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การจัดการแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ศึกษาดูเหย่ียวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร  
การศึกษาเรื่องเล่าจากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

Tourist Attraction Management in the Learning Area of Immigration Hawk at  
Khao Din Sor, Chumphon Province the Narrative Approach from Education Attraction 

 

อธิป  จนัทร์สุริย์ 1 

ฐิติวัจน์  ทองแก้ว 2 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ 
เขาดินสอ จังหวัดชุมพร 2) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ศึกษา ดูเหยี่ยว
อพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ศึกษาเหยี่ยวอพยพและค้นพบพื้นที่ดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ ผู้บุกเบิก
เขาดินสอสู่การสร้างจุดชมวิวเขาดินสอ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรื อนเทศบาลต าบลบางสน ใช้วิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ด้วยวิธีวิทยาการการศึกษาเรื่องเล่า โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เชิงพรรณนา  

ผลการวิจัยพบว่า พ้ืนท่ีศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร เดิมเป็นเพียงภูเขาธรรมดาลูกหนึ่ง จนมีผู้ร่วม
บุกเบิกเขาดินสอ ลงพื้นที่ส ารวจ แล้วสร้างเป็นจุดชมวิวเขาดินสอ ด้วยกระแสการดูเหยี่ยวอพยพต าบลท่ายาง จังหวัดชุมพร 
และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ดูเหยี่ยวอพยพต าบลท่ายาง ท าให้มีการค้นหาพื้นท่ีใหม่ส าหรับดูเหยี่ยวอพยพ และได้สร้างเป็น
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการจัดการเพื่อเป็นพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ และการพัฒนา 
รักษาพ้ืนท่ีให้มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว นักดูนก นักถ่ายภาพ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษา
เรียนรู้ ส่งผลต่อการการปรับปรุงเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ และรถรับ-ส่งในช่วงเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ รวมทั้งการสร้างสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ในด้านที่พักทางเทศบาลต าบล  บางสนมีการจัดจุดกาง
เต็นท์จ านวน 2 จุด ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน ด้านกิจกรรม เน้นกิจกรรมส าหรับเยาวชนเพื่อเสริมสร้างการ
เรียนรู้ ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในด้านการจัดการพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 
เนื่องจากพื้นที่เขาดินสอ เป็นพื้นที่สาธารณะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหลายภาคส่วน ซึ่งต้องผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอน อยา่งไรก็ตามการจัดงานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ ก็ยังคงได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ท าให้การจัด
งานเทศกาลและการบริหารจัดการพื้นที่ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย พบว่าปัญหาป้ายสื่อความหมาย ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอในการให้ข้อมูลที่เสริ มสร้างการ
เรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม และขาดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
ชุมชน ควรร่วมการวางแผน ด าเนินการจัดท าป้ายสื่อความหมายเพิ่มมากขึ้น หรือจัดเจ้าหน้าที่ส าหรับให้ข้อมูลแก่
นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูเหยี่ยวอพยพ และตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย 

ค าส าคัญ :  การจัดการแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ พ้ืนท่ีศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ  
   จังหวัดชุมพร  
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Abstract 
 The Objectives of this research are 1) to study tourism management in the learning area of 
immigration hawk at Khao Din Sor, Chumpon Province and 2) to study problems and barriers in managing 
education attraction at Khao Din Sor, Chumpon Province. The key informants were 1) the learner and 
founder of the Learning Area of Immigration Hawk at Khao Din Sor, Chumphon Province who developed 
Khao Din Sor into Education Attraction and 2) Civil Defense volunteer of Bangson District who has a duty 
to take care of the common area. This research is qualitative research by using the narrative approach,         
In-depth interviews with a semi-structured interview method to collect the information. The statistics for 
analyzing was descriptive analysis. 

The result found that the learning area of immigration hawk at Khao Din Sor, Chumphon 
Province originally just a normal hill, until there was a group of people explore, survey and developed it 
into a viewpoint. At the same time, the formal place of the Learning area of Immigration Hawk in 
Thayang district has a little problem in area changing, so the Immigration Hawk watchers try to find a 
new place in watching and learning Immigration Hawk. They chose Khao Din Sor, Chumphon Province 
because it was one of the Asian immigration routes of Hawk and they developed it into Natural 
Education Center of Khao Din Sor until now. Natural Education Center of Khao Din Sor is one of the most 
important Learning Area of Immigration Hawk with the best managing in area development and forest 
conservative which attract a lot of tourists and Immigration Hawk watchers from everywhere. They 
improved the road to access the area, prepared public taxi for tourists and Immigration Hawk watchers 
when it had an Immigration Hawk Festival. Moreover, they created and built various facilities to facilitate 
the tourists and Immigration Hawk watchers, such as toilet and tents area for staying overnight. For the 
activities, they focused on activities for youth to enhance their learning with their parents. For problems 
and barriers, most of the problems were about area managing because Khao Din Sor is public area which 
under the control of many sectors, Department of Forestry, Chumpon Province and Bangson district, that 
mean it had a lot of process in doing everything. However, every sector will join and have a great 
participate when it had Immigration Hawk Festival which made the festival and area managing continues 
to perform steadily each year. 

Suggestions from the research showed that there were not enough 1) interpretation signs to 
provide the information for tourists and 2) information officers therefore, government agencies, private 
sectors, stakeholders and local community should participate in planning process and increase number 
of interpretation signs and also information officers. As a result, the tourists would gain knowledge and 
understanding on bird watching technique. Along with the awareness of immigration hawks conservation. 

Keywords: Tourist Attraction Management, Educational Attraction, Learning area of immigration Hawk 
     at Khao Din Sor, Chumphon Province 
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ที่มาและความส าคัญ 
ปัจจุบันความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ส่งผลให้คนไทยสามารถศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการหาข้อมูลการเดินทางได้ง่ายขึ้น 
ประกอบกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้คนไทย มีพฤติกรรมการ เดินทางท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไป
ตามความพร้อมและความต้องการของแต่ละบุคคล (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ของสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย จนกลายเป็นพลังในการสร้างฐานความรู้ส าหรับการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์และยั่งยืน และต้องใช้ทุนทางสังคมต่างๆ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน (องค์การบริหารการ
พัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์การมหาชน, 2554)  

การส่งเสริมท่องเที่ยวไทย ปี 2559 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) ได้น าเสนอแนวทางส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มครอบครัว เยาวชน และกลุ่มศักยภาพ ด้วยการสร้างกระแสการเรียนรู้ให้สนุกทั้ง
ครอบครัว และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนกับสถาบันการศึกษา เพื่อปลูกฝังให้คนไทย โดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชน รักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ทั้งนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว Green Tourism ในกลุ่มนักท่องเที่ยวกระแส
หลักเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในวิธีการท่องเที่ยวที่ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการสื่อสารการตลาดและการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบต่างๆ ซึ่งพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหาร และเป็นแหล่งพักของนักเหยี่ยวอพยพเป็นจ านวนมาก 

พื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร นับเป็นพ้ืนท่ีที่มีความส าคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทย
และชาวต่างชาติ นักดูนก นักถ่ายภาพ และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ให้เข้ามาสัมผัสกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติซึ่งพื้นท่ี
ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพเหมาะส าหรับการถ่ายภาพ จดบันทึก และศึกษาจ านวนนกล่าเหยื่อที่อพยพเข้ามา รวมทั้งการเป็นศูนย์
เรียนรู้ของนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ตลอดจนเป็นจุดชมวิวท่ีมีความสวยงามเหมาะกับนักท่องเที่ยวท่ีชอบเก็บภาพถ่าย พ้ืนท่ี
ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งเดียวที่จังหวัดชุมพรได้รับการยอมรับว่า
เป็นจุดที่สามารถเฝ้าดูเหยี่ยวอพยพได้ดีที่สุดทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก เพราะความโดดเด่นของจังหวัดชุมพรที่ตั้งอยู่
บนคาบสมุทรมลายูท าให้มีความหนาแน่นของเหยี่ยวท่ีบินอพยพผ่านมาเป็นจ านวนมาก เขาดินสอจึงได้กลายเป็นจุดดูเหยี่ยว
อพยพถาวรของจังหวัดชุมพรมาจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่านมามีนักดูนก นักถ่ายภาพ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ให้ความสนใจมุ่งมั่นที่จะเฝ้าดูและถ่ายภาพปรากฏการณ์ดังกล่าวตลอดทั้งวัน เพราะนกล่าเหยื่อ หรือนกเหยี่ยวอพยพท่ีบินเข้า
มาจะอยู่ในระดับสายตา จึงสามารถดูได้ใกล้ชิดกว่าสถานที่อื่น ซึ่งองค์กรด้านการอนุรักษ์นก (Royal Society for the 
Protection of Birds) ได้ตีพิมพ์ลงหนังสือ Migration Hotspots ; The World"s Best Migration Sites โดยยืนยันว่า บริเวณ
เขาดินสอ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นจุดดูนกล่าเหยื่อที่ดีท่ีสุดจุดหนึ่งของโลก (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558)  

จากการจัดการแหล่งท่องเที่ยว จนได้รับการยอมรับเป็นจุดดูนกล่าเหยื่อที่ดีที่สุดจุดหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา เรียนรู้ ที่ส าคัญของนักดูนก นักถ่ายภาพ รวมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในช่วง
เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทยจัดขึ้นในโครงการ 12 เดือน 7 
ดาว 9 ตะวัน อย่างไรก็ตามพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพรก็ยังคงประสบปัญหาด้านการจัดการเพื่อเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะป้ายสื่อความหมายในการให้ข้อมูล ความรู้ด้านการดูนก รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้  โดยเหตุผลดังกล่าว จึงมีความส าคัญในการศึกษาเรื่อง การจัดการแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ 
เขาดินสอ จังหวัดชุมพร การศึกษาเรื่องเล่าจากแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษาการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ท่ีสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น อันจะน าไปสู่การจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในระดับสากลอย่างยั่งยืนต่อไป 
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ค าถามวิจัย 
เร่ืองเล่าการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้ พ้ืนที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร เป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร 
2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขา

ดินสอ จังหวัดชุมพร 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นายชูเกียรติ นวลศรี ปลัดต าบลนาทุ่ง ผู้ศึกษาเหยี่ยวอพยพและค้นพบพื้นที่ดูเหยี่ยวอพยพ เขา
ดินสอ นายจ ารัส ทิพย์มงคล รองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน ทีมผู้บุกเบิกเขาดินสอสู่ การสร้างจุดชมวิวเขาดินสอ และนาย
สมาน บัวทอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลบางสน 

 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การศึกษาเอกสาร  และการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

  1. ขั้นตอนการศึกษาเอกสาร (documentary research) โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
การศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย บทสัมภาษณ์ และวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพเขา
ดินสอ จังหวัดชุมพร    

2. ข้ันตอนการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) จากการสัมภาษณ์ 
นายชูเกียรติ นวลศรี ปลัดต าบลนาทุ่ง นายจ ารัส ทิพย์มงคล รองนายกเทศมนตรีต าบลบางสน และนายสมาน บัวทอง 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต าบลบางสน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi 
structured interview) เป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนและก าหนดแนวค าถามไว้พอประมาณแบบหลวม (loosely 
structure) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม           

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสรา้ง (Semi structured interview) ที่ก าหนดแนวค าถามเพื่อเชื่อมโยงกับประเด็นหรอื

วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาไว้พอประมาณ ตามกรอบแนวคิดที่ต้องการศึกษา โดยผู้ศึกษายึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน
การเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล โดยประเด็นค าถาม จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ศึกษาดู
เหยี่ยวอพยพ และ 2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนท่ีศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ 

ก่อนลงพื้นที่เก็บข้อมูล ผู้ศึกษาได้ตรวจสอบความเช่ือมั่นของเครื่องมือ โดยน าแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างไป
ตรวจสอบกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน าในการเก็บข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาเอกสาร (documentary research) 

        เป็นขั้นตอนแรกในการศึกษาผลงานที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เพื่อน ามาประกอบการศึกษาการศึกษาเอกสารจาก
หนังสือ ต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย บทสัมภาษณ์ และวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 
จังหวัดชุมพร จะช่วยในการก าหนดประเด็น เน้นการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) โดยค านึงถึงบริบทของข้อมูล
เอกสารที่น ามาวิเคราะห์ประกอบว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
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การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) 
        หลังจากท่ีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร และวิเคราะห์เนื้อหาแล้ว ได้ข้อมูลเพียงพอที่สามารถน ามาสร้างเป็นกรอบ
แนวคิด และก าหนดประเด็นเพื่อเป็นแนวค าถามที่ใช้ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกต่อผู้ให้
ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi structured interview) ที่มี
แนวค าถามที่สอดคล้องกับประเด็นในการศึกษา แต่สามารถมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
            การศึกษานี้ ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลผู้วิจัยใช้หลักการอุปมาน (Inductive Approach) โดยอาศัยการวิเคราะห์
และการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่ออธิบายผลที่เกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์ ท าการแยกแยะจัดข้อมูลเข้าหมวดหมู่ ช้ีให้เห็น
ความสัมพันธ์ และจุดเด่นหรือจุดที่ส าคัญของข้อมูล ส่วนการสังเคราะห์ ผู้วิจัยท าการรวบรวมข้อมูลสองสิ่งขึ้นไปมาท าการ
ตีความ (Interpretation) และแปรผลเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ทราบความหลากหลายของข้อมูล ความสอดคล้อง และ
เชื่อมโยงกับแนวคิดหรือทฤษฎี 

ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดย
น าเสนอข้อมูลในแต่ละประเด็นที่ท าการศึกษา บรรยายเป็นเรื่องราวเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาหาประเด็น
ที่โดดเด่น และมีน้ าหนักมาอธิบายเหตุผลสนับสนุนโดยอิงกับข้อมูลประเภทเอกสารและแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลโดยใช้วิธีตรวจสอบข้อมูลสามเส้า ( Investigator 
Triangulation) ดังนี ้
  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้น
ถูกต้องหรือไม่โดยวิธีตรวจสอบข้อมูลนั้นได้ใช้วิธีการจดบันทึกการบันทึกเสียง การถ่ายภาพ และการถ่ายวีดีโอ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่มีความถูกต้องและตรงกัน 
 

ผลการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 จุดชมวิวเขาดินสอ 
ที่มา : อธิป จันทร์สุริย์ (2559) 
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จากการลงพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร เป็นการศึกษาเรื่องเล่าของผู้ที่บุกเบิกพื้นที่เขาดินสอ
ในระยะแรก จนสร้างเป็นจุดชมวิวเขาดินสอ และเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอในปัจจุบัน และศึกษาการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ พื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร โดยอาศัยองค์ประกอบ 5A ดังนี้ คือ 1. ความ
ดึงดูดใจของพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ (Attraction) 2.ความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ (Accessibility) 
3. สิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ (Amenity) 4. ที่พักในพ้ืนท่ีศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ (Accommodation) 
5. กิจกรรมในพ้ืนท่ีศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ (Activity) และสภาพปัญหา อุปสรรคการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ พ้ืนท่ี
ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร โดยผู้วิจัยใช้วิธีการน าเสนอแบบเรื่องเล่าตามประเด็นของการศึกษา ดังนี้ 
 

คร้ังยังเป็นภูเขาหัวโล้น 

ที่มาของช่ือ เขาดินสอ โดยผู้ข้อมูลกล่าวว่า “สาเหตุที่เรียกว่าเขาดินสอนั้นเดิมมีช่ือเรียก คือ เขาดินสอพอง แต่
หลักฐานการค้นพบดินสอพองหรือการท าดินสอพองนั้น ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัด” แต่เดิมนั้นเขาดินสอ เป็นเพียงภูเขา
ธรรมดาลูกหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสูงจากระดับน้ าทะเล  400 เมตร จนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2532 ได้ถูกพายุไต้ฝุ่นเกย์ ซึ่งเป็นพายุ
หมุนเขตร้อนท่ีมีความรุนแรง สร้างความเสียหายในพ้ืนที่ของจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีน้ าท่วมและดินถล่มใน
หลายพื้นท่ี พัดถล่มจนท าให้ภูเขากลายสภาพเป็นภูเขาหัวโล้น เนื่องจากต้นไม้หักโค่นและถูกความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นเกย์
ท าลายจนหมด หลังจากผ่านพายุไต้ฝุ่นเกย์ เขาดินสอ ก็กลับคืนสภาพความเป็นธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 3 ปี ในการฟื้นฟู
ตัวเองของธรรมชาติ เริ่มมีต้นไม้ขึ้นฟื้นกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง 
 

เร่ิมต้นบุกเบิกเขาดินสอ สู่การสร้างจุดชมวิวเขาดินสอ 

ในปี พ.ศ. 2546 ผู้ให้ข้อมูลเป็นหนึ่งในคณะผู้บุกเบิกเขาดินสอ ได้ให้ข้อมูลว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางสน
ร่วมกับปลัดอ าเภอ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยาเขตชุมพร และอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ได้เข้ามาส ารวจพ้ืนท่ีร่วมกัน ก าหนดเส้นทางในการส ารวจเขาดินสอ และเริ่มมีการก่อสร้าง
ศาลาชมวิวขนาดเล็ก จ านวน 2 หลัง และปรับสภาพเส้นทางขึ้นเขาเป็นถนนลูกรัง ทั้งนี้ ดร.โรเบิร์ต เดอ คานดิโด นักวิจัยนก
อพยพชาวอเมริกันเริ่มเข้ามาในพื้นที่เขาดินสอ เพื่อจ าแนกชนิดเหยี่ยวอพยพ  

ในช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2552 พ้ืนท่ีเขาดินสอแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนต าบลบางสนใน  การเข้าร่วม
ดูแลพื้นที่ร่วมกันเทศบาลต าบลบางสน ประกอบกับขณะนั้นเริ่มมีนักดูเหยี่ยวเข้ามาในพ้ืนท่ีเพื่อสังเกตเหยี่ยวท่ีอพยพเข้ามาใน
พื้นที่เขาดินสอ จึงได้เริ่มก าหนดเป็นจุดชมวิวเขาดินสอที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นช่วงที่จังหวัดชุมพรเข้ามาดูพื้นที่และ
จัดสรรงบด าเนินการประมาณ 4 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารจุดชมวิว ห้องน้ า รวมถึงปรับเส้นทางขึ้นเขาดินสอให้มีความ
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

จากจุดชมวิวเขาดินสอ สู่พื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ และศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ 
กระแสดูเหยี่ยวอพยพในจังหวัดชุมพร 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ 
ที่มา : อธิป จันทร์สุริย์ (2559) 
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ในปี พ.ศ. 2544 ในช่วงเดือนตุลาคมเริ่มมีการเตรียมความพร้อมในการดูเหยี่ยวอพยพ ณ พื้นที่ต าบลท่ายาง โดยมี
นายชูเกียรติ นวลศรี รับราชการที่ต าบลท่ายาง (ในสมัยนั้น) ร่วมปรึกษากับคุณสุธี ศุภรัฐวิกร อดีตนายกสมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย และอาจารย์ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา และคุณสุรชัย รุ่งคุณากร และทีมเว็บไซต์ save bird ร่วม
เป็นผู้สังเกตและก าหนดพันธ์ุเหยี่ยวท่ีอพยพเข้ามาในจังหวัดชุมพร และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 
เพื่อเชิญชวนเหล่าบรรดานักถ่ายภาพ นักดูนก และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

ปี พ.ศ. 2546 ดร.โรเบิร์ต เดอ คานดิโด นักวิจัยเหยี่ยวอพยพชาวอเมริกัน เริ่มเข้ามาในพื้นที่ต าบลท่ายางเพื่อ
จ าแนกชนิดเหยี่ยวอพยพ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับนายชูเกียรติ นวลศรี มาโดยตลอด เมื่อผลการวิจัยส าเร็จท าให้
ทราบว่าและได้การยืนยันเส้นทางพื้นที่อพยพดูเหยี่ยว ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางอพยพเหยี่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ปี พ.ศ. 2547 จากการย้ายส่วนงานของนายชูเกียรติ นวลศรี รับราชการที่ต าบลท่ายาง (ในสมัยนั้น) ต้องไปประจ า
อยู่ในพ้ืนท่ีต าบลนาทุ่งแทน ท าให้การจัดงานดูเหยี่ยวอพยพ ต าบลท่ายาง เริ่มประสบปัญหากับการจัดพื้นที่ดูเหยี่ยว ทั้งการ
เคลื่อนย้ายสถานที่ การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่เนื่องจากเป็นพื้นที่ของเอกชน มีการปลูกพืชเศรษฐกิจ อาทิ ปาล์ม 
ยางพารา เป็นต้น การเดินสายไฟ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนลดน้อยลง ท าให้ทัศนวิสัยในการดูนกไม่เหมาะสม แต่
นายชูเกียรติ นวลศรี ก็ยังคงช่วยเหลืองานดูเหยี่ยวอพยพท่ีต าบลท่ายางต่อมา 

ปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2549 หลังจากเริ่มประสบปัญหาพื้นท่ีดูเหยี่ยวอพยพ ต าบลท่ายาง จึงเริ่มมีการหาพื้นที่ใหม่
ที่มีความเหมาะสมต่อการสังเกตพฤติกรรมเหยี่ยวอพยพในระยะยาว ซึ่งในระหว่างการหาพื้นท่ีก็มีการส่งข้อมูลให้กับผู้ศึกษาดู
เหยี่ยวควบคู่กันไป โดยเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ดูเหยี่ยวอพยพ จะต้องเป็นพื้นที่ที่มีเหยี่ยวมาอพยพเป็นประจ า และสามารถ
มองเห็นได้ในระยะใกล้ จากการเดินทางค้นหาพ้ืนท่ีใหม่ในการดูเหยี่ยวอพยพในระหว่างนั้น ได้เดินทางมาพบกับภูเขาลูกหนึ่ง 
ซึ่งเป็นภูเขาที่จัดไว้ส าหรับเป็นจุดชมวิวประกอบกับผลจากงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และการผลักดันอย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือ 
เขาดินสอ การส ารวจหาพ้ืนท่ีศึกษาดูเหยี่ยวอพยพจึงเริ่มด าเนินการอย่างจริงจริง โดยมีการเก็บข้อมูล 2 – 3 ปี เพื่อยืนยันว่า
ในช่วงเดือนตุลาคมนั้น มีเหยี่ยวอพยพเขามาใกล้บริเวณเขาดินสอ นายชูเกียรติ นวลศรีและทีมผู้ร่วมดูเหยี่ยว ได้ท าการเฝ้าดทูี่
จุด 250 บนเขาดินสอ จดบันทึก และสังเกต จนแน่ใจว่ามีเหยี่ยวอพยพ โดยยึดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ 4 ประการ คือ 
1. มีเหยี่ยวอพยพบินผ่านในช่วงเดือนตุลาคมแน่นอน 2. เหยี่ยวอพยพบินเขาใกล้บริเวณจุดที่สังเกตได้ 3. มีพันธุ์เหยี่ยวอพยพ
ที่หายาก 4. พื้นที่ดูเหยี่ยวอพยพเป็นพื้นที่สาธารณะ ไม่มีเจ้าของครอบครอง เพียงแต่อยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ จาก
หลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ ท าให้ทีมค้นหาพื้นที่ตัดสินใจเลือกเขาดินสอซึ่งเดิมเป็นจุดชมวิวเขาดินสอ เป็นพื้นที่ดูเหยี่ยวอพยพ เขา
ดินสอ 

ปี พ.ศ. 2550 หลังจากการลงพื้นที่ส ารวจเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ นายชูเกียรติ นวลศรี ได้เริ่มพูดคุยเรื่องการจัดดู
เหยี่ยวอพยพที่เขาดินสอ กับนายจารึก โกสินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านแหลมยาง ต าบลบางสน (ในสมัยนั้น) และเริ่มด าเนินการ
วางต าแหน่งจุดชมเหยี่ยวแต่ละจุด โดยทุกจุดหันไปทางทิศเหนือ เพื่อเฝ้าดูพฤติกรรมเหยี่ยวอพยพได้อย่างชัดเจน (ผลจากการ
บันทึกเส้นทางการอพยพของเหยี่ยว) 

ปี พ.ศ. 2551 ช่วงปีแรกของการจัดงานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ ยังมีลักษณะเป็นการจัดงานแบบเรียบ
ง่าย ไม่มีรายละเอียดที่ซับซ้อน (ในขณะนั้นยังคงจัดที่ต าบลท่ายางควบคู่กันไปด้วย แต่ในระยะ 2 ปีหลังการจัดงานก็เริ่ม
หายไป) ซึ่งในช่วงแรกนี้ทางขึ้นเขาดินสอยังไม่ได้ปรับปรุง (การปรับปรุงทางเดินรถและทางเดินขึ้นเขาด าเนินการควบคู่ไปกับ
การจัดงานเทศกาลทุกปี) 

ปี พ.ศ. 2552 – 2553 เริ่มมีการพัฒนาพ้ืนท่ีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณ นายชูเกียรติ 
นวลศรี จึงได้จัดท าแผนและเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในสมัยนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เห็นความส าคัญและ
บรรจุแผนดังกล่าวลงในแผนยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพรเพื่อของบประมาณ ส่งผลให้ได้งบประมาณในการพัฒนาพื้นที่เขาดินสอ
ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555  



 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 

- ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 1151 

 

ปี พ.ศ. 2553 เริ่มออกแบบอาคารศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ โดยการออกแบบของช่างจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางสน รูปปั้นเหยี่ยว ออกแบบโดยคุณกุลพัฒน์ ศรลัมภ ์และโลโก้ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ ออกแบบโดยคุณเวทิดา 
พงษ์พานิช ส่วนการออกแบบป้ายต่างๆ ในพื้นที่เขาดินสอนั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก hawk mountain ใน Pennsylvania 
ส่วนการให้ข้อมูลในป้ายสื่อความหมาย เกี่ยวกับข้อมูลนกชนิดต่างๆนั้น ได้รับข้อมูลจากนายชูเกียรติ นวลศรี 

ปี พ.ศ. 2554 – 2555 ได้รับงบประมาณจากจังหวัดชุมพร ในการสร้างศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ 
ปี พ.ศ. 2554 – 2558 ด าเนินโครงการสวมห่วงขานกล่าเหยื่อในประเทศไทยที่ เขาดินสอ เพื่อรวบรวมจ านวน         

ท าเครื่องหมาย และเป็นการติดตามพฤติกรรมของนกล่าเหยื่อ 
ปี พ.ศ. 2557 เริ่มร่างข้อบังคับมูลนิธิศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ “The fly way foundation” จัดท าข้อมูลทะเบียน 

นกชนิดต่างๆ จนได้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิจนส าเร็จ ซึ่งในระหว่างการด าเนินงานช่วงนี้ เริ่มมีงานวิชาการเข้ามารองรับการศึกษา
พฤติกรรมของเหยี่ยวอพยพ เพิ่มมากข้ึน 

และในปี พ.ศ. 2558 ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Asian Raptor 
Research Conservation Network (ARRCN) 9th ARRCN Symposium Chumphon, Thailand 2015 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันท่ี 21-25 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล และพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ จังหวัดชุมพร ซึ่งในการนี้มีนักดู
นกและนักวิจัยจากต่างประเทศให้ความสนใจในการประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับนักดูนกและนักวิจัยชาวไทย 
จนท าให้องค์กรด้านการอนุรักษ์นก (Royal Society for the Protection of Birds) ได้ตีพิมพ์ลงหนังสือ Migration 
Hotspots ; The World"s Best Migration Sites โดยยืนยันว่า บริเวณเขาดินสอ อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นจุดดูนกล่า
เหยื่อท่ีดีที่สุดจุดหนึ่งของโลก 
 

สิ่งดึงดูดใจของพ้ืนที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ  
พื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ โดยสภาพพื้นที่เอื้อต่อการอพยพของเหยี่ยว เป็นคอคอดที่ถูกขนาบด้วยทะเล

อ่าวไทยและอันดามัน ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านการอพยพ พื้นที่เป็นภูเขาสูงโล่ง มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหาร ซึ่งเหยี่ยวแต่
ละสายพันธุ์จะกินอาหารที่แตกต่างกัน เช่น เหยี่ยวกิ้งก่าสีด าก็กินตั๊กแตนเป็นอาหาร เหยี่ยวผึ้งก็กินรังผึ้งเป็นอาหาร เหยี่ยว
หน้าเทาหรือเหยี่ยวชิคาก็กินนกตัวเล็ก หรือกินงู เป็นต้น ซึ่งจ านวนนกที่อพยพผ่านเขาดินสอยังมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับฝั่ง
อเมริกาใต้ ซึ่งในประเทศไทยตลอดฤดูกาล จะมีจ านวนนกเหยี่ยวอพยพประมาณ 4 แสนตัว แต่ในประเทศไทยจะได้เปรียบใน
เรื่องความหลากหลายของสายพันธ์ุมากกว่าประเทศในแถบประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล โดยแบ่งพื้นที่เขาดินสอแบ่ง
ออกเป็น 1) ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติเขาดินสอ 2) จุดชมวิวเขาดินสอ 3) จุดดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ 
 ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินอกจากเหยี่ยวอพยพแล้ว ยังมีสัตว์ชนิดอื่นบนพื้นที่เขาดินสอ เช่น ผีเสื้อชนิด
ต่างๆ ค่างแว่นถิ่นใต้ ลิงกัง เก้ง เป็นต้น และพันธุ์ไม้นานาชนิด อาทิ ต้นล้าน ต้นกะทุ ต้นโครงเครง ต้นมะขามป้อม ต้นเคี้ยม 

“นับเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งเดียวท่ีจังหวัดชุมพรไดร้ับการยอมรับว่าเป็นจุดทีส่ามารถเฝา้ดูเหยีย่ว
อพยพได้ดีที่สดุทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกเป็นเพราะความโดดเด่นของจังหวัดชุมพรที่ตั้งอยูบ่นคาบสมุทรมลายูท า
ให้มีความหนาแน่นของเหยีย่วท่ีบินอพยพผ่านมาเป็นจ านวนมาก”  

(ชูเกียรติ นวลศรี, 2559) 
 

ปัญหาและอุปสรรคด้านสิ่งดึงดูดใจของพ้ืนที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 
เนื่องจากพ้ืนท่ีเขาดินสอ เป็นพื้นที่สาธารณะอยู่ภายในการควบคุมดูแลของกรมป่าไม้ แต่มีผู้ใหญ่บ้านที่มีอ านาจใน

การดูแลพื้นที่ และฝ่ายท้องถิ่นดูแลสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ดังนั้น ในการใช้พื้นที่จัดเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ จึงต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน ตามลับดับ ซึ่งถ้าเกิดข้อผิดพลาดอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการจัดเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพได้ 
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ความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนทีศ่ึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ  
การเดินทางไปยังพ้ืนท่ีศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ หากเริ่มจากตัวเมืองชุมพรรวมระยะทาง 20 กิโลเมตร โดย

เดินทางตามถนนเส้นหลักไปอ าเภอปะทิว  การเดินทางเข้าถึงพื้นที่เขาดินสอนั้นเนื่องจากเส้นทางขึ้นเขาดินสอค่อนข้างลาดชัน
จากเดิมที่เป็นเพียงถนนลูกรัง ซึ่งได้มีการปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยาง เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ท้ังนี้มีการวางแผนและ
ปรับปรุงเส้นทางมาโดยตลอด จึงท าให้การเข้าถึงการเดินทางขึ้นเขาดินสอมีความสะดวก และไม่ยากล าบากส าหรับนักท่องเที่ยว 
ซึ่งระยะทางลาดชันในช่วงแรกประมาณ 900 เมตร ก็จะถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ จากนั้นเดินขึ้นตามเส้นทางบนเขา
ดินสอระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร  มีจุดที่เฝ้าดูและถ่ายภาพจ านวน 3 จุด จุดที่ 1 ระยะทาง 330 เมตร จุดที่ 2 ระยะทางอีก 
600 เมตร และจุดที่ 3 ระยะทาง 100 เมตร เดินแยกไปทางซ้ายมือ เป็นอาคารหอสูงแปดเหลี่ยม มองวิวได้รอบ 360 องศา   

     
ปัญหาและอุปสรรคด้านความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 

ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เรื่องของรถขนน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภคของนักท่องเที่ยว จ านวน 2 จุด ซึ่งยังมีความ
ยากล าบากอยู่บ้าง ทั้งนี้การบริหารจัดการด้านการคมนาคม ในช่วงที่มีเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพจะบริหารจัดการโดยไม่อนุญาต
ให้น ารถข้ึนจอดบริเวณจุดชมวิวหรือพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ แต่จะมีรถกระบะคอยรับส่งนักท่องเที่ยวแทน ทั้งนี้
เพื่อลดปริมาณจ านวนรถ และลดจ านวนท่ีจอดรถไม่เพียงพอ 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ศกึษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 
ป้ายสื่อความหมาย ในพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ มีการจัดท าป้ายสื่อความหมายที่ให้ข้อมูลได้แก่ ป้าย

เกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการเดินศึกษาธรรมชาติและชมวิวเขาดินสอ ป้ายข้อมูลศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ ป้ายข้อมูลกระแส
ลมบริเวณเขาดินสอ ป้ายข้อมูลท าไมนกล่าเหยื่อต้องอพยพย้ายถิ่น และป้ายวิธีการสังเกตเงาร่าง รูปทรง และสัดส่วนของนก
ล่าเหยื่อ เป็นต้น 

ห้องน้ า มีจัดให้บริการกับนักท่องเที่ยว 2 จุด คือ บริเวณด้านบนศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ และบริเวณลานโล่ง
ส าหรับกางเต็นท์ก่อนข้ึนศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ โดยสามารถเป็นห้องอาบน้ าส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีต้องค้างคืน 

ที่น่ังพักส าหรับนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอมีบริการเก้าอี้ส าหรับนั่งพักแก่นักท่องเที่ยว และ
บนเขาดินสอยังมีศาลาและที่นั่งตามจุดต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อน หรือนั่งพักจากความเมื่อยล้าจากการเดินทาง
ศึกษาธรรมชาติ 

ลานจอดรถ มีการจัดบริการลานจอดรถไว้ 3 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณด้านล่างก่อนทางขึ้นเขาดินสอ จุดที่ 2 บริเวณ
ลานโล่งก่อนขึ้นศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ และจุดที่ 3 บริเวณลานจอดด้านบนศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ  

เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพจะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยว
ตั้งแต่เวลา 6.00 – 19.00 น. เท่านั้น หากนักท่องเที่ยวต้องการที่จะพักค้างคืน และต้องการให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวก และความปลอดภัย สามารถแจ้งความประสงค์ได้กับเทศบาลต าบลบางสน 

รถรับส่งส าหรับนักท่องเที่ยว (เฉพาะช่วงเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพเท่านั้น) โดยไม่อนุญาตให้น ารถขึ้นจอดบริเวณจุด
ชมวิวหรือพ้ืนท่ีศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ แต่จะมีรถกระบะคอยรับส่งนักท่องเที่ยวแทน 

ถังขยะ มีการจัดเตรยีมถังขยะไว้บริการนักท่องเที่ยวตามจุดตา่งๆ ทั้งด้านบนศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดนิสอ  และ
บริเวณลานโล่งก่อนข้ึนศูนย์ศึกษาธรรมชาตเิขาดินสอ 

เต็นท์และจุดกางเต็นท์ ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีต้องการค้างคืน ทางเทศบาลต าบลบางสนมีการจัดเตรียมเต็นท์เช่าไว้
บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยคิดราคาเช่าหลังละ บาท และจัดให้มีจุดกางเต็นท์บริเวณลานจอดรถด้านล่าง และบริเวณอาคาร
ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติเขาดินสอ ท้ังนี้หากนักท่องเที่ยวต้องการให้จัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม สามารถแจ้งความจ านง
กับเทศบาลต าบลบางสนโดยจะมีคนในท้องถิ่นเป็นผู้จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มให้ 
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ปัญหาและอุปสรรคด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 
ปัญหาผู้บุกรุก ก่อกวน ท าลาย และขโมยสิ่งอ านวยความสะดวก เนื่องจากในช่วงแรกนั้นเขาดินสอไม่ได้ก าหนด

ระยะเวลาเปิด-ปิด จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้ามาในยามวิกาล และบางกลุ่มได้ท าลายทรัพย์สิน เช่น โคมไฟ เก้าอี้ 
ห้องน้ า เป็นต้น รวมถึงขโมยสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ปั้มน้ า เป็นต้น  

ปัญหาสิ่งก่อสร้างที่ไม่กลมกลืนกับธรรมชาติ เช่น หลักกิโลเมตรส าหรับถ่ายรูป ท่ีนั่งพัก และถังขยะ ซึ่งอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบินในระยะใกล้ของเหยี่ยวอพยพ 

ปัญหาห้องน้ า ที่มนี้ าให้บริการที่ไม่เพียงพอ เนื่องจากพ้ืนท่ีเป็นภูเขาสูงอาจท าให้การขนส่งน้ าท าได้ค่อนข้างล่าช้า 
ปัญหาป้ายสื่อความหมาย ในพ้ืนท่ียังไม่เพียงพอในการให้ข้อมูลที่เสริมสร้างการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม 

เช่น ป้ายอธิบายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ป้ายอธิบายข้อมูลวิธีการดูเหยี่ยวอพยพ เป็นต้น 
 

ที่พักในพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 
พื้นที่เขาดินสอ มีการจัดจุดกางเต็นท์ส าหรับส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างคืนเพื่อถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ในตอน

เช้า ซึ่งทางพื้นที่เขาดินสออนุญาตให้นักท่องเที่ยวเลือกพื้นที่กางเต็นท์เองได้  โดยมีการจัดเตรียมไว้ให้ คือบริเวณลานจอดรถ
ด้านล่าง และบริเวณอาคารศูนย์ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติเขาดินสอ หรือนักท่องเที่ยวสามารถเลือกพักรีสอร์ทใกล้เคียงในพื้นที่
เขาดินสอได้ 

อนาคตมีแนวทางที่จะก าหนดจุดตัง้เต็นท์ให้อยู่บริเวณด้านล่างเท่านัน้ เนื่องจากหากตั้งเต็นท์ด้านบนอาคาร อาจ   
กีดขวางนักท่องเที่ยวท่ีมาชมวิวในตอนเช้าบริเวณจุดชมวิวได้  

 

ปัญหาและอุปสรรคด้านที่พักในพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 
ข้อจ ากัดในการกางเต็นท์คือ ทางเขาดินสอไม่มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง (จะมีพนักงานดูแล

ตั้งแต่ 6.00 – 19.00 น. เท่านั้น) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องยอมรับในข้อจ ากัดดังกล่าว โดยทางเขาดินสอมีการจัดเตรียมไฟ และ
น้ าส าหรับอุปโภคบริโภคไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 
 

กิจกรรมในพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ 
 การจัดกิจกรรมในพ้ืนท่ีศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ นั้นได้มีการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เดือน
ตุลาคมของทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ชุมพร อันได้แก่ กิจกรรม Raptor Kids ประกวดภาพวาดระบายสีรูปเหยี่ยวส าหรับเด็ก ซึ่งจะมีการจัดรูปภาพเหยี่ยวชนิด
ต่างๆ ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย สีเทียน และสีไม้ ส าหรับให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะงานศิลปะผ่านกิจกรรมที่สอดคล้องกับ
เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 
 กิจกรรมประกวดภาพถ่าย โดยเทศบาล ต าบลบางสนจัดให้มีการประกวดภาพถ่าย เช่น ภาพเหยี่ยวอพยพ ภาพนัก
ดูนก หรือภาพวิวทิวทัศน์บนเขาดินสอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์งานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 

กิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตเขาดินสอ เทศบาล ต าบลบางสนจัดให้มีการปั่นจักรยานพิชิตเขาดินสอ เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร แหล่งดูนกล่าเหยื่อ นกเหยี่ยวอพยพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ออกก าลังกาย โดยใช้เส้นทางปั่นจักรยาน รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร 

กิจกรรมศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เส้นทางบนเขาดินสอระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร มีจุดที่เฝ้าดูและถ่ายภาพ
จ านวน 3 จุด จุดที่ 1 ระยะทาง 330 เมตร จุดที่ 2 ระยะทางอีก 600 เมตร และจุดที่ 3 ระยะทาง 100 เมตร เดินแยกไปทาง
ซ้ายมือ เป็นอาคารหอสูงแปดเหลี่ยม มองวิวได้รอบ 360 องศา ตลอดระยะทางมีพันธ์ุไมน้านาชนิด สัตว์ชนิดต่างๆให้ได้เรียนรู้
และศึกษา       
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1154 - ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 

