
วิวาหในมานเมฆเปนกิจกรรมประจําปที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว และกิจกรรมการทองเที่ยวของ จังหวัด
นครศรีธรรมราชใหเปนที่รูจักในวงกวาง  โดยใชคูบาวสาวเปนสื่อในการดําเนินเรื่องเชื่อมโยง กับการนําเสนอรูปแบบและกิจกรรมการทอ งเที่ยวทางดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีพุทธ การทองเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศปาเขา และหาดทรายชายทะเล ของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปสูกลุมตลาดเปาหมาย การมี การประเมินการจัด
งานครั้งนี้ เพื่อประเมินผลสําเร็จ  ผลกระทบในภาพรวม ปญหาและอุปสรรคในการจัดงานงาน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดงานในครั้งตอไป โดยในการเก็บขอมูล
ใชวิธีการดําเนินงานแบบบูรณาการ โดยวัดผลสําเร็จของการจัดงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ควบคูกัน   มีการเก็บขอมูลจากคณะทํางาน/จัดงาน  คูบาวสาว ผู
ที่มารวมงาน (แขก)  สื่อมวลชน และชุมชน/ชาวบาน/ผูประกอบการ  รวมถึงการประเมินกําหนดการของงานรวมดวย  เครื่องมือที่ใชในการประเมิน ไดแก การ
วิเคราะหเนื้อหา แบบสอบถาม  การสังเกตการณ  และการสุมสัมภาษณ  มีการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   จากการจัดงา นวิวาหในมานเมฆใน
ประจําป 2554  ระหวางวันที่ 13 กุมภาพันธ นั้น ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดงานในครั้งนี้ มองวาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจากการจัดกิจกรรม
ดังกลาวตองมองถึงผลในระยะยาว หากพิจารณาในสวนของผลกระทบตอภาพลักษณของการทองเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นยากที่จะสามารถ สรุปไดใน
ระยะเวลาอันสั้น  เนื่องจากการสรางภาพลักษณจะตองอาศัยเวลา  แตกิจกรรมดังกลาวทําใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในเบื้องตนและระยะเวลาอัน
สั้นเทานั้น  ในสวนของผลกระทบทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได เกิดการหมุนเวียนของเงินในระยะเวลาของการจัดงานเทานั้น  การกระจายรายไดใหกับชุมชน 
ชาวบานและผูประกอบการยังคงมีการกระจุกตัวอยูกับผูประกอบการรายใหญ  หากมองถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมคงตองพิจารณา ในระยะยาว   
ในสวนของคูบาว-สาวเองไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ ความไมชัดเจนของการจัดหาผูดําเนินการจัดงานที่จะสามารถจัดงานไดจริงลาชา สงผลให
ระยะเวลาในการเตรียมงานจึงมีความกระชั้นชิด ขาดการประชุมเตรียมความพรอมในการประชุมหารือขอสรุป ทําใหความพรอมในการจัดงานไมราบรื่น ความไมชัดเจน
ของงบประมาณในการจัดงานและการประชาสัมพันธงาน  งบประมาณสวนใหญจะมีสัดสวนในการจัดงานมากกวาการประชาสัมพันธ  การประชาสัมพันธ ในสื่อตางๆยัง
อยูในวงแคบและจํากัด  รวมถึงรูปแบบการจัดงานควรคํานึงถึงความเปนอัตลักษณของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเปนสวนหนึ่งในการนําเสนอ เพื่อสื่อใหเห็นถึงความ
แตกตาง ดึงดูดใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น ควรมีการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวของทั้งจังหวัด กิจกรรมดังกลาวควรมีการจัดงานอยางตอเนื่อ งในทุกๆป  มีการวางแผนการจัด
งานในระยะยาว  เนนการประชาสัมพันธกอนการจัดงานและระหวางจัดงานอยางจริงจังและเลือกสื่อที่คนสวนใหญใหความสนใจในระดับประเทศ ใหความสําคัญของ
การมีสวนรวมในระดับพหุภาคี ทั้งภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ ชุมชนและสถาบันการศึกษา  เพื่อความยั่งยืนของกิจกรรมตอไป กิจกรรมดังก ลาวควรมีการตอยอด
เรื่องการตลาดรวมถึงการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวในการรองรับนักทองเที่ยว  และการเตรียมความพรอมของบุคคลากรทางดานการทองเที่ ยวทั้งดาน
ภาษาตางประเทศและการเปนเจาบานที่ดี  ในการเตรียมรับกับการทองเท่ียวท่ีกําลังจะขยายการตัวเพิ่มขึ้นจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวน้ันเองภาษาตางประเทศแ

