การประชาสัมพันธ์

๓.๑๕ ๐.๗๗

มาก

๓.๕ การจราจร

๒.๙๓

๐.๙๗

มาก

รวม

๓.๑๔

๐.๘๑

มาก

ในภาพรวมทั้งหมด

๓.๒๙

๐.๗๐

มาก

๓. ด้านสถานที่ /สิ่งอานวยความสะดวก

จากตารางที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานที่มีต่อการจัดงานครั้งนี้ จาแนกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้
ด้านที่ ๑ ด้านคุณค่าหรือประโยชน์ของการจัดงาน
พบว่าผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๔๕
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้ อสายเวียดนาม มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็น ค่าเฉลี่ย ๓.๕๑ รองลงมาในลาดับที่ ๒ คือ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นโดยไม่แยกแยะเชื้อชาติศาสนา

มีระดับ

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๔๘ รองลงมาในลาดับที่ ๓ คือ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
คนไทย คนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม และเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของ
ประชาชนโดยไม่แยกแยะเชื้อชาติ ศาสนา มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๔๒
เท่ากัน ส่วนหัวข้อที่มีระดับความพึงพอใจในลาดับท้ายสุดคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๔๑
ด้านที่ ๒ ด้านการจัดงาน
พบว่าผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๒๘
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ การประกวดศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ มี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๓๔ รองลงมาในลาดับที่ ๒ คือ การจดทะเบี ยน
สมรส และการจัดนิทรรศการวัฒนธรรม ๓ เชื้อชาติ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย

๙
๓.๓๒ เท่ากัน ลาดับที่ ๓ คือ ถนนอาหารวัฒนธรรมไทย จีน เวียดนาม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๓๑ ส่วนหัวข้อที่มีระดับความพึงพอใจอยู่ในลาดับท้ายสุดคือ การจาหน่ายสินค้าหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๑๓
ด้านที่ ๓ ด้านสถานที่ /สิ่งอานวยความสะดวก
พบว่าผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๑๔
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าหัวข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ระบบแสงสีเสียงการตกแต่งสถานที่ คิด
เป็นค่าเฉลี่ย ๓.๒๖ รองลงมาในลาดับที่ ๒ คือความเหมาะสมของสถานที่ และระยะเวลาการจัดงาน คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย ๓.๑๙ เท่ากัน ลาดับที่ ๓ คือ การประชาสัมพันธ์ มีค่าเฉลี่ย ๓.๑๕ และลาดับท้ายสุดคือ การจราจร
คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๒.๙๓ ซึ่งทั้งหมดมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ในภาพรวมของการจัดงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม และวันวาเลนไทน์ ประจาปี
ค.ศ.๒๐๑๐ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ลานคนเมือง พบว่าผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๒๙ หากพิจารณาทั้ง ๓ ด้านพบว่าด้านคุณค่าหรือประโยชน์ของการ
จัดงาน อยู่ในลาดับที่ ๑ คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๔๕ รองลงมาในลาดับที่ ๒ คือ ด้านการจัดงาน คิด เป็นค่าเฉลี่ย
๓.๒๘ และลาดับสุดท้ายคือ ด้านสถานที่ /สิ่งอานวยความสะดวก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๑๔ โดยทั้ง ๓ ด้าน
ผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเท่ากัน
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๑. อยากให้คนทั้งสามชาติที่อยู่ในประเทศไทยมีความรักใคร่กัน
๒. ไม่อยากให้แยกแยะเชื้อชาติ
๓. ขบวนแห่ควรเป็นระเบียบมากกว่านี้ เพราะตอนถ่ายรูปจะได้สวยๆ
๔. ควรมีการแสดงบนเวทีที่มากกว่านี้ และจัดการแสดงระหว่าง ๓ เชื้อชาติให้เท่าๆ กัน
๕. ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ ในตัวเมืองก็ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ส่วนมากมีแต่คน
จัดงานเท่านั้นที่รู้กัน
๖. อยากให้มีการจัดงานอีกครั้งในปีต่อๆไป
๗. อยากให้มีการแสดงที่เป็นชีวิตจริงของคนในสมัยนั้นจริงๆ ในงานจะได้คึกคัก และสนุก
๘. สถานที่จัดงานแคบเกินไป โต๊ะก็ไม่เป็นระเบียบ น่าจะมีทางเดินที่มากกว่านี้
๙. อยากให้มีอาหารที่ให้กินฟรีมากกว่านี้
๑๐. การแต่งงานทุกคู่น่าจะสวมใส่ชุดแต่งงาน บางคู่ยังแต่งธรรมดาเหมือนมาเที่ยวงาน
๑๑. ควรมีศิลปินทั้งสามชาติมาโชว์ในงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานให้ยิ่งใหญ่มากขึ้น

๑๐
๑๒. อยากให้จัดงานคล้ายๆอย่างนี้ เดือนละ๑ ครั้ง เพื่อประชาชนจะได้พบปะผู้คนญาติมิตร เพื่อนฝูง
และช่วยส่งเสริมการมีอาชีพค้าขายด้วย
๑๓. ควรมีการประกวดอาหารพื้นเมือง
๑๔. ควรจัดก่อนวันวาเลนไทน์ ๒ วัน และหลังวันวาเลนไทน์ ๒ วัน
๑๕. ควรจัดระเบียบจราจรให้มากกว่านี้ น่าจะมีจุดให้ประชาชนได้ชมขบวน ๓ เชื้อชาติ

๑๑

ภาคผนวก ก
รูปภาพกิจกรรม

๑๒

ภาพกิจกรรม

๑๓

๒๒

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแบบสอบถาม

๑๔

๒๒

แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนามและวันวาเลนไทน์
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ ลานคนเมือง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
คาชี้แจง ๑. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลตรุษ
ไทสกล คนจีน เวียดนามและวันวาเลนไทน์
๒. กรุณากรอกเครื่องหมายถูก  ใน  ที่ตรงตามความเป็นจริง
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ
 ต่ากว่า ๒๐ ปี
 ๒๐ – ๒๙ ปี
 ๔๐ – ๔๙ ปี

 ๕๐ – ๕๙ ปี

 ๓๐ – ๓๙ ปี
 ๖๐ ปี ขึ้นไป

การศึกษา ประถม/มัธยมศึกษา/ปวช.