 

กิจกรรมดูเหยี่ยวอพยพ โดยเทศบาล ต าบลบางสนจัดบริการกล้องสองตาส าหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการดูเหยี่ยว
อพยพ พร้อมทั้งการอธิบาย สาธิต แนะน าวิธีการดูเหยี่ยวอพยพ ชนิดของเหยี่ยวอพยพของเจ้าหน้าที่  ปัญหาและอุปสรรค
ด้านกิจกรรมพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ 

กิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ ซึ่งในความเป็นจริงควรจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาดู
เหยี่ยว และอนุรักษ์พันธุ์เหยี่ยว แต่กลายเป็นกิจกรรม Rally ปั่นจักรยาน ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับเทศกาล ท าให้กิจกรรมไม่
สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการศึกษาดูเหยี่ยวอพยพได้ ทั้งนี้ยังมีปัญหาจากการแบ่งส่วนอ านาจการดูแลพื้นท่ี และการ
ดูแลกิจกรรมซึ่งแยกส่วนกัน ส่งผลให้กิจกรรมเพื่อการศึกษาเรียนรู้ที่แท้จริงไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสทิธิภาพ และปัญหา
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบต่อเนื่อง ซึ่งการตอบรับกิจกรรมจากส่วนท้องถิ่นที่มีต่อมูลนิธิยังไม่เป็นไปในทางเดียวกัน  
 
แนวทางการจัดการแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้ พ้ืนที่ศึกษาดูเหย่ียวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชมุพร  
สิ่งดึงดูดใจของพ้ืนที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 

พื้นที่เขาดินสอเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพมาก ทั้งบรรยากาศ ทิวทัศน์ รวมถึงทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ชนิดต่างๆ ดังนั้น
อาจมีแนวทางในการจัดท าเป็น Package ท่องเที่ยวหรือท าการส่งเสริมการตลาด เพื่อพัฒนาแผนการท่องเที่ยวให้กับชุมชน 
ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบก่อน (เป็นการรวมภาพรวมของท้องถิ่นผนวกกับศักยภาพท่ีมีอยู่ของพื้นที่) 
ทั้งนี้ชุมชนอาจต้องร่วมกันวางแผนการใช้ศักยภาพพื้นที่ให้เต็มที่ตลอดทั้งปี ซึ่งปัญหาอาจเกิดจากขาดคนให้ความรู้ในพื้นที่ 
ทั้งนี้อาจพิจารณาหาแนวทางการสร้างเขตพื้นที่การศึกษา โดยการวางแผนประสานกับสถานศึกษาในการน านักเรียน 
นักศึกษาเข้ามาชมพื้นท่ี และจัดหาวิทยากรที่มีความรู้คอยให้ความรู้แก่ผู้เข้ามาเยี่ยมชม  

 

ความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ  
ควรจัดรถให้บริการจากตัวเมืองเดินทางมาเขาดินสอ เนื่องจากการเดินทางมีรถตู้เพียงสายเดียวที่ผ่านเขาดินสอ 

และควรมีการก าหนดเวลาเปิด-ปิด และซ่อมแซมประตูใหญ่บริเวณทางขึ้นเขาดินสอ เพื่อป้องกันการเข้าพื้นที่ในเวลาที่ไม่
อนุญาต และการปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น  

 

สิ่งอ านวยความสะดวกในพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 
1. การปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก ต้องปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากต้องการควบคุมและคงความ

เป็นธรรมชาติให้พื้นที่มากที่สุด โดยมีแนวทางปรับปรุงเพียงร้อยละ 30 และคงความเป็นธรรมชาติไว้ร้อยละ 70 เนื่องจาก
เหยี่ยวเป็นสัตว์ที่ช่างสังเกต หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความไม่ธรรมชาติเกิดขึ้น อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการอพยพของ
เหยี่ยวขึ้นได้ ดังนั้น ก่อนการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกจึงต้องมีการศึกษาข้อจ ากัดทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของเหยี่ยวอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง 

2. เพิ่มลานจอดรถบริเวณด้านล่างจุดชมวิว  
3. ปรับสภาพภูมิทัศน์ เช่น ปรับแต่งต้นไม้ในระยะ 100 เมตร จากบันไดทางขึ้นเดิมและลานจอดรถด้านบน เพื่อให้

ไม่บดบังทศันียภาพทะเล ซึ่งจะท าให้จุดชมวิวสามารถมองวิวทะเลได้ 360 องศา รวมถึงสามารเห็นอ่าวบางสนและเกาะไข่ได้
อย่างชัดเจน  

4. ปรับปรุงป้ายข้อมูล ป้ายแจ้งระยะทาง และป้ายชื่อสถานท่ีในจุดต่างๆ ให้ทันฤดูกาลดูเหยี่ยวอพยพในครั้งหน้า  
5. การปรับพ้ืนท่ีทางเดินบนเขา ลดพื้นท่ีความชัน (ท าเป็นฟันปลา) ซึ่งมีขนาดความชันของแต่ละขั้นทางเดิน ตั้งแต่ 

17 ซม. แต่ไม่เกิน 20 – 30 ซม. เพื่ออ านวยความสะดวกให้เด็กและผู้สูงอายุ 
 6. ปัญหาผู้บุกรุก ควรเร่งด าเนินการแก้ไข ด้วยการตีกรอบกฎเกณฑ์ในการเข้าพื้นที่ การจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย (ซึ่งอาจจะมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณเกิดขึ้นได้) หรืออาจสร้างสัมปทานให้เอกชนเข้ามามีสว่นร่วมดแูลพื้นท่ี เป็นต้น 
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- ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 1155 

 

ที่พักในพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ 
 ควรมีก าหนดจุดกางเต็นท์ให้ชัดเจน หรือให้อยู่บริเวณด้านล่างเท่านั้น เนื่องจากหากตั้งเต็นท์ด้านบนอาคาร อาจกีด
ขวางนักท่องเที่ยวที่มาชมวิวในตอนเช้าบริเวณจุดชมวิวได้ ทั้งนี้ควรสร้างความปลอดภัยส าหรับนักท่องเที่ยวที่มากางเต็นท์ 
เช่น จัดเวรยามหรือเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
 

กิจกรรมพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกัน เพื่อสร้างข้อตกลงกับท้องถิ่น

เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติในกิจกรรมที่จะจัดในเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เพื่อให้กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของงานสอดคล้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้ยังต้องให้ความส าคัญกับการสร้างการรับรู้ให้กั บคนต่างชาติ เนื่องจากกิจกรรมการศึกษาดู
เหยี่ยวอพยพนั้นได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น ดังนั้น ภาษาที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ต้องตรวจสอบให้มี
ความถูกต้องด้วยนั้นเอง 

 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยพบว่า พื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร เดิมเป็นเพียงภูเขาธรรมดาลูกหนึ่ง จนมีผู้
ร่วมบุกเบิกเขาดินสอ ลงพื้นที่ส ารวจ แล้วสร้างเป็นจุดชมวิวเขาดินสอ ด้วยกระแสการดูเหยี่ยวอพยพ ต าบลท่ายาง จังหวัด
ชุมพร และการย้ายสถานที่ท างานของผู้สร้างกระแสการดูเหยี่ยวอพยพในจังหวัดชุมพร และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ดู
เหยี่ยวอพยพต าบลท่ายาง ท าให้มีการค้นหาพื้นที่ใหม่ส าหรับดูเหยี่ยวอพยพ และได้สร้างเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ 
มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยการจัดการเพื่อเป็นพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ และการพัฒนา รักษาพื้นที่ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว นักดูนก นักถ่ายภาพ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้ ส่งผลต่อการการ
ปรับปรุงเส้นทางการเข้าถึงพื้นที่ และรถรับ-ส่งในช่วงเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ รวมทั้งการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
เช่น ป้ายสื่อความหมาย ห้องน้ า จุดนั่งพัก ศาลา ลานจอดรถ และจุดกางเต็นท์ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ใน
ด้านที่พัก ทางเทศบาลต าบลบางสนมีการจัดจุดกางเตน็ท์จ านวน 2 จุด ส าหรับนักท่องเที่ยวท่ีต้องการพักค้างคืน ด้านกิจกรรม 
ในช่วงเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ   การจัดกิจกรรมส าหรับเยาวชน เช่น  กิจกรรม Raptor Kids ประกวดภาพวาดระบายสีรูป
เหยี่ยว หรือกิจกรรมประกวดภาพถ่ายเหยี่ยวอพยพ วิวทิวทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มี
ส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่พบ โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในด้านการจดัการพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ เนื่องจากพ้ืนท่ีเขาดินสอ เป็นพื้นที่สาธารณะอยู่
ภายในการควบคุมดูแลของกรมป่าไม้ แต่มีผู้ใหญ่บ้านที่มีอ านาจในการดูแลพื้นที่ และฝ่ายท้องถิ่นดูแลสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ 
ดังนั้น ในการใช้พื้นที่จัดงานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ จึงต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ตามลับดับ ท าให้การด าเนินการใน
ด้านการจัดการอาจเกิดความล้าช้า แต่อย่างไรก็ตามการจัดงานเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ ก็ยังคงได้รับความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน ท าให้การจัดงานเทศกาลและการบริหารจัดการพื้นที่ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยพบว่า พ้ืนท่ีศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร มีการจัดกิจกรรมยังไม่สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพหรือพื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งจัดท าข้อตกลงความร่วมมือกัน เพื่อสร้างข้อตกลงกับท้องถิ่นเพื่อก าหนดแนวปฏิบัติในกิจกรรมที่จะจัดในเทศกาลดู
เหยี่ยวอพยพ เพื่อให้กิจกรรมและวัตถุประสงค์ของงานสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้ยังต้องให้ความส าคัญกับ
การสร้างการรับรู้ สอดคล้องกับการท่องเที่ยวแห่งออสเตรเลีย (2554) กล่าวว่า กิจกรรมการท่องเที่ยว ควรเป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างประสบการณ์ สร้างความความประทับใจ มีความซาบซึ้งในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน 
โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งท่องเที่ยว เป็นการศึกษาธรรมชาติของชุมชนอย่างแท้จริง ยังสอดคล้องกับ ประโยชน์      
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ส่งกลิ่น (2558) ผลการวิจัยพบว่า การก าหนดรูปแบบของกิจกรรมการท่องเที่ยวขึ้นมา ซึ่งหมายถึงสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้พบ
หรือได้รับบริการเมื่อเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งหมู่บ้านซะซอมก็ได้มีการบริหารจัดการทั้ง 3 ด้านนี้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีฐานของ
องค์ความรู้ที่ถูกต้อง มีการสนับสนุนจากภาคีต่างๆที่เหมาะสม และมีคณะกรรมการที่ร่วมกันท างานอย่างทุ่มเท และ
สอดคล้องกับอธิป จันทร์สุริย์ (2559) ศึกษาเรื่อง ประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลดูเหยี่ยว
อพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยว
เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพรมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านคุณค่าของกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม ดังนั้น จึงเป็น
แนวทางส าหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานชุมพร เทศบาลต าบลบางสน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
วางแผนการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้รับความรู้เกี่ยวกับการดู
นก ชนิดของนกล่าเหยื่อ และเส้นทางดูนกในจังหวัดชุมพร 
 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
จากการวิจัย พบว่า ปัญหาป้ายสื่อความหมาย ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอในการให้ข้อมูลที่เสริมสร้างการเรียนรู้แก่

นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม เช่น ป้ายอธิบายพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ ป้ายอธิบายข้อมูลวิธีการดูเหยี่ยวอพยพ เป็นต้น  และขาด
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูล ส่งผลต่อการเรียนรู้  การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลง ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง และชุมชน ควรร่วมกันวางแผน ด าเนินการจัดท าป้ายสื่อความหมายเพิ่มมากขึ้น หรือจัดเจ้าหน้าที่ส าหรับให้ข้อมูล
แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะเยาวชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เพื่อ เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูเหยี่ยว
อพยพ และตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากผลการศึกษาท่ีได้รับแล้วนั้น ผู้ศึกษาได้พบประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจที่คาดว่าจะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจน าผลการศึกษาในครั้งนี้ไปขยายเพื่อเป็นประเด็นศึกษาต่อไป ดังน้ี 
1. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมพัฒนา

พื้นที่ศึกษาดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร 
2. ควรมีการศึกษาการประเมินศักยภาพของพื้นที่ดูเหยี่ยวอพยพ เขาดินสอ จังหวัดชุมพร เพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ียั่งยืนต่อไป 
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ความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 

The Needs of Tourism Personnel in Developing Tourism Potential by Tourism  
for All 2015 Scheme of Department of Tourism 

 
ประเสริฐ โยธิคาร์1                                                                                                                                       

 
บทคัดย่อ 
  การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวจ าแนกตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 2) 
ศึกษาวิธีการด าเนินการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 3) ศึกษาเนื้อหาความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว และ 4) ศึกษาแนวทางการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว จ านวน 728 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของบุคลากร
จ าแนกตามโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา พบว่า โครงการที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
มาตรฐาน ASEAN Spa Standard วิธีการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว พบว่า 
วิธีการที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการปฏิบัติงาน เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากร พบว่า เนื้อหาความรู้ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว พบว่า แนวทางการสนับสนุนที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีนโยบายที่ชัดเจน การติดตามประเมินผล 
และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

ค าส าคัญ: ความต้องการในการพฒันาศักยภาพทางการท่องเที่ยว  บุคลากรทางการท่องเที่ยว  โครงการส่งเสริมและ
 พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนท้ังมวล ประจ าปี 2558  มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 

 
Abstract 
 The objectives of this study were to examine the needs of tourism personnel in developing 
tourism potential by Tourism For All 2015 scheme of Department of Tourism, investigate the 
implementation in developing tourism potential of tourism personnel, investigate the knowledge of 
Thailand tourism standards in developing tourism potential of tourism personnel and investigate the 
guidelines to support the development of tourism potential of tourism personnel. The instrument was 
the close-ended questionnaire and measured 728 participants from the Tourism For All 2015 scheme of 
Department of Tourism. Percentage, mean score and standard deviation were utilized to analyze the 
data. The results revealed that: the needs of tourism personnel in developing tourism potential by 
training / conference / seminar found that the average maximum was the training program/workshop by 

                                                           
1 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                                                       
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the ASEAN Spa Standard ; the implementation in developing tourism potential of tourism personnel 
found that the average maximum was training to increase the knowledge, skills and attitude to work ;  
the knowledge of Thailand tourism standards in developing tourism potential of tourism personnel found 
that the average maximum was the standards of tourism activities and the guidelines to support the 
development of tourism potential of tourism personnel found that the average maximum should set out 
a more clear-cut policies and plans. Monitoring and Evaluation and supporting an environment favorable 
to the development of tourism personnel should be done continuously. 
Keywords: the needs of tourism potential development, tourism personnel, Tourism For All 2015    
     scheme, Thailand tourism standards   
 
บทน า  
 กรมการท่องเที่ยวเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดท าและพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ได้แก่มาตรฐาน
บริการเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐานการให้บริการในสถานท่ีจ าหน่ายสนิค้าของ
ที่ระลึก (สินค้าทั่วไป) และมาตรฐานการให้บริการเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว อาทิ 
มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
เป็นต้น มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า มาตรฐานกิจกรรมปี นหน้าผา และมาตรฐาน
กิจกรรมล่องแก่ง เป็นต้น มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ มาตรฐานที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท มาตรฐานที่พักเพื่อ
การท่องเที่ยวแบบที่พ านักระยะยาว และมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทโรงแรมระดับ 5 ดาว เป็นต้น มาตรฐาน
ท่องเที่ยวอาเซียน อาทิ มาตรฐาน ASEAN Green Hotel Standard มาตรฐาน ASEAN Spa Service Standard และ
มาตรฐาน ASEAN Community Based Tourism Standard เป็นต้น และมาตรฐานทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของมาตรฐานการท่องเที่ยวท่ีต้องมีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนา
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย กรมการ
ท่องเที่ยวได้เล็งเห็นความส าคัญต่อนโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในด้านการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการ
ยกระดับมาตรฐานและพัฒนากิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังกล่าว ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคน
ทั้งมวล ให้สามารถจัดทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้โดยปราศจากอุปสรรค จึงได้จัดให้มีการ
ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สาขาบริการโรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจจัด
น าเที่ยว ธุรกิจสปา ฯลฯ เป็นธุรกิจบริการท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบ
ต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างประเทศ ทั้งในกลุ่ม
อาเซียนและยุโรป อีกทั้งยังมีกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งจ าเป็นต้องมีมาตรฐานการบริการที่ดีในระดับสากล ผู้ใช้บริการย่อม
คาดหวังความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ โดยผู้ประกอบการและผู้ให้บริการท่องเที่ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานการให้บริการ การท าการตลาด และการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการที่
หลากหลายของนักท่องเที่ยว หากมีการพัฒนาที่ดีนั้นจะท าให้เกิดความประทับใจ และนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ า (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2558) 
 ดังนั้นเพื่อให้ก้าวทันบริบทด้านการท่องเที่ยวของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป การศึกษาครั้งนี้จึงเห็นถึงความจ าเป็น
เร่งด่วนในการพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกสาขาที่เกี่ยวข้อ ง โดยเฉพาะในเรื่องของการ
ให้บริการที่มีมาตรฐาน การเรียนรู้วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะส่งผลต่อการแข่งขันและความได้เปรียบกับกลุ่มประเทศ
เพื่อนบ้าน จึงต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวให้แก่กลุ่มผู้ให้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวดังกล่าว 
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ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  และ
สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยว จึงจ าเป็นต้องศึกษาความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวใน
การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษาภายใต้ขอบเขตของการฝึกอบรมและการประชุม
ช้ีแจงตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนท้ังมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 ที่มีกรมการท่องเที่ยว
เป็นเจ้าภาพ และคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ด าเนินงาน 
เพื่อได้ทราบข้อมูลน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทาง
ที่เหมาะสมและเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวของไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อส ารวจความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว  จ าแนกตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนท้ังมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 
 2. เพื่อศึกษาวิธีการด าเนินการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว  
 3. เพื่อศึกษาเนื้อหา ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว 
 4. เพื่อศึกษาแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเทีย่ว 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาบุคลากร แนวคิด
สมรรถนะบุคคล แนวคิดมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ของกรมการท่องเที่ยว และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็นกรอบแนวคิดใน
การด าเนินการศึกษา สามารถแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี้ 
 ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 

ข้อมูลปจัจัยส่วนบุคคลของ
บุคลากรทางการท่องเท่ียว 

 -เพศ  

 -อายุ  

 -อาชีพ  

 -รายได้  

 -การศึกษา 

 

 

 

ความต้องการของบุคลากรทางการท่องเท่ียว                                         
ในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวตามโครงการส่งเสริมและ          

พัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 

1.  ส ารวจความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยในการพัฒนาศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว 
2.  วิธีการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
3.  เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
4.  การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ ใช้วิธีการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ มีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้ 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
 ประชากรกลุ่มเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ จ าแนกตามโครงการที่ด าเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 ซึ่งมีกรมการท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพ และคณะการจัดการ          
การท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นผู้ด าเนินงาน ระหวางวันที่ 24 กันยายน – 21 ธันวาคม 2558 มีพื้นที่
ด าเนินโครงการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต เชียงใหม่ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม กระบี่ และหนองคาย โดยใช้วิธีการ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามจุดมุ่งหมายหรือการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling)  ได้แก่ บุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวท่ีเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวในสาขาบริการ
ที่พัก บริการร้านอาหาร บริการร้านขายของที่ระลึก บริการขนส่งทางบก ทางน้ า และบริการจัดน าเที่ยว และผู้ที่สนใจ 
จ านวน 866 คน และได้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 728 คน คิดเป็นร้อยละ 84.06 ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามการศึกษาครั้งน้ี 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
 1) สอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และการศึกษา 
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 2) สอบถามความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 ประกอบด้วย (1) ส ารวจความต้องการ
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวจ าแนกตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
เพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 (2) วิธีการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว (3) เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว และ (4) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
    5 หมายถึง มีความต้องการมากท่ีสุด  
    4 หมายถึง มีความต้องการมาก  
    3 หมายถึง มีความต้องการปานกลาง   
    2 หมายถึง มีความต้องการน้อย   
    1 หมายถึง มีความต้องการน้อยท่ีสุด 
  การอภิปรายผลการศึกษาของลักษณะแบบส ารวจที่ใช้มาตรวัดระดับข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน ( Interval 
Scale) น าไปแปลผลโดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) ของ วัน เดชพิชัย (2532) ซึ่งแบ่งคะแนนเป็นช่วงๆ มี
ความหมาย ดังนี ้
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย (Means)                        ระดับความต้องการ  
                 4.51 – 5.00                                       มากที่สุด  
                  3.51 – 4.50                                       มาก  
                  2.51 – 3.50                                       ปานกลาง  
                  1.51 – 2.50                                       น้อย   
                  1.00 – 1.50                                       น้อยที่สุด     
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 ทั้งนี้แบบสอบถามที่จัดท าขึ้นได้มีการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity Test) โดยการขอ
ความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นของหัวข้อการวิจัยดังกล่าว ได้ตรวจสอบและให้ความคิดเห็นใน
ความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบสอบถามที่เป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิได้น ามา
พิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความถูกต้องและเหมาะสม และมีการทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability 
Test) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์หาความน่าเช่ือถือด้วยวิธีของครอนบาร์คแอลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha) ซึ่งได้ค่าระดับความเชื่อมั่น 0.96 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ส าหรับข้อมูล                
เชิงปริมาณ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ               
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา สามารถน าเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการท่องเท่ียวที่เข้าร่วมโครงการ 
 บุคลากรทางการท่องเที่ยวท่ีเข้าร่วมโครงการในครั้งน้ี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.2 เพศชาย ร้อยละ 
20.8 ส่วนใหญ่มีอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.3 มีอายุ 20 – 30 ปี ร้อยละ 25.5 มีอายุ 41 – 50 ปี ร้อยละ 24.2 มีอายุ 
51 – 60 ปี ร้อยละ 8.8 ไม่ระบุอายุ ร้อยละ 3.4 มีอายุมากว่า 60 ปี ร้อยละ 3 และมีอายุต่ ากว่า 20 ปี ร้อยละ 0.8 ตามล าดับ 
ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 32.9 เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 27.9 มีอาชีพอื่นๆ ได้แก่  
มัคคุเทศก์อิสระ ข้าราชการบ านาญ ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่สมาคมธุรกิจ เป็นต้น ร้อยละ 21.4 เป็นข้าราชการ/พนักงาน
ของรัฐ ร้อยละ 9.1 และเป็นนักศึกษา ร้อยละ 8.7 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 
34.2 มีรายได้ 10,001 – 20,000 บาท/เดือน จ านวน ร้อยละ 30.2 มีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท/เดือน ร้อยละ 18.5 และมี
รายได้ 20,001 – 30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 17.1 ตามล าดับ และส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
51.7 มีวุฒกิารศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ร้อยละ 32.4 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 12.8 และมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอก ร้อยละ 3.1 ตามล าดับ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการ
ท่องเท่ียวจ าแนกตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 
 ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวใน
ประเทศทไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและสากล จ าแนกตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเพื่อคนท้ังมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ ผลการวิเคราะห์จากตาราง
ที่ 1 พบว่า โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.27, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาตามรายโครงการฝึกอบรม/
ประชุม/สัมมนา พบว่า โครงการที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน 
ASEAN Spa Standard (x̅ = 4.40, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุท่ีมีข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย (x̅ = 4.34, S.D. = 0.68) และโครงการทัศนศึกษาให้กลุ่มคนพิการ
และผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาในแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงได้ (x̅ = 4.34, S.D. = 0.59) และโครงการประชุมช้ีแจงเพื่อ
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ด้านมาตรฐานการจัดบริการในสถานประกอบการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (x̅ = 4.31, S.D. = 0.63) ตามล าดับ ส่วนโครงการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก คือ โครงการ
ประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ด้านมาตรฐานการให้บริการในสถานที่
จ าหน่ายของที่ระลึก (สินค้าอัญมณี) มาตรฐานการให้บริการในสถานท่ีจ าหน่ายของที่ระลึก (สินค้าทั่วไป) (x̅ = 4.14, S.D. = 
0.77) รองลงมา คือ โครงการประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ด้าน
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มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว (x̅ = 4.22  S.D. = 0.64) และโครงการประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมความพร้อม
ผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ด้านมาตรฐานการให้บริการรถตู้เพื่อการท่องเที่ยว  (x̅ = 4.25, S.D. = 0.65) 
ตามล าดับ ปรากฏดังตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพทางการ
ท่องเท่ียว จ าแนกตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 

 
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม 

ระดับความต้องการ 

x̅ S.D. ความหมาย 

1. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาผู้ให้บริการด้านการท่องเท่ียวส าหรับคนพิการและ   
    ผู้สูงอายุท่ีมีข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย 

4.34 0.68 มาก 

2. โครงการฝึกอบรม/สัมมนามัคคุเทศก์ช่วยเหลือนักท่องเท่ียวส าหรับคนพิการและ  
    ผู้สูงอายุท่ีมีข้อจ ากัดทางร่างกาย 

4.28 0.75 มาก 

3. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน ASEAN Green Hotel 4.28 0.66 มาก 
4. โครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการมาตรฐาน ASEAN Spa Standard 4.40 0.55 มาก 
5. โครงการประชุมชี้แจงฯ ด้านมาตรฐานการจัดบริการในสถานประกอบการการ  
    ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  

4.31 0.63 มาก 

6. โครงการประชุมชี้แจงฯ ด้านมาตรฐานการให้บริการในสถานท่ีจ าหน่ายของ                
    ท่ีระลึก (สินค้าอัญมณี และ สินค้าท่ัวไป) 

4.14 0.77 มาก 

7. โครงการประชุมชี้แจงฯ ด้านมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเท่ียว 4.22 0.64 มาก 
8. โครงการประชุมชี้แจงฯ ด้านมาตรฐานเรือรับจ้างน าเท่ียว 4.14 0.77 มาก 
9. โครงการประชุมชี้แจงฯ ด้านมาตรฐานการให้บริการรถตู้เพ่ือการท่องเท่ียว 4.25 0.65 มาก 
10. โครงการทัศนศึกษาให้กลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาในแหล่ง 
     ท่องเท่ียวท่ีสามารถเข้าถึงได้ 

4.34 0.59 มาก 

รวม 4.27 0.66 มาก 

  

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิธีการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวของบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
 ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวใน
ประเทศทไทย จ าแนกตามวิธีการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (x̅ = 
4.05, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาตามรายข้อวิธีการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว พบว่า วิธีการที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่
ในระดับมาก คือ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (x̅ = 4.25, S.D. 
= 0.70) รองลงมา คือ การส ารวจวิจัยและจัดท าชุดองค์ความรู้/หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากร
ในด้านต่างๆ (x̅ = 4.11, S.D. = 0.58) และการศึกษาดูงานในประเทศ (x̅ = 4.08, S.D. = 0.81) การศึกษาต่อในประเทศ 
(x̅ = 4.08, S.D. = 0.74) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (x̅ = 4.08, S.D. = 0.65 ) และการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลวิชาการ
การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว (x̅ = 4.08, S.D. = 0.61) ตามล าดับ ส่วนวิธีการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก คือ การศึกษาต่อต่างประเทศ (x̅ = 3.88, S.D. = 0.75) รองลงมา คือ การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ (x̅ = 3.97, S.D. = 0.61) และการจัดประชุมสรุปบทเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (x̅ = 4.02, S.D. = 0.66)  
และการศึกษาดูงานต่างประเทศ (x̅ = 4.02, S.D. = 0.78)  ตามล าดับ ปรากฏดังตารางที่ 2 ดังต่อไปนี้  
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการด้านวิธีการในการพัฒนาศักยภาพ 
             ทางการท่องเท่ียว 
  
 วิธีการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว 

ระดับความต้องการ 

x̅ S.D. แปลผล 

1. การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมี 
   ประสิทธิภาพ 

4.25 0.70 มาก 

2. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 3.97 0.61 มาก 
3. การจัดประชุมสรุปบทเรียน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.02 0.66 มาก 
4. การศึกษาดูงานในประเทศ 4.08 0.81 มาก 
5. การศึกษาดูงานต่างประเทศ 4.02 0.78 มาก 
6. การศึกษาต่อในประเทศ 4.08 0.74 มาก 
7. การศึกษาต่อต่างประเทศ 3.88 0.75 มาก 
8. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 4.08 0.65 มาก 
9. การเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลวิชาการการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียว  
   ของบุคลากรทางการท่องเท่ียว 

4.08 0.61 มาก 

10. การส ารวจวิจัยและจัดท าชุดองค์ความรู้/หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ  
   ทางการท่องเท่ียวของบุคลากรในด้านต่างๆ 

4.11 0.58 มาก 

รวม 4.05 0.68 มาก 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาศักยภาพทางการ
ท่องเท่ียวของบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
 ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวใน
ประเทศทไทย จ าแนกตามเนื้อหาความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 3 พบว่า                 
โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.23, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาตามรายข้อของเนื้อหาความรู้ในการ
พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว พบว่า เนื้อหาความรู้ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ 
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว (x̅ = 4.28, S.D. = 0.57) รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่พัก 
(x̅ = 4.25, S.D. = 0.70)  และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว (x̅ = 4.25, S.D. = 0.65) และความรู้
เกี่ยวกับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว (x̅ = 4.20, S.D. = 0.63) และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียน (x̅ = 4.20, 
S.D. = 0.67) ตามล าดับ ปรากฏดังตารางที่ 3 ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการด้านเนื้อหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 
             ทางการท่องเท่ียว 

เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
ในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว 

ระดับความต้องการ 

x̅ S.D. แปลผล 

1. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานท่ีพัก 4.25 0.70 มาก 
2. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบริการด้านการท่องเท่ียว 4.25 0.65 มาก 
3. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 4.28 0.57 มาก 
4. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแหล่งท่องเท่ียว 4.20 0.63 มาก 
5. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานท่องเท่ียวอาเซียน 4.20 0.67 มาก 

รวม 4.23 0.64 มาก 
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- ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 1165 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวของบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
 ส่วนนี้เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวใน
ประเทศทไทย จ าแนกตามแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ ผลการวิเคราะห์จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับ

มาก (x̅ = 4.30, S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาตามรายแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยว พบว่า แนวทางการสนับสนุนที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ การพัฒนาศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว มีนโยบาย/แผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงการพัฒนา

ศักยภาพทางการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวในประเทศไทย (x̅ = 4.40, S.D. = 0.59) การ

ติดตามประเมินผลภายหลังการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (x̅ = 4.40, S.D. = 0.55) และการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น การส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีและมีบริการสืบค้นหาข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวด้านต่างๆ (x̅ = 4.40, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ การมีงบประมาณที่ใช้

ด าเนนิงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเพียงพอ (x̅ = 4.37, S.D. = 0.59) และการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างทั่วถึง (x̅ = 4.31, S.D. = 0.58) ตามล าดับ ส่วนแนวทางการสนับสนุนที่ค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ใน

ระดับมาก คือ การวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ (x̅ = 4.20, S.D. = 0.53) และการวางระบบฐานข้อมูลด้านการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร (x̅ = 4.20, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ การด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (x̅ = 

4.22, S.D. = 0.49) และการมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเพียงพอ (x̅ = 4.22, S.D. = 0.54) 

และการส่งเสริมผู้ประกอบการให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (x̅ = 4.28, S.D. = 0.51) ตามล าดับ ปรากฏดัง
ตารางที่ 4 ดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการด้านการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
             ทางการท่องเท่ียว 
  

การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
ระดับความต้องการ 

x̅ S.D. แปลผล 

1. การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียวของบุคลากรทางการท่องเท่ียว มี  
   นโยบาย/แผนงานท่ีชัดเจนตามโครงการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเท่ียว   
   เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเท่ียวในประเทศไทย 

4.40 0.59 มาก  

2. ผู้ประกอบการให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.28 0.51 มาก 
3. มีการวางแผนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 4.20 0.53 มาก 
4. มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 4.22 0.49 มาก 
5. มีงบประมาณท่ีใช้ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเพียงพอ 4.37 0.59 มาก 
6. มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเพียงพอ 4.22 0.54 มาก 
7. มีการติดตามประเมินผลภายหลังการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.40 0.55 มาก 
8. มีการวางระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4.20 0.58 มาก 
9. มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างทั่วถึง 4.31 0.58 มาก 
10. สภาพแวดล้อมเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น การ 
   ส่งเสริมให้ใช้ เทคโนโลยีและมีบริการสืบค้นหาข้อมูล/ความรู้ เกี่ยวกับการ 
   พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเท่ียวด้านต่างๆ 