การจัดงานวิวาหในมานเมฆ เปนกิจกรรมประจําปที่จัดขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสงเสริมการทองเที่ยว ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว และ
กิจกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดนครศรีธรรมราชใหเปนท่ีรูจักในวงกวางมากยิ่งขึ้น 

การจัดงานวิวาหในมานเมฆมีแนวคิดเพื่อใหคูบาวสาวเปนสื่อในการดําเนินเรื่อง เชื่อมโยง และนําเสนอรูปแบบและกิจกรรมการทองเที่ยวทางด าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีพุทธ การทองเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศปาเขา และหาดทรายชายทะเล ของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปสูกลุมตลาดเปาหมาย นอกจากนี้ การจัด
งานดังกลาวยังมีสวนสนับสนุนใหชุมชนในพื้นที่และองคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานองคกรภาครัฐ ธุรกิจทองเที่ยว และ สื่อมวลชน ไดทํางานรวมกันอยางมี
เอกภาพ สงผลใหภาพลักษณการทองเที่ยวของจังหวัดดีขึ้น และมีสวนในการกระตุนเศรษฐกิจและการทองเที่ยว และกระจายรายไดไปสูชุมชนในทองถิ่น ซึ่งเปน
องคประกอบท่ีนําไปสูการเติบโตอยางยั่งยืนของการทองเท่ียวในภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

การจัดงานวิวาหในมานเมฆ ประจําป พุทธศักราช 2554 จัดขึน้ระหวางวันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2554 โดยมีสํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
นครศรีธรรมราช เปนผูผลักดันโครงการและสนับสนุนงบประมาณ สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนผูดําเนินการจัดกิจกรรม การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย สํานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชเปนที่ปรึกษา และโครงการสงเสริมการทองเที่ยวและการบริการ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนผู
ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

1. เพื่อประเมินผลสําเร็จของการจัดงาน
2. เพื่อประเมินผลกระทบจากการจัดงานในภาพรวม 
3. เพื่อสรุปปญหา และอุปสรรคในการจัดงานงาน
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดงานในครั้งตอไป

เพื่อประ

4. เพื่อเสนอแน

การประเมินผลการจัดงานวิวาหในมานเมฆประจําปพุทธศักราช 2554 ใชวิธีการดําเนินงานแบบบูรณาการ โดยประเมินผลสําเร็จของการจัดงานเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมทั้งการประเมินผลการจัดงานแบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้

1. การประเมินผลกอนการจัดงาน ซึ่งมุงเนนการประเมินความพรอมในการเตรียมการจัดงาน และการจัดกิจกรรมที่กําหนดไวในกําหนดการ รวมทั้ง
ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 

2. การประเมินผลการดําเนินงาน โดยใชเปาหมายของการจัดงานเปนฐานขอมูลหลัก และใชตัวชี้วัดเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งผลสะทอนจากผู
ที่มารวมงานทุกภาคสวน

3. การประเมินผลสําเร็จของการจัดงาน โดยใหความสําคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน เชน ผลกระทบตอภาพลักษณของการทองเที่ยว 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได

ผลของการจดังาน
 คณะทํางานในการเปนเจาภาพหลักเปนผูดําเนินในการจัดงานครั้งนี้ คือ สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณการจัดงานจาก สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และในสวนของการประชาสัมพันธการจัดงานไดสนับสนุนงบประมาณจาก
องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทางคณะผูจัดงานมีเวลาในการเตรียมงานเพียง 2 สัปดาหกอนการจัดงานจริงจะเริ่มขึ้น 
 กิจกรรมจัดขึ้นระหวางวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ 2554 โดยมี คูบาว-สาว จํานวน 5 คูในการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ แบงเปน คูบาว-สาว ชาวตางชาติ