อนุปริญญา/ปวส.

 ปริญญาตรี

อาชีพ

 ข้าราชการ

 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย

 นักเรียน/นักศึกษา

สูงกว่าปริญญาตรี

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 บริษัท/รับจ้าง
 แม่บ้าน
 ว่างงาน
 เกษียณอายุ
 อื่น ๆ (ระบุ)………
ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนามและวันวาเลนไทน์
ประเด็นความพึงพอใจ
๑. ด้านคุณค่าหรือประโยชน์ของการจัดงาน
๑.๑ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทย คนไทยเชื้อสายจีคนไทยเชื
น
้อสายเวียดนาม
๑.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนโดยไม่แยกแยะ
เชื้อชาติ ศาสนา
๑.๓ ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย ชาวไทย

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อยที่สุด

๑๕
เชื้อสายจีน ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม
๑.๔ เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น โดยไม่แยกแยะเชื้อชาติ ศาสนา
๑.๕ ส่งเสริมการท่องเที่ยว
๒. ด้านการจัดงาน
๒.๑ ขบวนแห่วัฒนธรรม ๓ เชื้อชาติ
๒.๒ การจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
๒.๓ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จีน เวียดนาม
๒.๔ ถนนอาหารวัฒนธรรมไทย จีน เวียดนาม

-๒–
ประเด็นความพึงพอใจ

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย
น้อยที่สุด

๒.๕ การประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
๒.๖ การจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์
๒.๗ การจัดนิทรรศการวัฒนธรรม ๓ เชื้อชาติ
๓. ด้านสถานที/่ สิ่งอานวยความสะดวก
๓.๑ ความเหมาะสมของสถานที่
๓.๒ ระยะเวลาการจัดงาน
๓.๓ ระบบแสง สี เสียง การตกแต่งสถานที่
๓.๔ การประชาสัมพันธ์
๓.๕ การจราจร

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

 ขอขอบคุณในความร่วมมือ
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

๑๖

ภาคผนวก ค
รายชื่อคณะกรรมการประเมินผล

๑๗

๒๓
รายชื่อคณะกรรมการประเมินผล
การจัดงานเทศกาลตรุษไทสกล คนจีน เวียดนาม
ประจาปี ๒๕๕๓ จังหวัดสกลนคร
ที่ปรึกษา
ดร.ธนรัตน์ ตีรสวัสดิชัย

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

นางอุดมลักษณ์ ประชุมรักษ์

วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

คณะทางาน
นางสาวอรวรรณ วัชรมณีพงศ์ ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

หัวหน้าคณะทางาน

นางกันยารัตน์ สุปัญญา

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ

คณะทางาน

นางพงประพรรณ รามางกูร

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ

คณะทางาน

นางประทุมรัตน์ ใหม่คามิ

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ

คณะทางาน

นายทัศพล สายสุข

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

คณะทางาน

นายสถาป วงศ์สีดา

นักวิชาการวัฒนธรรมชานาญการ

เลขานุการ

๑๘

๒๑
คานา
การลอยกระทง เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ ส่วนใหญ่จึงเป็นการแสดงความกตัญํูระลึกถึง
ผู้มีพระคุณต่อมนุษย์ เช่น พระพุทธเจ้า เทพเจ้า พระแม่คงคา และบรรพชน เป็นต้น และแสดงความ
กตเวที(ตอบแทนคุณ) ด้วยการเคารพบูชาด้วยเครื่องสักการะต่าง ๆ โดยเฉพาะการบูชาพระพุ ทธเจ้าหรือ
รอยพระพุทธบาทถือได้ว่าเป็นคติธรรมอย่างหนึ่ง ที่บอกเป็นนัยให้พุทธศาสนิกชน ได้เจริญรอยตามพระ
บาทของพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงามทั้งปวงนั่นเอง
จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้หัาอยู
วฯ่
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงพระราชทานพระประทีปอัญเชิญไปลอยเป็นสิริมงคลแก่พสก
นิกรชาวจังหวัดสกลนคร เป็นประจาทุกปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จังหวัดสกลนคร กาหนดให้มีการจัดงานขึ้น
ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ (ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๑๒ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ ส่งเสริมและ
ฟื้นฟู วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดสกลนคร ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
จังหวัดสกลนคร และเพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น
รายงานการประเมินผลครั้งนี้ ประเมินจากผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
เป็นอย่างดี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานการประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดงานลอยพระประทีปพระราชทาน “สิงสองเพ็งไท
สกล” ในปีต่อไป

สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร

๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๒๑

สารบัญ
หน้า
บทนา

๑
ความสาคัญและความเป็นมา

๑

วัตถุประสงค์ของการประเมิน

๒

ความสาคัญของการประเมิน

๒

วิธีดาเนินการประเมิน

๒

กลุ่มตัวอย่าง

๒

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

๒

การเก็บรวบรวมข้อมูล

๒

การวิเคราะห์ข้อมูล

๓

ผลการประเมิน

๓

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ร่วมกิจกรรม

๓

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดงาน

๑๐

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๑๓

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก รูปภาพกิจกรรม

๑๔

ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบประเมิน

๑๙

๒๐
ภาคผนวก ค คณะกรรมการประเมิน

๒๒