4.40 0.55 มาก 

รวม 4.30 0.55 มาก 
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1166 - ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 ประเด็นส าคัญที่ได้จากผลการศึกษา จะน ามาอภิปรายเพื่อสรุปให้ทราบถึงข้อเท็จจริงความต้องการของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 
(Tourism For All) ประจ าปี 2558 โดยมีการน าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน ดังต่อไปนี้ 
 1. จากผลการศึกษาส ารวจความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
จ าแนกตามโครงการฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุม ตามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายโครงการ พบว่า โครงการที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือโครงการฝึกอบรม/สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการมาตรฐาน ASEAN Spa Standard รองลงมา คือ โครงการฝึกอบรม/สัมมนาผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวส าหรับ
คนพิการและผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย และโครงการทัศนศึกษาให้กลุ่มคนพิการและผู้สู งอายุไปทัศนศึกษาใน
แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงได้ และโครงการประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวไทย ด้านมาตรฐานการจัดบริการในสถานประกอบการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ตามล าดับ ในขณะที่โครงการที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดับมาก คือ โครงการประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว
ไทยด้านมาตรฐานการให้บริการในสถานท่ีจ าหน่ายของที่ระลึก (สินค้าอัญมณี) มาตรฐานการให้บริการในสถานท่ีจ าหน่ายของ
ที่ระลึก (สินค้าทั่วไป) รองลงมา คือ โครงการประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว
ไทย ด้านมาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว และโครงการประชุมช้ีแจงเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้าสู่
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ด้านมาตรฐานการให้บริการรถตู้เพื่อการท่องเที่ยว การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้  เป็นเพราะว่า
บุคลากรทางการท่องเที่ยวต่างตระหนักถึงความส าคัญของความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ที่
มุ่งเน้นอนาคตและมุ่งที่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นส าคัญ โดยมองว่ากิจกรรมสปา
เป็นผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่จะสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีความเป็นเอกลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยที่มีความ
โดดเด่นในระดับสากล ทั้งยังสามารถสร้างคุณภาพบริการให้ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้ ซึ่งเป็นผลมาจากกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก มีผลต่อการปรับตัวของระบบการท่องเที่ยว
และระบบการจัดการการท่องเที่ยว ในการหารูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ (Alternative tourism) เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการและทดแทนการท่องเที่ยวตามประเพณีนิยม (Conventional tourism) แบบเดิมๆ ที่เคยปฏิบัติกันมา ใน
ขณะเดียวกันยังให้ความสนใจและมุ่งเน้นการบริการการท่องเที่ยวเพื่อคนท้ังมวล (Tourism For All) เพื่อให้ก้าวทันต่อบริบท
ด้านการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทั้งมวลหรือนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ
และผู้สูงอายุท่ีมีข้อจ ากัดทางด้านร่างกาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวท่ีปราศจากอุปสรรคส าหรับคนท้ังมวล สอดคล้องกับการศึกษาของ กรมการท่องเที่ยว (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Standards) กล่าวว่า เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน
ให้เป็น Single Destination อาเซียนจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2554 – 2558 (ASEAN Tourism 
Strategic Plan 2011 - 2015) ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันคือ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน ปี 2559 – 2568 (ASEAN 
Tourism Strategic Plan 2016 - 2025) เพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน โดยมียุทธศาสตร์ส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ การจัดท ามาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Standards) เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของแต่ละประเทศในอาเซียนให้มีความใกล้เคียงกันและมีความเป็นสากลมากขึ้น ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของ
ไทยจึงควรเร่งพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพธุรกิจของตนให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท ามาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่ง
มีมาตรฐานบริการสปาอาเซียน (ASEAN Spa Service Standard) เป็นหนึ่งในมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนที่จัดท าขึ้นนี้ 
โดยให้ความส าคัญองค์ประกอบของมาตรฐาน อาทิ ด้านสถานท่ีตั้ง ด้านการบริการด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอุปกรณ์ 
ด้านการบริหารจัดการ และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ พวงแก้ว กิจธรรม (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
คู่มือการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวคนพิการและผู้สูงอายุกล่าวว่า การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวในประเทศไทย เพื่อรองรับ
ผู้สูงอายุท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ และกลุ่มคนพิการ จะเป็นการขยายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในทิศทางที่สามารถ
สร้างรายได้ให้ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการขยายตลาดส าหรับผู้บริโภคที่มีอยู่มากมายทั่วโลก มีคุณภาพ 
มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวสูงหรือก าลังซื้อสูงกว่าคนทั่วไป เนื่องจากมีฐานะมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งส าคัญ
ประการหนึ่ง คือ “สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งปราศจากอุปสรรคส าหรับคนทั้งมวล” เมื่อผนวกกันกับคุณภาพบริการรวมทั้ง
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ความสามารถอันหลากหลายของคนไทย เป็นปัจจัยหลักที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ ให้เกิดการ
ท่องเที่ยวท้ังแบบ “ไทยเที่ยวไทย” และ “ทั่วโลกเที่ยวไทย” พร้อมทั้งน าประเทศไทยไปสู่การเป็นการท่องเที่ยวหลากหลาย
รูปแบบ เช่น แหล่งท่องเที่ยวส าหรับคนทั้งมวล การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว และการ
ท่องเที่ยวแบบครอบครัว เป็นต้น จะเป็นกลไกส าคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน น ารายได้มาสู่ประเทศไทย สร้างงาน กระจายรายได้ และพัฒนาไปสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
(Sustainable Tourism) นอกจากน้ี การจัดสถานท่ีท่องเที่ยวให้ปราศจากอุปสรรคส าหรับคนท้ังมวล นอกจากแสดงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวในการให้การบริการทุกกลุ่มคนอย่างเสมอภาคบนฐานของสังคมสิท ธิแล้ว ยัง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ในการเตรียมการเพื่อรองรับเปลี่ยนแปลง ได้แก่การให้บริการแก่คนทุกคนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุใน
อนาคต และผู้ที่อาจจะเกิดความพิการในวันใดวันหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดสูง 
 2. จากผลการศึกษาวิธีการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว จ าแนกตาม
วิธีการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความสนใจ
หรือต้องการให้มีในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อวิธีการในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว พบว่า 
วิธีการที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ รองลงมา คือ การส ารวจวิจัยและจัดท าชุดองค์ความรู้/หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของ
บุคลากรในด้านต่างๆ และการศึกษาดูงานในประเทศ การศึกษาต่อในประเทศ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการเผยแพร่
ข่าวสาร ข้อมูลวิชาการการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ในขณะที่วิธีการที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
อยู่ในระดับมาก คือ การศึกษาต่อต่างประเทศ รองลงมา คือ การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการจัดประชุมสรุปบทเรียน 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการศึกษาดูงานต่างประเทศ การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เป็นเพราะว่าบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวต่างตระหนักและให้ความส าคัญว่ากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรส าหรับองค์การการท่องเที่ยว ด้วยวิธีการฝึกอบรม
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพนั้น เป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการน า
ความรู้ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานทันที ซึ่งต่างจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เน้นเนื้อหาวิชาการมากกว่าทักษะ
การน าไปฝึกปฏิบัติใช้ในสายอาชีพ ทั้งนี้ ยังให้ความส าคัญมากกว่าการส ารวจวิจัย และจัดท าชุดองค์ความรู้/หลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรในด้านต่างๆ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมหรือวิธีการพัฒนาที่เป็นการมุ่งเน้น
ไปท่ีการพัฒนาองค์การในอนาคต ในขณะที่การศึกษาดูงานในประเทศ การศึกษาต่อในประเทศ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และการรับรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว เป็นการจัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อมุ่งเน้นการเตรียมการส าหรับอนาคตเช่นเดียวกัน 
และนอกจากนั้น คุณภาพบริการผนวกกันกับอัธยาศัยไมตรี น้ าใจและมารยาทที่งดงามนุ่มนวล รวมทั้งความสามารถอัน
หลากหลายของคนไทย      ต่างเป็นท่ียอมรับในระดับสากล ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวด้วยวิธีการศึกษาต่อยังต่างประเทศ หรือการศึกษาดูงานต่างประเทศ จึงเป็นประเด็นหรือวิธีการในการพัฒนาที่ถูก
พิจารณาความส าคัญในล าดับรองลงมา สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริรัตน์ มีเดช (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่องความต้องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของอ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีความ
ต้องการฝึกอบรมค่อนข้างมาก โดยต้องการฝึกอบรมในเรื่องทักษะด้านบุคคลมากที่สุด และผลการเปรียบเทียบความต้องการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเรื่องที่ต้องการฝึกอบรมจ าแนกตาม เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได้ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ในขณะที่ พัชรินทร์ กีรติวินิจกุล และคณะ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรมในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความต้องการการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรธุรกิจโรงแรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อันดับแรกคือ ด้าน
ทัศนคติ รองลงมาคือ ด้านความรู้ และด้านทักษะ อยู่ในระดับมาก และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรธุรกิจ
โรงแรม คือ ธุรกิจโรงแรมควรจัดให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสาย
งานท่ีปฏิบัติ อาทิเช่น การฝึกอบรมการเรียนรู้การให้บริการที่ดี การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการฝึกอบรม
การติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น หรือจัดหาวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่พนักงานในโรงแรม 
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จัดให้พนักงานร่วมคิดร่วมจัดกิจกรรมตามความถนัดของตน และมีการจัดส่งไปศึกษาดูงานเพิ่มเติมทั้งในประเท ศและ
ต่างประเทศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผลหลังจากท่ีส่งไปอบรมหรือสัมมนาอย่างต่อเนื่อง   
 3. จากผลการศึกษาด้านเนื้อหาความรูเ้กี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว จ าแนกตามเนื้อหาในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว 
ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความสนใจหรือต้องการให้มีในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีความต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายข้อของเนื้อหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว พบว่า เนื้อหาความรู้ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว รองลงมา คือ ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่พัก และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบริการด้าน
การท่องเที่ยว และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว และความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานท่องเที่ยวอาเซียน ตามล าดับ การที่
ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เป็นเพราะว่าบุคลากรทางการท่องเที่ยวต่างตระหนักว่าการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบันมักจะต้องการพบการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ไม่จ าเจ เป็นการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคส าหรับคนทั้งมวลและ
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จึงเน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสร้างสรรค์ 
อีกทั้งกิจกรรมการท่องเที่ยวยังสามารถเปิดโอกาสให้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว
ที่มีความแปลกใหม่ระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้านแหล่งท่องเที่ยวตลอดเวลาการเดินทาง ท้ังนี้ สอดคล้องกับผลส ารวจความ
ต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยว จ าแนกตามโครงการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่ผลการศึกษา
ปรากฏว่าบุคลากรทางการท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสปา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวไทยที่เป็นท่ียอมรับท้ังในประเทศและระดับสากล ส าหรับท่ีพักแรมก็เช่นเดียวกัน นับว่าเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญยิ่ง
ในการเดินทางท่องเที่ยว จึงควรมีการพัฒนารูปแบบของโรงแรมและที่พักให้มีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ในขณะที่คุณภาพการบริการและแหล่งท่องเที่ยวของไทย ต่างเป็นที่รับรู้
และยอมรับในคุณภาพการบริการและความสวยงามและหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวไทยทั้งในระดับประเทศและสากล 
และในส่วนมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนนั้น มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเองก็ได้มีการศึกษาและด าเนินการจัดท าอยู่ก่อน
แล้ว และโดยภาพรวมได้มีการศึกษาและด าเนินการครอบคลมุมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนและน ามาปฏิบตัิตามข้อก าหนด
ร่วมกันของภาคีประเทศสมาชิกอาเซียน ดังนั้นการน ากิจกรรมการท่องเที่ยวที่ มีอยู่ น ามารังสรรค์ต่อยอด เพิ่มมูลค่า คิด
สร้างสรรค์หาจุดที่แตกต่าง จะก่อเกิดการสร้างรายได้ให้กับชุมชนแหล่งท่องเที่ยวและประเทศ จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่งในการ
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในยุคโลกาภิวัตน์ที่มุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับการศึกษาของ  กรมการ
ท่องเที่ยว (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานการจัดกิจกรรมค่ายพักแรม กล่าวว่า การเดินทาง
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันต้องการรูปแบบการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ ไม่จ าเจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ การ
จัดท ามาตรฐานการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย สร้างความพึงพอใจ ความมั่นใจ
และความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่ง
เอเชียต่อไป  
 4. จากผลการศึกษาการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว จ าแนกตาม
แนวทางการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มี
ความสนใจหรือต้องการให้มีในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว โดยภาพรวมมีความ
ต้องการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยว พบว่า แนวทางการสนับสนุนที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก คือ การพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว
ของบุคลากรทางการท่องเที่ยว มีนโยบาย/แผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวในประเทศไทย การติดตามประเมินผลภายหลังการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร และการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เช่น การส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีและมีบรกิารสบืค้นหาข้อมูล/ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวด้านต่างๆ รองลงมา คือ 
การมีงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเพียงพอ และการส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอย่างท่ัวถึง ในขณะที่แนวทางการสนับสนุนท่ีค่าเฉลี่ยต่ าสุด อยู่ในระดบัมาก คือ การวางแผนการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ และการวางระบบฐานข้อมูลด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รองลงมา คือ การด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
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บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการมีวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ด าเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเพียงพอ และการส่งเส ริม
ผู้ประกอบการให้การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้ เป็นเพราะว่าบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวต่างตระหนักในความส าคัญของวงจรการบริหารงานอย่างมีคุณภาพเพื่อรองรับการจัดการการท่องเที่ยวที่ปราศจาก
อุปสรรคส าหรับคนทั้งมวล คือ การมีนโยบาย/แผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การน าไปสู่การปฏิบัติตาม
แผนงาน การติดตามประเมินผลภายหลังการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ได้แก่ งบประมาณการด าเนินงาน เทคโนโลยี ก าร
ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ และการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ เป็นต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ ช่อ
เพชร สีทอง (2546) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจเอกชน: กรณีศึกษาสมาคม
การบริหารงานบุคคล จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า องค์กรควรมีการก าหนดนโยบายการจัดฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ชัดเจน องค์กรควรตระหนักว่า การฝึกอบรมเป็นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
ควรสนับสนุนงบประมาณการด าเนินโครงการและวิธีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเหมาะสม  
  กล่าวโดยสรุป จากผลการวิจัยดังที่ปรากฏ ท าให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism 
For All) ประจ าปี 2558 ครั้งนี้ อาจกล่าวได้ว่าการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับ กิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของบุคลากร อีกทั้งในรูปแบบการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ และการบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยค านึงถึงการท่องเที่ยวเพื่อ
คนทั้งมวลเป็นส าคัญ ทั้งนี้ การจัดการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพดังกล่าวนี้ ต้องค านึงถึงการจัดการความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว ต้องครอบคลุมทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ ทักษะตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และการน าไปใช้ได้จริงในการ
ปฏิบัติงานตามสายงานหรือธุรกิจท่องเที่ยวของบุคลากร พร้อมทั้งมีแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ทางการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบจากสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจั งและต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทัน
บริบทด้านการท่องเที่ยวของสังคมโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเป็นการยกระดับภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวของไทยให้มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป  
 
ข้อเสนอะแนะ 
 จากการสรุปผลการศึกษาความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนท้ังมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 ดังที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษา
ครั้งนี้จึงมีข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการวิจัยในอนาคต ดังนี ้
 1. ควรจัดโครงการดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะจะเป็นประโยชน์และกระตุ้นให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ โดยก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชนเจ้าบ้านในแหล่งท่องเที่ยว  
 2. ควรจัดโครงการให้ครอบคลุมมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดท าขึ้น เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาและเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ ได้แก่ ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจสถานประกอบการเชิงสุขภาพธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจ
ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ธุรกิจการเดินทางในประเทศและระหว่างประเทศ เป็นต้น บูรณาการเช่ือมโยงกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
 3. ควรศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ในการพัฒนาศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ให้ครอบคลุม
ทุกมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ของกรมการท่องเที่ยว 
 4. ควรศึกษารูปแบบและวิธีการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามสายงานปฏิบัติหรือธุรกิจท่องเที่ยวตามมาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย 
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 5. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเปรียบเทียบความต้องการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวในการพัฒนาศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวของบุคลากรทางการท่องเที่ยว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 
เป็นต้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ที่เห็นความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง และการเตรียมความพร้อม
ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 
(Tourism For All) ที่ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism For All) ประจ าปี 2558 
ครั้งนี้ และความส าเร็จของโครงการนี้จะเกิดขึ้นมิได้ หากปราศจากความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ท่ีได้เข้าร่วมและแสดงความคิดเห็นในเวทีต่างๆ ของโครงการ ตัวแทนจากสมาคมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ชุมชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น ขอขอบพระคุณภาค
สว่นต่างๆ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด 
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แนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ 
Guidelines for Developing Employees in MICE Industry Based on  

Conceptual Framework of Competencies 
 

ธนพล รุ่งเรือง1 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิด

สมรรถนะ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research Methodology) ด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) ซึ่งใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และก าหนดผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า 
หากพิจารณาเฉพาะแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง และมีความสอดคล้องกันเองภายในกลุ่มผู้เช่ียวชาญในระดับสูงมาก พบว่า สามารถจ าแนกแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะได้ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ จ าแนกตามองค์ประกอบ
ด้านความรู้ พบว่ามีแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย (1) การสอนงาน (Coaching) (2) การ
ประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Informal Meeting) (3) การฝึกอบรมด้วยตนเอง (Self Training) จ าแนกตามองค์ประกอบด้าน
ทักษะ พบว่ามีแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ ์ประกอบดว้ย (1) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) (2) การ
ฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) จ าแนกตามองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ พบว่ามีแนวทางการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย (1) กระบวนการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection Process) 
(2) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) (3) กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture Activities) 
ค าส าคัญ: การพัฒนาบุคลาการ  อุตสาหกรรมไมซ์  สมรรถนะ 
 

Abstract 
 The purpose of this research aims to study guidelines for developing employees in MICE Industry 
based on conceptual framework of competencies by using mixed research methodology with EDFR 
(Ethnographic Delphi Futures Research) technique which uses in-depth interview and questionnaire as a 
tool in data collecting and determines expert amount 5 persons as a sampling group for the study. The 
research results revealed considering only the guidelines for developing employees in MICE 
Industrywhich have high comment level of experts as well as accord with the expert group at high level 
showed that can distinguish the guidelines for developing employees in MICE Industry are 3 elements as 
following; by element of knowledge showed the guidelines for developing employees in MICE Industry 
including (1) Coaching (2) Informal Meeting (3) Self Training, by element of skill showed the guidelines for 
developing employees in MICE Industry including (1) Job Rotation (2) On the job training, by element of 
attribute showed the guidelines for developing employees in MICE Industry including (1) Recruitment and 
Selection Process (2) Mentoring (3) Organizational Culture Activities 
Keywords: Developing employees, MICE Industry, Competencies 

                                                           
1 โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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บทน า 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Industry) มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย        
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศปีละนับแสนล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2552, 2554) การท่องเที่ยวช่วยสร้างการหมุนเวียนเงินตราต่างประเทศในระบบ ท าให้คนใน
ท้องถิ่นมีอาชีพและมีรายได้ (เกศรา สุกเพชร, 2553) ประเทศไทยอาศัยการท่องเที่ยวเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ประสบความส าเร็จจนกลายเป็นสถานท่ีพักผ่อนที่มีช่ือเสียงแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งรูปแบบการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่มี
ความหลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อการจัดการประชุมหรอืสัมมนา การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นต้น (อรรธิกา พังงา, 2553; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2554)  

การพัฒนาการท่องเที่ยวน ามาซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและรายได้อย่างมหาศาล เช่นเดียวกับในช่ วง 10 ปี         
ที่ผ่านมา กล่าวคือ การท่องเที่ยวเพื่อการจัดการประชุมหรือสัมมนาองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การท่องเที่ยวเพื่อ
การจัดการประชุมหรือสัมมนาระดับชาติหรือนานาชาติ การท่องเที่ยวเพื่อการจัดการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวพิเศษ เรียกรวมกันว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (Meeting, Incentive Travel, Convention, Exhibition or 
Event: MICE) เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ มีเป้าหมายเฉพาะทางธุรกิจ นักท่องเที่ยวมีอ านาจในการซื้อสูงและมีความ
ต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม สายการบิน โรงแรม ธุรกิจการขนส่งสินค้า การเดินทางใน
ประเทศ เป็นต้น ท าให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกลุ่มไมซ์สูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปประมาณ 2-3 เท่า (ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), 2554)อุตสาหกรรมไมซ์มีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการระดมเงินทุนและ
แรงงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างสิ่งดึงดูดใจต่างๆ และเนื่องจากอุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมบริการประเภท
หนึ่ง ซึ่งใช้คนในการให้บริการจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มีความจ าเป็นและไม่สามารถมองข้าม
ไปได้ (ปราโมชน์ รอดจ ารัส, 2553; สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ, 2554; ฉลองศรี พิมลสมพงศ์, 2556) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์จึงเริ่มต้นขึ้นภายใต้การศึกษาขีดความสามารถหรือ
สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถและผลักดันให้เกิดมาตรฐานขึ้นภายในอุตสาหกรรมไมซ์
โดยใช้กรอบการพัฒนาขีดความสามารถหรือสมรรถนะภายใต้ฐานการพัฒนาความรู้ (Knowledge) การพัฒนาทักษะ (Skill) 
และการพัฒนาคุณลักษณะ (Attributes) (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2547; สุรชัย พรหมพันธุ์, 2554)จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น
จึงท าให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ในการก้าวสู่ความเป็นสากลของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย
สอดคล้องกับนโยบายการขยายตัวของอุตสาหกรรมไมซ์ตามแผนการพัฒนาของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)  
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ 
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กรอบแนวคิด 
 

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 
 

จัดหมวดหมู่สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ ์
 
 
 

ด้านความรู ้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะ 

 
 
 
 

สัมภาษณผ์ู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิค EDFR 
 
 

 

ร่างแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ 
 
 

EDFR รอบที่ 2 ด้วยเทคนิคเดลฟาย        
 
 

EDFR รอบที่ 3 ด้วยเทคนิคเดลฟาย 
 
 

วิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
 
 
 

ผู้เชี่ยวชาญ 1 

ผู้เชี่ยวชาญ 2 
ผู้เชี่ยวชาญ 5 

ผู้เชี่ยวชาญ 3 

ผู้เชี่ยวชาญ 4 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสาน (Mixed Research Methodology) ด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดย
ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจ านวน 2 เดือน (มกราคม – กุมภาพันธ์ 2559) รายละเอียดดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือด้านอุตสาหกรรมไมซ์
ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งท าหน้าที่ในการคัดเลือกแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้อาศัยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากประชากร
ผู้เช่ียวชาญ (Expert Choice Sampling) ดังกล่าวจ านวน 5 ท่านจากการศึกษาของ Macmillan (1971 อ้างใน อาทิตยา 
ดวงมณี, 2540) พบว่า จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีอัตราการลดลงของความคลาดเคลือ่นที่ระดบั 0.70 และการเปลี่ยนแปลง
สุทธิที่ระดับ 0.50 ดังตารางที่ 1 เนื่องด้วยข้อจ ากัดด้านเวลาและงบประมาณจึงสามารถท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างได้เพียง           
5 ท่าน อย่างไรก็ตามอัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อนที่เหมาะสมควรอยู่ที่ระดับ 0.50 และการเปลี่ยนแปลงสุทธิคงที่ที่
ระดับ 0.02 ซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป กล่าวคือ ควรมีจ านวนผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 17 ท่านขึ้นไป  
 

ตารางที ่1 การลดลงของความคลาดเคลื่อนของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

(Panel Size) 
การลดลงของความคลาดเคลื่อน 

(Error Reduction) 
การเปลี่ยนแปลงสุทธิ 

(Net Change) 

1 - 5 
5 - 9 
9 - 13 
13 - 17 
17 - 21 
21 - 25 
25 - 29 

1.20 - 0.70 
0.70 - 0.58 
0.58 - 0.54 
0.54 - 0.50 
0.50 - 0.48 
0.48 - 0.46 
0.46 - 0.44 

0.50 
0.12 
0.04 
0.02 
0.02 
0.02 
0.02 

ที่มา: Macmillan อ้างใน อาทิตยา ดวงมณี, 2540: 33. 
 

  โดยคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีดังน้ี 
 1) เป็นนักวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับอุดมศึกษา
หรือมีผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรืออุตสาหกรรมไมซ์ 
 2) เป็นผู้บริหารในสายงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรืออุตสาหกรรมไมซ์และมีประสบการณ์การ
ท างานในสายงานดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 3) เป็นผู้ให้ความร่วมมือกับงานวิจัยด้วยความเต็มใจ ยินยอมสละเวลาจนกระทั่งงานวิจัยเสร็จลุล่วง 
 

  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีรายนาม ดังนี้ 
   1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล 

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ า คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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   2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ า คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจไมซ์ 
   3) คุณชัยภัทร ไพศาลสกุลวงศ ์

ต าแหน่งผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) บริษัท เอ็น.ซี.
ซี. เเมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด, บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิช่ัน ออกาไนเซอร์ จ ากัด , บริษัท เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ 
จ ากัด, บริษัท เอฟ แอนด์ บ ีอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
   4) คุณพิมพ์ทิพย์ วิจารณ์  

ต าแหน่งผู้อ านวยการฝ่ายขาย โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ 
   5) คุณกุสุมา เหาะเหิน 

ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปักหมุด ฮอลิเดย์ จ ากัด 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก EDFR รอบที่ 1 ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structure 
interview) คือ มีการเตรียมประเด็นในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าบางส่วน โดยค าถามมุ่งประเด็นแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ 
  2.2 การเก็บข้อมูลโดยการท า EDFR รอบที่ 2 ด้วยเทคนิคเดลฟาย และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การวิจัย โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งแบบสอบถามถูกสร้างขึ้นจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเด็นต่างๆ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในการท า EDFR รอบที่ 1 
  2.3 การเก็บข้อมูลโดยการท า EDFR รอบที่ 3 ด้วยเทคนิคเดลฟาย และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ      
ในการวิจัย โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด แบบประเมินค่า 5 ระดับ จะมีข้อค าถามเหมือนกับแบบสอบถามในรอบที่ 2           
ทุกประการ ซึ่งจะเพิ่มเติมในส่วนของการแสดงค่าสถิติ เพื่อแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันของค าตอบที่ค านวณได้จาก
ค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในรอบท่ี 2 พร้อมท้ังแสดงต าแหน่งค าตอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน เพื่อให้ผู้เช่ียวชาญได้เห็นว่า
ค าตอบของกลุ่มมีความสอดคล้องกันอย่างไร หากไม่ตรงกับความคิดเห็นของตนก็สามารถเปลี่ยนแปลงค าตอบหรือยืนยัน
ค าตอบเดิมได้ 
 3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  เพื่อหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) ดังนี ้
   3.1 ค่ามัธยฐาน (Median) จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 สเกล ให้น้ าหนักคะแนน
เป็น 5 ระดับ (5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 4 หมายถึง เห็นด้วย, 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ, 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย, 1 หมายถึง 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง) และค่ามัธยฐานท่ีค านวณได้จากค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้ ดังนี้ 

ค่ามัธยฐานระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มีความเหมาะสม 

ค่ามัธยฐานระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยว่าแนวทางการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มีความเหมาะสม 

ค่ามัธยฐานระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญไม่แน่ใจว่าแนวทางการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มีความเหมาะสม 

ค่ามัธยฐานระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญไม่เห็นด้วยว่าแนวทางการพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มีความเหมาะสม 
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ค่ามัธยฐานระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึง ผู้เช่ียวชาญไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าแนวทางการ
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์มีความเหมาะสม 
   3.2 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interguartile Range) เป็นการพิจารณาความสอดคล้องกันของ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยก าหนดเกณฑ์แสดงค่าความสอดคล้อง ดังนี้ 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 0.00 – 0.50 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันสูงมาก 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 0.51 – 1.99 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันปานกลาง 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ระหว่าง 2.00 – 2.99 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันต่ า 
 ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ สูงกว่า 3.00 หมายถึง ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่มี
ความสอดคล้องกัน 
   การพิจาณาดังกล่าวเพื่อน าไปก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บน
พื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะที่เหมาะสม จะใช้ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ที่มีค่าน้อยกว่า 0.51 ซึ่งแสดงว่าความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกันสูงมาก   
 

ผลการวิจัย 
ตารางที่ 2  แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐาน
 กรอบแนวคิดสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยเทคนิค EDFR รอบท่ี 1 

ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

ระบบพี่เล้ียง 
(Mentoring) 

กระบวนการสรรหาและคัดเลือก 
(Recruitment and Selection Process) 

ระบบพี่เล้ียง 
(Mentoring) 

บทบาทสมมุติ 
(Role Play) 

การปฐมนิเทศ 
(Orientation) 

การสอนงาน 
(Coaching) 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational Culture Activities) 

คู่มือ 
(Manual) 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) 

ระบบพี่เล้ียง 
(Mentoring) 

การประชุมแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Meeting) 

การสอนงาน 
(Coaching) 

การประเมิน 
(Evaluation) 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

การหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) 

การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) 

การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน 
(On the job training) 

การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน 
(On the job training) 

การแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

  

การฝึกอบรมด้วยตนเอง 
(Self Training) 

  

การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน 
(On the job training) 
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จากตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บน
พื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยเทคนิค EDFR รอบที่ 1 เพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์ จ าแนกตามกรอบแนวคิดสมรรถนะ ดังน้ี 
 1. ด้านความรู้ได้แก่ 
  1.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
  1.2 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
  1.3 การสอนงาน (Coaching) 
  1.4 คู่มือ (Manual) 
  1.5 การประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Informal Meeting) 
  1.6 การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
  1.7 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
  1.8 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 
  1.9 การฝึกอบรมด้วยตนเอง (Self Training) 
  1.10 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) 
 2. ด้านทักษะ ได้แก่ 
  1.1 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
  1.2 บทบาทสมมุติ (Role Play) 
  1.3 การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
  1.4 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
  1.5 การสอนงาน (Coaching) 
  1.6 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
  1.7 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) 
 3. ด้านคุณลักษณะได้แก่ 
  1.1 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection Process) 
  1.2 การปฐมนิเทศ (Orientation) 
  1.3 กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture Activities) 
  1.4 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
  1.5 การประเมิน (Evaluation) 
  1.6 การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
  1.7 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) 
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ตารางที่ 3  แสดงฉันทมติของผู้เชี่ยวชาญต่อแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐาน 
 กรอบแนวคิดสมรรถนะ ด้านความรู้ โดยวิธีการ EDFR รอบท่ี 3 

ล าดับ
ที ่

แนวทางฯ 
แสดงค่า 

คะแนน มัธยฐาน แปลค่า ฐานนิยม 
พิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ 
แปลค่า 

 ความรู้       

1 
การสอนงาน 
(Coaching) 

25 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

2 
การประชุมแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Meeting) 

24 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

2 
การฝึกอบรมด้วยตนเอง 
(Self Training) 

24 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

3 
การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management) 

23 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 

3 
การแบ่งปันความรู้ 
(Knowledge Sharing) 

23 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 

4 
ระบบพี่เล้ียง 
(Mentoring) 

18 3 ไม่แน่ใจ 5 2 สอดคล้องต่ า 

5 
การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน 
(On the job training) 

15 3 ไม่แน่ใจ 2 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 

6 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) 

14 3 ไม่แน่ใจ 3 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 

7 
การฝึกอบรมในห้องเรียน
(Classroom Training) 

12 2 ไม่เห็นด้วย 2 0 
สอดคล้องสูง

มาก 

7 
คู่มือ 
(Manual) 

12 2 ไม่เห็นด้วย 2 0 
สอดคล้องสูง

มาก 

 
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นฉันทมติของผู้เช่ียวชาญจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ โดยวิธีการ EDFR รอบที่ 3 ด้วยเทคนิคเดลฟายเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ด้านความรู้ดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านความรู้ และมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันสูงมาก ได้แก่ 
  1.1 การสอนงาน (Coaching) 
  1.2 การประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Informal Meeting)  
  1.3 การฝึกอบรมด้วยตนเอง (Self Training) 
 2. กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านความรู้ และมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันปานกลาง ได้แก่ 
  2.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
  2.2 การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 
 

- ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 1179 

 

 3. กลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่แน่ใจกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านความรู้ และมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันต่ า ได้แก ่
  3.1 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
 4. กลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่แน่ใจกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านความรู้ และมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันปานกลาง ได้แก่ 
  4.1 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) 
  4.2 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 5. กลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้ านความรู้ และมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันสูงมาก ได้แก่ 
  5.1 การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
  5.2 คู่มือ (Manual) 
 
ตารางที่ 4  แสดงฉันทมติของผู้เชี่ยวชาญต่อแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐาน 
 กรอบแนวคิดสมรรถนะ ด้านทักษะ โดยวิธีการ EDFR รอบท่ี 3 

ล าดับ
ที ่

แนวทางฯ 
แสดงค่า 

คะแนน มัธยฐาน แปลค่า ฐานนิยม 
พิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ 
แปลค่า 

 ทักษะ       

1 
การหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) 

25 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

1 
การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน 
(On the job training) 

25 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

2 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) 

23 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 

3 
บทบาทสมมุติ 
(Role Play) 

22 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 

4 
ระบบพี่เล้ียง 
(Mentoring) 

16 3 ไม่แน่ใจ 3 0 
สอดคล้องสูง

มาก 

4 
การสอนงาน 
(Coaching) 

15 3 ไม่แน่ใจ 2 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 

5 
การฝึกอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

11 2 ไม่เห็นด้วย 1 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นฉันทมติของผู้เช่ียวชาญจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์

บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะโดยวิธีการEDFR รอบที่ 3 ด้วยเทคนิคเดลฟายเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านทักษะดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านทักษะ และมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันสูงมาก ได้แก่ 
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  1.1 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
1.2 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) 

 2. กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านทักษะ และมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันปานกลาง ได้แก่ 
  2.1 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)  

2.2 บทบาทสมมุติ (Role Play) 
 3. กลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่แน่ใจกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านทักษะ และมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันสูงมาก ได้แก่ 
  3.1 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
 4. กลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่แน่ใจกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านทักษะ และมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันปานกลาง ได้แก่ 
  4.1 การสอนงาน (Coaching) 
 5. กลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้ านทักษะ และมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันปานกลาง ได้แก่ 
  5.1 การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
 
ตารางที่ 5  แสดงฉันทมติของผู้เชี่ยวชาญต่อแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐาน 
 กรอบแนวคิดสมรรถนะ ด้านคุณลักษณะ โดยวิธีการ EDFR รอบท่ี 3 

ล าดับ
ท่ี 

แนวทางฯ 
แสดงค่า 

คะแนน มัธยฐาน แปลค่า ฐานนิยม 
พิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ 
แปลค่า 

 คุณลักษณะ       

1 
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก 
(Recruitment and Selection 
Process) 

25 5 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

1 
ระบบพี่เลี้ยง 
(Mentoring) 

25 5 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

2 
กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational Culture 
Activities) 

24 5 
เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

3 
การปฐมนิเทศ 
(Orientation) 

23 4 เห็นด้วย 3 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 

4 
การประเมิน 
(Evaluation) 

19 4 เห็นด้วย 3 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 

5 
การฝกึอบรมขณะปฏิบัติงาน 
(On the job training) 

14 2 ไม่เห็นด้วย 2 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 

6 
การฝกึอบรมในห้องเรียน 
(Classroom Training) 

11 2 ไม่เห็นด้วย 1 1 
สอดคล้อง
ปานกลาง 
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จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นฉันทมติของผู้เช่ียวชาญจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
บนพ้ืนฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ โดยวิธีการ EDFR รอบท่ี 3 ด้วยเทคนิคเดลฟาย เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของแนวทาง       
การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ด้านคุณลักษณะดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านคุณลักษณะ และมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันสูงมาก ได้แก่ 
  1.1 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก(Recruitment and Selection Process) 
  1.2 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  
  1.3 กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture Activities) 
 2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านคุณลักษณะ และมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันปานกลาง ได้แก่ 
  2.1 การปฐมนิเทศ (Orientation) 
  2.2 การประเมิน (Evaluation) 
 3. กลุ่มผู้เช่ียวชาญไม่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ ด้านคุณลักษณะ และมีความ
คิดเห็นสอดคล้องกันปานกลาง ได้แก่ 
  3.1 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) 
  3.2 การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) 
 

ตารางที่ 6  แสดงฉันทมติของผู้เชี่ยวชาญต่อแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิด
 สมรรถนะ ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ เฉพาะแนวทางฯที่มีระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
 ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่ง และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันสูง โดยวิธีการ EDFR รอบท่ี 3 

ล าดับ
ที ่

แนวทางฯ 
แสดงค่า 

คะแนน มัธยฐาน แปลค่า ฐานนิยม 
พิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ 
แปลค่า 

 ความรู้       

1 
การสอนงาน 
(Coaching) 

25 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

2 
การประชุมแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal Meeting) 

24 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

2 
การฝึกอบรมด้วยตนเอง 
(Self Training) 

24 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

 ทักษะ       

1 
การหมุนเวียนงาน 
(Job Rotation) 

25 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

1 
การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน 
(On the job training) 

25 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

 คุณลักษณะ       

1 
กระบวนการสรรหาและคัดเลือก 
(Recruitment and Selection 
Process) 

25 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 
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ล าดับ
ที ่

แนวทางฯ 
แสดงค่า 

คะแนน มัธยฐาน แปลค่า ฐานนิยม 
พิสัยระหว่าง 

ควอไทล์ 
แปลค่า 

1 
ระบบพี่เล้ียง 
(Mentoring) 

25 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

2 
กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร 
(Organizational Culture 
Activities) 

24 5 
เห็นด้วย 
อย่างยิ่ง 

5 0 
สอดคล้อง 
สูงมาก 

 

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นฉันทมติของผู้เช่ียวชาญจากการศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ ซึ่งกลุ่มผู้เช่ียวชาญเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ 
และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันสูงมาก จ าแนกตามกรอบแนวคิดสมรรถนะ ดังน้ี 
 1. ด้านความรู้ ได้แก่ 
  1.1 การสอนงาน (Coaching) 
  1.2 การประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Informal Meeting) 

1.3 การฝึกอบรมด้วยตนเอง (Self Training) 
 2. ด้านทักษะ ได้แก่ 
  2.1 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
  2.2 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) 
 3. ดา้นคุณลักษณะ ได้แก่ 
  3.1 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection Process) 
  3.2 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
  3.3 กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture Activities) 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 ตามที่คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ประสานงาน และผู้วางแผนปฏิบัติการไมซ์ (ไทย) (Nuttapong Jotikasthira, 
Seree Wangpaichitr, Apiramon Ourairat, Ichayaporn Chuaychoo, Danupawan Shoowong, Nabthong 
Wetsanarat, Suebsanti Bhutiphunthu, and NuchanartChoolkongka, 2014) ได้ระบุขีดความสามารถหรือสมรรถนะ
หลักของบคุลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ไว้ประกอบด้วย 18 สมรรถนะหลัก ดังนี้ (1) ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านคุณลักษณะ 
ต้นทุน และการมีไว้ใช้ (2) ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจัย
ความส าเร็จหลัก และกระบวนการตัดสินใจ (3) ข่าวกรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแข่งขัน (4) ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ (5) ทักษะการคิดเป็นตรรกะ การท า
ความเข้าใจ การประยุกต์ การวิเคราะห์ และการพิจารณ์ (6) ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ (7) ทักษะการ
ท างาน และการวางแผนเป็นหมู่คณะ (8) ทักษะการน าเสนอที่ชัดเจน และมีตรรกะ (9) ทักษะต้นทุนก าไรเบื้องต้น (10) 
ทักษะการประสานงาน (11) สัมฤทธิผลทางภาษาอังกฤษระดับสูง (12) ทักษะการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (13) เชาวน์ปัญญา 
(14) ความมีเกียรติในตนเอง (15) ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน (16) ความช่างสังเกตและใส่ใจ
รายละเอียด (17) ความมีจิตบริการ (18) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจัดท าขึ้นโดยการสนับสนุน
ทุนวิจัยและพัฒนาของกองทุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ (CPF) ร่วมมือกับองค์กรรัฐและหน่วยงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมไมซ์ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทย (TICA) สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) สมาคมธุรกิจ
สร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) ซึ่งสมรรถนะ
หลักชุดดังกล่าวถูกจดัท าขึ้นตามมุมมองด้านอุปทาน 
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ต่อมามีการศึกษาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์และความภักดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ธนพล รุ่งเรือง และ
โชคชัย สุเวชวัฒนกูล, 2558) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องทั้งมุมมองด้านอุปสงค์และมุมมองด้านอุปทาน ซึ่งแทนค่าความภักดี
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นมุมมองด้านอุปสงค์ โดยชี้ให้เห็นถึงสมรรถนะหลักที่แท้จริงของบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ พบว่า 
สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย (1) ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า 
วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมไมซ์ ความต้องการ เป้าหมายเชิงธุรกิจ ปัจจัยความส าเร็จหลกั และกระบวนการตัดสนิใจ (2) ข่าว
กรองทางการตลาด: แนวโน้มทางการตลาด และข่าวกรองเกี่ยวกับสถานการณ์การแข่งขัน (3) ทักษะการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ (4) ทักษะการสื่อสารที่ชัดเจน กระชับ และมีตรรกะ (5) ทักษะการประสานงาน (6) ทักษะต้นทุนก าไรเบื้องต้น 
(7) ความมีจิตบริการ (8) ทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการท างาน (9) เชาวน์ปัญญา โดยการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับการวิจัยครั้งนี้ที่ว่าสมรรถนะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวท าให้สามารถสรุปได้ว่าสมรรถนะหลักท้ัง 9 สมรรถนะ มีความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นล าดับแรก 

และจากผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ครั้งนี้ กล่าวคือ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บน
พื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ โดยการน าเอาสมรรถนะหลักท้ัง 9 สมรรถนะนั้นจัดแบ่งกลุ่มตามกรอบแนวคิดสมรรถนะผ่าน
กระบวนการศึกษาด้วยเทคนิค EDFR และหากพิจารณาเฉพาะแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีระดับความ
คิดเห็นของผู้เช่ียวชาญในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง และมีความสอดคล้องกันเองภายในกลุ่มผู้เช่ียวชาญในระดับสูงมาก พบว่าสามารถ
จ าแนกแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะได้ออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี ้
 1. จ าแนกตามองค์ประกอบด้านความรู้ พบว่ามีแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ประกอบด้วย 
  1.1 การสอนงาน (Coaching)  
  1.2 การประชุมแบบไม่เป็นทางการ (Informal Meeting) 

1.3 การฝึกอบรมด้วยตนเอง (Self Training) 
 2. จ าแนกตามองค์ประกอบด้านทักษะ พบว่ามีแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ประกอบด้วย 

2.1 การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 
  2.2 การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the job training) 
 3. จ าแนกตามองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ พบว่ามีแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ประกอบด้วย 

3.1 กระบวนการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment and Selection Process) 
  3.2 ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) 
  3.3 กิจกรรมวัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture Activities) 
 ดังนั้น จากแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะน าไปสู่การ
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักท้ัง 9 สมรรถนะ ท่ีมีความจ าเป็นในการพัฒนาเป็นล าดับแรก (ธนพล รุ่งเรือง และโชคชัย 
สุเวชวัฒนกูล, 2558) 
 

ข้อเสนอแนะ 
 เนื่องจากการพัฒนาคนถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใน
อุตสาหกรรมไมซ์จึงมคีวามส าคัญในล าดับตน้ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในระยะยาว โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น ส าหรับ
บุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมไมซ์แต่ยังขาดองค์ความรู้ด้านไมซ์ และหลักสูตรระยะยาว ส าหรับบุคคลที่มีความ
ต้องการเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต จากนั้นเผยแพร่หลักสูตรดังกล่าวไปยังภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บน
พื้นฐานกรอบแนวคิดสมรรถนะ โดยแบ่งเป็นรายด้านตามองค์ประกอบของสมรรถนะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน า
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แนวทางฯดังกล่าวนี้ไปประยุกต์ใช้เป็นวิธีการในการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานทั้งในระดับองค์กร ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคต่อไป เพื่อเป็นการสอดรับนโยบายการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมไมซ์ตามแผนการพัฒนาของส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการเพิ่มจ านวนผู้เชี่ยวชาญในการศึกษา เพื่อให้อัตราการลดลงของความคลาดเคลื่อน
คงที่ท่ีระดับ 0.02 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไป 
 2. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการน าแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้ นฐานกรอบแนวคิด
สมรรถนะไปทดลองใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแนวทางฯ 
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บทคัดย่อ 
 การท่องเที่ยวในเขตทหารนับเป็นสินค้าใหม่ของตลาดการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวผจญภัย รูปแบบการฝึกทางทหารงานวิจัยนี้ศึกษา
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ โดยมุ่งเน้นความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อ
เป็นแนวทางการในการปรับปรุงกิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขตทหารใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
เครื่องมือคือแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทย จ านวน 357คน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวต้องการความแปลกใหม่ของกิจกรรม ราคา
ค่าใช้จ่ายในการเล่นกิจกรรมมีความคุ้มค่า การติดต่อขอรับบริการที่มีความสะดวก และการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องและมี
ความรวดเร็ว รวมถึงต้องการบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการที่มีมารยาทและสุภาพในการให้บริการ มีผู้เช่ียวชาญคอย
ให้บริการอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรมและต้องการแหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่ดีต่อการจัดกิจกรรมสามารถน ามา
เสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมและการบริการเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร จังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวมากขึ้น และส่งผลให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในอนาคต 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยว  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวในเขตทหาร  กาญจนบุรี 
 
Abstract 
 Tourism in the military camps is the new tourism product that can meet the needs of the special 
interest group of the tourist who expect the advanture experience.The research on Military Tourism 
Promotions in Kanchanaburi of Thai Tourist is focus only at Military Station 9th Infantry Division(Surasi 
Military Camp). The  study on  the Thai Tourist demand will lead to the guideline of Military tourism 
improvement and promotion .This research was the quanlitative analysis of 357 sampling group of Thai 
tourists  by  using statistical software.The result showed that the sampling group like the new experience of 
the tourist activities with the  reasonal  cost.The activities  reservation was fast ,easy with the accurate 
information provided by the expert and polite officers.Moreover,the sampling group were satisfied with 
good physical atmosphere of the camp.This study can be the guideline of activities improvement and 
military tourism promotion to incresing the number of Thai tourists in the future. 
Keywords: Tourism, Tourism Promotions, Military Tourism, Kanchanaburi 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมการให้บริการที่ประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท อันก่อให้ เกิด  
การจ้างงานและสร้างรายได้ให้ภาคประชาชนเป็นจ านวนมาก รวมถึงการกระจายรายได้สู่ประชาชนในภูมิภาคท้องถิ่นของ