จํานวน 4 คู และ ชาวไทย 1 คู 
 กิจกรรมหลักในการจัดงานในครั้งนี้ คือ การพิชิตยอดเขาเหมน  ยอดเขาที่มีความสูง 1,307  เมตรจากน้ําทะเล  เปนยอดเขาที่สูงเปนอันดับ 3 ของภาคใต 

รองจากยอดเขาหลวงและยอดเขานัน (เทือกเขานครศรีธรรมราช) เปนการพิสูจนรักแทและมีการจดทะเบียนสมรสบนยอดเขาเหมน นอกจากนี้ยังมีการนําคูบาว
สาว ไปเยือนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก ทางดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วิถีพุทธ การทองเที่ยวเชิงเกษตร นิเวศปาเขา และ
หาดทรายชายทะเล  
 การจัดกิจกรรมวิวาหในมานเมฆ เปนการนําเสนอเรื่องราวของการทองเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผานคูบาว-สาว ที่เดินทางมาแตงงานที่จังหวัด

นครศรีธรรมราช  เพื่อเปนการสงเสริมและเปนสื่อในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัดตอไป

ผลการดาํเนนิงานในภาพรวม
 ความพึงพอใจตอการจัดงาน ในสวนของผูเขารวมงาน  สื่อมวลชนและคณะทํางาน  มีความพึงพอใจตอการจัดงานในครั้งนี้อยูในระดับปานกลางถึงมาก  

แตในสวนของคูบาว-สาว นั้น มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ประเด็นที่กลุมตัวอยางพึงพอใจมากที่สุดไดแก แนวคิดการจัดงานและรูปแบบกิจกรรม
และพิธีมงคลสมรส  ในสวน การวางแผนการประชาสัมพันธในการจัดงานลวงหนา ตองการใหมีปรับปรุงมากที่สุด

 ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดงานวิวาหในมานเมฆ  ประจําป 2554

กลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปรผล

คูบาว-สาว 4.41 0.72 มากที่สุด

สื่อมวลชน 3.67 0.63 มาก

แขกผูมารวมงาน 3.08 1.93 ปานกลาง

คณะทํางาน 3.33 0.82 ปานกลาง

ภาพรวม 3.62 1.03 มาก

ผลสําเร็จของการจัดงาน 
ทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดงานในครั้งนี้ มีความคิดเห็นวา ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเทานั้น เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกลาวจะตองมอง
ถึงผลในระยะยาว 
ผลกระทบตอภาพลักษณของการทองเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเองนั้น  ยากที่จะสามารถสรุปไดในระยะเวลาอันสั้น  เนื่องจากจะตองใช
ระยะเวลาในการสรางภาพลักษณ  กิจกรรมดังกลาวไดทําใหเกิดการรับรูเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในเบื้องตนและระยะเวลาอันสั้นเทานัน้  
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได เกิดการหมุนเวียนของเงินในระยะเวลาของการจัดงานดังกลาว  ในสวนของการกระจายรายได
ใหกับชุมชน ชาวบานและผูประกอบการยังคงมีการกระจุกตัวอยูมาก  และผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมดังกลาวคงตองพิจารณาใน
ระยะยาว   ในสวนของคูบาว-สาวเองไมมีคาใชจายในการเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้

 
ปญหาและอุปสรรคในการจัดงาน
ความไมชัดเจนของการจัดหาผูดําเนินการจัดงานที่จะสามารถจัดงานไดจริงลาชา สงผลใหระยะเวลาในการเตรียมงานจึงมีความกระชั้นชิด ขาดการ
ประชุมเตรียมความพรอมในการประชุมหารือสรุปถึงทําใหความพรอมในการจัดงานไมราบรื่นนัก ความไมชัดเจนของงบประมาณในการจัดงานและ
การประชาสัมพันธงาน 
การขาดความพรอมในการจัดงาน โดยเฉพาะความพรอมดานพื้นที่และการเตรียมการเพื่อปองกันอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกิจกรรมขึ้น-ลงเขาเหมน ซึ่งมี
จุดอันตรายหลายแหง 

การจัดวิวาหในมานเมฆเปนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อประชาสัมพันธจังหวัดนครศรีธรรมราชใหเปน
ที่รูจักแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศมากยิ่งขึ้น  
วัตถุประสงคหลักของการจัดงานเพื่อที่จะประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช  แตพบวา  งบประมาณในการจัดงาน
สวนใหญจะมีสัดสวนในการเตรียมงานและการจัดงานมากกวาการประชาสัมพันธ และการทําการตลาดภายหลังจากการจัดงาน  
สงผลใหชองทางการประชาสัมพันธของสื่อตางๆยังจํากัดอยูในวงแคบ  ระยะเวลาในการสงมอบงานใหกับผูที่จัดงานลาชา  ขาดการวางแผนการ
ประชาสัมพันธงานลวงหนา  
  แมวารูปแบบการจัดงานจะไดรับความสนใจและเปนที่ประทับใจ แตควรดึงความเปนอัตลักษณของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเปนสวนหนึ่งในการ
นําเสนอ เพื่อสื่อใหเห็นถึงความแตกตาง ดึงดูดใหนาสนใจมากยิ่งขึ้น ควรมีการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวของท้ังจังหวัด 
กิจกรรมดังกลาวควรมีการจัดงานอยางตอเนื่องในทุกๆป  มีการวางแผนการจัดงานในระยะยาว  เนนการประชาสัมพันธกอนการจัดงานและระหวาง
จัดงานอยางจริงจัง
การประชาสัมพันธควรเลือกสื่อท่ีคนสวนใหญใหความสนใจในระดับประเทศ 
การจัดงานเนนใหความสําคัญของการมีสวนรวมในระดับพหุภาคี ทั้งภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการ ชุมชนและสถาบันการศึกษา  เพื่อความยั่งยืนของ
กิจกรรมตอไป 
กิจกรรมดังกลาวควรมีการตอยอดเรื่องการตลาดเขาไปดวย  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวในการรองรับนักทองเที่ยว  และการเตรียม
ความพรอมของบุคคลากรทางดานการทองเที่ยวทั้งดานภาษาตางประเทศและการเปนเจาบานที่ดี  เพื่อรองรับการทองเที่ยวที่กําลังจะขยาย การตัว
มากขึ้นจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวน้ันเอง

ระยะการประเมิน กลุมตวัอยาง / ขอมูล วิธีการประเมนิ เนื้อหาการประเมิน
1. กอนการจัดงาน 1.1 คณะทํางาน/จัดงาน - รวมประชุม -ความพรอมในการจัดงาน

-ปญหา/อุปสรรค
1.2 กําหนดการ - วิเคราะหเนื้อหา - แนวคิดการจัดงาน

- ความเหมาะสมดานเวลา เนื้อหา และความ
สอดคลองกับแนวคิดในการจัดงาน

2. ระหวางการจัดงาน 2.1 คูบาวสาว - แบบสอบถาม 
- สังเกตการณ (จดบันทึก 
ภาพถาย)

- ขอมูลทั่วไป    - การรับรู
- การมีสวนรวม  - ความคาดหวัง
- ความพึงพอใจ / ความประทับใจ
- ปญหา/อุปสรรค   - ขอเสนอแนะ

2.2 ผูที่มารวมงาน (แขก) - แบบสอบถาม
- สังเกตการณ (นับจํานวน จด
บันทึก ภาพถาย)

- ขอมูลทั่วไป
- การรับรู
- ความพึงพอใจ
- ขอเสนอแนะ

2.3 ทีมงาน - สังเกตการณ (นับจํานวน จด
บันทึก ภาพถาย)

- ความเขาใจแนวคิดการจัดงาน
- การใหความรวมมือ/ความกระตือรือรนในการ
จัดงาน

- ปญหา/อุปสรรค
2.4 สื่อมวลชน - แบบสอบถามปลายเปด และสุม

สัมภาษณ 
- การรับรู
- ความคาดหวัง
- การขยายผลการจัดงาน
- ปญหา/อุปสรรค
- ขอเสนอแนะ

2.5 ชุมชน/ชาวบาน
/ผูประกอบการ

- สุมสัมภาษณ
- สังเกตการณ (นับจํานวน จด
บันทึก และถายภาพ

- วิเคราะหเนื้อหา

- การรับรู
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจ (กระจายรายได)
- การมีสวนรวม