                                                           
1 วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ประเทศอย่างกว้างขวาง การท่องเที่ยวท าให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นดังนั้นในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่รัฐบาลจะน ามาใช้เพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศให้เข้าสู่วงจรเศรษฐกิจของไทยผ่านทาง
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทย และในขณะเดียวกันก็กระตุ้นคนไทยให้เดินทางท่องเที่ ยว
ภายในประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น(วรรณา วงษ์วานิช 2546 : 40) 
 นับตั้งแต่สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศถดถอยเมื่อปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา “ทหาร” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กองทัพบก ได้แสดงบทบาท ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติตามแนวคิดของรัฐบาล  ที่ให้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นกลไกส าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ การท่องเที่ยวในเขตทหารได้เริ่มต้นข้ึน โดยมี
แนวความคิดที่จะให้ทหารเปิดค่ายทหารที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนเที่ยวชมสถานท่ีต่าง ๆ 
และได้ท าการจัดตั้ง “ส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก” ขึ้น การท่องเที่ยวในเขตทหารนับเป็นสินค้าใหม่ของตลาด
การท่องเที่ยวท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวแนว
ผจญภัยรูปแบบการฝึกทางทหาร ซึ่งเป็นจุดขายส าคัญ (ส านักงานการท่องเที่ยวกองทัพบก, 2544) 
 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ให้ความส าคัญด้านการท่องเที่ยวเป็นอันดับหนึ่ง มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติรวมถึงอาเซียนเข้ามาเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีจ านวนมากขณะนี้กาญจนบุรีได้ผลักดันการพัฒนาสนามบิน
กองพลทหารราบท่ี 9 เพื่อให้เป็นสนามบินพาณิชย์ โดยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวระดับบนที่มีรายได้สูงให้เดินทางมาเที่ยว
ในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2558) อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าการท่องเที่ยวในเขตทหารจะมีจุดแข็งอยู่ท่ีการมีทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายไว้ในพ้ืนท่ีเดียว แต่ด้วยสภาพ
ที่ตั้งของหน่วยทหารที่มีการกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ท าให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารให้มีมาตรฐานนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศแล้ว ยังช่วยให้แหล่งท่องเที่ยว
เขตทหารสามารถด ารงรักษาไว้ซึ่งช่ือเสียง ภาพลักษณ์และเกียรติยศ ให้ประชาชนเกิดความรัก ความศรัทธาจึงควรมีการ
ก าหนดการบริหารจัดการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นการเฉพาะเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้หน่วยทหาร ปรับปรุงคุณภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว การบริหารจัดการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อไป 
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า การที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร จังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งมีกิจกรรมนันทนาการที่เป็นสิ่งดึงดูดทางการท่องเที่ยวนั้น จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ จะต้อง
มีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นจะต้องน ามาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร จังหวัดกาญจนบุรี ให้
เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวเขตทหาร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านบริการต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการ
ให้บริการ การส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ ทั้งนี้เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในเขต
ทหาร จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น และส่งผลให้มีจ านวนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกิจกรรมต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้นในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อส่วนประสมทางการตลาด7ps ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เลือกท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร จังหวัดกาญจนบุรี 
 3. เพื่อให้สามารถน าเสนอข้อมูลเป็นแนวทางการปรับปรุงกิจกรรม การบริการให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวเขตทหาร จังหวัดกาญจนบุรี 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อส ารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล อ้างอิงจาก
ข้อมูลทางสถิติของส านักงานท่องเที่ยวกรมรักษาดินแดน แสดงให้ทราบถึงจ านวนประชากรของนักท่องเที่ยว  
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อปี พ.ศ.2557 จ านวนทั้งสิ้น 5,000 คน  
จึงสามารถน ามาหากลุ่มตัวอย่าง โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนที่ 5% หรือ 0.05 ของกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตร 
(วรรณี แกมเกตุ 2551, หน้า 283) 

 
และก าหนดให้ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเทากับ 357 คน 
คัดเลือกโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูล 
โดยใช้สถิติค่าความถี่และร้อยละ อธิบายความถี่และร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว  
ความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมีเกณฑ์ในการวิเคราะห์และแปลความหมาย เพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยของทัศนคติความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว และสรุปความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร จังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้
จัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็น 5 ช่วงได้ดังต่อไปนี้ 
 ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 หมายถึง นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สดุ 
  

ข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว 
1. วัตถุประสงค์ในการเดินทาง 
2. กิจกรรมการท่องเที่ยว 
3. ความถ่ีในการท่องเที่ยว 
4. ช่วงเวลาในการท่องเที่ยว 
5. บุคคลที่ร่วมเดินทาง 
6. กิจกรรมใดที่สนใจในการ

ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเขต
ทหารจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ความต้องการของนักท่องเท่ียว 
ต่อส่วนประสมทางการตลาด  
1. ผลิตภัณฑ์  
2. ราคา  
3. ช่องทางการให้บริการ  
4. การส่งเสริมการตลาด  
5. บุคคล  
6. กระบวนการให้บริการ 
7. ลักษณะทางกายภาพ  

 
แนวทางการส่งเสริม

การท่องเท่ียว                     
ในเขตทหารจังหวัด

กาญจนบุรี 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 205 คนคิดเป็นร้อย 57.40 และชาย จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 42.60 อายุ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 34 ปี จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 28.60 ล าดับถัดมามีอายุต่ ากว่า 15 
ปี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 27.77 สถานภาพ พบว่าโสด จ านวน 285 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 ล าดับถัดมาสมรส 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.20 อาชีพ พบว่าเป็นนักเรียน/ นักศึกษาจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ล าดับถัดมารบั
ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ล าดับถัดมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
15,001 – 20,000 บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 15.70 
 ผลการวิจัยตอนที่ 2 วิเคราะห์พฤติกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จ านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.10 ล าดับถัดมาเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ จ านวนละ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 18.20 
ความถี่ในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวไม่เกิน 1 ครั้ง/ ปี จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 68.60 มาเที่ย ว 2 - 3 ครั้ง/ปี 
จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 ช่วงเวลาในการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ จ านวน 252 คน คิด
เป็นร้อยละ 70.60 มาในวันจันทร์ – ศุกร์ จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 29.40 บุคคลที่ร่วมเดินทางส่วนใหญ่มากับเพื่อน
จ านวน 203 คน คิดเป็นรอ้ยละ 56.90 มากับครอบครัว/ญาติพี่น้อง จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 43.10กิจกรรมที่สนใจ
ส่วนใหญ่สนใจการกระโดดหอสูง จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90 ล าดับถัดมายิงปืนหุ่นล้มลุก จ านวน 69 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.30 
 ผลการวิจัยตอนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร กอง
พลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี ในเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของนักท่องเที่ยว ด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ความต้องการของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว 

เขตทหาร กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี X  S.D. ระดับ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว 4.23 0.00 มากที่สุด 
2. ด้านราคา 4.51 0.06 มากที่สุด 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 4.28 0.13 มากที่สุด 
4. 
5. 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร 

4.61 
4.57 

0.14 
0.04 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

6. 
7. 

ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 

4.84 
4.54 

0.09 
0.16 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.51 0.06 มากที่สุด 

 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (S.D.= 0.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวมี

ความต้องการด้านกระบวนการให้บริการมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 4.84 (S.D.= 0.09)  ล าดับถัดมาด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 (S.D.= 0.14)  ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 (S.D.= 0.04) ด้านองค์ประกอบทาง
กายภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 (S.D.= 0.16) ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (S.D.= 0.06)  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (S.D.= 0.13) และด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 (S.D.= 0.00) ตามล าดับ โดยมีความ
คิดเห็นในรายละเอียดแต่ละด้านดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียว 

ความต้องการของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว 
เขตทหาร กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี X  S.D. ระดับ 

1. ความน่าสนใจของกิจกรรม 4.29 0.00 มากที่สุด 
2. อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรม

นันทนาการท่ีมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม 4.29 
 

0.45 
 

มากที่สุด 
3. อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรม

นันทนาการท่ีมีความแข็งแรง สมบูรณ์ ปลอดภัย 3.96 
 

0.52 
 

มาก 
4. ความแปลกใหม่ของกิจกรรม 4.43 0.49 มากที่สุด 
5. ความหลากหลายของกิจกรรม 4.19 0.39 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.23 0.00 มากที่สุด 

 

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมด้านผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวมีความต้องการมากที่สุด ( X = 4.23  
S.D.= 0.00) โดยมีความต้องการในเรื่องความน่าสนใจของกิจกรรม และอุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกในการประกอบ
กิจกรรมนันทนาการที่มีจ านวนเพียงพอและเหมาะสม มากที่สุด 

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านราคา 

ความต้องการของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว 
เขตทหาร กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี X  S.D. ระดับ 

1. มีการแสดงอัตราค่าบริการท่ีชัดเจน 4.50 0.50 มากที่สุด 
2. อัตราค่าบริการมีความเหมาะสมกับกิจกรรม 4.58 0.50 มากที่สุด 
3. ราคาค่าใช้จ่ายในการเล่นกิจกรรมมีความคุ้มค่า 4.68 0.47 มากที่สุด 
4. ราคาค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าพื้นท่ีมีความเหมาะสม 4.57 0.50 มากที่สุด 
5. มีราคาสินค้าและบริการไม่แตกต่างจากสถานท่ีอื่นๆ 4.22 0.62 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.51 0.06 มากที่สุด 
 

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมด้านราคา มีความต้องการ มากที่สุด ( X = 4.51 S.D.= 0.06) 
 โดยมีความต้องการในเรื่อง ราคาค่าใช้จ่ายในการเล่นกิจกรรมมีความคุ้มค่า มากที่สุด 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 
เขตทหาร กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุร ี X  S.D. ระดับ 

1. มีการจัดโปรแกรมการขายที่เหมาะสม 4.14 0.34 มาก 
2. มีการจัดโปรแกรมกิจกรรมแบบเหมาจ่ายรายวัน 4.13 0.63 มาก 
3. การติดต่อขอรับบริการที่มีความสะดวก 4.53 0.60 มากที่สุด 
4. มีช่องทางการจ าหน่ายที่สะดวกและชัดเจน 4.41 0.49 มากที่สุด 
5. มีช่องทางการติดต่อกับแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย 4.18 0.37 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.13 มากที่สุด 
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ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีความต้องการ มากที่สุด ( X = 4.28 
S.D.= 0.13) โดยมีความต้องการในเรื่อง การติดต่อขอรับบริการที่มีความสะดวก มากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมการตลาด 
ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว 

เขตทหาร กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี X  S.D. ระดับ 

1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนันทนาการให้บุคคลภายนอกทราบ 4.71 0.46 มากที่สุด 
2. การให้บริการด้านข้อมูลท่ีถูกต้องและมีความรวดเร็ว 4.73 0.44 มากที่สุด 
3. ป้ายอธิบายความเป็นมาของสถานท่ีต่างๆที่ติดตั้งไว้อย่างชัดเจน 4.34 0.78 มากที่สุด 
4. มีการโฆษณาแหล่งท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น 4.70 0.46 มากที่สุด 
5. มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของการท่องเท่ียว 4.54 0.50 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.61 0.14 มากที่สุด 
 

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด มีความต้องการ มากที่สุด 

( X = 4.61 S.D.= 0.14) โดยมีความต้องการในเรื่อง การให้บริการด้านข้อมูลที่ถูกต้องและมีความรวดเร็ว มากที่สุด 
 

ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านบุคลากร 
ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว 

เขตทหาร กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี X  S.D. ระดับ 

1. บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีความรู้ความสามารถ 4.41 0.49 มากที่สุด 
2. บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีจ านวนเพียงพอต่อการบริการ 4.44 0.50 มากที่สุด 
3. บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีมีความเต็มใจในการให้บริการแก่นักท่องเท่ียว 4.53 0.50 มากที่สุด 
4. บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีมีมารยาทและสุภาพในการให้บริการ 4.80 0.40 มากที่สุด 
5. บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดี 4.67 0.47 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.57 0.04 มากที่สุด 

 

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมด้านบุคลากร มีความต้องการ มากที่สุด( X = 4.57 S.D.= 0.04)  
โดยมีความต้องการในเรื่อง บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่มีมารยาทและสุภาพในการให้บริการ มากท่ีสุด 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านกระบวนการให้บริการ 

ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว 
เขตทหาร กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี X  S.D. ระดับ 

1. มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอกเส้นทางการเดินทางในแหล่งท่องเท่ียว 4.80 0.40 มากที่สุด 
2. มีจุดให้บริการท่องเท่ียวในการบริการข้อมูลการท่องเท่ียว 4.72 0.45 มากที่สุด 
3. มีผู้ให้บริการคอยแนะน ากิจกรรมท่ีเหมาะสม 4.87 0.33 มากที่สุด 
4. มีผู้เชี่ยวชาญให้บริการอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรม 4.95 0.22 มากที่สุด 
5. มีความปลอดภัยขณะเข้าร่วมกิจกรรม 4.87 0.33 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.84 0.09 มากที่สุด 

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมด้านกระบวนการให้บริการ มีความต้องการ มากที่สุด ( X = 4.84 
S.D.= 0.09) โดยมีความต้องการในเรื่อง มีผู้เชี่ยวชาญให้บริการอ านวยความสะดวกในการท ากิจกรรม มากที่สุด 
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ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านองค์ประกอบทางกายภาพ 
ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งท่องเท่ียว 

เขตทหาร กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี X  S.D. ระดับ 

1. ลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเท่ียวมีความเหมาะสม 4.48 0.50 มากที่สุด 
2. สิ่งอ านวยความสะดวกพื้นฐานเพียงพอต่อความต้องการ 4.30 0.68 มากที่สุด 
3. ห้องน้ ามีความสะอาด และเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเท่ียว 4.62 0.25 มากที่สุด 
4. พื้นท่ีจอดรถมีความเพียงพอและปลอดภัย 4.39 0.49 มากที่สุด 
5. แหล่องท่องเท่ียวมีบรรยากาศท่ีดีต่อการจัดกิจกรรม 4.94 0.48 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.54 0.16 มากที่สุด 
 

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ในภาพรวมดา้นองค์ประกอบทางกายภาพ มีความต้องการ มากที่สดุ  

( X = 4.54 S.D.= 0.16) โดยมีความต้องการในเรื่อง แหล่องท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่ดีต่อการจัดกจิกรรมมากท่ีสดุ 
 

ผลการวิจัยตอนที่ 4 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร กองพลทหารราบที่  9  
ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรีจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวสามารถสรุปได้ดังนี้ 

จากแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 385 ชุดมีนักท่องเที่ยวแสดงความคิดเห็นต่อแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร  
กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี  จ านวน 30 คน คิดเป็น 8% ของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
มีรายละเอียดดังนี้ 

- นักท่องเที่ยวจ านวน 9 คน คิดเป็น 30% ให้ความคิดเห็นว่า กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์ มเีอกลกัษณ์ที่โดดเด่น
ทางด้านสถานท่ีและกจิกรรมที่หลากหลายแหล่งท่องเที่ยวมีบรรยากาศดีตามธรรมชาติ ใกล้บรเิวณชายฝั่งแม่น้ าแคว 

- นักท่องเที่ยวจ านวน 8 คน คิดเป็น 27% ให้ความคิดเห็นว่า มีสิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ และไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร 

- นักท่องเที่ยวจ านวน 4 คน คิดเป็น 13% ให้ความคิดเห็นว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเป็นต้นแบบในการ
อนุรักษ์ประวัติศาสตร์การรบของชาติไทย 

- นักท่องเที่ยวจ านวน 3 คน คิดเป็น 10% ให้ความคิดเห็นว่า เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ง่าย มีการคมนาคม
สะดวก สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว 

- นักท่องเที่ยวจ านวน 3 คน คิดเป็น 10% ให้ความคิดเห็นว่ามีสภาพอากาศที่ร้อน เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น
กิจกรรมกลางแจ้ง 

- นักท่องเที่ยวจ านวน 2 คน คิดเปน็ 7% ให้ความคิดเห็นว่า พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมตา่งๆอยู่ในช่วงอิ่มตัว ท าให้มีการ
พัฒนาเพิ่มขึน้น้อยมาก 

- นักท่องเที่ยวจ านวน 1 คน คิดเป็น 3% ให้ความคิดเห็นว่า มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากเกินความสามารถในการรองรับ
ส าหรับช่วงวันหยุด 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยว กองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุร
สีห์เป็นการแสดงรายละเอียดของกลุ่มตัวอย่าซึ่งพบว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ 
ส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 28.60 และมีอายุต่ ากว่า 15 ปี ร้อยละ27.77 ซึ่งใกล้เคียงกันแสดงให้
เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นกลุ่มวัยรุ่นและวัยท างาน ซึ่งมีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี
ตามล าดับ มีอาชีพเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคือข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เนื่องมาจาก กองพลทหารราบ
ที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญของประเทศไทยแห่งหนึ่ง จึงท าให้โรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียงพา
นักเรียนมาทัศนศึกษาเป็นจ านวนมาก และด้วยการที่มีกิจกรรมผจญภัยให้เลือกอย่างหลากหลาย จึงท าให้กลุ่มข้าราชการและ
รัฐวิสาหกิจเลือกที่จะมาจัดกิจกรรมแรนลี่ต่าง ๆ ขององค์กรที่นี่ 
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 2.ผลจากการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์นั้น จะ
เห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์มาเพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ รองลงมาคือเพื่อการท่องเที่ยว อย่างที่ บุญเลิศ    
จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้สรุปถึงการศึกษาถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยวก็เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความพอใจซึ่งพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยวหมายถึง
ปฏิกิริยาของนักท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับหรือการใช้บริการทางการท่องเที่ยว แต่จากกลุ่มตัวอย่างของ
นักท่องเที่ยวท่ีตอบแบบสอบถามมีจ านวนค่อนข้างน้อยที่เดินทางมาเพื่อเล่นกิจกรรมผจญภัย หรืออาจจะเป็นเหตุผลมาจาก 
การที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่เดินทางมากับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา จึงเหมือนเป็นการถูกก าหนดการเดินทางในครั้งนี้
จากโรงเรียนแล้วว่าต้องมาเพื่อเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เพราะจริง ๆ แล้วกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจคือ การกระโดดหอ
สูง รองลงมาคือยิงปืนหุ่นล้มลุก และการปีนหน้าผาจ าลอง ตามล าดับซึ่งกิจกรรมนั้น ๆ ล้วนเป็นกิจกรรมผจญภัยทั้งสิ้น โดย
นักท่องเทีย่วท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวกองพลทหารราบท่ี 9 ค่ายสุรสีห์นั้น ส่วนใหญ่เดินทางมากับเพื่อนรองลงมาคือครอบครัว/
ญาติพี่น้อง โดยไม่มีนักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวคนเดียวเลย ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
เดินทางมาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มากับกลุ่มเพื่อนและครอบครัว ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่
เป็นกลุ่ม เป้าหมายจึงประกอบด้วยบุคคลหลายวัย ทั้งเด็ก วัยรุ่น และวัยท างาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวหลายช่วงวัย กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์จึงต้องมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว 
และกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว และ
ส่งผลให้มีการบอกต่อความประทับใจท่ีได้รับ 
 3. ผลจากการวิเคราะห์ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน พบว่า
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรี 
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านกระบวนการให้ บริการมีค่าเฉลี่ย
มากสุด นั่นหมายถึงนักท่องเที่ยวต้องการกระบวนการให้บริการที่มีผู้เช่ียวชาญคอยให้บริการอ านวยความสะดวกในการท า
กิจกรรม จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์ ดังที่ อาชัญญา รัตนอุบล (2540, หน้า 
8) ได้กล่าวว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการที่สามารถพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ ทัศนคติ ค่านิยม และทักษะความช านาญ
เฉพาะด้าน เพื่อให้บุคลากรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการที่กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ มีบุคลากรมี
ความเชี่ยวชาญจะช่วยยกระดับทางด้านการบริการการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งตอนนี้กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ก็มี
เจ้าหน้าท่ีทหารคอยให้บริการและดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ดังนั้น ถ้ามีการเพิ่มทักษะความรู้ด้านกระบวนการ
ให้บริการเข้าไปก็ยิ่งถือเป็นการเสริมการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ล าดับถัดมาด้านการส่งเสริมการตล าด ซึ่ง
นักท่องเที่ยวต้องการการให้บริการด้านข้อมูลที่ถูกต้องและมีความรวดเร็ว จะเห็นได้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นนักเรียน
นักศึกษา มาท่องเที่ยวเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียน ดังนั้นเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ
นักท่องเที่ยวจึงต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเพียงพอต่อจ านวนนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้สามารถน าความรู้ที่
ถูกต้องกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในด้านข้อมูลข่าวสารนับว่ามีความส าคัญมาก เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวรู้จัก
กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์มากยิ่งขึ้น สิ่งที่เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งคือด้านของบุคลากร โดย
นักท่องเที่ยวต้องการบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่มีมารยาทและสุภาพในการให้บริการ ดังที่ เจษฏา แช่มประเสริฐ (2534) ได้กล่าว
ว่า ผใูหบริการจะตองตระหนักตนเองว่ามีสวนส าคัญในการสรางให้เกิดความพึง่พอใจในการบริการของผูรับบริการ โดยในการ
ก าหนดกระบวนการการด าเนินงาน การก าหนดรูปแบบ ในการบริการจะต องค านึงถึงผู้รับบริการเปนส าคัญ ทั้งแสดง
พฤติกรรมบริการและเสนอบริการที่ลูกคาต้องการดวยความสนใจเอาใจใสอยางเต็มที่ดวยจิตส านกของการบริการดังนั้น 
กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ต้องมีการจัดบุคลากรที่ดีมาให้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความประทับใจในด้าน
องค์ประกอบทางกายภาพ นักท่องเที่ยวต้องการแหล่องท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศดีต่อการจัดกิจกรรมดังนั้นแนวทางในกา ร
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในส่วนขององค์ประกอบต่างๆทางกายภาพ ท้ังสถานท่ี สิ่งแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก โดยจะต้อง
มีการดึ งเอาเอกลักษณ์ที่ โดดเด่นทางด้านสถานที่และกิจกรรมที่หลากหลาย ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่ น 
ตามธรรมชาติ ใกล้บริเวณชายฝั่งแม่น้ าแคว มาเป็นสิ่งดูงดูดนักท่องเที่ยว เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวถือเป็นจุดหมายปลายทางที่
นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว และเป็นสิ่งแรกที่ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ จึงต้องมีการส่งเสริม ให้
เหมาะสม โดยมีการประเมินศักยภาพขีดความสามารถการรองรับของพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรา สวัสดีผล 
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(2552) ที่ได้ท าการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและออกแบบพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในหน่วยทหารของกองทัพบก 
โดยศึกษาความพร้อมของพื้นที่ในหน่วยทหารทุกภูมิภาคทั้งในด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ต าแหน่งที่ตั้งและรูปแบบ
อาคารของสิ่งอ านวยความสะดวก มีการวิเคราะห์จากพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยว ผลการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยว
เน้นการท่องเที่ยวแบบกลุ่ม ในกิจกรรมที่มีความท้าทาย และต้องการบรรยากาศท่ีสมจริง เพื่อเสริมความรู้และทักษะได้ดี เช่น 
การเดินป่าผจญภัย การเดินป่าเชิงอนุรักษ์ อีกทั้งมีความต้องการให้หน่วยทหารร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ข้อเสนอจากการวิจัยสะท้อนว่า แนวทางการออกแบบและบริหาร
จัดการพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยในหน่วยทหารของกองทัพบกเป็นแนวทางในการก าหนดลักษณะเขตก าหนดกิจกรรมภายใต้
โครงการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เชิงบูรณาการ โดยแนวทางดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างมีดุลยภาพ น ามาซึ่งความร่วมมือ
ระหว่างทหารกับชุมชน เมื่อมีกลไกที่ท าหน้าที่ประสานงานเป็นหน่วยงานท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเครื่องมือ การ
แบ่งปันลูกค้า และการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน 
 4. ผลจากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร กองพลทหารราบที่ 9  
ค่ายสุรสีห์ จ.กาญจนบุรีจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวสรุปได้ดังนี้กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์  
มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านสถานที่และกิจกรรมที่หลากหลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์การรบของชาติไทย รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และการจัดทัศนศึกษาให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
รวมถึงกลุ่มอบรมสัมมนาซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลาย สามารถตอบสนองได้ครอบคลุมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เข้าถึงได้ง่าย มีการ
คมนาคมสะดวก สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวมีสนามบินกองพลทหารราบที่ 9 ที่พร้อมจะพัฒนาเป็นสนามบินเพื่อ
การพาณิชย์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงเป็นจ านวนมากและอยู่ไม่ไกล ท าให้เกิดการ
เชื่อมโยงและเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว มีองค์กรและสถาบันการศึกษาภายนอกเข้ามาร่วมจัดกิจกรรมท าให้เกิด
การประชาสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้น แต่ยังขาดสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว และมีจ านวนไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ
เท่าที่ควร ตอนนี้พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆอยู่ในช่วงอิ่มตัว ท าให้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นน้อยมาก 
 ดังนั้น จึงมีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวดังน้ี 1) ควรเพิ่มทักษะความรู้ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
แก่บุคลากรในเรื่องการบริหารจัดการและการประกอบกิจกรรมผจญภัยต่าง ๆ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมอย่างน้องเดือนละ 1 
ครั้ง เพื่อเป็นการพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันและยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลากรอีกด้วย 2) การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสนับสนุนด้านองค์ความรู้ใหม่ ๆ รวมถึงด้าน
งบประมาณเพื่อน ามาพัฒนาอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  3) มีการส่งเสริมให้มี
ศูนย์กลางในการสืบค้นข้อมูล หรือค้นคว้าหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ เอกสารต่างๆ รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูล
ของกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์และมีการเช่ือมต่อระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าให้กับเจ้าหน้าที่และ
บุคคลภายนอก 4) ส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอโดยใช้ช่องทางต่าง ๆ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น 
ทางเฟสบุค  หรือตั้งกระทู้ผ่านทางเว็ปไซด์ รวมทั้งพูดคุยสื่อสารกับนักท่องเที่ยวโดยตรงเพื่อที่จะได้ทราบถึงความต้องการ 
และความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว รวมถึงทัศนคติที่มีต่อกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ 5) สนับสนุนให้มีการท างานวิจัยใน
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาผลการวิจัยให้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา 
เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการท าการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ ให้เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวเหล่านี้จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวตามที่เขาพอใจ 

2) ควรมีการประเมินศักยภาพขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ สามารถ
กระจายนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวได้หลากหลาย 

3) ควรมีการร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมและทัศนศึกษาซึ่งจะท าให้เกิดการ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มมากข้ึน 

4) ควรมีการร่วมมือเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวท่ีอยู่ใกล้เคียงเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมและการพัฒนาการท่องเที่ยว 
อย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Relationships between Awareness of the Accommodation Business Impact and 
Sustainable Tourism Development: a Case Study of Phu Tab Berk, Phetchabun Province. 
 

สุวิมล จันโททัย1 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักต่อผลกระทบจากจากธุรกิจที่พักแรม
และการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่พักแรมในเขตต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 54 แห่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า ความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมเกิดความตระหนักต่อ
ผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม แสดงความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเล็งเห็นและให้ความส าคัญกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยังยืนเพิ่มสูงขึ้นในระดับปานกลางโดยเฉพาะด้านผลกระทบ
ทางสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจที่พักแรม องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น หรือองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับประเทศ ควรเข้ามาสนับสนุนชุมชนโดยการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมมากยิ่งขึ้น และ
จัดหาวิทยากรจากภายนอกท่ีมีความเช่ียวชาญเข้ามาให้ความรู้ หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้แก่
กลุ่มผู้ประกอบการที่พักแรมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนได้
อย่างแท้จริง 
ค าส าคัญ: ความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจท่ีพักแรม  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ภูทับเบิก 
 
Abstract 
 The purpose of this study to analyze of relationship between awareness of the accommodation 
business impacts and the development of sustainable tourism. Data were collected from 54 places 
accounting of group accommodation business entrepreneur on Wang Ban Subdistrict, Lom Kao District, 
Phetchabun Province. Whilst of technique was applied to analyze the collected data as Correlation 
Analysis. The results showed that awareness of the accommodation business impacts were positively 
correlated with sustainable tourism development. The result conclude that when entrepreneur 
awareness of the business accommodation impacts, responsible for problems and realized to the impact 
that occurred, accordingly sustainable tourism development increased moderately, especially on the 
economic of accommodation business impacts and the social and cultural of accommodation business 
impacts. The community in Subdistrict Administrative Organization of Wan Ban and organization involved 
in tourism, They should be advised the accommodation business entrepreneur, such as guideline for 
increasing awareness of the accommodation business impacts to the entrepreneur. Invite lecturer for 

                                                           
1 โครงการจัดต้ังภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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giving knowledge to the group accommodation business entrepreneur about how to creation of 
knowledge and understanding about the accommodation impact through creative activity for developing 
their sustainable tourism. 

Keywords: Awareness of the accommodation impacts, Sustainable tourism development, Phu Tab Berk. 

 
บทน า 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวไทย เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทส าคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ก่อให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศในรูป
เงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) 
 การพัฒนาการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ได้สร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเน้นการด าเนินการเชิงธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ท าให้เกิด
ความเสื่อมโทรมและยากที่จะปรับคืนสู่สภาพเดิมได้ จึงท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวถูกจับตามองว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อผลเสีย
ต่อสภาพแวดล้อมท้ังของแหล่งท่องเที่ยว และวัฒนธรรมชุมชนมากกว่าผลตอบแทนท่ีได้รับมา (พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553: 
24-26) จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนารากฐานของชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้ างความตระหนักให้คนใน
ชุมชนเล็งเห็นถึงความส าคัญของผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีจะตามมา อันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่
แท้จริงของการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ียั่งยืน (ทิพวรรณ พุ่มมณี, 2545: 183-184)  
 จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างแวดล้อมไปด้วยพื้นที่ป่าเขาเขียวขจี ภูมิประเทศมีทัศนียภาพ
สวยงาม รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงและนักท่องเที่ยวให้ความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวจ านวนมาก เช่น น้ าตก        
สองนาง อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ภูทับเบิก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว เขาค้อ เป็นต้น แสดงให้
เห็นถึงความมีศักยภาพในการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนั้นส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงมี
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนอย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้มีจิตส านึกและมีส่วนร่วม ซึ่งทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องควรเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาเพื่อให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือเป็นส่วนสนับสนุนที่ส าคัญด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์, 2555)  
 ภูทับเบิก แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสูง
จากระดับน้ าทะเลประมาณ  1,768 เมตร นับเป็นจุดที่สูงท่ีสุดของจังหวัดเพชรบูรณ์ สร้างความตื่นตาตื่นใจกับผู้ที่ไปเยือนได้
เป็นอย่างมาก จนกลายเป็น 1 ใน อันซีนไทยแลนด์ (Unseen Thailand) จุดเด่นที่สุดของภูทับเบิก คือ การชมวิวได้รอบทิศ 
360 องศา เหนือบรรดาเมฆหมอกท่ีลอยอยู่รอบๆ มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และปลูกแต่กะหล่ าปลีทั่วทั้งหุบเขา 
 อย่างไรก็ตาม เมื่อมีนักท่องเที่ยวแห่ข้ึนไปดื่มด่ าบรรยากาศบนยอดภูทับเบิก ความต้องการในด้านท่ีพักท่ีสะดวกสบาย
จึงเพ่ิมตามไปด้วย ก่อให้เกิดการสร้างห้องพักเพื่อสนองความต้องการ จนท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ส่งผล
ให้หน้าตาของภูทับเบิกในวันนี้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ในพื้นที่เต็มไปด้วยการก่อสร้างห้องพักแน่นขนัด จนมีการเรียก
กันว่า “ภูเขาลูกกวาด” เพราะห้องพักที่ก่อสร้างมีสีสัน รูปแบบหลากหลายคละกันให้เห็นอย่างชัดเจน จนกินเนื้อที่ของทุ่ง
กะหล่ าปลีที่เคยสุดลกูหูลูกตา และกลายเป็นจุดขายของภูทับเบิกไปแล้ว และนับวันจะขยับขยายกินเนื้อที่ตั้งแต่ยอดภูไลร่ะดบั
ลงมาจนถึงไหล่เขา ซึ่งปัญหาจากการสร้างธุรกิจที่พักแรมจ านวนมากบนภูทับเบิก โดยปัญหาที่พบนั้นไม่ใช่แค่ทัศนียภาพที่
เปลี่ยนไป แต่ได้กระทบไปถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนด้วยเช่นกัน  ซึ่งผู้น าชุมชนได้เล็งเหน็
ถึงความส าคัญของการท่องเที่ยว จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวภายในชุมชน แต่การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนยัง
ขาดความตระหนักถึงผลกระทบจากการพัฒนาการธุรกิจที่พักแรมที่จะตามมา รวมถึงยังขาดแนวทางการจัดระเบียบที่ดินบน
ภูทับเบิก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหานายทุนมาซื้อที่ดินจ านวนมากไปประกอบธุรกิจที่พักแรมที่ไม่ได้มาตรฐาน และการใช้ที่ดินผิด
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วัตถุประสงค์ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเพื่อส่งผลให้เกิดองค์ความรู้และแนวทางที่เหมาะสมให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันเพื่อจัดระเบียบที่ดินบนภูทับเบิกให้กลับคืนสู่สภาพเดิมก่อนที่เสน่ห์ขุนเขาแห่งนี้จะเลือนหายไป หรือก่อนที่จะมี
อันตรายเกิดขึ้นจากอาคารที่พักที่ก่อสร้างโดยไม่ได้มาตรฐาน จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมามีการศึกษาถึงรูปแบบการ
พัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในหลายพื้นท่ี แต่ยังไม่สามารถน าไปให้ชุมชนประยุกต์ใช้ได้ เนื่องจากขาดการสร้างความตระหนัก
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธุรกิจที่พักแรมให้กับชุมชนที่จะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดความ
ยั่งยืน 
 ดังนั้นการค านึงถึงเง่ือนไขดังกล่าว จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูทับเบิกให้เกิดความยั่งยืน 
งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อน าไปสู่การศึกษาความพร้อมของกลุ่มผู้ประกอบการที่พักแรมในประเด็นของการสร้า งให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการที่พักแรมเกิดความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจท่ีพักแรม เพื่อท าให้ชุมชนเกิดองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมอันน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประเมินระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากจากธุรกิจท่ีพักแรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ของภูทับเบิกในทัศนะของชุมชน 
2. เพื่อวิเคราะหร์ะดับความตระหนักต่อผลกระทบจากจากธุรกิจท่ีพักแรม ท่ีมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของภูทับเบิก  
 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมและการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน:  กรณีศึกษา ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเป็นการ
ประเมินข้อมูลจากแบบสอบถาม ตลอดจนการศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของภูทับเบิก จังหวัด
เพชรบูรณ์ รายละเอียดดังนี้ 
 1. ประชากร 
  ประชากรส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมในเขตต าบลวังบาล อ าเภอ
หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 54 แห่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ อ าเภอหล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล, 2558)ได้แก่ 
BBM รีสอร์ท, Chillland Resort หล่มเก่า, Heaven Hill หรือภูสวรรค์, กอดภูทับเบิก รีสอร์ท, กื๋อตี้ รีสอร์ท, คานาอันภูทับ
เบิกรีสอร์ท, ช้างทอง Country Home, ซากุระ โฮมสเตย์, ทะเลหมอก โฮมสเตย์, ทับเบิกภูฏาน รีสอร์ท,  
ทับเบิกรีสอร์ท, ทับเบิกไลค์รีสอร์ท, ทับเบิกฮิลล์, ธิดาดอย โฮมสเตย์, บ้าน 360 ภูทับเบิก, บ้านชมดาว, บ้านชอุ่มรัก โฮมส
เตย์, บ้านพัก อบต. วังบาล, บ้านพักเจษฎา, บ้านพักโยฮา ภูทับเบิก, บ้านริมธาร-ภูทับเบิก, บ้านอรุณสวัสดิ์, ประชารีสอร์ท, 

ระดับความตระหนักต่อ

ผลกระทบจากธุรกจิที่พักแรม 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
3. ด้านสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
ของภูทับเบิก 

1. ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
2. ความยั่งยืนทางสังคมและวัฒนธรรม 
3. ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
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ภูกระต๊อบเงิน โฮมสเตย์, ภูการ์เด้นทะเลหมอก รีสอร์ท, ภูซากุระ, ภูทับเบิกชัวร์ รีสอร์ท, ภูทับเบิกยิ่งเจริญ,  
ภูทับเบิกวิว, ภูนับดาวโฮมสเตย์, ภูสวยรีสอทร์ท, ภูสานฝัน, ยิ่งเจริญรีสอร์ท, ริมผาภูทับเบิก, โรงเตี๊ยมภูทับเบิก, ไร่ต้นมุก 
รีสอร์ท, ไร่ตายาย, ไร่เพียงฟ้า ภูทับเบิก, ไร่ภูข้าวฟ่างทับเบิก, ไร่ภูทะเลหมอกทับเบิก ,ไร่ภูแม่คะนิ้ง, ไร่มะลิหอม ภูทับเบิก, 
ไร่ลุงหั่งภูทับเบิก, ไร่สุวิทย์ ภูทับเบิก, ลานกางเต็นท์วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูทับเบิก, ลุงท้ายโฮมสเตย์, วจนะโฮมสเตย์ (ช่าง
ยง), วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวภูทับเบิก, ศิลาวุธทับเบิก โฮมสเตย์, สเตช่ันภูทับเบิก รีสอร์ท บ้านแคปซูลขนมช้ัน, สถานี
อนามัยทับเบิก, สมบุญบ้านพัก, หมอนไม้วิว ภูทับเบิก, อิงฟ้าภูทับเบิก โดยการเลือกประชากรกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่พัก
แรม 54 คน เนื่องจากจ ากัดขอบเขตด้านพื้นที่ของธุรกิจที่พักแรมเฉพาะที่ตั้งอยู่ในเขตต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งมีธุรกิจที่พัก จ านวน 54 แห่ง และท าการเลือกประชากรที่ศึกษาด้วยวิธีแบบเจาะจง (Purposive หรือ 
Judgmental Sampling) 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเองโดยการรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด แล้วสร้างแบบสอบถามจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม และส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล         
  3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่ม
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมในเขตต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน  54 แห่ง (จังหวัดเพชรบูรณ์ 
อ าเภอหล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล, 2558)       
  3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วารสาร งานวิจัย ผล
ส ารวจขององค์กร ผลรายงานประจ าปีขององค์กร และเอกสารต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล         
  4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลดา้นประชากรศาสตร์ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม และการประเมิน
ระดับความยั่งยืนของการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูทับเบิกในทัศนะของชุมชน โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน  ได้แก่ การแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 เกณฑ์ในการก าหนดช่วงคะแนนเฉลี่ยจะท าการแปลความหมายของคะแนนกลุ่มประชากร เพื่ออธิบาย
ระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม และความยั่งยืนของการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูทับเบิก โดยการน า
คะแนน (Rating Scale) จัดเป็นอันตรภาคชั้น เพื่อใช้ในการแปลความดังนี้ (ชูใจ คูหารัคนไชย, 2547: 7-10) 

อันตรภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

    = 
5−1

5
 

    = 0.80       
  ดังนั้นจะได้ช่องระหว่างช้ันเท่ากับ 0.80 คะแนน ซึ่งน ามาจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้านดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด   
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง  ระดับมาก   
  คะแนนเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง  ระดับปานกลาง   
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  คะแนนเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง  ระดับน้อย   
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง  ระดับน้อยท่ีสุด 
  4.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักต่อผลกระทบจากการจากธุรกิจที่พักแรมและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยสถิติที่ใช้ คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เป็น
การวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างตัวแปรอิสระ (Independent Variable) กับตัวแปรตาม (Dependent Variable) ว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่และสัมพันธ์กันอย่างไร ความสัมพันธ์อาจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หรือทิศทางตรงกันข้าม ซึ่ง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรและทิศทางของความสัมพันธ์นั้น สามารถทราบได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ชูศรี วงศ์รัตนะ , 
2553: 86) 
  เกณฑ์การแปลความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์หรือค่า r (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2548) ดังนี ้
  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์                                    ความหมาย 
  0.81-1.00    มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก 
  0.61-0.80    มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
  0.41-0.60    มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
  0.21-0.40    มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
  0.01-0.20    มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก 
  0.00     ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมในเขตต าบลวังบาล อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ านวน 54 แห่ง ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 54 คน จ าแนกตามข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลได้ดังนี้ ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 35-44 ปี มีสถานภาพสมรส มีระดับการศึกษาประถมศึกษา มีอาชีพเกษตรกร มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 
20,000 บาทขึ้นไป มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ภูทับเบิกอยู่ในช่วง 21-40 ปี และส่วนใหญ่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว 
 
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม 

ผลการประเมินระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมมีความ

ตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจท่ีพักแรมในระดับปานกลาง (  = 3.12) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจที่
พักแรมมีความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมมากที่สุด ในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่พักแรม อยู่ใน

ระดับปานกลาง (  = 3.28) รองลงมา ได้แก่ ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจที่พักแรม โดยมีคะแนนในระดับปาน

กลาง  (  = 3.16) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจที่พักแรม โดยมีคะแนนใน

ระดับปานกลาง (  = 3.10) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1   
ตารางที่ 1 : แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกจิที่พักแรม 

ความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม   S.D. ความหมาย 

ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่พักแรม 3.28 .429 ปานกลาง 
ด้านผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากธรุกิจที่พักแรม 3.10 .422 ปานกลาง 
ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจที่พักแรม 3.16 .509 ปานกลาง 
ภาพรวม 3.12 .599 ปานกลาง 
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1200 - ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 

 

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินระดับการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของภูทับเบิก 
 ผลการประเมินความยั่งยืนของการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูทับเบิกในทัศนะของชุมชน พบว่า การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวของภูทับเบิกมีความยั่งยืนในระดับปานกลาง ( = 3.24) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ภูทับเบิกมีความยั่งยืนมากที่สุดในด้านผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากการท่องเที่ยว อยู่ในระดับปานกลาง  

(  =3.36) รองลงมา ได้แก่  ด้ านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว โดยมีคะแนนในระดับปานกลาง  

( = 3.26) และอันดับสุดท้าย ได้แก่ ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว โดยมีคะแนนในระดับปานกลาง  

(  = 3.09) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 : แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความยั่งยืนของการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูทับเบิก 
ความยั่งยืนของการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูทับเบิก   

ในทัศนะของชุมชน   S.D. ความหมาย 

ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเท่ียว 3.26 .348 ปานกลาง 

ด้านผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากการท่องเท่ียว 3.36 .385 ปานกลาง 

ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการท่องเท่ียว 3.09 .461 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.24 .267 ปานกลาง 
 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐาน ระดับความตระหนักตอ่ผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนของภูทับเบิก  
 H0: ระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ของภูทับเบิก  
 H1: ระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจท่ีพักแรมมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ
ภูทับเบิก 
 สถิติที่จะใช้ในการวิเคราะห์ คือสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ในการ
วิเคราะห์เพื่อหาค่าและทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร เพื่อที่จะอธิบายทิศทางและขนาดใดมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร โดยมีระดับความเช่ือมั่นที่ 95% ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อ ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.01 และผลการทดสอบจะแสดงในตารางดังต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 3 : แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมกับการ      
               พัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของภูทับเบิก 

ความตระหนักต่อผลกระทบ 
จากธุรกิจที่พักแรม 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของภูทับเบิก 

Pearson 
Correlation 

Sig. ทิศทางความสัมพันธ์ 
ระดับ

ความสัมพันธ์ 

ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากธุรกิจท่ีพักแรม .300** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 

ด้านผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจ
ท่ีพักแรม 

.311** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 

ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจท่ีพักแรม .207** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับต่ า 

ภาพรวม .334** .000 ทิศทางเดียวกัน ระดับปานกลาง 
หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01  
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- ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 1201 

 

 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของภูทับเบิกสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้    
 ระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม ได้แก่ ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่พักแรมด้าน
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจที่พักแรม และด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจที่พักแรม กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของภูทับเบิก โดยรวมมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 มีความสัมพันธ์กันในระดับ
ปานกลางและไปในทิศทางเดียวกัน หมายความว่า ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เท่ากับ 0.334 จึงสรุปได้ว่า ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.01 และสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   
 ระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจท่ีพักแรม ในด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่พักแรม มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.300 ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย        
 ระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจท่ีพักแรม ในด้านผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจที่พักแรม 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.311 ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัย       
 ระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม ในด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจที่พักแรม มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.207 ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานงานวิจัย 
 
สรุปและอภิปรายผล 
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากการธุรกิจที่พักแรม 
 จากการวิเคราะห์ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมที่มีต่อความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม พบว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมมีความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรม ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่พักแรมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ และตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจท่ีพักแรม โดยด้านที่ได้รับค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
 อันดับ 1 ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่พักแรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 เนื่องจากเป็นด้านที่
เกี่ยวข้องกับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งธุรกิจที่พักที่เกิดขึ้นท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมมีอาชีพและรายได้
เพิ่มมากข้ึน ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมจึงเห็นถึงความส าคัญและตระหนักถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการ
มีธุรกิจที่พักเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรษพร ผิวดี (2555) พบว่า ชุมชนเห็นความส าคัญของผลกระทบ
ต่อด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นอันดับแรก เนื่องจากการเกิดธุรกิจที่พักแรมขึ้นในชุมชน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวมากยิ่งข้ึน เกิดการใช้จ่าย ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชุมชน และชุมชนมีโอกาสในการประกอบ
อาชีพใหม่ๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพจากเดิมที่ท าแค่เกษตรกรรมก็เปลี่ยนไปเป็นผู้ประกอบการรีสอร์ท เพราะรายได้
ดีกว่า และยังส่งผลให้ปัญหาราคาที่ดินสูงขึ้น เนื่องมาจากนายทุนที่มาซื้อที่ดินต่อเพื่อน าไปประกอบธุรกิจที่พักแรมดังนั้น
ชุมชนจึงให้ความส าคัญและตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับแรกและมีค่าเฉลี่ยด้านผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวมากกว่าด้านอื่นๆ 
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1202 - ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 

 

 อันดับ 2 ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจที่พักแรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 อยู่ในระดับปานกลาง 
เป็นอันดับถัดมา ซึ่งอาจเป็นเพราะว่า ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกร และมีวิถีชีวิตที่
คุ้นเคยกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนโดย
การเฉพาะเรื่องการปลูกสร้างบ้านพัก รีสอร์ท บนยอดเขาจ านวนมาก อาจท าให้ธรรมชาติถูกท าลาย ส่งผลต่อความจะเสื่อม
โทรมทางธรรมชาติ เนื่องจากไร้ซึ่งการควบคุม ท าให้ทัศนียภาพของการท่องเที่ยวในรูปแบบธรรมชาติหายไป เกิดการบุกรุก
พื้นที่ทางธรรมชาติเพื่อน ามาใช้สอยประโยชน์ทางธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมจึงใส่ใจให้ความส าคัญกับผลกระทบ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพร แก้วขวัญไกร (2557) พบว่า ชุมชนมีความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตแบบ
เกษตรกร จึงให้ความใส่ใจกับทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ซึ่งธุรกิจที่พักแรมที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ทั้งด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวก คือ สร้างความตระหนักให้ชุมชนเกิดจิตส านึกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของชุมชน ในด้านลบ คือ เกิดปัญหามลพิษและความเสื่อมโทรมของแหล่ง
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ชุมชนตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว เนื่องจากมีวิถีชีวิต
ที่อยู่ท่ามกลางทรัพยากรทางธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อชุมชน    
 อันดับ 3 ด้านผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจที่พักแรม พบว่า มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.10 อยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมมองว่าถึงแม้จะมีการอ านวยความสะดวกของธุรกิจที่พักแรมจ านวน
มาก แต่ในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของชุมชนยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ยังพบปัญหาเรื่องการแย่ง
แหล่งน้ า ซึ่งทางรีสอร์ทจะสูบน้ าไปใช้ในธุรกิจ ท าให้หมู่บ้านมีน้ าใช้ไม่เพียงพอในการอุปโภค บริโภค รวมทั้งท าการเกษตร อีก
ทั้งการก่อสร้างรีสอร์ทท่ีไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากมีเงินทุนไม่เพียงพอ มองแต่ปริมาณโดยไม่ค านึงเรื่องคุณภาพและความมัน่คง
แข็งแรงโดยเฉพาะบางแห่งยังสร้างบ้านพักอยู่ในจุดเสี่ยงดินสไลด์หรือโคลนถล่มส่งผลต่อความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
นอกจากน้ีธุรกิจที่พักท่ีเกิดขึ้น ส่งผลให้เกิดการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างถิ่นจ านวนมาก ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรม แต่เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้ง มีเทศกาลประเพณีที่ยึดถือสืบต่อกันมา ก็ยังคงมี
การสืบสานประเพณีในช่วงของเทศกาลท่องเที่ยว สอดคล้องกับงานวิจัยของพัทธ์ธีรา ศรีประทักษ์ (2558) พบว่า ผลกระทบ
ด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากธุรกิจท่ีพักที่เกิดขึ้นมี่ส่วนท าให้ความเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนเริ่มเลือนหายไป มีการรับเอา
ค่านิยมใหม่ๆ เข้ามา ท้ังการยึดติดวัตถุนิยม การแต่งกาย การใช้ภาษาที่เลียนแบบคนต่างถิ่น และใช้ภาษาท้องถิ่นน้อยลง ซึ่ง
อาจท าลายเอกลักษณ์ของชุมชนที่เป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยว แต่เนื่องจากชุมชนเป็นชุมชนที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างแน่น
แฟ้น การรักษาธรรมชาติและประเพณเีก่าแก่ดั้งเดิมของชุมชนก็ยังคงมีอยู่ ดังนั้นชุมชนมีค่าเฉลี่ยด้านผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรมจากธุรกิจท่ีพักน้อยที่สุด จึงควรให้ความส าคัญและสร้างจิตส านึกให้เกิดความตระหนักด้านผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรมจากการธุรกิจที่พักให้มากยิ่งข้ึน 
 

ส่วนที่ 1 ผลการประเมินระดับการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนของภูทับเบิก 
 จากการประเมินความยั่งยืนของการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูทับเบิกในทัศนะของชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 
อยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ในภาพรวมความยั่งยืนของการพัฒนาการท่องเที่ยวของภูทับเบิก มีโอกาสพัฒนาการท่องเที่ยว
ไปสู่ความยั่งยืนได้ทั้งความยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการท่องเที่ยวที่เข้า
มาในชุมชนส่งผลให้เกิดความยั่งยืน กล่าวคือ ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนดีขึ้น แต่อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาถึงการ
กระจายรายได้ที่ชุมชนได้รับถือว่ายังไม่ทั่วถึง ด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น 
กระแสวัฒนธรรมใหม่ที่เข้ามากับการท่องเที่ยวมีส่วนท าให้วัฒนธรรมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป แต่ยังคงมีการฟื้นฟู อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม มีการดูแลรักษา อนุรักษ์ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในแง่ของการใช้ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง เกิดความแอดอัด ไม่เป็น
ระเบียบ ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมชุมชนโดยรวม สอดคล้องกับการศึกษาของ ธวัชชัย มานิตย์ (2551) พบว่า ชุมชนควร
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ตระหนักว่ารายได้จากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นนั้น เป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการอนุรักษ์สืบทอดและรักษาไว้ซึ่งมรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และน ามาแปลงเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนชุมชนจึงควรตระหนักไว้เป็นส าคัญและใช้สอยทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ายังประโยชน์เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวของภูทับเบิกสามารถเกิดความยั่งยืนได้ โดยการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
และการรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ผู้คนในสังคมท่องเที่ยวด้วยความรับผิดชอบ จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญอันน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการทดสอบสมมติฐาน 
 การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างระดับความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจที่พักแรมกับการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของภูทับเบิก สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 อันดับที่ 1 ด้านผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจากจากธุรกิจที่พักแรมคือ ด้านที่มีความสัมพันธ์กับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.311 มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมควรตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรมจากธุรกิจท่ีพักแรมเป็นอันดับแรก เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิรัฐ ชวนชม และคณะ (2556) พบว่า ธุรกิจที่พักแรมที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดการพัฒนาสาธารณูปโภคภายในชุมชน  อ านวยความ
สะดวกให้แก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยว ท าให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังช่วยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็นการกระตุ้น
ให้เกิดความตระหนักต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นอันเป็นพื้นฐานส าคัญในการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สมดุลและยั่งยืน ดังนั้ นเมื่อชุมชนเห็นถึงตระหนักถึง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธุรกิจที่พักแรมที่ส่งผลต่อด้านสังคมและวัฒนธรรมชุมชน ช่วยกันอนุรักษ์และพัฒนาชุมชน ก็จะเกิด
ความเข้มแข็งของทรัพยากรและเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

อันดับที่ 2 ด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจจากจากธุรกิจที่พักแรมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สรุปได้ว่า หากผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมตระหนักถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจาก
ธุรกิจที่พักแรม จะก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่า ธุรกิจ
ที่พักแรมที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดการกระตุ้นของเศรษฐกิจภายในชุมชน เกิดรายได้และการประกอบอาชีพใหม่ๆ  ส่งผลให้ชุมชน
เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว อันน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ และคณะ (2552) พบว่า การเกิดธุรกิจที่พักแรมในแหล่งท่องเที่ยว 
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมเป็นเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามา
ก่อให้เกิดโอกาสในการสร้างสรรค์อาชีพเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าท าให้เกิดปัญหาค่าครองชีพ
และปัญหารายได้ไม่แน่นอน ซึ่งท าให้ชุมชนตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากธุรกิจที่พักแรม อันเป็นผลต่อความยั่งยืนของ
การพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้นชุมชนควรตระหนักถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากธุรกิจที่พักแรมเช่นกัน เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้สมาชิกชุมชนต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

อันดับที่ 3 ด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากจากธุรกิจที่พักแรมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สรุปได้ว่า หากผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจาก
ธุรกิจที่พักแรม จะก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ ในระดับต่ า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Colton (2010) 
พบว่า การเกิดธุรกิจที่พักแรมในแหล่งท่องเที่ยว ส่งผลต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และยังถือเป็นปัญหา
หลักที่ได้รับการแก้ไขน้อย เนื่องจากชุมชนยังขาดความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและการสร้างจิตส านึกในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ อาจเป็นเพราะสมาชิกชุมชนมีระดับการศึกษาน้อย ขาดการรับรู้ด้านการป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การท่องเที่ยวท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน  ท าให้ชุมชนมีความตระหนักในผลกระทบจากการประกอบธุรกิจที่พักด้านสิ่งแวดล้อมใน
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ระดับต่ าส่งผลให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างไม่มีทิศทางที่ยั่งยืนดังนั้นในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน จ าเป็นอย่างยิ่ง
จะต้องสร้างจิตส านึกให้ชุมชนเกิดความตระหนักต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจที่พักแรม เพื่อที่จะท าให้ชุมชนมีทิศ
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมและเกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวท่ีมากยิ่งข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 ความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจท่ีพักแรม 
 1) ในผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากธุรกิจที่พักแรม ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมควรค านึงถึงผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจเนื่องจากผลการวิจัยอยู่ในระดับไม่มากนัก ควรมีการปรับปรุงโดยการท าให้เกิดดุลยภาพของการพัฒนา และสร้าง
ความตระหนักต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่พักแรม โดยสนับสนุนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากธุรกิจที่พักแรม แก้ไขปัญหาด้านราคาที่พัก ค่าบริการ รวมทั้งอาหาร ให้อยู่ในร าคาที่ยุติธรรม
เหมาะสมไม่แพงเกินจริง รวมทั้งต้องให้การบริการที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น เพื่อ
เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
 2) ในผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้มจากธุรกิจที่พักแรม ชุมชนมีความตระหนักต่อผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมจากธุรกจิที่
พักแรมในระดับปานกลาง แต่ในขณะเดียวกันเมื่อน าไปหาความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของภูทับเบิก 
ผลการวิจัยพบว่ายังอยู่ในระดับต่ า จึงควรเร่งแก้ไขโดยการจัดอบรมภายในชุมชนแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรม และมี
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้เห็นถึงการจัดการธุรกิจที่พักท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตส านึกแก่สมาชิกชุมชน 
นอกจากนี้ควรส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน เช่น ผู้ประกอบการสถานที่พักแรมมีการก าหนดวันท าความสะอาด
ชุมชนประจ าแต่ละเดือน หรือมีการจัดตั้งธนาคารขยะ โดยให้คนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จากขยะที่
สามารถน าไปขายได้ ท าให้คนมีจิตส านึกที่ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเก็บขยะน ากลับลงไป โดย
จะตั้งจุดแจกถุงด าไว้ให้พร้อมเพื่อเป็นการลดปัญหาขยะ และส่งผลดีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
 3) ในผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจที่พักแรม ชุมชนมีความตระหนักต่อผลกระทบด้านสังคมและ
วัฒนธรรมจากธุรกิจท่ีพักแรมในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามควรมีการจัดตั้งโครงการต่างๆ ที่เสริมสร้างความตระหนักใน
แง่ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจที่พักให้กับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมเช่น โครงการสร้างที่พักปลอดภัยใส่
ใจชุมชน โดยการที่ผู้ประกอบการธุรกิจพักหากต้องการก่อสร้างหรือการต่อเติมที่พักต้องมีหนังสือรับรองจาก “ศูนย์พัฒนา
ชาวเขาภูทับเบิก” ที่เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่ และต้องน าแปลนก่อสร้างไปให้กองช่างของ อบต. วังบาล ที่ดูแลพื้นที่ช่วย
ตรวจสอบแบบก่อน เพื่อควบคุมเรื่องความมั่นคงแข็งแรงได้มาตรฐาน นอกจากนี้ควรสร้างความตระหนักให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจที่พักแรมเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมประเพณีเก่าแก่ที่ดีงามของชุมชนส าหรับเป็น
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวท าร่วมกับคนในชุมชน อาทิ งานประเพณีปีใหม่ม้ง เป็นต้น รวมถึงควรเพิ่มการน าเสนอวิถีชีวิตท้องถิ่น
ที่ยังคงความเป็นม้งท่ีเรียบง่าย และรื้อฟื้นประเพณีที่แสดงเอกลักษณว์ัฒนธรรมของม้ง สิ่งนี้จะช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิมไม่ให้สูญหายไป อันเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
 4) ในผลการสรุปสมมติฐาน ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมควรน าแนวคิดความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจท่ีพัก
แรมไปปฏิบัติจริง โดยให้ความส าคัญกับทุกๆ ด้าน เนื่องจากในทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยเฉพาะในผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรมจากธุรกิจที่พักแรม เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนมากท่ีสุด จึงควรให้ กรมการป่าไม้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น หรือองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระดับประเทศ เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมโดยการจัดตั้งโครงการส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมให้ตระหนักถึง
ผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการก่อสร้างที่พักแรมส าหรับนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ค านึงถึง
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โครงสร้างที่แข็งแกร่งและความปลอดภัยของผู้พักอาศัยเป็นหลัก นอกจากนี้ควรมีการสืบสานและรักษาวัฒนธรรมประเพณี
ดั้งเดิม ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแรมตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมและทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชน 
ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งต่อคนในชุมชนให้มีการเตรียมพร้อมรับมือกับการหลั่งไหลเข้ามาของจ านวนนักท่องเที่ยว อันเป็น
รากฐานที่น าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของภูทับเบิก 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยท านองเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่น เพื่อน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบและน าผลที่ได้ไปปรับใช้ใน
การพัฒนาด้านการสร้างความตระหนักต่อผลกระทบจากธุรกิจท่ีพักแรมแก่กลุ่มผู้ประกอบการที่พักแรมเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืนมากยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาบทบาท หน้าที่ ขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ มีต่อการจัดการด้าน
มาตรฐานของธุรกิจที่พัก และมาตรการในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน    
 3. ควรมีการศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้แนวทางใน
การส่งเสริมให้เกิดผลกระทบจากการประกอบธุรกิจที่พักแรมในทางบวกมากที่สุด และมีมาตรการป้องกันให้เกิดผลกระทบ
ในทางลบน้อยที่สุด 
 4. งานวิจัยในโอกาสต่อไป ควรใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลในหลายรูปแบบประกอบกัน เช่น การศึกษาเชิงลึกโดย
วิธีการสัมภาษณ์ โดยอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการที่พักแรมในชุมชนให้เข้ามาช่วยให้ข้อมู ล เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามและได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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การศึกษาแบบจ าลองการขยายตัวของเมืองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV  
กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

The Study of CA-MARKOV Urban Growth Model Study Area:  
Muang District, Samutsakorn Province 

 

กัลป์ กลับแสง1 

วิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์2 

สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล3 

 
บทคัดย่อ 
การศีกษาแบบจ าลองการขยายตัวของเมืองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเทียบความถูกต้องเชิงตัวเลขและเชิงพื้นที่ของแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV กับการขยายตัวของ
เมื อ งและคาดกา รณ์ ก า รขย ายตั ว ของ เ มื อ ง ในปี  พ .ศ .  2 563  โ ดย ในกา รศึ กษา ไ ด้ ใ ช้ ข้ อมู ล ก าร ใข้ ที่ ดิ น  
ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2545 , 2550 และ 2555 เพื่อท าการคาดกาณ์การขยายตัวของเมืองในปี  
พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบจ าลองทั้ง 2 ชนิด และท าการตรวจสอบความถูกต้องใกล้เคียงด้วยภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 
ETM พ.ศ. 2559 โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 ด้วยตาราง
ค านวณค่าผิดพลาด (Error Matrix) ผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV มีค่าความถูกต้องรวม ร้อย
ละ 83.06 และเมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงรูปการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งหมดนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
พื้นที่ ชุมชนและสิ่ งปลูกสร้าง  พบว่าแบบจ าลองซี เอ -มาร์คอฟ CA-MARKOV มีค่ าความถูกต้องร้อยละ 81.81  
และเมื่อท าการจ าลองการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2563 พบว่ามีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้น 33.60 
ตารางกิโลเมตร และพื้นท่ีอื่นๆลดลง 34.60 ตารางกิโลเมตร 

ค าส าคัญ : แบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV การขยายตัวของเมือง 
 
Abstract 
 A study CA-MARKOV Urban Growth Model Study Area: Muang District, Samutsakorn Province has 
an objective to compare the numerical and spatial accuracy of CA-MARKOV model in prediction of urban 
growth and to predict the urban growth in 2020. This study has used the Landuse data that collect from 
Land Development Department (2002, 2007 and 2012) to predict the urban growth in 2016 by using CA-
MARKOV model and verify the accuracy of model’s output by compare the landuse data of satellite 
image, Landsat 7 ETM (2016) and Error Matrix. The results of study found out that CA-MARKOV model has 
accuracy of overall landuse by 83.06 percent and the accuracy of urban area by 81.81 percent. And the 
simulated result of 2020 found out that urban area was increased by 33.60 km2 and the others area 
reduced by 34.60 km2 

Keywords: CA-MARKOV, Urban Growth Model 
                                                           
1 บัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 รองศาสตราจารย์ ประจ าคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
3 อาจารย์ ดร. ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทน า 
 ในปัจจุบันการขยายตัวของเมืองของประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากการ เพิ่มขึ้นของประชากร 
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ความต้องการทางด้านทรัพยากรสูงขึ้นและต้องการที่อยู่อาศัย
มากขึ้นเพื่อรองรับจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะการที่ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ เช่น ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้านการจราจร ความแออัดของชุมชน  
 จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครจึงได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของเมือง 
โดยเป็นพื้นที่ท่ีรองรับการขยายตัวของเมือง อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครมีสถิติของประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น
ของประชากรใน พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2556 ประมาณรัอยละ 24 (ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) มีเศรษฐกิจที่
เติบโตโดยสามารถวัดจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจากแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครยังได้กล่าวถึง
การขยายตัวของเมืองจังหวัดสมุทรสาครว่ามีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นวิเคราะห์ได้จากข้อมูลรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 
2545 ของกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่าพื้นที่เมืองและชุมชน คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นที่ทั้งหมด 
(110 ตารางกิโลเมตร) และ พ.ศ. 2555 คิดเป็นร้อยละ 39 (181 ตารางกิโลเมตร) เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ64 (71 ตารางกิโลเมตร)  
 ดังนั้น เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น การศึกษาแบบจ าลองการขยายตัวของเมือง จึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการวางแผนรองรับและจัดระบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัดสมุทรสาครให้มีประสิทธิภาพ โดยการศึกษานี้ได้ใช้
แบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV เนื่องจากเป็นแบบจ าลองการขยายตัวของเมืองที่มีกลไกการท างานไม่ซับซ้อน        
มีความแม่นย า โดยแบบจ าลองจะท าการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ที่เกิดขึ้น 2 ช่วงปีและจ าลองการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ในปีข้างหน้า แบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV ต้องการปัจจัยที่ส าคัญคือ รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
ช่วงเวลาต่างๆ ท าให้ต้องมีการน าข้อมูลจากการส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) มาใช้ร่วมด้วย เพื่อให้ข้อมูลมีความ
ทันสมัย และสามารถน ามาตีความด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและจ าแนกเป็นรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิ นต่างๆ ได้ ซึ่งเป็น
ปัจจัยส าคัญส าหรับแบบจ าลองและการศึกษาการขยายตัวของเมือง ที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตเป็น
ฐานข้อมูลในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตและใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการทดสอบประสิทธิภาพของ
แบบจ าลองโดยวิเคราะห์จากผลลัพธ์ที่ได้ เปรียบเทียบกับพื้นที่เมืองที่เป็นอยู่จริงในปัจจุบัน เพื่อค านวนค่าความแม่นย าด้วย
วิธีการ Error Matrix 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเทียบความถูกต้องเชิงตัวเลขและเชิงพื้นที่ของแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV กับการขยายตัวของเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพื่อคาดการณ์การขยายตัวของเมืองปี พ.ศ. 2563 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ท าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบด้วย 
1) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพื้นที่ศึกษาการส ารวจภาคสนาม 

1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย 
1) ต ารา เอกสาร ผลงานวิจัย และบทความที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานต่างๆ 
2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พ.ศ. 2545, 2550 และ 2555 จากกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3) ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 7 ต าแหน่ง Path/Row ที่ 129/51 ของ พ.ศ. 2559 จากเว็บไซต์ 

http://www.usgs.gov/ สืบค้นวันท่ี 16 กุมภาพันธ ์2559 
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4) ข้อมูลขอบเขตการปกครองจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้ในการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
2. การส ารวจระยะไกล 

2.1 น าเข้าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยใช้ช่วงคลื่น (Spectral) หรือข้อมูลการสะท้อน ดูดกลืน 
และส่งต่อพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวัตถุ ที่ดาวเทียมได้ท าการบันทึกไว้ มาท าการผสมสีภาพโดยก าหนดให้ช่วงคลื่นที่ 4 
ให้เป็นแสงสีแดง ช่วงคลื่นที่ 5 ให้เป็นสีเขียวและช่วงคลื่นที่ 3 ให้เป็นแสงสีน้ าเงินเพื่อให้เหมาะสมกับการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดินมากที่สุด (วสันต์, 2555) 

2.2 ท าการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต เพื่อให้ได้ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ถูกต้อง 
2.3 น าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ท าการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต และผสมสีแล้ว มาท าการจ าแนก

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยวิธีการจ าแนกข้อมูลแบบไม่ก ากับดูแล (Unsupervised Classificaition) เพื่อใช้ในการส ารวจ
ภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และน าไปท าการจ าแนกข้อมูลแบบก ากับดูแล (Supervised Classification) 
ต่อไป 

2.4 ท าการส ารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงพื้นที่โดยท าการก าหนดต าแหน่งพื้นที่
ตรวจสอบก่อนลงส ารวจจริง และน าผลการส ารวจมาปรับแก้ส่วนท่ีมีความผิดพลาดจากการแปลภาพในข้ันแรก 

2.5 น าข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่ท าการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงเรขาคณิต และผสมสีแล้วมาท าการจ าแนก
ข้อมูลโดยวิธีการจ าแนกข้อมูลแบบก ากับดูแล (Supervised Classificaition) โดยท าการก าหนดพื้นที่ตัวอย่างของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภทเพื่อให้คอมพิวเตอร์ค านวณและสร้างข้อมูลแผนที่จ าแนกการใช้ประเภทท่ีดินตามที่ศึกษา 

3. แบบจ าลอง CA-MAKOV 
3.1 น าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ พ.ศ. 2545, 2550 และ 2555 เพื่อหาแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ของ พ.ศ. 2559 ด้วยโปรแกรม IDRISI ผลลัพธ์ที่ได้คือ ค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง (Probability of Changing) 
และค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง (Transition of Changing) 

3.2 น าค่าความน่าจะเป็นของการเปลี่ยนแปลง (Probability of Changing) และค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง 
(Transition of Changing) ที่ได้มาสร้างแบบจ าลองการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 ด้วยแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-
MARKOV 

3.3 น าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 ที่ได้จากแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV มาท าการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2559 ที่ได้จากการวิเคราะห์จากการส ารวจระยะไกลในข้อ 2.5 เพื่อท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ตารางค านวณค่าผิดพลาด (Error Matrix) ดังที่แสดงในตารางที่ 1 เพื่อค านวณค่าความถูกต้อง
ทั้งหมด 

3.4 น าเข้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ พ.ศ. 2555 และ 2559 เพื่อหาแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินของ พ.ศ. 
2563 ด้วยโปรแกรม IDRISI ผลลพัธ์ที่ได้คือ ค่าความน่าจะเป็นของการเปลีย่นแปลง (Probability of Changing) และค่า
สัดส่วนของการเปลีย่นแปลง (Transition of Changing) 

3.5 น าค่าความน่าจะเป็นของการเปลีย่นแปลง (Probability of Changing) และค่าสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลง 
(Transition of Changing) ที่ได้มาสร้างแบบจ าลองการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2563 ด้วยแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-
MARKOV 
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ตารางที่ 1 ตารางค านวณค่าความผิดพลาด (Error Matrix) 

 
ข้อมูลอ้างอิง 

 1 2 3 k ผลรวมแถว 

ข้อมูลจากแบบจ าลอง      
1 n11 n12 n13 n1k n1+ 
2 n21 n22 n23 n2k n2+ 
3 n31 n32 n33 n3k n3+ 
k nk1 nk2 nk3 n4k n4+ 

ผลรวมสดมภ์ n+1 n+2 n+3 n+4  

ที่มา : Contgatalton and Green (1999) อ้างอิงใน วสันต์ (2555) 
 

Overall Accuracy  =  
∑ 𝑛𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

เมื่อ   𝑖  คือ แถว (Row) และ𝑗 คือ สดมภ์ (Column) 

   𝑛𝑖𝑗   คือ แถวที่ 𝑖 สดมภ์ที ่𝑖 หรือแถวที่ 𝑗 สดมภ์ที่ 𝑗 

   𝑛  คือ ผลรวมทั้งหมด 
4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

4.1 น าแผนที่การขยายตัวของเมือง พ.ศ. 2559 ที่ได้จากแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV มาเปรียบเทียบ
กับแผนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลองในเชิงพื้นที่ 
 

ผลการศึกษา 
1. ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1.1 การจ าแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นที่ศึกษาอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2559 ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่โดยประมาณ 460 ตารางกิโลเมตร โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจระยะไกล และการลงภาคสนาม สามารถ
จ าแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินออกได้เป็น 11 ประเภท โดยสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 2 และ รูปที่ 1 
 

ตารางที่ 2 ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครปี พ.ศ. 2559 

รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ี (ตารางกิโลเมตร) พื้นท่ี (ไร่) ร้อยละ 

พื้นท่ีนา (A1) 1.51 945.09 0.33 
ไม้ผล (A4) 18.66 11,665.57 4.06 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (A9) 175.64 109,774.31 38.16 
ป่าชายเลน (F3) 35.04 21,900.84 7.61 
พื้นท่ีลุ่ม (M2) 29.35 18,343.66 6.38 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (M4) 49.64 31,022.65 10.78 
ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) 32.22 19,512.46 6.78 
หมู่บ้าน (U2) 50.56 31,598.84 10.98 
พื้นท่ีอุตสาหกรรม (U5) 37.27 23,292.25 8.10 
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ (U6) 6.13 3,830.43 1.33 
แหล่งน้ าธรรมชาติ (W1) 25.26 15,785.54 5.49 
รวม 460.27 287,671.63 100.00 
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1.2 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยใช้วิธีการซ้อนทับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยโปรแกรม
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยได้ท าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4 ช่วงเวลา ได้แก่ ปี พ.ศ. 2545 2550 2555 
และ 2559 โดยสามารถสรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ดังตารางที่ 3 และรูปที่ 1 
 

ตารางที่ 3 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2545 2550  
               2555 และ 2559 

รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 พ.ศ. 2545 

อัตราการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2559 

ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

พื้นท่ีนา 34.85 7.68 -29.43 -6.51 -3.90 -0.85 -0.01 -0.01 
ไม้ผล   10.47 2.31 +25.47 +5.52 -16.76 -3.65 -0.51 -0.12 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 221.02 48.74 -29.53 -7.04 -12.37 -2.69 -3.48 -0.85 
ป่าชายเลน   47.68 10.51 -1.90 -0.54 -9.35 -2.04 -1.39 -0.32 
พื้นท่ีลุ่ม   47.78 10.54 -25.41 -5.67 +8.07 +1.76 -1.09 -0.25 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 21.88 4.82 +30.52 +6.59 -3.76 -0.82 +1.00 +0.19 
ตัวเมืองและย่านการค้า  24.69 5.44 +6.26 +1.29 +0.04 +0.01 +0.24 +0.04 
หมู่บ้าน 23.75 5.24 +5.35 +1.10 +17.92 +3.90 +3.54 +0.74 
พื้นท่ีอุตสาหกรรม 13.13 2.90 +10.60 +2.27 +11.89 +2.59 +1.64 +0.34 
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ  1.01 0.22 +0.92 +0.20 +4.15 +0.90 +0.05 +0.01 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  7.22 1.59 +12.89 +2.79 +5.14 +1.12 +0.01 +0.01 
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รูปท่ี 1 แผนที่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ปี พ.ศ. 2545 2550 2555 2559 
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2. การคาดการณ์การขยายตัวของเมืองโดยใช้แบบจ าลองและการเทียบความถูกต้องเชิงพ้ืนที่ 
2.1 การคาดการณ์การขยายตัวของเมอืงและการเทียบความถูกต้องโดยใช้แบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ  

CA-MARKOV 
 การคาดการณ์การขยายตัวของเมืองของแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
พ.ศ. 2445 2550 และ 2555 เพื่อท าการคาดการณ์การขยายตัวของเมือง พ.ศ. 2559 พบว่ามีลักษณะการขยายตัวของเมือง
และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ใกล้เคียงกับรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม โดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4 และรูปที่ 2 

 

ตารางที่ 4 การใช้ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครปี พ.ศ. 2559 ที่ได้จากแบบจ าลองซีเอ -มาร์คอฟ  
             CA-MARKOV 

รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ี (ตารางกิโลเมตร) พื้นท่ี (ไร่) ร้อยละ 

พื้นท่ีนา (A1) 0.65 408.38 0.14 
ไม้ผล (A4) 15.44 9,648.09 3.36 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (A9) 168.40 105,247.40 36.67 
ป่าชายเลน (F3) 32.22 20,140.53 7.02 
พื้นท่ีลุ่ม (M2) 27.82 17,387.41 6.06 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (M4) 48.21 30,130.09 10.50 
ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) 29.90 18,689.33 6.51 
หมู่บ้าน (U2) 56.30 35,187.38 12.26 
พื้นท่ีอุตสาหกรรม (U5) 44.99 28,116.36 9.80 
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ (U6) 8.38 5,238.45 1.83 
แหล่งน้ าธรรมชาติ (W1) 26.90 16,811.05 5.86 
รวม 459.21 287,004.47 100 
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รูปท่ี 2 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครปี พ.ศ. 2559  

ที่ได้จากแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV 
 

 เมื่อเทียบความถูกต้องของแบบจ าลองโดยใช้ตารางค านวณค่าผิดพลาด (Error Matrix) แล้วพบว่า แบบจ าลองซีเอ-
มาร์คอฟ CA-MARKOV มีค่าความถูกต้องรวมร้อยละ 83.06 โดยสามารถสรุปได้ดัง 
ตารางที ่5 
 

ตารางที่ 5 ร้อยละความถูกต้องของแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV โดยใช้ตารางค านวณค่าผิดพลาด  
    (Error Matrix) 

 
A1 A4 A9 F3 M2 M4 U1 U2 U5 U6 W1 รวม 

A1 0.6309 0.1279 0.0778 0.0006 0.2493 0.0020 0.0094 0.1936 0.1237 0.0256 0.0504 1.4912 

A4 0.0038 12.1944 0.7017 0.0313 2.2054 0.0143 0.0567 1.8105 0.7459 0.3033 0.5228 18.5900 

A9 0.0018 0.7697 155.6510 3.5745 0.8358 1.8616 0.2184 7.0248 2.4305 0.4416 2.5459 175.3556 

F3 0.0000 1.2446 1.7321 25.0884 0.7872 0.3343 1.2339 1.9825 1.5077 0.3682 0.7312 35.0101 

M2 0.0013 0.1870 1.1294 0.0476 21.1708 0.1339 0.4631 1.9986 3.4663 0.2319 0.4675 29.2974 

M4 0.0000 0.0071 1.8649 0.3800 0.1448 45.0436 0.0601 1.6161 0.2294 0.1244 0.1482 49.6185 

U1 0.0000 0.0929 0.2909 1.2735 0.4360 0.0058 26.6651 0.0504 0.1590 1.7961 0.4462 31.2159 

U2 0.0036 0.2792 3.6771 0.3059 0.8134 0.5116 0.5037 39.1886 2.3796 0.6083 2.1088 50.3797 

U5 0.0012 0.2757 1.6159 0.4321 0.8278 0.0860 0.0303 0.1372 32.7846 0.7511 0.2827 37.2245 

U6 0.0003 0.0806 0.3267 0.1397 0.1639 0.0885 0.2960 0.4798 0.8197 3.5657 0.1546 6.1154 

W1 0.0104 0.1778 1.3284 0.9512 0.1856 0.1267 0.3665 1.8177 0.3397 0.1654 19.4396 24.9090 

รวม 0.6534 15.4369 168.3958 32.2248 27.8199 48.2081 29.9029 56.2998 44.9862 8.3815 26.8977 459.2072 
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ค่าความถูกต้องรวมสามารถค านวณได้ด้วย 
((0.6309 + 12.1944 + 155.6510 + 25.0884 + 21.1708 + 45.0436 + 26.6651 + 39.1886 + 32.7846 + 
3.5657 + 19.4396) /  459.2072 ) x 100  = 83.06 
 

2.2 การวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV ในเชิงพื้นที ่
 การวิเคราะห์ความถูกต้องของแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV ในเชิงพื้นที่ ท าได้โดยการเปรียบเทียบแผน
ที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2559 ที่ได้จากการส ารวจภาคสนามและรวบรวมข้อมูล กับ 
แผนที่การใช้ประโยชน์ท่ีดินของอ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2559 ที่ได้จากการวิเคราะห์ของแบบจ าลอง มาซ้อนทับ
กันเพ่ือหาความแตกต่างของการใช้ประโยชน์ท่ีดินที่เกิดขึ้นในต าแหน่งหนึ่ง จากการวิเคราะห์ พบว่า แบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ 
CA-MARKOV มีความแม่นย าเชิงพื้นที่ไม่สูงมากนัก เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้ยังมีการแสดงผลการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดพลาดใน
บางต าแหน่ง และมีลักษณะความต่อเนื่องของรูปแบบการใช้ที่ดินท่ีไม่แน่นอน โดยสามารถแสดงได้ดังรูปที่ 3 

 
รูปท่ี 3 แผนที่เปรียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครปี พ.ศ. 2559 ที่ได้จากการแปลภาพถ่ายดาวเทียม

และจากการส ารวจพื้นที่จริงกับ ผลลัพธ์ของแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV 

 

 ทั้งนี้เนื่องจากแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV มีรูปแบบการวิเคราะห์ของแบบจ าลองเป็นแบบพลวัต ซึ่งเป็น
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่ให้ความส าคัญกับพื้นที่รอบข้างและเวลาเป็นส าคัญ โดยที่ไม่มีการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ประโยชน์ท่ีดินกับปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เช่น ความลาดชัน เส้นทาง
คมนาคม ลักษณะของดิน เป็นต้น 
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3. การคาดการณ์การขยายตัวของเมืองในปี พ.ศ. 2563 
 การคาดการณ์การขยายตัวของเมืองในปี พ.ศ. 2563 ด้วยแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV โดยใช้ข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.  2555 และ 2559 เพื่อท าการคาดการณ์การขยายตัวของเมือง พ.ศ. 2563 พบว่ามีลักษณะการขยายตัว 
ของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการขยายตัวของเมืองและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยสามารถ
สรุปได้ดังตารางที่ 6 และรูปท่ี 4ตารางที ่6 และรูปท่ี 4 

ตารางที่ 6 การใช้ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครปี พ.ศ. 2563 ที่ได้จากแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ 
   CA-MARKOV 

รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน พื้นท่ี (ตร.กม.) พื้นท่ี (ไร่) ร้อยละ 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจาก 
ปี พ.ศ. 2559 (ตร.กม.) 

พื้นท่ีนา (A1) 0.22 139.85 0.05 -1.29 
ไม้ผล (A4) 13.60 8,501.90 2.96 -5.06 
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (A9) 158.77 99,231.01 34.57 -16.87 
ป่าชายเลน (F3) 28.07 17,542.75 6.11 -6.97 
พื้นท่ีลุ่ม (M2) 23.95 14,970.52 5.22 -5.40 
พื้นท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (M4) 45.54 28,459.96 9.91 -4.10 
ตัวเมืองและย่านการค้า (U1) 32.00 19,998.71 6.97 +0.78 
หมู่บ้าน (U2) 64.23 40,144.81 13.99 +13.67 
พื้นท่ีอุตสาหกรรม (U5) 52.13 32,580.02 11.35 +14.86 
สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ (U6) 10.42 6,515.22 2.27 +4.29 
แหล่งน้ าธรรมชาติ (W1) 30.35 18,968.92 6.61 +5.09 
รวม 459.29 287,053.67 100.00 -0.98 
 

จากตารางการใช้ประโยชน์ท่ีดินของอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครปี พ.ศ. 2563 ท่ีได้จากแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ 
CA-MARKOV จะพบว่าพ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเพิ่มขึ้นโดยประมาณ 33.60 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่พื้นที่อื่นๆ
ลดลง 34.60 ตารางกิโลเมตร และเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4 จะพบว่าพ้ืนท่ีเมืองมีความหนาแน่นมากข้ึนและขยายตัวออกไปใน
ทิศทางรอบๆจากขอบเขตเดิม และพื้นที่ส่วนใหญ่จะขยายออกไปในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางถนนทางหลวง
หมายเลข 35 และถนนทางหลวงหมายเลข 3242 เป็นการขยายตัวเข้าใกล้กับกรุงเทพมหานครมากขึ้น ซึ่งลักษณะและ
รูปแบบการขยายตัวดังกล่าว มีแนวโน้มการขยายตัวท่ีใกล้เคียงกับการขยายตัวของเมืองในปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2559 และ
สอดคล้องกับนโยบายการใช้ที่ดินซึ่งก าหนดให้พื้นที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอ เป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ใน
บริเวณทิศตะวันตะวันตกของอ าเภอเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองซีเอ -มาร์คอฟ CA-MARKOV 
สามารถน าไปวิเคราะห์ วางแผนรองรับและจัดระบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินของจังหวัดสมุทรสาครให้มีประสิทธิภาพได้ 
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รูปท่ี 4 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครปี พ.ศ. 2563  

ที่ได้จากแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาแบบจ าลองการขยายตัวของเมืองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV กรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครโดย

ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินปี พ.ศ. 2545 2550 2555 และ 2559 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
1. จากการประยุกต์ใช้แบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV เพื่อคาดการณ์การขยายตัวของเมืองใน พ.ศ. 2559 

พบว่าแบบจ าลองสามารถคาดการณ์การขยายตัวของเมืองในปี พ.ศ. 2559 ได้โดยมีค่าความถูกต้องเชิงตัวเลขของรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทตัวเมืองและย่านการค้าร้อยละ 85.42 มีค่าความถูกต้องของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
หมู่บ้านร้อยละ 77.79 มีค่าความถูกต้องของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นท่ีอุตสาหกรรมร้อยละ 88.07 มีค่าความ
ถูกต้องของรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทสิ่งปลูกสร้างอื่นๆร้อยละ 58.31 มีค่าความถูกต้องของรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินประเภทพื้นที่นาร้อยละ 42.31 มีค่าความถูกต้องของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทไม้ผลร้อยละ 65.60 มีค่าความ
ถูกต้องของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าร้อยละ 88.76 มีค่าความถูกต้องของรูปแบบการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทป่าชายเลนร้อยละ 71.66 มีค่าความถูกต้องของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ลุ่มร้อยละ 
72.26 มีค่าความถูกต้องของรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ร้อยละ 90.78 มีค่าความถูกต้องของ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทแหล่งน้ าธรรมชาติ ร้อยละ 78.04 

2. เมื่อพิจารณาถึงความถูกต้องของแบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV ในด้านการแสดงผลในเชิงพื้นท่ีแบบจ าลอง
ยังไม่สามารถให้ความถูกต้องได้มาก เนื่องจากรูปแบบการวิเคราะห์ของแบบจ าลองเป็นแบบพลวัต ซึ่งเป็น การวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงที่ให้ความส าคัญกับพ้ืนท่ีรอบข้างและเวลา ท าให้ไม่มีการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการ
ขยายตัวของเมืองหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เช่น ความลาดชัน ระยะห่างจากเส้นทางคมนาคม ความหนาแน่น
ของประชากร เป็นต้น  
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3. จากการประยุกต์ใช้แบบจ าลองซีเอ-มาร์คอฟ CA-MARKOV เพื่อคาดการณ์การขยายตัวของเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2563 พบว่าพื้นที่เมืองทั้งหมดมีพื้นที่เพิ่มขึ้น 33.60 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่พื้นที่อื่นๆเช่น พื้นที่
เกษตรกรรม พ้ืนท่ีป่าไม้ และพื้นที่ลุ่ม จะลดลงทั้งหมด 34.60 ตารางกิโลเมตร และมีลักษณะการขยายตัวของเมืองออกไปใน
ทิศทางรอบๆ จากขอบเขตเดิม โดยที่พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะขยายออกไปในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรูปแบบการขยายตัวที่
คล้ายกับรูปแบบการขยายตัวของเมืองในช่วงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2559 และสอดคล้องกับนโยบายการใช้ที่ดินซึ่งก าหนดให้
พื้นที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอ เป็นที่อยู่อาศัย และพื้นที่ในบริเวณทิศตะวันตะวันตกของอ าเภอเป็นพื้นที่
เกษตรกรรม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาแบบจ าลองการขยายตัวของเมืองอื่นๆ เพื่อน ามาใช้ในการเปรียบเทียบมาตรฐานของแบบจ าลอง
การขยายตัวของเมือง 

2. ควรมีการศึกษาในพื้นที่เมืองอื่นๆ เพื่อให้สามารถศึกษาศักยภาพของแบบจ าลองเพิ่มเติมได้ 
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การศึกษาวิธีการผลิตและการบรรเลงขิม กรณีศึกษานายวินิจ  พุกสวัสดิ์ 
A Case Study Production and Perform Khim By Mr.Vinit  Puksawat 

 

บุณฑริกา  เจริญชินวุฒิ1 
 

บทคัดย่อ 
ขิมมีต้นก าเนิดมาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกกลาง ต่อมาจึงแพร่หลายเข้าสู่ทวีปยุโรปและเอเชีย โดยเข้ามาใน

ประเทศไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาและมีบทบาทอยู่ในวงดนตรีไทยสมัยรัชกาลที่ 6 มีการปรับระบบเสียงและวิวัฒนาการมา
เรื่อยๆ ตั้งแต่รูปร่าง ขนาด และวัสดุที่ใช้ในการผลิต นายวินิจสามารถผลิตเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายได้ทุกชนิด รวมทั้ง
เครื่องดนตรีต่างชาติ โดยได้รับความรู้เรื่องดนตรีไทยและการสร้างเครื่องดนตรีไทยจากนายประจิตต์ ชัยเจริญ เช่น การหาไม้
ที่มีคุณภาพ คุณลักษณะของไม้ส าหรับน ามาใช้เป็นส่วนประกอบในแต่ละส่วนของเครื่องดนตรีไทย แต่ก็เป็นไปตามหลัก
ธรรมชาติคือ ไม่มีมาตรฐานคงที่คือ ไม้บางชนิดมีความหนาและความบางไม่เท่ากัน  ถ้าใช้ไม้ราคาสูงมาท าขิมอาจมีเสยีงท่ีด้อย
กว่าไม้ธรรมดาหรือเสียงที่ดีกว่า ต้องท าการทดลอง ส าหรับการบรรเลงขิมของนายวินิจ พุกสวัสดิ์ นั้นเริ่มต่อเพลงด้วยการ  
“นอย”   ไม่ได้ต่อเป็นตัวโน้ต  ด ร ม ฟ อย่างในปัจจุบันนี้  เพลงที่สามารถบรรเลงได้ เช่น เพลงแป๊ะ เพลงนางครวญ เพลง
เขมรไทรโยค เป็นต้น แนวคิดในการผลิตที่เป็นมาตรฐานของนายวินิจ พุกสวัสดิ์ คือ การมีเอกลักษณ์เสียงเครื่องดนตรีเป็น
ของตนเอง โดยขิมที่ผลิตออกมาในแต่ละครั้งใช้ไม้ไม่เหมือนกันและเสียงก็ย่อมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กั บว่ามีผู้ช่ืนชอบแบบไหน 
เช่น เสียงขิมแบบสุวิทย์ บวรวัฒนา  เสียงขิมแบบจ านง ส่งศรีวัฒน์ และเสียงขิมแบบชยุดี วสวานนท์ เป็นต้น ผู้ซื้อจะชอบ
เสียงขิมที่แตกต่างกัน ท าให้เสียงขิมเป็นต้นแบบตั้งแต่นั้นมา 
ค าส าคัญ : ขิม   เครื่องดนตรี  การผลิต 
 

Abstract 
 Dulcimer originated from Asia, the Middle East. Later, it spread to Europe and Asia.  By entering 
in the Ayutthaya period and was active in the band Thailand reign of the  sixth with a fine sound 
system and evolved over time. The shape, size and materials used in production. Mr.Vinit Puksawat 
can produce all kinds of instruments. Instruments, including foreign with the knowledge of musical 
instruments and creating Thailand from Thailand of Mr.Prajit Chaicharoen such as finding quality wood. 
Features  of wood for use as components in each of the instruments of Thailand. It is mainly based on 
nature. There is no fixed standard is some trees are thick and some are not equal. If using wooden 
dulcimer high prices do not sound worse than conventional wood or better sound.  Be conducted 
"Noy" was a note Do Re Mi Fa in today. The music can be played as PhlengPae  Phlengnangkruan  
PhlengKhmersaiyok etc. The concept of producing a standard of Mr.Vinit Puksawat is the unique sound 
of their own, the dulcimer is produced each time the timber is not the same and it would be different. 
Based on that interest me like the sound of the dulcimer Suwit Bawonwattana, the sound of the 
dulcimer Jumnong Songsriwat and the sound of the dulcimer Chaudi Wasavanon  etc. Buyers like the 
dulcimer sound different. Since then, the original sound of the dulcimer.  
Keywords : Khim,  Instrument, Production 

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชานาฏยสังคีต คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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อาณาจักรเปอร์เซียเป็นชาติที่มีอารยธรรมเก่าแก่มานานตั้งแต่สมัย 533 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ซึ่งบริเวณแถบนั้นคือ  
ดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าไทกรีสและยูเฟรตีส  ในปัจจุบันประกอบด้วยประเทศตุรกี  อิหร่าน  อิรัก และประเทศในกลุ่มศาสนา
อิสลาม โดยมีชาวเปอร์เซียเป็นชนเผา่อารยันเผ่าหนึ่งได้อพยพเข้าไปตั้งถ่ินฐานจนเป็นกลุ่มชนท่ีส าคัญในแถบนี้ มีอาณาบริเวณ
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาซากรอส (Sagros) เหนืออ่าวเปอร์เซียขึ้นไปประมาณ 400 ไมล์ ชาวเปอร์เซียเป็นทั้ง
นักรบและสนใจในศิลปะวิทยาการต่างๆเป็นอย่างมากจนเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุด ก่อนหน้าความเจริญของยุโรป โดยพบเห็น

ได้จากแหล่งอารยธรรมโบราณหลายแห่งจ าพวกสถาปัตยกรรมที่ตกทอดมา2 มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างมาก ต่อมา

ได้เผยแพร่จนเป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมในยุโรป  เช่น  ภาษา  ดนตรีและอื่นๆ  ตลอดจนเมื่อดินแดนแถบนี้หันมานับถือ
ศาสนาอิสลามได้น าอารยธรรมของเปอร์เซียมาใช้เป็นต้นแบบและกลายเป็นอารยธรรมอาหรับ - เปอร์เซีย แผ่ขยายไปถึง
ดินแดนสามทวีป คือ เอเชียตะวันออก แอฟริกาตอนเหนือและยุโรปตะวันออก  

เส้นทางสายไหม เป็นเส้นทางหนึ่งที่เช่ือมอารยธรรมระหว่างโลกตะวันออกและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกัน  เส้นทางนี้
ชาวเปอร์เซียใช้ในการพาณิชย์เพื่อติดต่อกับอียิปต์  อินเดียทั้งทางบกและทางทะเลไปถึงเมืองจีนโดยผ่านมหาสมุทรอินเดีย
และแวะพักตามเมืองทา่ของประเทศต่างๆในเสน้ทางผ่าน  ดังนั้นจึงท าให้การค้าเจริญรุ่งเรือง  ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 10 ชาว
เปอร์เซียมีความเจริญทางด้านดนตรี ได้ประดิษฐ์ขิมและเครื่องสายอีกหลายอย่างขึ้น  โดยเฉพาะเครื่องสายนี้ท ามาจากเส้น
ลวด ชาวเปอร์เซียมีความช านาญในด้านการรีดและดัดแปลงเส้นลวดให้เป็นสายได้อย่างดีเหตุผลที่สนับสนุนแนวคิดนี้คือ มี
หลักฐานว่านักรบชาวเปอร์เซียมีความรู้ในการน าเอาโลหะ เช่นทองแดงหรือทองเหลืองมารีดให้เป็นเส้นยาวๆ แล้วถักทอเป็น
เสื้อเกราะอ่อนส าหรับสวมใส่เพื่อป้องกันคมหอกคมธนู (สัมภาษณ์ : พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์) นอกจากนั้นขิมในยุคโบราณก็นิยม
ใช้สายทองแดงหรือทองเหลืองขึงตีเพราะให้เสียงก้องกังวานดีกว่าสายที่ท าด้วยวัสดุอย่างอื่น ในยุคแรกๆ นั้นเป็นการขึงสาย
โลหะบนกล่องไม้กลวงท าเป็นรูปทรงแตกต่างกันแล้วใช้นิ้วดีดให้เกิดเสียงจนเกิดเป็นเครื่องดนตรีตระกูลพิณที่เรียกว่า “คายา
คุม” (พิณเกาหลีรูปร่างคล้ายขิมแต่มีหย่องแถวเดียว) ต่อมาภายหลังจึงมีผู้ปรับปรุงโดยเสริมหย่องเข้าไปอีกแถวจนกลายเป็น 
2 แถวแล้วเปลี่ยนมาใช้ไม้คู่เล็กๆ ตีแทนการดีด จึงเรียกว่า  
“แฮมเมอร์ ดัลซิเมอร์” ซึ่งหมายถึงพิณที่บรรเลงด้วยการตีแทนการดดี แล้วก็แพร่หลายไปท้ังทวีปยุโรปและเอเชียตามอิทธิพล
ของอาณาจักรเปอร์เซียประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 เครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งขิมได้เผยแพร่เข้าสู่ยุโรปตอนใต้และ
เผยแพร่เข้าสู่ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ทางดินแดนแถบตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการเผยแพร่เข้าสู่ดินแดนทิศตะวันออกนั้น

เป็นการเผยแพร่เข้ามาสู่จีนในสมัยราชวงศ์หมิง (คริสต์ศักราช 1368 - 1644) โดยพ่อค้าชาวเปอร์เซีย3 ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 

เผยแพร่โดยผ่านแคว้นแคชเมียร์ทางตอนเหนือของอินเดียและจีนตามล าดับ ยุโรปเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า   ซิมบาลอม 
(Cimbalom) อินเดียเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า ชันตูร์ (Santoor) ในขณะที่จีนเรียกว่า หยางฉิน (Yang Qin)   

ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตรมาตั้งแต่
สมัยโบราณ ท าให้ชาติอื่นๆ เช่น  จีน  อินเดีย และกลุ่มประเทศอาหรับ -  เปอร์เซีย แวะเข้ามาติดต่อเพื่อการพาณิชย์และ
เผยแพร่ศาสนาอิสลาม ท าให้ดินแดนแถบนี้เป็นแหล่งผสมผสานทางวัฒนธรรม หลักฐานที่แสดงถึงบทบาทของชาวเปอร์เซีย
และการรับวัฒนธรรมเปอร์เซียปรากฏเด่นชัดในสมัยอยุธยา โดยเฉพาะในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ .ศ. 2199 - 

2231) เป็นระยะเวลาที่ชาวเปอร์เซียได้เข้ามาท าการค้าและถวายตัวรับราชการใกล้ชิดพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ 4 

หลังจากแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ฯ แล้วราชอาณาจักรทั้งสองก็ยังมีการติดต่อไปมาหาสู่กันโดยใช้เส้นทางการเดินเรือทะเล
อยู่ระหว่างเมืองเมตเจลีปะตัมซึ่งเป็นเมืองท่าของอินเดียใต้กับเมืองนัสสะรีม (ตะนาวศรี) ซึ่งเป็นเมืองท่าของกรุงสยาม ชาว
สยามเริ่มรับเครื่องดนตรีและบทเพลงของต่างชาติ  โดยเฉพาะอินเดีย จีน และเปอร์เซีย  เข้ามาปรับปรุงให้เหมาะกับแนวการ
บรรเลงจนกลายเป็นเครื่องดนตรีไทย  เช่น ซอสามสาย  ซอด้วง  กระจับปี่  และปี่ไฉน4 เป็นต้น  
                                                           
2 ไรน่าน  อรุณรังษี, อิหร่านอู่แห่งอารยธรรม. กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรมเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจ ากรุงเทพฯ, 2544. 
3 www.thaikids.com 
4 www.thaigoodview.com 
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ครั้นถึงยุคต้นๆ ของกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อมีพ่อค้าชาวจีนแล่นเรือเข้ามาค้าขายและตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยมาก
ขึ้น ประกอบกับนักดนตรีไทยเห็นชาวจีนน าหยางฉินเข้ามาบรรเลงเล่นกันในชุมชนของชาวจีนและโรงง้ิวจึงเกิดความสนใจ  
ค าว่า “ขิม” ที่คนไทยรู้จักเป็นค าแต้จิ๋วซึ่งออกเสียง ว่า “คิ้ม” ตรงกับค าว่า “ฉิน” (Qin) ในภาษาจีนกลาง มีความหมายว่า 
“เครื่องสาย” และได้น าเครื่องดนตรีชนิดนี้เข้ามาร่วมบรรเลงกับเครื่องดนตรีของไทย เช่น ซอด้วง ซออู้  และเห็นว่ามีความ
ไพเราะน่าฟังเหมาะสมกลมกลืน จึงจัดให้ขิมเป็นเครื่องดนตรีของไทยอีกชนิดหนึ่ง โดยประสมกับวงเครื่องสายจ าพวกซอด้วง  
ซออู้  และขลุ่ยเพียงออ  เรียกว่า  “วงเครื่องสายประสมขิม”  

“ขิม” เริ่มมีบทบาทในวงดนตรีไทยในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยอาจารย์มนตรี ตราโมท เป็นผู้ริเริ่มน าขิมมาบรรเลงกับวง
เครื่องสาย หลังจากนั้นก็มีผู้นิยมบรรเลงขิมกันอย่างแพร่หลาย ขิมจีนรุ่นแรกๆ นั้นน าเข้าจากประเทศจีน เนื่องจากนิยมวาด
ภาพเซียนแปดองค์ของจีนไว้บนฝาขิมต่อมาเมื่อจีนเปลี่ยนแปลงการปกครองและเกิดสงครามกลางเมืองหลายครั้งจนเปลี่ยน
การปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม มีการปิดประเทศ จึงขาดความสัมพันธ์ด้านการค้ากับไทย  

เมื่อจีนปิดประเทศ  ความต้องการขิมในประเทศไทยก็มีเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นแรงจูงใจให้ช่างดนตรีไทยผลิตและ
พัฒนาขิมส าหรับจ าหน่ายเอง ช่างดนตรีไทยได้ประดิษฐ์ขิมข้ึนโดยเลียนแบบ   มาจากขิมโป๊ยเซียน แต่ปรับขนาดให้ใหญ่กว่า   

 
 
 
 

 

 
 
 

      
 

ภาพที่ 1 รูปขิมโป๊ยเซียน 
ที่มา : www.thaikids.com 

ตลอดจนเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะและอุปกรณ์ส าหรับตีขิมให้แตกต่างออกไป เพื่อใช้ตีประกอบในวงเครื่องสาย
ได้อย่างกลมกลืน  นอกจากนี้ยังพัฒนาไม้ตีขิมซึ่งแต่เดิมตรงส่วนปลายไม้เป็นเพียงสันไม้ไผ่เปล่าๆ ไม่มีวัสดุห่อหุ้ม ช่างชาวไทย
ก็หาวัสดุจ าพวกแผ่นหนังมาติดไว้ เวลาตีสายขิมจะมีเสียงไพเราะนุ่มนวลน่าฟังมากกว่า ลวดลายที่วาดบนฝาขิมก็เปลี่ยนเป็น
ลายไทย เช่น ลายเทพพนม หรือถ้าวาดเป็นลายจีนก็เป็นลายจีนแบบไทยที่คิดประดิษฐ์ลายขึ้นเอง เช่น ลายมังกรคู่หรือลาย
จีนอื่นๆ แล้วแต่จินตนาการของช่าง  เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้านขายเครื่องดนตรีไทย ในการผลิตขิมนั้นมีทั้งที่เป็น
อุตสาหกรรมในครัวเรือนและโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งการผลิตขิมเป็นงานฝีมืออย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความประณีต  และความ
ช านาญ ตลอดจนการคัดเลือกวัสดุที่น ามาท าขิม ในปัจจุบันจึงมีช่างผลิตเครื่องดนตรีไทยท่ีผลิตขิมได้ตามเอกลักษณ์ของตัวเอง  

นายวินิจ พุกสวัสดิ์ เป็นผู้ผลิตขิมคนหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาดนตรีมาจากนายประจิตต์  ชัยเจริญ และได้เรียน
ในวิชางานช่างมาบ้าง (สัมภาษณ์ : วินิจ  พุกสวัสดิ์) กล่าวว่าในช่วง พ.ศ. 2514 เป็นช่วงที่ดนตรีไทยก าลังอยู่ในช่วงตกต่ าขีด
สุด นักเล่นดนตรีก็มีอยู่เพียงกลุ่มเล็กๆ และมีอายุมาก จึงหาผู้ร่วมบรรเลงดนตรีได้น้อย  ในวันหนึ่งได้ติดตามครูประจิตต์ไป
เล่นดนตรีที่บ้านคุณพระช่วงเกษตรศิลปะการ ซึ่งนักดนตรีไทยที่มีฝีมือทั้งหมดมักจะไปพบกันช่วงว่างก็คุยกันว่าเครื่องดนตรี
อะไรเล่นง่ายที่สุด สรุปก็คือขิม หลังจากนั้น นายวินิจ พุกสวัสดิ์ เลยตั้งใจค้นคว้าเรื่องขิมและก็เริ่มไปซื้อขิมมาท าการทดลอง
ต่างๆ ผลที่ออกมาคือเสียงดีขึ้น นักดนตรีที่บรรเลงขิมอยู่ชอบใจ ครั้งหนึ่งไม้หน้าขิมของจีนซึ่งมักจะเป็นหน้าต่อกัน 2 ช้ินแตก
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ออกเป็น 4 - 5 ช้ินและละเอียด จึงไปปรึกษานายประเสริฐ อยู่ส าราญ ซึ่งท่านเป็นป่าไม้เขต 8 อยู่ ท่านต้องการค้นคว้าเรื่อง
ขิมอยู่เหมือนกันจึงได้ท่านช่วยเรื่องไม้ ขิมตัวนั้นเลยได้ไม้ชิ้นเดียวกันทั้งแผ่นจนเป็นที่นิยมมาจนถึงทุกวันน้ี  

การศึกษาเครื่องดนตรี “ขิม” ที่เป็นลักษณะเฉพาะของช่างท าเครื่องดนตรีไทยถือเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะช่างที่ผลิตขิมคือ นายวินิจ  ใช้จ าพวกไม้สักทองที่แสดงลายวงปีของไม้อย่างชัดเจนที่เหมือนกันหรือต่อกันมาท าขิม
และใช้ไม้ยาง ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง มีความคงทน มาผลิตขิม  สิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งคือขิมทุกตัวที่ผลิตออกมามีการวางแนวขื่อซึ่ง
ต่างจากช่างท าเครื่องดนตรีคนอื่นๆ ขิมที่นายวินิจผลิตมีทั้งขิม 7 หย่อง 9 หย่อง  3 สายและ 4 สาย นอกจากนั้นนายวินิจได้
คิดค้นประดิษฐ์ขิมสายที่ใช้เฟืองทดก าลังในการปรับแต่งเสียงขิมฯลฯ ขณะที่จุดด้อยของผู้ผลิ ตคนอื่นๆ คือ จะใช้ไม้ที่ไม่มี
ลวดลายและเคลือบสีไม้ปกติมาท าขิม ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อจะสั่งท าและต้องการแบบไหน  การตลาดในปัจจุบัน ขิมที่ผลิตโดยช่าง
วินิจ มียอดขายค่อนข้างสูง เนื่องจากผู้ซื้อนิยมขิมที่เป็นลายไม้และเสียงของขิม มีเสียงของขิมให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับไม้ที่
ใช้ท า ดังนั้นผู้วิจัยจึงด าเนินการวิจัยในหัวข้อการศึกษาวิธีการผลิตและการบรรเลงขิม กรณีศึกษา นายวินิจ  พุกสวัสดิ์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1) ศึกษาประวัติความเป็นมาของขิม 
2) ศึกษาวิธีการผลิตและการบรรเลงขิมของนายวินิจ พุกสวัสดิ ์
3) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมาตรฐานของนายวินิจ พุกสวัสดิ ์

 
ระยะเวลาด าเนินการวิจัย 
 พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิธีการผลิตและการบรรเลงขิม กรณีศึกษานายวินิจ  พุกสวัสดิ์  ผู้วิจัยเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
เอกสาร สิ่งพิมพ์ ต าราที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อรวบรวมการปฏิบัติงานจริงทั้งหมด จากนั้นน าข้อมูลมาเรียบ
เรียงเป็นข้ันตอน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative   Research) และน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Description Analysis) โดยก าหนดแนวทางการศึกษาออกเป็นขั้นตอนดังน้ี 

1) แหล่งข้อมูลที่ศึกษา  
2) วิธีการที่ใช้ในการวิจัย  
3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู  
4) การตรวจสอบข้อมลู 
5) การวิเคราะห์ข้อมลู 
6) การน าเสนอข้อมูล    

1) แหล่งข้อมลูที่ศึกษา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ และงานท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการต่างๆ ดังนี้  
- ส านักหอสมดุกลาง  หอสมดุพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
- ส านักหอสมดุ  มหาวิทยาลยัมหดิล  ศาลายา   
- ห้องสมุด  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  มหาวิทยาลัยมหดิล  
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลในส่วนของวิธีการผลิต จากการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์นายวินิจ พุกสวัสดิ์ 

(เจ้าของโรงงาน) และนายรุ่ง เอ่ียมสะอาด (ช่างท าเครื่องดนตรี) ณ บ้านดนตรีไทย (โรงงาน) เลขที่ 478/1 หมู่ 10 ซอยเพชร
เกษม 67 แยก 5 (ชุมชนเทพพิทักษ์) ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160 
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2) วิธีการทีใ่ช้ในการวิจัย 
2.1) การสัมภาษณ์ (Interview)     
นอกจากการศึกษาทางเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีผูร้วบรวมไว้แล้ว ผู้วิจยัใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมลูโดยการ

สัมภาษณ์ชีวประวตัิและผลงานของนายวินิจ  พุกสวัสดิ์ และบุคคลในแวดล้อมนั้น 
2.2) การสังเกต  (Observation) 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant   Observation) คือ สังเกตและร่วมท าในส่วนของขั้นตอนการ 

ผลิต เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ ท่ีสามารถท าได้และจดบันทึกข้อมูลเพื่อสร้างความสนิทสนมกับผู้ถูกสังเกต 
2.3) การบันทึกภาพนิ่ง  
ผู้วิจัยใช้กล้องถ่ายรูปในการบันทึกข้อมูล โดยถ่ายภาพน่ิงของอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตขิม 

 
3) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้วิจัยใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องถ่ายรูป แบบสัมภาษณ์ สมุดจดบันทึก ฯลฯ เพื่อเก็บข้อมูลและท าการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับขิม และสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของนายวินิจ พุกสวัสดิ์ 
 
4) การตรวจสอบข้อมูล 

ผู้วิจัยได้วางแผนการตรวจสอบข้อมูล  โดยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย  ข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาภาคสนามมาจัดกระท าให้เป็นระเบียบ ดังนี้  

4.1) ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในส่วนของภาคสนาม บุคคลผู้ให้ข้อมูล เอกสารและงานวิจัย 
4.2) จ าแนกเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของข้อมูลในแต่ละด้าน   
4.3) สรุปเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห ์
  

5) การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากเอกสาร บุคคลผู้ให้ข้อมูลภาคสนามเป็นหลัก และท าการ

ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
 
6) การน าเสนอข้อมูล    
 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการศึกษา โดยจัดท าหัวข้อในการน าเสนอดังนี้ 
 6.1) ศึกษาประวัติและความเป็นมาของขิม  
 6.2) ศึกษาวิธีการผลิตและการบรรเลงขิมของนายวินิจ พุกสวัสดิ์  
 6.3) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมาตรฐานของนายวินิจ พุกสวัสดิ์  
 6.4) สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปว่า 1) “ขิม”  มีต้นก าเนิดมาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกกลาง หรือที่เรียกว่า “อาณาจักร
เปอร์เซีย” โดยเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพ่อค้าชาวจีนน ามาบรรเลงเล่นกันในยามว่างหรือ
หลังจากที่ท าการค้าขายเสร็จและเริ่มมีบทบาทในวงการดนตรีไทยสมัยรัชกาลที่ 6 โดยเริ่มมีนักดนตรีไทยน าขิมมาบรรเลงเพลง
ไทย มีการปรับระบบเสียงและวิธีการบรรเลงให้เข้ากับเพลงไทย และขิมได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ ตั้งแต่รูปร่าง ขนาด  วัสดุที่ใช้
ในการผลิตตลอดจนวิธีการบรรเลงที่ต้องปรับปรุงให้เข้ากับขิมชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายหลายชนิด เช่น ขิม 7 หย่อง ขิม 9 
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หย่อง ขิม 11 หย่อง  ขิมแผ่นและขิมเหล็ก 2) วิธีการผลิตขิมต้องใช้ความช านาญอย่างสูง โดยการผลิตขิมมีการปรับเปลี่ยน
หย่องขิม ซึ่งแต่เดิมเป็นขิมโป๊ยเซียนมี 8 หย่อง แต่ในปัจจุบันทางโรงงานผลิตเป็น 7 หย่อง ให้มีลักษณะเหมือนขิมโป๊ยเซียน 
จึงมีการเปลี่ยนหลักยึดสายขิมคือ เดิมเป็นหลักหัวสี่เหลี่ยม ใช้วิธีการหล่อ แต่ในปัจจุบันเครื่องกลึงไม่สามารถจับเหล็กเส้น
สี่เหลี่ยมได้ถนัด การกลึงจึงไม่สะดวก นายวินิจ พุกสวัสดิ์ จึงคิดค้นหาวิธีผลิตหลักขิมได้รวดเร็วขึ้น ประหยัดทั้งวัสดุและแรงงาน  
จงึค้นพบว่าวัสดุที่เหมาะสมที่สุดคือเส้นทองเหลืองแบบหกเหลี่ยม โดยเริ่มจากน าเส้นทองเหลืองหกเหลี่ยมไปใส่ในเครื่องกลึง
ไฟฟ้าตั้งระยะและขนาดหลักตามที่ต้องการ กลึงไล่จากหัวให้เรียงเล็กลงแล้วใช้สว่านเจาะรูส าหรับร้อยสาย 1 รู คือนับจาก
ปลายหลักลงมาประมาณ 1 เซนติเมตร  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา หลักขิมแบบหกเหลี่ยมก็ได้รับความนิยมเรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน การน าหลักขิมหกเหลี่ยมมาใช้ นิยมใช้หลักยึดสายขิมแบบเกลียว ไม่นิยมหลักตอกเพราะถ้าตอกหลักบ่อยๆ 
หลักจะหวาน กินเนื้อไม้ ท าให้ตอกไม่อยู่และเสียงเพี้ยนไม่ได้ระดับเสียงท่ีต้องการ และไม่นิยมวาดลวดลายลงบนฝาขิมเหมือน
ขิมโป๊ยเซียน ฝาขิมและตัวขิมจะท าเป็นลายไม้เรียบๆ หรือลงสีปกติเท่านั้น ส าหรับการบรรเลงขิมของนายวินิจ พุกสวัสดิ์  ใน
สมัยก่อนต่อเพลงในสมัยก่อนครูจะไม่ต่อเพลงเป็นตัวโน้ต ด ร ม ฟ  อย่างในปัจจุบัน  แต่จะต่อเพลงโดยการใช้ค าว่า “นอย”  
โดยให้หาตัวโน้ตเอาเองในเพลงนั้นๆ  นายวินิจ พุกสวัสดิ์ ก็ได้ต่อเพลงพ้ืนๆ เช่น เพลงแป๊ะ เพลงนางครวญ เพลงเขมรไทรโยค 
ฯลฯ   3) การวางขื่อภายในตัวขิมเป็นแนวคิดที่ท าให้เกิดรูปแบบของขิม ซึ่งมีทั้งขิมแบบ 3 ขื่อ 4 ขื่อ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่าง
หนึ่งของเสียงขิมที่ได้แต่ละตัว โดยขิมแต่ละตัวที่ครูแต่ละท่านมาสั่งท าก็มีความชอบไม่เหมือนกัน ภายหลังเมื่อผลิตมากขึ้น
ประกอบกับมีผู้ซื้อท่ีช่ืนชอบขิมหลายแบบ นายวินิจ  พุกสวัสดิ์  จึงตั้งช่ือเสียงขิมเหล่านั้นขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการจ าหน่าย เช่น 
เสียงขิมแบบสุวิทย์ บวรวัฒนา เสียงขิมแบบจ านง ส่งศรีวัฒน์ และเสียงขิมแบบชยุดี วสวานนท์ เป็นต้น   

 
อภิปรายผล  

1) ศึกษาประวัติเคร่ืองดนตรี “ขิม”  
 ขิม  มีต้นก าเนิดมาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกกลาง หรือที่เราเรียกว่า “อาณาจักรเปอร์เซีย” ซึ่งในประเทศ
แถบนี้เรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า “ซันตูร์” (Santoor) ต่อมาจึงแพร่หลายเข้าสู่ทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ่งในทวีปยุโรปเรียก
เครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า  “ดัลไซเมอร์” (Dulcimer) ส าหรับในทวีปเอเชียนั้นได้แพร่เข้ามาตามเส้นทางสายไหมโดยพ่อค้าชาว
เปอร์เซียนโดยเข้ามาทางประเทศจีน ชาวจีนเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ว่า “หยางฉิน” (Yang  Ch’in)  ขิม  เริ่มเข้ามามีบทบาท
ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพ่อค้าชาวจีนน ามาบรรเลงเล่นกันในยามว่างหรือหลังจากที่ท าการค้าขายเสร็จ  
แต่ขิมเริ่มมีบทบาทในวงการดนตรีไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่ 6 โดยเริ่มมีนักดนตรีไทยน าขิมมาบรรเลงเพลงไทย โดยมีการปรับ
ระบบเสียงและวิธีการบรรเลงให้เข้ากับเพลงไทย และขิมได้มีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ ตั้งแต่รูปร่าง ขนาด วัสดุที่ใช้ในการผลิต
ตลอดจนวิธีการบรรเลงที่ต้องปรับปรุงให้เข้ากับขิมชนิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นมากมายหลายชนิด เช่น ขิม 7 หย่อง  ขิม 9 หย่อง   
ขิม 11 หย่อง ขิมแผ่นและขิมเหล็ก  เป็นต้น การผลิตเครื่องดนตรี “ขิม” ในอดีตมีความแตกต่างกับในสมัยปัจจุบัน คือ 
สมัยก่อนช่างส่วนมากที่ผลิตมักไม่มีความรู้ในเรื่องของเครื่องดนตรีหรือช่างบางคนไม่เป็นเครื่องดนตรีเลยก็มี ดังนั้นเครื่อง
ดนตรีที่ผลิตออกมามักจะไม่มีคุณภาพ ประกอบกับการหาวัตถุดิบหรือไม้ ระยะเวลาในการผลิต ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใน
เรื่องของเสียง  และต้องอาศัยประสบการณ์ ความอดทนเป็นอย่างมาก ในอดีตนายวินิจ พุกสวัสดิ์ เป็นช่างท าเครื่องดนตรีคน
หนึ่งที่สามารถคิดค้นการผลิตเครื่องดนตรี “ขิม” ที่ท าการผลิตออกมาแล้วเครื่องดนตรีมีคุณภาพ เสียงไพเราะ ด้วยวิธีการวาง
ระบบขื่อภายในตัวขิม ซึ่งจะท าให้เสียงขิมที่ออกมามีเสียงกังวาน เสียงไม่อับ และใช้ไม้ที่มีคุณภาพ เช่น ไม้สัก  ไม้ยาง ฯลฯ  
ซึ่งแนวคิดนี้เป็นความคิดของนายวินิจ พุกสวัสดิ์ เป็นผู้ริเริ่มขึ้นคนแรกจนมาถึงปัจจุบันขิมที่ผลิตก็ยังมีคุณภาพเหมือนเดิม  
และต่อมาก็มีช่างท าเครื่องดนตรีหลายคนได้เห็นแนวทางการท าเครื่องดนตรีจึงน ามาท าบ้างและแพร่หลาย  ในโรงงานผลิต
เครื่องดนตรีแต่ละแห่งก็จะขายในราคาที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะก าหนดราคาเอง ซึ่งในปัจจุบันก็มีโรงงานเกิดขึ้นมากมาย 
ท าให้มีคู่แข่งทางการค้าขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของผู้ขายว่าจะดึงดูดลูกค้าได้อย่างไร 
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2) ศึกษาวิธีการผลิตและการบรรเลงขิมของนายวินิจ พุกสวัสด์ิ  
วิธีการผลิตขิม นายวินิจเป็นช่างท าเครื่องดนตรีที่มีความช านาญ สามารถสร้างเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายได้  

ทุกชนิด รวมทั้งเครื่องดนตรีของต่างชาติด้วย โดยได้สั่งสมความรู้เรื่องดนตรีไทย และการสร้างเครื่องดนตรีไทยมาจากคุณครู
ประจิตต์ ชัยเจริญ ซึ่งนายวินิจก็ได้มีความสนใจการสร้างเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย โดยมีความช่ืนชอบขิมเป็นพิเศษ 
ซึ่งจะใช้ความประณีต ใส่ใจรายละเอียดในการท าทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสรรหาไม้ที่มีคุณภาพ คุณลักษณะที่เหมาะส าหรับ
น ามาใช้เป็นส่วนประกอบในแต่ละส่วนของเครื่องดนตรีไทย ในการใช้ไม้ท าขิมบางครั้งไม้ชนิดเดียวกัน ท าขิมสองตัว เสียงขิม
ยังต่างกัน แม้ว่าจะใช้สัดส่วนต่างๆ เท่ากัน แต่ก็เป็นไปตามหลักของธรรมชาติ ไม่มีมาตรฐานคงท่ี จะใช้ไม้สัก ไม้ชิงชัน หรือไม้
ราคาสูงมาท าขิม ก็อาจจะมีเสียงที่ด้อยกว่าไม้ขนุน ไม้ฉ าฉา ไม้ยางได้ และการติดขื่อภายในตัวขิมก็มีทั้ง 3 ขื่อ 4  ขื่อ และ 5 
ขื่อ  ซึ่งจะให้คุณภาพเสียงที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับความช่ืนชอบของผู้บรรเลง จากการสัมภาษณ์นายวินิจ พุกสวัสดิ์ เล่าว่าใน
สมัยก่อนตอนที่อาศัยอยู่กับครูประจิตต์ ชัยเจริญ ได้ศึกษาการท าเครื่องดนตรีหลากหลายชนิด เช่น จะเข้ ขิม ซอด้วง ซออู้ 
ฯลฯ และได้มีโอกาสเรียนเครื่องดนตรีที่ตนเองท าขึ้น และสมัยก่อนซ้อมเกือบทุกวันแล้วแต่มีงานเข้ามาว่าจะมากหรือน้อย 
นายวินิจเล่าต่ออีกว่าการต่อเพลงในสมัยก่อนครูจะไม่ต่อเพลงเป็นตัวโน้ต ด ร ม ฟ  อย่างในปัจจุบันนี้ แต่จะต่อเพลงโดยการ
ใช้ค าว่า “นอย”  โดยให้หาตัวโน้ตเอาเองในเพลงนั้นๆ  นายวินิจก็ได้ต่อเพลงพ้ืนๆ เช่น เพลงแป๊ะ เพลงนางครวญ เพลงเขมร
ไทรโยค ฯลฯ เพลงประเภท 3 ช้ัน และในบางวันก็มีลูกศิษย์ของหลวงไพเราะเสียงซอมาเรียนกับครูประจิตต์ด้วย ซึ่งก็เบาแรง
ของครูในการต่อเพลงให้คนอื่นๆ เพราะว่าครูจะได้ไม่เหนื่อย จากการบรรเลงขิมของนายวินิจ พุกสวัสดิ์ อาจดูเหมือนธรรมดา
ว่าใครๆ  ก็ตีขิมเป็น  แต่ในความเป็นจริงแล้วหาได้ยากคือ การที่นายวินิจมีความสามารถในทางการช่างและยังสามารถเล่น
เครื่องดนตรีนั้นได้ย่อมไม่ธรรมดา เพราะช่างที่ท าเครื่องดนตรีในสมัยก่อนส่วนใหญ่เล่นเครื่องดนตรีไม่เป็น เมื่อเทียบกับนาย
วินิจซึ่งเป็นทั้งช่างและนักดนตรี อย่างเช่นเครื่องดนตรีขิมที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ท าให้ได้รู้ว่านายวินิจไม่เพียงเป็นช่างท า
เครื่องดนตรีที่มีฝีมือ ยังมีพรสวรรค์และพรแสวงอยู่ในตัวเอง ซึ่งหาได้ยาก  ส าหรับวิธีการตั้งเสียงของนายวินิจ ในสมัยก่อนจะ
ใช้ขลุ่ยเพียงออในการตั้งเสียง เพราะว่าเป็นเสียงท่ีตรง ไม่เพี้ยน ใช้ส าหรับตั้งเสียงเครื่องสาย เช่น ขิม ซอด้วง ซออู้ จะเข้  เป็น
ต้น  แต่เมื่อขิมมีจ านวนมากขึ้นประกอบกับลูกค้าสั่งขิมจ านวนมากจึงใช้เครื่องจูนเนอร์เป็นตัวช่วยในการตั้งเสียง ซึ่งการตั้ง
เสียงจะเริ่มตั้งเสียงโน้ตตัวใดก่อนก็ได้ โดยการสังเกตปุ่มที่เครื่องจูนเนอร์  เมื่อปรับเสียงได้ตรงตามนั้นแล้วปุ่มก็จะเป็นสีเขียว 
ซึ่งสังเกตได้ง่าย จึงสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลา ประกอบกับนายวินิจมีอายุมากข้ึนและหูมีปัญหา ในปัจจุบันการตั้งเสียง
ขิมจึงให้ลูกชายคนโตเป็นผู้ตั้งเสียง เพราะจะได้ความแม่นย ามากกว่า 

3) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมาตรฐานของนายวินิจ พุกสวัสด์ิ  
 แนวคิดในการผลิตขิมที่เป็นมาตรฐานของนายวินิจ พุกสวัสดิ์ จากการที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์คือ ก่อนอื่นต้องหาเอกลักษณ์
ทางเสียงของตนเองให้ได้ เช่น การวางขื่อภายในตัวขิม เนื่องจากขิมในสมัยก่อนไม่ใช้น็อตหรือตะปูตอกในการยึดไม้ แต่ใช้กาว
หนังในการเช่ือมต่อไม้ส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน เมื่อน ามาต้มในน้ าร้อน กาวท่ีทาประสานกันไว้เกิดละลาย ช้ินส่วนของขิมจึงแยก
ออกจากกัน การทดลองขิมให้ได้ดีคือต้องเป็นคนช่างสังเกต มีความอุตสาหะ หลังจากนั้นก็จะเกิดความเช่ียวชาญ  ล าดับแรก
นายวินิจได้น าแนวคิดนี้มาจากการสังเกตการวางขื่อลอยในเครื่องดนตรีกีตาร์ของเพื่อนโดยสังเกตขื่อที่วางอยู่ภายในตัวกีตาร์ 
จึงน าแนวคิดนี้มาปรับใช้ในการวางขื่อของขิม ซึ่งการวัดระยะใส่ขื่อภายในตัวขิมก็จะมีวิธีคิดค านวณเป็นตัวเลขว่าควรจะใส่ขื่อ
ตรงไหน อย่างไร  ถ้าวัดระยะผิดเสียงก็จะออกมาไม่ดี  ปกติแล้วการวางขื่อจะวางโดยวัดความยาวระหว่างช่องที่ท าลิ้นชักใส่
เข้าไป ความยาวประมาณ 9 เซนติเมตร  และระยะห่างระหว่างขื่อปกติกับขื่อลอยจะห่างกันประมาณ 16 เซนติเมตร ท าให้
เสียงออกมากลมกลืนและไม่ผิดเพี้ยน  จากน้ันช่างเล็กได้ทดลองวางขื่อหรือวางกระดูกในสัดส่วนใหม่ ที่ส าคัญคือเพิ่มขื่อหรือ
กระดูกลอยในด้านเสียงต่ า ด้วยสัดส่วนที่ค่อยๆ ทดลองทั้งขนาดและต าแหน่งที่จัดวาง ท าให้เสียงที่เกิดขึ้นมีคุณลักษณะที่
ถูกใจนักดนตรีไทย นอกจากการวางขื่อภายในตัวขิมแล้ว ไม้ที่ใช้ท าขิมก็มีผลค่อนข้างมาก ปกติแล้วไม้ที่ใช้ท าขิมเป็นไม้สัก ไม้
ยาง ที่มีความคงทน เนื่องจากมวลของไม้แต่ละชนิดไม่เหมือนกัน เพราะมวลหน้าไม้ของแผ่นหน้าขิมมีส่ วนช่วยอย่างมาก        
ต้องค านึงถึงการหดตัวของไม้ ต้องน าไม้มาวิเคราะห์เพื่อหามวลของไม้ที่ใกล้เคียงกัน ระยะห่างของขื่อภายใน ดังนั้นในการท า
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ขิมให้ได้แต่ละเสียงจึงใช้เวลาร่วมปีกว่าจะคิดค้นได้ อย่างเช่น เสียงขิมแบบสุวิทย์ บวรวัฒนา  เสียงขิมแบบจ านง ส่งศรีวัฒน์   
ซึ่งเสียงแบบชยุดี  วสวานนท์ เป็นสูตรใหม่ที่ขยายให้หน้าของขิมกว้างขึ้นกว่าเดิม การวางขื่อภายในตัวขิมถ้าเป็นเสียงแบบ       
สุวิทย์  บวรวัฒนา ขื่อภายในตัวขิมจะมี 5 อัน และถ้าเป็นเสียงขิมแบบจ านง  ส่งศรีวัฒน์  ขื่อภายในตัวขิมจะมี 3 อัน จะเห็นได้
ว่าขิมแต่ละตัวขื่อไม่เท่ากัน แล้วแต่จะชอบเสียงที่ท าออกมา สูตรท าขิมเหล่านี้จึงเกิดขึ้นมาจากเสียงแต่ละแบบที่นายวินิจ
ทดลองท าขิม ในปัจจุบันเวลาลูกค้าสั่งขิมกับนายวินิจจึงบอกด้วยว่าจะเอาเสียงของขิมแบบใด จากการที่มีประสบการณ์ในการ
ท าขิมหลายแบบ จึงท าให้เกิดเสียงขิมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครและขายได้ และสัญลักษณ์ที่ใช้บนตัวขิมจะใช้ค า
ว่า “เสียงทิพย์”  ส าหรับส่วนประกอบถัดมาคือ สายที่ใช้ขึงบนตัวขิมต้องเป็นสายทองเหลืองเท่านั้นเพราะมีความยืดหยุ่นดี   
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากงานวิจัยเรื่อง  การศึกษาวิธีการผลิตและการบรรเลงขิม กรณีศึกษานายวินิจ พุกสวัสดิ์ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษา 
มีข้อเสนอแนะดังนี ้

1) ควรศึกษาวิธีการสร้างเครื่องดนตรีประเภทอื่นๆ เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ให้ดีขึ้น และเก็บบันทึกข้อมูลไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร  

2) ควรให้สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ เปิดวิชาสอนการซ่อมแซมเครื่องดนตรีพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ 
ที่จะซ่อมแซมเครื่องดนตรีของตนเองทั้งก่อนและหลังบรรเลงในยามคับขัน จะได้ทราบถึงขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา เมื่อเกิด
ความเสียหาย 
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การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้ง เพื่อค้นหาแนวทาง 
สร้างความพึงพอใจในการใช้งานของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

The Analysis of User’ Feedback on Using Mobile Banking Application in Order to 
Search for Satisfaction of Using Kasikorn Bank and Siam Commercial Bank Services 

 
ปภัสรา ถนอมทรัพย์1 
ภัทรภร สังขปรีชา1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยของผู้ใช้งานในการเลือกใช้แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking 
Plus และ แอปพลิเคชัน SCB Easy และศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั้งสองแอปพลิเคชัน ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันของทั้ง 2 ธนาคาร จ านวน 12 คน และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานเลือกใช้แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus รู้จักและติดตั้ง
แอปพลิชันโดยพนักงานสาขาของธนาคาร เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้ คือความสะดวก มีระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชัน
เฉลี่ยไม่เกิน 5 ปี และระยะเวลาเฉลี่ยการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันประมาณ 10 ครั้งต่อเดือน ส่วนผู้ใช้งานเลือกใช้แอปพลิเคชัน 
SCB Easy โดยรู้จักจากเว็บไซต์ของธนาคารและท าการติดตั้งแอปพลิเคชันด้วยตนเอง เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้ คือ 
ความสะดวก มีระยะเวลาการใช้งานแอปพลิเคชันเฉลี่ยไม่เกิน 5 ปี มีความพึงพอใจจากการใช้แอปพลิเคชัน คือ ความปลอดภัย 
และมีระยะเวลาเฉลี่ยการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันประมาณ 5 ครั้งต่อเดือน ด้านการเปรียบเทียบความพึงพอใจนั้นพบว่า 
ผู้ใช้งานพบว่าแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus มจีุดเด่น คือ ใช้งานสะดวก แต่มีจุดด้อย คือ ความปลอดภัย ส่วนแอป
พลิเคชัน SCB Easy มีจุดเด่น คือ ความปลอดภัย แต่มีจุดด้อย คือ รูปแบบแอปพลิเคชันใช้งานยาก ซับซ้อน ซึ่งส่วนใหญ่
ผู้ใช้งานช่ืนชอบแอปพลิเคชันของ K-Mobile Banking Plus มากกว่า เพราะใช้ง่าย สะดวก และมีรูปแบบสวยงาม 

ค าส าคัญ: การเปรียบเทียบ, ความพึงพอใจ, แอปพลิเคชันโมบายแบ้งค์กิ้ง, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย ์
 

Abstract 
 This study was qualitative research. The objectives of the research were to study factors affecting 
users’ decision in choosing “K-Mobile Banking Plus” and “SCB Easy” and to compare the users’ satisfaction 
towards such applications. The data was collected from In-Depth Interview with 12 application users (who 
use the applications of 2 banks) and data was analyzed in descriptive statistics. The results of study 
found that user knew the “K-Mobile Banking Plus” from bank officers. The reason to use the application 
is convenience. The average usage time is less than 5 years, and the frequency of application use is 10 
times per month. Users know “SCB Easy” from Bank’s website and installed the application by themselves. 
The reason to use the application is convenience. The average usage time is less than 5 years. Their 
satisfaction from the application is security, and the frequency of application use is 5 times per month. In 
terms of users’ satisfaction, the features of the “K-Mobile Banking Plus” are easy to use, but the negative 
feature is security. The feature of “SCB Easy” is security, but the negative features are not easy to use, 
complicated. Mostly, users like the “K-Mobile Banking Plus” because it is easy to use, convenient, and 
beautiful appearances. 

Keywords:  Comparison, Satisfaction, Mobile banking application, Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank 
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บทน า 
 ในอดีตถ้าพูดถึงการท าธุรกรรมทางการเงินคนส่วนใหญ่ทั่วไปคงนึกถึงการเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร ไม่ว่าจะ
เป็นการฝาก ถอน โอน หรือ จ่ายเงิน  แต่พอเข้าสู่ยุคถัดมาในช่วงปี พ.ศ. 2526  การท าธุรกรรมทางการเงินสามารถท าผ่านตู้
เอทีเอ็ม (ATM) (พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย, 2553) ซึ่งหมายถึงบริการ การถอนเงินสด การโอนเงินระหว่างธนาคาร และการช าระ 
ใบเสร็จต่างๆ นอกจากน้ียังมีศูนย์บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ ที่สามารถรับช าระค่าบริการ ทั้งค่าสาธารณูปโภค หรือการ
ช าระ ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบ้าน และค่าบัตรเครดิตต่างๆ ท่ีเพิ่มความสะดวกมากขึ้นในการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยที่ไม่
ต้องท ารายการผ่านทางสาขาของธนาคารอีกต่อไป   

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวล้ าทันสมัยมากขึ้น โทรศัพท์มือถือสามารถท าผ่านโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้น
ส าหรับใช้งาน หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแอปพลิเคชัน (Application) ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ หรือ บริการแชท
คุยกันผ่านมือถือ จึงท าให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนในปัจจุบัน ซึ่งเพราะเหตุนี้เองในช่วง
ปี พ.ศ. 2543 ธนาคารต่างๆ ได้เห็นช่องทางในการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า โดยการน าเทคโนโลยีบริการ การท าธุรกรรม
ผ่านโทรศัพท์มือถือภายใต้ระบบของการส่งข้อความสั้น (SMS) แต่เปิดให้บริการเฉพาะสอบถามยอดเงิน และการโอนเงิน
ระหว่างบัญชีของผู้ใช้งานเท่านั้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องขึ้น จึงท าให้เกิดแนวคิดในการท าแอปพลิเคชันของ
ธนาคารที่สามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน หรือที่เรียกว่าโมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) (rockypoly.blogspot.com, 2554) 

ในยุคเริ่มแรกของโมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) เป็นยุคของการใช้การส่งข้อความสั้น (SMS)  ยังไม่มรีะบบ
ความปลอดภัยที่ดีพอ ทางธนาคารจึงเปิดให้ใช้งานในส่วนของการตรวจสอบยอดเงิน การเตมิเงิน และ การจ่ายใบเสร็จต่างๆ 
เท่านั้น เพราะทางธนาคารพิจารณาแล้วว่าบริการเหลา่นี้มีความเสีย่งไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ดบีริการการส่งข้อความสั้น (SMS) 
นี้กลับไมเ่ป็นที่แพร่หลายและได้รบัความนิยมมากนัก ทางธนาคารจงึมีการต่อยอดและพัฒนาการบริการ จนเข้าสูยุ่คของการ
ใช้งานโทรศัพท์ซิมทูลคิท (SIM Toolkit) ซึ่งเป็นยุคถัดมาของโมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) การใช้งานนี้มีความทันสมัย
มากขึ้นโดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างค่ายโทรศัพท์มือถือกับธนาคาร โดยมีการน าบริการต่างๆ บรรจลุงในซิมการ์ด (SIMCARD) 
ของเครือข่ายโทรศัพท์ซึ่งมีความปลอดภัยค่อนข้างสูง บริการนีเ้รียกกันว่าเอทีเอ็มซิม (ATM SIM) โดยในช่วงนี้เองเริ่มมีจ านวน
ผู้ใช้งาน Internet Banking On Mobile เพิ่มมากข้ึน แต่โทรศัพท์มือถือท่ีใช้งานกันอยู่ในยุคนั้นความเร็วอินเทอรเ์น็ตก็ยังไม่มี
คุณภาพมากนัก จึงท าให้การใช้งาน Internet Banking มีข้อจ ากัดมาก (“ความปลอดภัยในการใช้ Mobile Banking”,ม.ป.ป.) 
 จากการค้นคว้าข้อมูลจาก Zocial Inc. (2557) ซึ่งเป็นสถาบันผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูลบนโลกออนไลน์ พบว่า ช่องทางการ
ท าธุรกรรมทางออนไลน์หรือแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งในประเทศไทยท่ีมีผู้ใช้งานมากท่ีสุด 2 อันดับแรก คือ ธนาคารกสิกร
ไทยคิดเป็นร้อยละ 36 และ ธนาคารไทยพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ 32 เนื่องจากผู้ใช้งานมีวัตถุประสงค์การใช้งานในแต่ละ
ธนาคารแตกต่างกัน 

แอปพลิเคชัน (Application) K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย ได้ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2552 
เป็นการให้บริการทางการเงินที่มีการใช้งานได้ตามที่ต้องการ โดยทางธนาคารกสิกรไทยได้ท าการวิจัยและออกแบบพัฒนา
แอปพลิเคชันให้มีรูปแบบการใช้งานท่ีดูทันสมัย ใช้งานง่าย มีบริการการท าธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถ
ท าธุรกรรมทั้งตรวจสอบยอด โอนเงิน เติมเงิน และจ่ายบิลได้ง่าย ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก 
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการบริการแบบ One Stop Service เป็นการบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ซึ่งเป็นการน าบริการที่
เกี่ยวข้องกันทั้งหมดมาไว้ในจุดบริการเดียวกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการให้กับลูกค้า (ข้อมูลแอปพลิเคชันของ
ธนาคารกสิกรไทย ,2556) 

แอปพลิเคชัน (Application) SCB Easy  ของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เปิดบริการการท าธุรกรรม
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีจุดเด่นในการให้บริการ คือ ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ 
ไม่ต้องเปลี่ยนซิมการ์ด ใช้งานได้กับทุกเครือข่าย เพียงแต่โทรศัพท์มือถือต้องสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ เป็นรูปแบบบริการ
ธนาคารออนไลน์ส าหรับลูกค้าที่ใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่สะดวกและง่ายกับการตรวจสอบยอดเงิน       
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การเช่ือมโยงทุกบัญชีของลูกค้ากับธนาคารไทยพาณิชย์ไว้ในท่ีเดียว การโอนเงินหลากหลายประเภทตลอด 24 ช่ัวโมง (ข้อมูล
แอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์, 2555) 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแอปพลิเคชัน (Application) ของทั้ง 2 ธนาคารมีความแตกต่างกัน โดยข้อเปรียบเทียบจุดเด่น
แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย และ SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ เช่น K-Mobile 

Banking Plus สามารถตกแต่งแอปพลิเคชันให้สวยงามได้ดังใจ, จ่ายบิลทันใจด้วยการสแกนบาร์โค้ด และ SCB Easy มี

ความสามารถในการท าธุรกรรมเสมือนใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์, มีความปลอดภัยสูงเทียบเท่ากับ SCB Easy Net  
ซึ่งจากข้อมูลของจ านวนผู้ใช้บริการโมบายแบงกิ้ง ที่เลือกใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) 

ของธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็น 2 อันดับแรก มีความต้องการและความพึงพอใจท่ีแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึง
ต้องการท าการศึกษาถึงการเปรียบเทียบความพึงพอใจของแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของทั้ง 2 ธนาคาร เพื่อให้ทราบปัจจัย
ในการเลือกใช้จากผู้ใช้งาน อันจะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ได้ตรงกับความต้องการ และเพื่อเป็ นแนวทางส าหรับผู้ผลิต 
เพื่อน าผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิผลที่ดีท่ีสุดต่อธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
 1. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในการเลือกใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย 
 2.  เพื่อค้นหาปัจจยัในการเลือกใช้แอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย ์
 3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย และ 
แอปพลิเคชัน SCB Easy ของธนาคารไทยพาณ ิชย์ 
 

ประโยชน์ของการศึกษาค้นคว้า 
 1. เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ทีส่นใจใช้งานโมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) ได้ทราบถึงจุดเด่น จดุด้อยของแอปพลิเค
ชัน K-Mobile Banking Plus และ แอปพลิเคชัน SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ อันจะเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ
เลือกใช้งานได้ตรงกับความต้องการ 

2. เพื่อได้ทราบถึงการเปรียบเทียบท้ังข้อดี และ ข้อเสีย ของแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus และ แอป
พลิเคชัน SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ และเพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ผลิตแอปพลิเคชัน น าผลการวิจัยมาปรับปรุง 
และพัฒนาระบบให้ตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานและ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีท่ีสุดตอ่ธนาคารกสิกรไทย 
และ ธนาคารไทยพาณิชย ์
 

กรอบแนวคิดการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus 
ของธนาคารกสิกรไทย 

- แอปพลิเคชัน SCB Easy ของธนาคารไทย
พาณิชย ์

- ปัจจัยการเลือกใช้แอปพลิเคชันของทั้ง 2 ธนาคาร 
- การรับรูเ้กี่ยวกับแอปพลเิคชันของทั้ง 2 ธนาคาร 
- พฤติกรรมเกี่ยวกับใช้งานแอปพลิเคชันท้ัง 2 

ธนาคาร 
 

ทีน่ ามาสู่การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทย
พาณิชย ์



การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

 

1232 - ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยในการเลือกใช้งาน, การรับรู้, พฤติกรรมของผู้ใช้งาน และความ

พึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย และ แอปพลิเคชัน SCB Easy ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 12 คน โดยมี
เหตุผล คือ เป็นจ านวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนไม่มากหรือน้อยเกินไป ส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร และมีการใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของทั้ง 2 ธนาคารนี้เท่านั้น ซึ่งมีระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึง เดือนธันวาคม 2558 
 กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยครั้งนี้ คือกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus และ กลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
SCB Easy  ที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาศึกษาในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มแบบการเลือกแบบบอกต่อ 
โดยเหตุผลที่เลือกการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีนี้ เพราะผู้ท าวิจัยรู้จักผู้ที่ใช้งานท้ัง 2 แอปพลิเคชันน้ี เป็นวิธีการที่สัมภาษณ์จากกลุ่ม
ตัวอย่างคนหนึ่งที่ผู้วิจัยรู้จัก และผู้ให้สัมภาษณ์ได้ท าการแนะน าผู้ให้สัมภาษณ์คนต่อไปที่ใช้บริการแอปพลิเคชันของทั้ง 2 
ธนาคาร และน าเสนอข้อมูลการวิจัยแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1: ผลการวิจัย การเลือกใช้แอปพลิเคชนัโมบายแบงกิ้งของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

K-Mobile Banking SCB Easy 
1. ปัจจัยที่ท าใหผู้ใช้งานเลือกใช้แอปพลิเคชัน 
   - เพราะ ความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถท าได้
หลายบริการในแอปพลิเคชันเดียว และมีความไว้วางใจ และ
เช่ือมั่นในช่ือเสียงของธนาคาร 

1. ปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้งานเลือกใช้แอพพลิเคชัน 
    - เพราะ ความสะดวกในการท าธุรกรรมทางการเงิน และ
เช่ือมั่นในช่ือเสียงของธนาคารที่ดูมีความน่าเช่ือถือ มีมาตรฐาน 
และความปลอดภัย 

2. การรับรู้เกีย่วกับแอปพลิเคชัน 
    - โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้งานรู้จักแอปพลิเคชัน K-Mobile 
Banking Plus โดยได้รับค าแนะน าจากพนักงานสาขาของ
ธนาคารกสิกรไทย ส่วนผู้ที่เป็นลูกค้าเดิมมานาน จะท าการ
สืบค้นข้อมูลด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และบาง
คนได้รับค าแนะน าจากผู้ที่ เคยดาวน์โหลดมาใช้แล้ว โดย
ขั้นตอนการดาวน์โหลดนั้นสามารถท าได้ง่าย แต่ขั้นตอนการ
ติดตั้งค่อนข้างมีความยุ่งยาก แต่มีบางคนท่ีเลือกจะดาวน์โหลด
เอง แล้วให้พนักงานสาขาของธนาคารท าการติดตั้งให ้

2. การรับรู้เกีย่วกับแอปพลิเคชัน 
    - โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้งานแอปพลเิคชัน SCB Easy รู้จักโดย
การหาข้อมูลทางเว็บไซต์ของธนาคาร เพราะมีบัญชีของ
ธนาคาร สามารถดาวน์โหลด และติดตั้งได้ด้วยตนเอง  
นอกจากน้ีมีผูส้ัมภาษณ์บางคนไดร้ับค าแนะน าจากคนรู้จัก
ให้ลองใช้ จึงไปธนาคารเพื่อให้พนักงานสาขาของธนาคาร
เป็นผู้ดาวนโ์หลด และติดตั้งให้ รวมถึงแนะน าข้อมูลเกีย่วกับ
การใช้แอปพลิเคชันด้วย 

3. พฤติกรรมของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน  
    - โดยส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ ด้านการโอนเงินมากที่สุด 
เพราะมีรูปแบบใช้งานง่าย รวดเร็ว และมีสลิปหลักฐานการท า
ธุรกรรมบันทึกอัตโนมัติ นอกจากนั้นบริการที่ผู้ใช้งานเลือกใช้
น้อยที่สุด คือ บริการการเติมเงิน เพราะ ส่วนมากใช้โทรศัพท์
ระบบรายเดือน 

3. พฤติกรรมของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน 
    - โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้งานมีการเลือกใช้บริการการสอบถาม
ยอดเ งินมากที่สุด เพราะ ความสะดวก และมีข้อมูล
รายละเอียดแสดงชัดเจน นอกจากนั้นบริการที่ผู้ใช้งานไม่
เคยเลือกใช้ คือ บริการการจ่ายบิล 
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ตารางที่ 2: ผลการวิจัย การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งของ 
              ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ 

 
สรุปและอภิปรายผล 
ส่วนท่ี 1 ผลการศึกษาปัจจัยที่ท าให้ผู้ใช้งานเลือกใช้แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus ของธนาคารกสิกรไทย 
 จากการศึกษา ผู้ใช้งานมีการรับรู้ข้อมูลและรู้จักแอปพลิเคชันจากพนักงานสาขาธนาคาร อาจเป็นเพราะธนาคารกสิกร
ไทยเน้นการเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารโดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกับลูกค้าจากพนักงานสาขาของธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศศิวิมล มณีเหล็ก (2554) ที่ว่าพนักงานเป็นผู้แนะน าให้รู้จักกับแอปพลิเคชัน  
 เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus เพราะความสะดวก ท าให้ประหยัดเวลา ไม่
ต้องเดินทางไปที่ธนาคาร และยังท ารายการได้หลายบริการในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Kreyer Pousttchi 
and Turowski (2002 อ้างโดย วิไลรัศม์ เจียรพงษ์พร, 2554 ) กล่าวว่าโมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) เป็นบริการการท า
ธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ ท่ีสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้อย่างสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางมาท าธุรกรรม
ทางการเงินท่ีสาขาของธนาคาร 

ความน่าเชื่อถือและช่ือเสียงของธนาคารกสิกรไทย โดยส่วนรวมบอกว่าธนาคารดูมีความน่าเช่ือถือ เป็นธนาคารช้ัน
น าของไทย, มีความปลอดภัย, เชื่อมั่นในช่ือเสียงของธนาคาร และไว้วางใจเลือกใช้บริการกับธนาคารกสิกรไทยมายาวนาน 
 

K-Mobile Banking Plus SCB Easy 
1. ความแตกต่างของแอปพลิเคชนั 
    - ใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบแอพพลิเคชันท่ีสวย ทันสมัย 

1. ความแตกต่างของแอปพลิเคชนั 
    - มีความปลอดภัยที่ด ี

2. จุดเด่นหรือข้อดีของแอปพลิเคชัน 
    - ความสะดวก ใช้งานได้ง่าย มรีูปแบบแอปพลิเคชันท่ี
สวยงาม 

2. จุดเด่นหรือข้อดีของแอพลิเคชัน 
    - มีความปลอดภัยสูง และสามารถใช้บริการโอนเงินทั้ง
สัญญาณของโทรศัพท์ และสญัญาณ Wifi 

3. จุดด้อยหรือข้อเสียของแอปพลเิคชัน 
    - มีความปลอดภัยน้อย เพราะ มีข่าวการโดน Hack 
ข้อมูลบ่อยครั้ง และไม่สามารถใช้บริการโอนเงินผ่าน
สัญญาณ Wifi ได้  

3. จุดด้อยหรือข้อเสียของแอปพลเิคชัน 
    - ระบบการท างานช้า บางครั้งระบบค้าง และมีรูปแบบ
การใช้งานท่ีใช้ยาก 

4. การเปรียบเทียบความช่ืนชอบในการใช้บริการ 
   - โดยส่วนใหญ่ผู้ใช้งาน มีความช่ืนชอบแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus มากกว่า เพราะ ใช้งานสะดวก 
ประหยดัเวลา ใช้งานได้ง่าย และมรีูปแบบแอปพลิเคชันท่ีสวย ทันสมยั 
5. ข้อปรับปรุงหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน 
    - ควรปรับปรุงใหส้ามารถท าธุรกรรมการโอนเงิน ผ่าน
สัญญาณ Wifi ได้ และปรับปรุงระบบบริการการจ่ายบลิให้
ครอบคลมุ และมีความเสถัยรมากกว่านี้ 

5. ข้อปรับปรุงหลังการใช้งาน 
    - ควรปรับปรุงระบบให้มีความเสถียร และลดความ
ยุ่งยากในการใช้งาน 

6. ความต้องการเพิ่มเติมด้านการบริการ และการใช้งานแอปพลิเคชัน 
    - มีความต้องการเพิม่เตมิด้านการบริการสิทธิพิเศษตา่งๆ ให้มากข้ึน และต้องการให้มีการงดค่าธรรมเนียมในการท า
ธุรกรรมการโอนต่างธนาคาร สามารถท ารายการสั่ง จอง ซื้อ และช าระบัตรโดยสารเครื่องบิน และมีชอ่งทางการบริจาค
เงินให้กับมูลนิธิต่างๆ ผ่านแอปพลเิคชัน 
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ส่วนท่ี 2 ผลการศึกษาปจัจัยที่ท าให้ผู้ใช้งานเลือกใช้แอปพลิเคชัน SCB Easy ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 จากการศึกษา ผู้ใช้งานรู้จักแอปพลิเคชันจากเว็บไซต์ของธนาคาร อาจเป็นเพราะธนาคารไทยพาณิชยใ์ช้กลยุทธ์การ
สื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ มากกว่าการใช้การสื่อสารแบบออฟไลน์ 
 เหตุผลในการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน SCB Easy ส่วนใหญผู่้ใช้งานเลือกใช้ เพราะ ความสะดวกในการท าธุรกรรม
ทางการเงิน และพึงพอใจด้านความปลอดภัยของทางธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สามารถ แสนภิบาล (2553) ที่ว่า 
เหตุผลและประโยชน์ คือ ความสะดวก ใช้งานง่าย ใช้ได้ทุกท่ีทุกเวลา มั่นใจด้านความปลอดภัย 
 ความน่าเชือ่ถือและชื่อเสียงของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยส่วนรวมบอกว่าธนาคารดูมีความน่าเช่ือถือ, มีมาตรฐาน, 
มีความปลอดภัย, มีความมั่นใจการบริการทีร่วดเร็วของธนาคาร และเช่ือมั่นในช่ือเสียงท่ีเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย 
 

ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์
 จากการศึกษา ผู้ใช้งานโดยส่วนใหญ่บอกว่า แอปพลิเคชันของ K-Mobile Banking Plus ใช้งานได้ง่ายกว่า ส่วน
แอปพลิเคชันของ SCB Easy จากการศึกษาพบว่า แอปพลิเคชันมีความปลอดภัยมากกว่า นอกจากนั้นบางคนได้บอกความ
แตกต่างของแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus ว่ามีรูปแบบแอปพลิเคชันที่น่าใช้งาน สวยงาม ดูทันสมัย และสามารถ
ตกแต่งภาพพื้นหลังได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ ธนาคารกสิกรไทย (2556) ที่ว่า จุดเด่นของแอปพลิเคชัน         
K-Mobile Banking Plus เป็นบริการธุรกรรมทางการเงินท่ีใช้งานได้ง่าย ในสไตล์ที่เป็นคุณ สามารถตกแต่งแอปพลิเคชันภาพ
พื้นหลังได้ด้วยตนเอง จากผลการวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งทั้ง 2 
ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Kotler (2000 อ้างโดย ธมณวรรณ กัญญาหัตถ์, 2554) ที่ว่า เจ้าของบริการควรท าการ
ประเมินคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และน ามาพัฒนาเพ่ิมคุณค่าให้กับลูกค้าต่อไป 
 ส่วนจุดเด่นหรือข้อดีของแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus และแอปพลิเคชัน SCB Easy จากการศึกษา
พบว่า แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus มีจุดเด่นหรือข้อดี คือ ความสะดวก ใช้งานง่าย และมีรูปแบบแอปพลิเคชันท่ีดู
สวย ทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ ธนาคารกสิกรไทย ที่ว่า จุดเด่นของแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus เป็น
บริการการท าธุรกรรมทางการเงินท่ีท าได้ง่าย สามารถตกแต่งแอปพลิเคชันด้วยการตกแต่งภาพพื้นหลังได้ด้วยตนเอง โอนเงิน
สะดวก ไม่ต้องจ าเลขที่บัญชีด้วยการโอนผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือ ปลอดภัยและมั่นใจกับความปลอดภัยมาตรฐาน และมี
บริการ e-slip เป็นหลักฐานในการท าธุรกรรม ส่วนจุดเด่นหรือข้อดีของแอปพลิเคชัน SCB Easy คือ ความปลอดภัย เช่น  มี
ระบบความปลอดภัยหลายขั้นตอน ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (2555) ที่ว่า จุดเด่นของแอปพลิเคชัน 
SCB Easy คือ ความสะดวก และง่าย ด้วยความสามารถในการท าธุรกรรมเสมือนเข้าใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะ
ผู้ใช้งานบอกว่าแอปพลิเคชันของ SCB Easy ใช้งานยาก มีความซับซ้อนเกินไป 
 ส่วนจุดด้อยหรือข้อเสียของแอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus และแอปพลิเคชัน SCB Easy จากการศึกษา
พบว่า แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus คือ ความกังวลด้านความปลอดภัย เพราะมีข่าวการโดน Hack บ่อย ซึ่งส่งผล
ท าให้ผู้ใช้งานไม่มีความมั่นใจในการใช้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลของ ธนาคารกสิกรไทย (2556) ที่ว่า ธนาคารกสิกรไทย
ได้สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้า คือ ระบบป้องกันในขณะการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ      
มีการป้องกันการถูกเจาะข้อมูลด้วยการเข้ารหัสทันสมัย และระบบป้องกันการเข้าถึง และปกป้องข้อมูลทางการเงินของลูกค้า 
ส่วนจุดด้อยหรือข้อเสียของแอปพลิเคชัน SCB Easy คือ ระบบท างานช้า และมีรูปแบบแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ยากซับซ้อน
มากเกินไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลของ ธนาคารไทยพาณิชย์ (2555) ที่ว่า จุดเด่นของแอปพลิเคชัน SCB Easy คือ ความสะดวก 
และง่ายกว่าด้วยความสามารถในการท าธุรกรรมเสมอืนเข้าใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมมีบริการเสริมอีกมากมาย 
 ด้านการเปรียบเทียบความช่ืนชอบในการใช้บริการในการใช้บริการแอปพลิเคชันของ K-Mobile Banking Plus 
และ SCB Easy ผู้ใช้งานมีความช่ืนชอบแอปพลิเคชันของ K-Mobile Banking Plus มากกว่า ด้วยเหตุผลเพราะมีความ
สะดวกในการใช้งาน รูปแบบของแอปพลิเคชันสวยงาม ดูทันสมัย และมีบริการบันทึกสลิปอัตโนมัติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Lotler (2000 อ้างโดย พัชรี สกุลรัตนศักดิ์ และชมภู วิวัฒน์วิกัย, 2554) ที่ว่า ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดจากการ
ท างานของข้อเสนอ หรือผลิตภัณฑ์ตรงกับความคาดหวังของลูกค้า ลูกค้าก็ย่อมเกิดความพึงพอใจ  
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 ข้อปรับปรุงหลังการใช้งานแอปพลิเคชันของ K-Mobile Banking Plus และ SCB Easy จากการศึกษาพบว่า   
แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus ควรท าการปรับปรุงบริการการโอนเงินให้สามารถใช้งานได้ผ่านสัญญาณ Wifi และ
ปรับปรุงระบบการจ่ายบิลด้วยบาร์โค้ดให้มีความเสถียร นอกจากนั้นมีผู้ใช้งานบางคนได้บอกว่าควรปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยให้มากขึ้น เพราะมีข่าวการโดน Hack ระบบบ่อยครั้ง ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลการสื่อวสารของธนาคารกสิกรไทย 
(2556) ที่ว่า ธนาคารกสิกรไทยได้สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยระบบความปลอดภัยในขณะการท า
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์ มีการป้องกันการเจาะข้อมูลด้วยการเข้ารหัสที่ทันสมัย ส่วนข้อปรับปรุงของแอปพลิเคชัน 
SCB Easy ผู้ใช้งานบอกว่าต้องการให้แอปพลิเคชัน SCB Easy ออกแบบรูปแบบของแอปพลิเคชันให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น และ
ควรปรับปรุงระบบให้ท างานได้เสถียรกว่านี้ เพราะบางครั้งระบบค้างในระหว่างการใช้งาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อมูลการสื่อสาร
ของธนาคารไทยพาณิชย์ (2555) ที่ว่า แอปพลิเคชัน SCB Easy คือความสะดวก และง่ายกว่าด้วยความสามารถในการท า
ธุรกรรมเสมือนเข้าใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 ด้านความต้องการเพิ่มเติมด้านการบริการ และการใช้งานแอปพลิเคชันของ K-Mobile Banking Plus และ SCB 
Easy จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้งานต้องการให้แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus มีบริการสิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มเติมส าหรับ
ลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์การตลาดของ ธนาคารกสิกรไทย (2558) ที่ว่าการสร้างกลยุทธ์การตลาดรูปแบบใหม่ของ
โมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) คือ การพัฒนานวัตกรรม และยกระดับการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
การด าเนินชีวิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มของการใช้บริการ เพื่อสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ส่วนความ
ต้องการเพิ่มเติมด้านการบริการ และการใช้งานแอปพลิเคชันของ SCB Easy คือ ต้องการให้เพิ่มเติมบริการการจองบัตรโดยสาร
เครื่องบิน และสามารถช าระเงินผ่านแอปพลิเคชัน และเพิ่มเติมช่องทางการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ ธีรนันท์ ศรีหงส์ (2557) ที่ว่า การสร้างคุณค่าและความหมายให้กับ Digital Banking ด้าน Banking/Payment Channel 
เป็นการพัฒนาการบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้น ให้
สามารถท าธุรกรรมได้ครบวงจรแบบง่าย ใช้ได้จริง และช่วยแก้ปัญหาในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ  
 
ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการน ามาใชป้ระโยชน์ 
 ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ควรปรับปรุงส่วนของการบริการแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งให้ผู้ใช้งานมี
แรงจูงใจในการใช้งาน นอกจากน้ีผู้ใช้งานมีความคิดเห็นด้านความปลอดภัยว่าธนาคารควรท าการสร้างความมั่นใจ และหาวิธี
ป้องกันและแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ใช้งาน และพัฒนาออกแบบรูปแบบแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่าย สะดวก และมีความสวยงาม 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) กับผู้ใช้งาน    
แอปพลิเคชัน K-Mobile Banking Plus และ SCB Easy ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป ควรท าการศึกษาในประเด็นอื่นๆ ที่
น่าสนใจ เช่น ท าการวิจัยศึกษาการเปรียบเทียบปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่พบจากการใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้ง
ของทั้ง 2 ธนาคาร เพื่อที่จะได้ผลการวิจัยที่แตกต่าง และมีประโยชน์มากขึ้นต่อผู้ใช้งานและธนาคาร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเฉพาะบุคคลในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ภัทรภร สังขปรีชา 
อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะบุคคล ซึ่งได้ให้ความรู้ และช้ีแนะแนวทางการศึกษาตรวจสอบข้อบกพร่อง  ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
ขอขอบคุณผู้ใช้งานแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้ง (Mobile Banking) ของธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้ง 12 
คน ที่อนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ท าให้งานวิจัยส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาไว้ ณ ท่ีนี้ 
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การเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย ทัศนคติ และการน าไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษา 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

Thai Historical Based Media Exposure, Attitudes, and Utilization among  
University Students in Bangkok 

 
จันทิมา   ศิริ 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ศึกษาการเปิดรับสื่อที่มีเนื้อหาแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยศึกษาท้ังด้านทัศนคติ เกี่ยวกับสื่อและเนื้อหาแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และด้านการ
น าไปใช้ประโยชน์จากรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยกับการน าไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจน 
ทัศนคติเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยกับการใช้ประโยชน์นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยกับทัศนคติของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิจัยเชิงส ารวจผู้ชมที่ได้รับชมสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษา จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์ผลด้วยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย  t – test และการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า สื่อที่นักศึกษามีการเลือกเปิดรับมาก
ที่สุด คือ สื่ออินเตอร์เน็ต รองลงมา คือ โรงภาพยนตร์ ซีดี / วีซีดี และสื่อโทรทัศน์ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
คุณไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ (2531) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของเยาวชนไทย พบว่า 
อิทธิพลการสื่อสารทางการตลาดที่ส าคัญของภาพยนตร์ คือ อิทธิพลของสื่อโฆษณา โดยสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ชมภาพยนตร์ของเยาวชนมากท่ีสุด คือ ภาพยนตร์ตัวอย่างในโรงภาพยนตร์ นอกจากนี้ยังพบว่า องค์ประกอบของภาพยนตร์
ด้านเนื้อหาสาระในภาพยนตร์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์มากที่สุด ยังพบว่า ในด้านทัศนคติของ
เนื้อหาสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษา ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่คิดว่าเนื้อหาที่สื่อน าเสนอสามารถโน้มน้าวให้รู้สึกรัก
ชาติมากขึ้น รองลงมาคือ ทัศนคติที่คิดว่าเนื้อหาที่สื่อน าเสนอช่วยสร้างให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และคิดว่า
เนื้อหากระตุ้นปลุกจิตส านึกให้รู้สึกในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยน าเสนอมีความสมจริง ส่วนในด้านการน าไปใช้ประโยชน์
ในการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษา   คิดว่าเป็นแนวทางใช้ในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
รองลงมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกรักและภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ตามล าดับ 
ค าส าคัญ: การเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย  ทัศนคติ  การน าไปใช้ประโยชน์ นักศึกษา 

 
Abstract 

This research study aimed to explore Thai historical based media exposure among university 
students in Bangkok. Besides, their attitudes towards the media and contents, as well as the utilization 
were also investigated. Moreover, the correlation of media exposure with their attitudes and utilization, 
as well as the association of their attitudes to media contents and utilization was identified.  

A survey research was conducted in 400 university students who were the viewers of Thai 
historical based media. Survey questionnaires were used for data collection. Data were analyzed by t – 
test and multivariate Pearson’s coefficient correlation. It was found that the most common type of 
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media exposure among university students was internet, followed by movie theatre, CD/VCD, and TV, 
respectively. Our research study was in compliance with the report by Paiboon Kachanetarapan (1988) 
on Factors affecting decision to see movies among Thai youth, stating that marketing communication, 
especially the advertising media is the most influential factor for decision of Thai Youth to see movies 
which included movie preview in movie theatres, followed by TV, newspapers, magazines, radios, 
posters, billboards, respectively. Importantly, movie contents was the most factor affecting decision to 
see movies, followed by movies directing techniques, actors/actresses, movie scenes, and movie 
directors, respectively.  
Keywords: Thai historical based media exposure, attitudes, utilization, University students 

 
บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยต้องตกอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งบ่อยครั้ง  ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุอันเกี่ยวเนื่องมาจากความ
แตกต่างทางความคิดของผู้คนแต่ละฝ่ายในสังคม ความไม่ลงรอยกันในด้านทัศนคติในด้านทางการเมืองหรือแม้แต่ในวิกฤต
มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่มีข่าวสะท้อนให้เห็นว่า  สังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันดังเช่นในอดีตที่เคยเป็นมานั้นได้สูญหายไป
กับกาลเวลา ดังตัวอย่างหนึ่งซึ่งพิสูจน์ประเด็นปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี คือ ความเคลื่อนไหวในกระบวนการปกครองของ
ไทยปัจจุบันซึ่งก าลังพุ่งความสนใจไปท่ี ‘ แผนปรองดองแห่งชาติ ’ ที่เช่ือกันว่า จะน าไปสู่การสร้างความสมานฉันท์ ลดความ
ขัดแย้งซึ่งถือเป็นความหวังทางหนึ่งของคนในสังคม   อันนับเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าหลายฝ่ายต่างยอมรับกับการสูญ
หายไปของความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ  

ในฝั่งของแวดวงสื่อสารมวลชน  ภายหลังจากที่ปล่อยให้ประวัติศาสตร์เป็นเพียงต าราน่าเบื่อ และเทความสนใจไป
กับการสร้างสรรค์และผลิตสื่ออะไรที่ตอบโจทย์ตลาดได้ดีมากกว่า ด้วยเหตุผลทางธุรกิจ ก็เริ่มมีสัญญาณดีเกิดขึ้นบ้าง ทั้งใน
โลกภาพยนตร์และละครเวที ( อย่างไรก็ดี ท่ีผ่านมาก็มีการผลิตภาพยนตร์หรือละครที่มุ่งเน้นปลุกจิตส านึกรักชาติหรือส่งเสริม
ความสามัคคีของคนในชาติ เช่น ในยุคของจอมพล ป. พิบูลสงคราม เคยผลักดันให้มีภาพยนตร์ที่มีแนวคิดในการ อย่างเช่น 
‘เลือดทหารไทย’ ‘บ้านไร่นาเรา’ ‘สงครามเขตหลัง’ และ ‘บินกลางคืน’ ปลุกอุดมการณ์นิยมทหารและชาตินิยม เช่น ‘ดูโขน 
ดูหนัง’ : จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก ประไพ วิริยะพันธุ์ ฉ.93  ม.ค.-มี.ค. 2555) ที่มีการผลิตภาพยนตร์และละครแนวอิง
ประวัติศาสตร์ ด้วยแนวคิดที่ต้องการให้เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือเรื่องราวของบรรพชนผู้กล้า ได้เข้าไปมีส่วนใน
การขัดเกลา หล่อหลอม หรือสร้างแรงจูงใจให้คนไทยกลับมารักสมัครสมานสามัคคีกันดังเช่นที่เคยเป็นมา อันจะน าไปสู่สังคม
สงบ สันติสุขเหมือนเมื่อครั้งนั้น 

สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่กลุ่มชาวไร่หมู่บ้านตัวอย่าง
โครงการไทย-อิสราเอล จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ความตอนหนึ่งว่า 

“…ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคี
ธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประตูประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับ
เป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจม ท าลายชาติของตน ดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพ
บุรุษซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อ
ประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติ เป็นคุณธรรมประจ าใจอยู่เนืองนิตย์ จึงขอให้ชาวไทยทั้งหลาย จงบ าเพ็ญกรณียกิจของตน
แต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว  ความเหน็ดเหนื่อย 
ล าบากยากแค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้… ” ทางด้าน
สื่อสารมวลชน จากเดิมที่มองว่า “ประวัติศาสตร์” เป็นเพียงท างานท่ีน่าเชื่อ และให้ 
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นอกจากนี้  ครั้งหนึ่ง สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ก็ทรงมีพระราชด าริให้สร้าง ภาพยนตร์เรื่อง ‘สุริโยไท’ เพื่อให้
ประชาชนชาวไทยได้ร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพระคุณของบรรพบุรุษ  
ด้านความกล้าหาญ ความอดทน ความเสียสละ ความสามัคคี และความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ท าให้ประเทศไทยด ารงเอกราชถึง
ปัจจุบัน ซึ่งในครั้งนั้นก็ได้รับการสนับสนุนทุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาลในโครงการไทยเข้มแข็งด้วย 

ถัดจากนั้น หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม  ยุคล ก็ได้ส่งภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์ออกมาอีกหลายภาคใน ‘ต านานสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช’ เพื่อตอกย้ าเจตนารมณ์เดียวกัน ปลุกกระแสการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และกระแสรักชาติให้กลับมามี
ชีวิตชีวา  ดังเช่น คุณเกรซ  มหาด ารงค์กุล  ผู้รับบท พระสุพรรณกัลยา ในเรื่อง กล่าวไว้ว่า   

“บทพระสุพรรณกัลยามีแต่ความกดดันคับแค้นใจสั่งสมตลอดเวลา ต้องมาอยู่พม่าเป็นองค์ประกันท้ังที่ไม่ได้อยากมา 
จ าเป็นต้องเอาตัวเข้าแลกเป็นบาทบริจาริกาของพระเจ้าบุเรงนองเพื่อบ้านเมือง แล้วยังถูกบังคับให้ตกทอดมารับใช้ลูก คือ 
พระเจ้านันทบุเรงอีก  ต้องรับรู้ว่าเขาเตรียมยกทัพใหญ่ไปตีบ้านเมืองของเราแล้วยังจะตัดหัวพระนเรศน้องเรามาให้ เป็น
ผู้หญิงท่ีถูกกระท าย่ ายีให้ช้ าใจตลอด  โดยไม่มีสิทธ์ิเลือกและไม่สามารถท าอะไรได้เลย ชีวิตแขวนอยู่กับโชคชะตา มีแต่ความ
กังวล ชอกช้ า คับแค้น ห่วงแผ่นดิน สารพัดอารมณ์ทุกข์ รู้สึกว่าท่านน่าสงสารจริงๆ 

ค าพูดในบทยิ่งลึกซึ้งกินใจ เพราะท่านจะพูดถึงการรอคอยวันท่ีจะได้กลับอโยธยาอย่างมีความหวัง โดยที่เราเป็นคน
รุ่นหลัง ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ว่าพระสุพรรณกัลยาต้องเสียสละชีวิตของท่านที่พม่า ไม่ได้กลับบ้านเกิดเมืองนอน เราก็ยิ่ง
สงสารเห็นใจท่าน ” 

ทั้งนี้ ภาพยนตร์ในต านานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 3 กับ 4  สงครามยุทธหัตถี จนมาถึงปัจจุบัน ภาค 5  
ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการถ่ายท า โดยรัฐบาลมอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ด าเนินการเพื่อเฉลิม  
พระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษาและสนองพระราชด าริใน  
การปลุกจิตส านึกประชาชนชาวไทยให้เกิดความรักชาติ สมัครสมานสามัคคี ตลอดจนสร้างกระแสให้คนไทยมีความกตัญญู
รู้คุณ ท าความดีตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย  อีกทั้งเช่ือว่าจะท าให้ ประชาชนแสดงออกถึงความเคารพเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรที่ท าให้ประเทศไทยด ารงเอกราชมาได้จนถึงทุกวันน้ี  

ส าหรับวงการทีวี ค่ายทีวีซีน ก็ส่งละครอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีเรื่อง ‘ขุนศึก’ ออกมาเรียกกระแสความ
นิยม พร้อมปลุกจิตส านึกคนไทยรักชาติ  โดยใช้ดาราระดับแม่เหล็กของช่อง 3 และผู้ก ากับฝีมือดีอย่าง อดุลย์ บุญบุตร มา
ถ่ายทอดเรื่องราว ดึงดูดความสนใจในหมู่คนดู ขณะที่ช่อง 7 เองก็มีละครเรื่อง ‘ขุนเดช’ ออกมาในเวลาไล่เลี่ยกัน 

จะเห็นได้ว่า สื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าของคนไทยไม่น้อย นับตั้งแต่กระแสความ
แตกแยกของคนภายในชาติทวีความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น จึงเป็นท่ีมาของงานวิจัยในประเด็น “การเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์
ไทย ทัศนคติ และการน าไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยงานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วน
ร่วมทางใด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ผสมผสานกับวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ให้มีความสอดคล้องโดยใช้การส ารวจแบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์ผู้ที่เช่ียวชาญ เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยดังนี ้

1.ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เพศชายและเพศหญิง ที่เป็นนักศึกษาระดับสถาบันอุดมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร 
สถาบันรัฐบาล มีจ านวน 782,748  คน 
สถาบันเอกชน มีจ านวน 1,790,960  คน 
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ระดับอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
อาชีวศึกษารัฐบาล มีจ านวน 3,656  คน   
อาชีวศึกษาเอกชน มีจ านวน 39,622  คน   
ซึ่งมีจ านวนท้ังสิ้น  1,016,147  คน  
(อ้างถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ : 2558) 

2.กลุ่มตัวอย่าง 
ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane เป็นเกณฑ์โดยก าหนดระดับความ

เช่ือมั่นที่ 95 % ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5 % และจ านวนประชากรทั้งสิ้น 1,016,147 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาจ านวน 400 คน โดยมีสูตรการค านวณดังนี้ (อ้างถึงใน ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ : 2541) 

N =      N 
         1+ N(E)2 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง มีจ านวน 400  คน 
N = จ านวนประชากร มีจ านวน 1,016,147  คน 
E = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 

แทนค่าตามสูตร ไดผ้ลดังนี้  
 n =              1,016,147   
   1+ 1,016,147 (0.05)2 
  = 400   
 
 3.วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน ( Stratified Random Sampling) โดยใช้แบบสอบถามตามกลุ่มตัวอย่างที่
ก าหนดไว้  จึงออกเก็บข้อมูลตามสถานศึกษา อาทิเช่น 

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐบาล     แบ่งออกเป็นโดยรวม         100        จ านวน 

- มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์  แบ่งออกเป็น   50  จ านวน 

- มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   แบ่งออกเป็น   50  จ านวน 
สถาบันภาคเอกชน      แบ่งออกเป็นโดยรวม       100       จ านวน 

- มหาวิทยาลยักรุงเทพ   แบ่งออกเป็น   50         จ านวน 

- มหาวิทยาลยัรังสติ    แบ่งออกเป็น   50  จ านวน 
สถาบันอาชีวศึกษาภาครัฐบาล   แบ่งออกเป็นโดยรวม       100       จ านวน 

- วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี   แบ่งออกเป็น   50  จ านวน 

- วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง   แบ่งออกเป็น   50  จ านวน 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเอกชน    แบ่งออกเป็นโดยรวม       100       จ านวน 

- วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์   แบ่งออกเป็น   50  จ านวน 

- วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบรหิารธรุกิจ  แบ่งออกเป็น   50  จ านวน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามประกอบด้วยค าถาม 2 ส่วน ดังนี้                                                         
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม โดยเป็นค าถามปลายปิด (Close – Ended 
Questionnaire) และค าถามปลายเปิด (Open – Ended Questionnaire) จ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 2 
ส่วนใหญ่ โดยมีส่วนย่อยๆ ดังนี้ คือ 
 ส่วนที่1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ  อายุ  ช้ันปี  สาขาวิชา  สถาบัน ระดับการศึกษา  
 ส่วนที่ 2 การเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย ทัศนคติ และการน าไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ 

 ส่วนที่ 2.1 การเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนที่ 2.2  ทัศนคติต่อเนื้อหาแนวสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย  

 ส่วนที่ 2.3  การน าไปใช้ประโยชน์ในการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย  
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) เพื่อแจกแจงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย เพื่อ

อธิบายลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ช้ันปี สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ของนักศึกษาในการเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับ
สื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย โดยนักศึกษามีทัศนคติ เกี่ยวกับเนื้อหาสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย และได้เกิดการใช้ประโยชน์
จากการรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษา (อ้างถึงใน ดร.วิเชียร เกตุสิงห์ : 2541) สถิติอ้างอิง (inferential 
statistics) โดยท าการทดสอบสมมติฐาน เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสองตัวแปร โดยเห็นความแตกต่างของลักษณะ
ประชากร  โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติ Pearson Correlation ซึ่งมีล าดับขัน้การวิเคราะห์ ดังนี้ 

ในการหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน ผู้วจิัยต้องเกบ็รวบรวมข้อมลู ซึ่งเป็นข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มเดียวกันโดยมี 2 ตัวแปรที่ต้องการศึกษาความสมัพันธ์ ซึ่งอยู่ในมาตราเรียงอันดับ (Ordinal Scale) ขึ้นไปสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพันธ์(r) มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1 ค่าลบแสดงความสัมพันธ์ทางลบหรือทางตรงกันข้าม ค่าบวกแสดงความสัมพันธ์ทางบวก
หรือทางเดียวกัน 
          r = .50 ถึง 1.00 หรือ r = -.50 ถึง -1.00 ถือว่าข้อมูลมีความสมัพันธ์ในระดับสูง 
         r = .30 ถึง .49 หรือ r = -.30 ถึง -.49 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
         r = .10 ถึง .29 หรือ r = -.10 ถึง -.29 ถือว่าข้อมูลมีความสัมพันธ์ในระดับต่ า 
         r = .00 ถือว่าข้อมูลไม่มีความสมัพันธ์กัน 

-การเปิดรับสื่อแนวอิงประวตัิศาสตร์ไทย ทัศนคติ และการน าไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ 
-ทัศนคติในการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย  
-การน าไปใช้ประโยชน์ท่ีไดร้ับชมสือ่แนวอิงประวัติศาสตรไ์ทย  

 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15- 20 ปี รองลงมา อายุ 21-25 ปี  ตามล าดับ 

ศึกษาในระดับช้ันปีที่มากที่สุดคือช้ันปีที่ 1 รองลงมา ช้ันปีที่ 3 มีสาขาที่ไม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และรองลงมาเป็นสาขาที่
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ สถาบันการศึกษาส ารวจข้อมูลที่มากที่สุด ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวะ รองลงมามหาวิทยาลัยรัฐบาล และ
มหาวิทยาลัยเอกชนตามล าดับ  ส่วนใหญ่มีกลุ่มตัวอย่างการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี รองลงมาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

การเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย ทัศนคติ และการน าไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ส่วนใหญ่มีการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง และสื่อที่นักศึกษามีการเปิดรับในระดับมากที่สุด สื่ออินเตอร์เน็ต รองลงมา       

http://www.watpon.com/Elearning/pearson.pdf
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สื่อจากโรงภาพยนตร์  สื่อที่นักศึกษามีการเปิดรับในระดับปานกลาง คือ สื่อหนังสือประวัติศาสตร์ รองลงมา สื่อสมาชิกใน
ครอบครัว/เพื่อน และสื่อท่ีนักศึกษามีการเปิดรับอยู่ในระดับน้อย คือ สื่อหนังสือนอกเวลาตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ทัศนคติต่อเนื้อหาสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อเนื้อหาสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก และมีทัศนคติต่อเนื้อหาแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยอยู่ในระดับมาก คือ 
คิดว่าเนื้อหาที่สื่อน าเสนอสามารถโน้มน้าวให้รู้สึกรักชาติมากขึ้น  รองลงมาคือ คิดว่าเนื้อหาที่สื่อน าเสนอช่วยสร้างให้มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และคิดว่าเนื้อหากระตุ้นปลุกจิตส านึกให้รู้สึกในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทย ส่วนทัศนคติ
ต่อเนื้อหาแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ ทัศนคติที่คิดว่าเนื้อหาที่สื่อน าเสนอเกินจริงมุ่งแต่ความบันเทิง 
รองลงมาคือ คิดว่าเนื้อหาที่สื่อน าเสนอท าให้รู้สึกต่อต้านหรือเกลียดชังฝ่ายตรงข้าม  

3 ผลการวิเคราะห์การน าไปใช้ประโยชน์ในการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ส่วนใหญ่ได้มีการน าไปใช้ประโยชน์จากการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งมี

ค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก และการน าไปใช้ประโยชน์ของการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย อยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ แนวทางใช้ในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รองลงมาคือ กระตุ้นให้เกิดจิตส านึกรักและภูมิใจในสถาบันหลักของ
ชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด/บันเทิง และเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตสื่อแนว
อิงประวัติศาสตร์ไทยได้พัฒนาผลงานในอนาคต   

 
สรุปและวิจารณ์ผล 

ส าหรับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษา พบว่า ประเภทสื่อที่นักศึกษา มีการเลือก
เปิดรับมากที่สุด คือ สื่ออินเตอร์เน็ต รองลงมา คือ โรงภาพยนตร์ ซีดี/วีซีดี และสื่อโทรทัศน์ ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของคุณไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์ (2531) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ของเยาวชนไทย พบว่า 
อิทธิพลการสื่อสารทางการตลาดที่ส าคัญของภาพยนตร์คืออิทธิพลของสื่อโฆษณา โดยสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจชม
ภาพยนตร์ของเยาวชนมากที่สุด คือ ภาพยนตร์ตัวอย่างในโรงภาพยนตร์ รองลงมา คือ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร วิทยุ 
โปสเตอร์ หรือบิลบอร์ด ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบว่าองค์ประกอบของภาพยนตร์ในด้าน เนื้อหาสาระในภาพยนตร์ เป็นปัจจัยที่
มีอทิธิพลต่อการตัดสินใจชมภาพยนตร์มากที่สุด รองลงมา คือ เทคนิคการถ่ายท า ดาราน าแสดง ฉาก หรือสถานที่ถ่ายท า ส่วนผู้
ก ากับการแสดงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด 
 ทัศนคติของเนื้อหาสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่มีทัศนคติที่คิดว่าเนื้อหาที่สื่อน าเสนอ
สามารถโน้มน้าวให้รู้สึกรักชาติมากขึ้น รองลงมาคือ ทัศนคติที่คิดว่าเนื้อหาที่สื่อน าเสนอช่วยสร้างให้มีความภาคภูมิใจในความเป็น
ชาติไทย  ทัศนคติที่คิดว่าเนื้อหากระตุ้นปลุกจิตส านึกให้รู้สึกในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทย  และทัศนคติที่คิดว่าเนื้อหาที่สื่อ
น าเสนอนั้นมีความสมจริง ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณกิตติกานต์  ภูมิสวัสดิ์ (2529) ศึกษาเรื่อง การศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยปิดในกรุงเทพมหานครที่มีต่อภาพยนตร์ไทย พบว่า การโฆษณาภาพยนตร์ตัวอย่างที่เผยแพร่
หรือโฆษณาทางโทรทัศน์ และโรงภาพยนตร์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์มากที่สุด รองลงมาได้แก่ อิทธิพลจาก
การบอกกล่าวต่าง ฯ กันมาจากเพื่อน บทวิจารณ์ภาพยนตร์ในหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสาร ตามล าดับ สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลน้อย
มาก ได้แก่ ใบปิด หรือโปสเตอร์กับการที่ดาราไปปรากฏตัวทางโทรทัศน์นอกจากนี้ยังพบว่าการท าโฆษณาภาพยนตร์โดยการออก
ข่าวนั้น ข่าวที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ไทยมากท่ีสุดคือ ข่าวท่ีมีการถ่ายท าจากสถานที่สวยงามและข่าวการ
ประกบดาราน าแสดงที่มีช่ือเสียง หรือข่าวที่มีดาราต่างประเทศมาร่วมแสดงด้วย องค์ประกอบของภาพยนตร์ พบว่า ดาราน า
แสดง เป็นปัจจัยองค์ประกอบในภาพยนตร์ที่ส าคัญที่สุดที่เป็นเหตุผลให้นักศึกษาตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ ปัจจัยรองลงมา คือ 
ฉาก หรือสถานที่การถ่ายท าโดยดาราน าแสดงจะต้องมีบุคลิกรูปร่างหน้าตาดีเป็นส าคัญ ผู้ก ากับการแสดงมีลักษณะที่น่าประทับใจ 
กล่าวคือ นักศึกษานิยมเลือกชมภาพยนตร์ที่ก ากับการแสดงโดยผู้ก ากับการแสดงที่ตนพอใจ หรือมีชื่อเสียง 



 การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 

- ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 1243 

 

 การน าไปใช้ประโยชน์ในการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษา พบว่า โดยส่วนใหญ่คิดว่าเป็น
แนวทางใช้ในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ รองลงมาคือ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกรักและภูมิใจในสถาบันหลักของ
ชาติ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้ผ่อนคลายความตึงเครียด / บันเทิง  และเป็นแนวทางให้ผู้ผลิตสื่อแนวอิง
ประวัติศาสตร์ไทยได้พัฒนาผลงานในอนาคตตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณ Palmgreen and Rayburn (1979) 
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ และความพึงพอใจในการเปิดรับสื่อโทรทัศน์ โดยศึกษาความคาดหวัง และความพึงพอใจ
ในการชมโทรทัศน์ด้านการศึกษาในรัฐเคนตักกี้ ด้วยการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์จากกลุ่มตัวอย่างชายหญิง 
รวม 526 คน โดยวัดค่าความคาดหวังจากการชมโทรทัศน์ว่า รายการโทรทัศน์จะให้การผ่อนคลายความเครียด การเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ การใช้ประโยชน์ในการใช้สื่อสัมพันธ์ การช่วยให้ลืมปัญหาต่างๆ เพื่อเป็นการฆ่าเวลา เพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา และเพื่อ
ความบันเทิง การวิจัย พบว่า ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้ชมแตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์กันเชิงลบ คือ ความ
คาดหวังสูง ความพึงพอใจต่ า หรือ ความคาดหวังต่ า ความพึงพอใจสูง 
 การศึกษาผลการวิจัยร่วมกับทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อของ Schramm (1973) ที่มีความสอดคล้องกัน การที่ผู้รับ
สารนั้นมีความแตกต่างกัน ได้พยายามอธิบายถึงกระบวนการติดต่อสื่อสารเป็นวงจรในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล 2 
คน ซึ่งกระบวนการสื่อสารจะเริ่มตั้งแต่การแปลความหมาย การถ่ายทอดข่าวสารและเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นไปเรื่อยๆ 
จนกว่าทั้งสองฝ่ายสื่อสารเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารมีทุกรูปแบบ จึงท าให้ความหมายของการสื่อสารกว้าง 
และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ การพิจารณาถึงความหมายของการสื่อสารจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมสื่อสารเป็น
เรื่องๆ ไป ดังนั้น รูปแบบการสื่อสารของแมคครอสกี้และรีชมอน (McCroskey & Richmon, 1997) ได้กล่าวว่า การสื่อสารนี้
เกิดจาก แนวความคิดที่ว่า การสื่อสารเปลี่ยนกระบวนการ หรือการแลกเปลี่ยนโดยมีสาระส าคัญที่ว่า ผู้สื่อสารท าหน้าที่ทั้งผู้ส่ง
และผู้รับข่าว ในขณะเดียวอาจระบุว่าการสื่อสารเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของข้อความที่ได้รับข้อมูล เพราะถือว่าการสื่อสาร
มีลักษณะเป็นวงกลม และไม่มีที่สิ้นสุดผูร้ับข่าว และผู้ส่งข่าว นอกจากจะท าหน้าที่ทั้งการเข้ารหัสและถอดรหัสแล้วยังเป็นผู้
ก่อให้เกิดข่าวสารและก าหนด พฤติกรรม กล่าวโดยสรุป การเรียนรู้รูปแบบของการสื่อสารหลาย ๆ รูปแบบจะท าให้เกิด
ความคิด ความเข้าใจในกระบวนการสื่อสาร สามารถเลือกแบบการสื่อสารไปใช้ได้จริง ท าให้รู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบ
เป็นอย่างไร จะช่วยในการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการสื่อสารซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในส่วนทฤษฎี
เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อของ McQuail (1983) กล่าวถึงปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย คือ ปัจจัย
ด้านทัศนคติ  ได้แก่  เพศ  อายุ  ก าลังศึกษาในระดับช้ันปีที่1 โดยมีการศึกษาในสาขาท่ีไม่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่อยู่
ในสถาบันการศึกษาวิทยาลัยอาชีวะ จึงท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยไม่แตกต่างกัน   

ส าหรับผลการวิเคราะห์การเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยกับการน าไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้มีการเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยใน
อันดับที่ 1 สื่ออินเตอร์เน็ต อันดับที่ 2 หนังสือประวัติศาสตร์ อันดับท่ี 3  สมาชิกในครอบครัว / เพื่อน  อันดับท่ี 4 สื่อนิตยสาร 
อันดับที่ 5 หนังสือนอกเวลา และอันดับที่ 6 สื่ออื่นๆ ซึ่งไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์จากการเปิดรับสื่อต่างๆ ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการน าไปใช้ประโยชน์ เน้นที่ความส าคัญของผู้รับสารเป็นปัจจัยหลักในการที่จะ
ตัดสินใจเลือกใช้ประเภทของสื่อ และเนื้อหาของสารที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการ ของบุคคล จนน าไปสู่ความพึงพอใจ
แก่ผู้รับสาร จากการใช้สื่อ และการเปิดรับต่อสารนั้นๆ และอาจกลายเป็นแรงจูงใจท่ีส าคัญ ในการหล่อหลอมพฤติกรรมต่อการ
เปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยประเภทเดียวกันในครั้งต่อไป (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542, หน้า 59) 

การวิเคราะห์ทัศนคติเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยกับการน าไปใช้ประโยชน์ของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีทัศนคติเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย ดังนี้ใน
อันดับที่ 1 มีทัศนคติทางด้านเนื้อหาที่สื่อน าเสนอสามารถโน้มน้าวให้คุณรู้สึกรักชาติมากขึ้น อันดับที่ 2 เนื้อหาที่สื่อน าเสนอ
กระตุ้นปลุกจิตส านึกให้คุณรู้สึกในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทย  อันดับที่ 3 เนื้อหาที่สื่อน าเสนอช่วยสร้างให้คุณมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย อันดับที่ 4 เนื้อหาที่สื่อน าเสนอนั้นมีความสมจริง อันดับที่ 5 เนื้อหาที่สื่อน าเสนอมีส่วนช่วย
สร้างให้คุณรู้สึกหวงแหนในความเป็นไทย อันดับที่ 6 เนื้อหาที่สื่อน าเสนอนั้นสร้างความสะเทือนใจหรือหดหู่ อันดับที่ 7 
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1244 - ศิลปะ การสื่อสาร และการท่องเท่ียว - 

 

เนื้อหาท่ีสื่อน าเสนอนั้นยังคงรักษาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ไว้ อันดับที่ 8 เนื้อหาที่สื่อน าเสนอเหมาะสมกับเยาวชนไทย 
อันดับที่ 9 เนื้อหาท่ีสื่อน าเสนอเกินจริงมุ่งแต่ความบันเทิง ซึ่งไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์จากการมีทัศนคติต่างๆ ของนักศึกษา
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีทัศนคติของบุคคลสามารถถูกท าให้เปลี่ยนแปลงได้หลายวิธี อาจจะโดยวิธีที่ให้
บุคคลได้รับข่าวสารต่างๆ ซึ่งมาจากบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างๆ ข่าวสารที่ได้รับจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
ทัศนคติด้านการเรียนรู้ เป็นที่เช่ือกันว่าถ้าองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบด้านอื่นจะมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน เช่น ถ้าองค์ประกอบด้านการรับข่าวสารเปลี่ยนแปลง ก็มีแนวโน้มจะท าให้องค์ประกอบด้านทัศนคติ
และพฤติกรรมที่แสดงออกเปลี่ยนแปลงได้ด้วย 

การวิเคราะห์การเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยกับทัศนคติของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไม่มีความสัมพันธ์กัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่การเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยในอันดับที่ 1 สื่อโรงภาพยนตร์ 
อันดับที่ 2 สื่อซีดี / วีซีดี อันดับที่ 3 สื่ออินเตอร์เน็ต อันดับที่ 4 สื่อโทรทัศน์ อันดับที่ 5 สมาชิกในครอบครัว/เพื่อน อันดับที่ 6 
สื่อนิตยสาร และอันดับที่ 7 หนังสือนอกเวลา โดยมีทัศนคติจากการเปิดรับสื่อต่างๆ ของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการเปิดรับสื่อ โดยองค์ประกอบด้านผู้รับสารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดเพื่อที่จะท าให้ทราบว่าการ
สื่อสารนั้นประสบความส าเร็จหรือไม่ และผู้รับจะมีการตอบสนอง (feed back) อย่างไรหลังจากที่ได้รับข่าวสารไปแล้ว ซึ่ง
ผู้รับสารแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไป การที่ผู้รับสารนั้นมีความแตกต่างกันจึงมีความสนใจที่จะเลือกเปิดรับสาร
แตกต่างกันไปด้วย โดยบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านบุคลิกภาพและสถานภาพทางจิตวิทยา ความแตกต่างกันดังกล่าวนี้ 
เป็นเพราะบุคคลมีการเรียนรู้ทางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน บุคคลที่อยู่ต่างสภาพแวดล้อม ก็จะได้รับการเรียนรู้
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ท าให้บุคคลมีทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ และ
บุคลิกภาพแตกต่างกัน (DeFleur & Ball – Rokeach, 1989, p.83) 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า การเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยกับการน าไปใช้ประโยชน์ของ

นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กัน จากการศึกษาพบว่า การเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อแนวอิง
ประวัติศาสตร์ไทย ในอันดับที่ 1 สื่ออินเตอร์เน็ต อันดับที่ 2  หนังสือประวัติศาสตร์ อันดับที่ 3  สมาชิกในครอบครัว / เพื่อน  
อันดับที่ 4 สื่อนิตยสาร อันดับที่ 5 หนังสือนอกเวลา  โดยจะเห็นได้ว่า สื่อมวลชนที่ใช้ในการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์
ไทยในปัจจุบันมีอยู่หลายประเภท และสื่อท่ีอยู่ในอันดับที่ 1 คือสื่ออินเตอร์เน็ตยังคงเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
ง่ายและยังมีแนวโน้มเพื่อท่ีจะท าให้ผู้ชมได้มีการตัดสินใจเลือกการเปิดรับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยได้มากที่สุด เนื่องจาก
ผู้ชมสามารถเปิดรับข้อมูลได้ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ผลิตสื่อประเภทต่างๆ จึงควรปรับปรุง และมีการพัฒนาสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ
ในส่วนของเนื้อหาของสารไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงประวัติศาสตร์หรือการแสดงเนื้อหาให้มีประเด็นเรื่องความรักชาติมากขึ้น 
โดยส่งผ่านสื่อทั้งในทางตรงและในเชิงสัญลักษณ์ให้มีความเข้มข้นและสาระมากยิ่งขึ้น  เพื่อที่จะได้ให้ผู้รับสารเกิดความสนใจ 
และสามารถน าสารที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ 

2. ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า ทัศนคติเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยกับการน าไปใช้ประโยชน์ของ
นักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กัน จากการศึกษาพบว่า ทัศนคติเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์
ไทย อันดับที่ 1 โดยมีทัศนคติทางด้านเนื้อหาที่สื่อน าเสนอสามารถโน้มน้าวให้คุณรู้สึกรักชาติมากขึ้น อันดับที่ 2 เนื้อหาที่สื่อ
น าเสนอกระตุ้นปลุกจิตส านึกให้คุณรู้สึกในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทย  อันดับที่ 3 เนื้อหาที่สื่อน าเสนอช่วยสร้างให้คุณมี
ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย อันดับที่ 4 เนื้อหาท่ีสื่อน าเสนอนั้นมีความสมจริง อันดับที่ 5 เนื้อหาที่สื่อน าเสนอมีส่วน
ช่วยสร้างให้คุณรู้สึกหวงแหนในความเป็นไทย อันดับที่ 6 เนื้อหาที่สื่อน าเสนอนั้นสร้างความสะเทือนใจหรือหดหู่  อันดับที่ 7 
เนื้อหาท่ีสื่อน าเสนอนั้นยังคงรักษาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ไว้ อันดับที่ 8 เนื้อหาที่สื่อน าเสนอเหมาะสมกับเยาวชนไทย 
และอันดับที่ 9 เนื้อหาที่สื่อน าเสนอเกินจริงมุ่งแต่ความบันเทิงซึ่งการมีทัศนคติทั้งดีและไม่ดีนั้น  สื่อควรร่วมมือกันในการ
น าเสนออย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังและตอกย้ าค่านิยมและทัศนคติเรื่องของความภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อทัศนคติในเชิงบวก  
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3. ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า การเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทยกับทัศนคติของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กัน จากการศึกษาพบว่า การเปิดรับเนื้อหาเกี่ยวกับสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย อันดับที่ 
1 สื่อโรงภาพยนตร์ อันดับที่ 2 สื่อซีดี / วีซีดี อันดับที่ 3 สื่ออินเตอร์เน็ต อันดับที่ 4 สื่อโทรทัศน์ อันดับที่ 5 สมาชิกใน
ครอบครัว / เพื่อน อันดับที่ 6 สื่อนิตยสาร และอันดับที่ 7 หนังสือนอกเวลา  โดยในการเปิดรับสื่อแต่ละบุคคลนั้นมีความ
แตกต่างกันในแต่ละทั้งด้านบุคลิกภาพและด้านสถานภาพทางจิตวิทยา จึงท าให้เกิดความแตกต่างกันดังกล่าวนี้ เป็นเพราะ
บุคคลมีการเรียนรู้ทางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน บุคคลที่อยู่ต่างสภาพแวดล้อม ก็จะได้รับการเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน การเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ท าให้บุคคลมีทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ และบุคลิกภาพแตกต่างกัน 
ดังนั้นการที่จะท าให้ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงทัศนคติและน าไปใช้ประโยชน์ได้นั้นควรส่งต่อผ่านทางผู้น าทางความคิด เช่น ผ่าน
พ่อแม่ หรือครู  โดยใช้สื่อการสอบผ่านบทเรียน เช่น สื่อใหม่ที่เผยแพร่ได้รวดเร็วและเข้าถึงในวงกว้าง  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา ถึงพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อแนวอิง
ประวัติศาสตร์ไทย ตลอดจนเนื้อหา และรูปแบบวิธีการน าเสนอของสื่อแนวอิงประวัติศาสตร์ไทย ที่มีผลต่อการเปิดรับสื่อแนวอิง
ประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษาในสถาบันอ่ืนๆ  

2.ควรศึกษาเกี่ยวกับสื่อมวลชนแต่ละประเภทในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเรียนรู้ถึงกระบวนการและวิธีทาง
ความคิดเป็นไปในทิศทางใด หรือวิธีการน าเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายของรูปแบบสื่อมวลชนเพื่อที่จะได้น าไปใช้ประโยชน์
ในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

3.ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องลักษณะประชากรว่ามีความสัมพันธ์ กับการเปิดรับความสาร และทัศนคติว่ามีความสัมพันธ์
กันหรือไม ่
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