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ประเพณีประดิษฐ์กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม : กรณีศึกษางานเทศกาลดอกลาดวนบาน
สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง พ.ศ. 2561-2562
Invented tradition and Cultural Resource Management : A case Study of Lamduan
Blooming Festival for Traditional Continuation of the 4 Tribes of Sisaket
(2018-2019 A.D.)
ธันยพงศ์ สารรัตน์1
ทิวาพร ใจก้อน2
โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์3
บทคัดย่อ
งานเทศกาลประเพณีเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของคน
ท้องถิ่น ในด้านการรื้อฟื้นและพัฒนาการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย ที่สร้างพลังและจิตสานึกร่วมของคนท้องถิ่น
โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษางานเทศกาลดอกลาดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ผ่านปรากฏการณ์ประเพณี
ประดิษฐ์ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและกระบวนการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมบนพื้นที่งานเทศกาลประเพณี วิเคราะห์และนาเสนอแนวทางการจัดการที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น ผ่านการวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ลงพื้นที่สารวจเก็บข้อมูล สัมภาษณ์และสังเกตกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
งานเทศกาลประเพณี และวิเคราะห์ในเชิงบรรยายความ
ผลการศึกษาพบว่า งานเทศกาลดอกลาดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ เป็นกิจกรรมที่สร้างพลังและ
จิตสานึกร่วมของกลุ่มคนท้องถิ่น และเป็นพื้นที่ทางสังคมแห่งใหม่ให้กับทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า การจัดการของ
กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องยังมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์เพื่อนาเสนอตัวตนต่อสาธารณชนมากกว่า การสร้างกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันของกลุ่มคนท้องถิ่นทาให้เป้าหมายของกิจกรรมที่เปลี่ยนไปจากการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม และมูลค่าด้าน
เศรษฐกิจร่วมกันของชุมชน กลายเป็นการช่วงชิงบทบาทเพื่อผลประโยชน์ระหว่างกลุ่ม แทนการร่วมมือระหว่างกลุ่มคน
ท้องถิ่น
งานเทศกาลดอกลาดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ควรมีแนวทางเพื่อส่งเสริมศั กยภาพในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้สาธารณะของชุมชนผ่านกระบวนการสื่อความหมาย และการถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม
โดยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในท้องถิ่น พร้อมกับพัฒนาผลผลิตทางวัฒนธรรมในรูปแบบสินค้าวัฒนธรรม และ
การสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจาหน่ายสินค้าวัฒนธรรมของท้องถิ่นผ่านร้านถาวรอย่างเป็นรูปธรรม
คำสำคัญ: ประเพณีประดิษฐ์ การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม งานเทศกาลดอกลาดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไท
ศรีสะเกษ
1 อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2 อาจารย์ประจาสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3 อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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Abstract
Cultural resource in the form of traditional festival plays important role in the renewal and
development of contemporary local of cultural resource for the empowerment and promotion of local
solidarity in the management of cultural resources. This research is a study of Lamduan Blooming Festival
for Traditional Continuation of the 4 Tribes of Sisaket (2018-2019A.D.) from the invented tradition theoretical
framework. It aims of to ascertain the roles and process of cultural resource management of this traditional
festival in order, to identity suitable management guideline for the Festival, Qualitative research
methodology was used to documentary analysis, collect data from fieldwork . Surveys, interviews, and
observation of the social activities that took place at the Festival, And have the Analysis process present
by Descriptive Analysis.
The research found Lamduan Blooming Festival for Traditional Continuation of the 4 Tribes of
Sisaket (2018-2019A.D) to be capable of empowering and promoting local solidarity in the management of
contemporary cultural resource. The Festival has created a new social space for local cultural resource.
People wao participate in the management of the Festival are found to focus on presenting a positive image
of them selves to the public rather than on creating a shared learning process for local people. The Festival
's objectives hare changed from promoting cultural/economic values and local community cooperation to
competing among local groups for the control of benefits from the Festival. Lamduan Blooming Festival for
Traditional Continuation of the 4 Tribes of Sisaket (2018-2019A.D) has high potential for the development
of public Learning process in the community through the process of meaning interpretation and transferring
particular. Sets of knowledge through cultural activities. Local participation in encouraged together with the
development of cultured products, as cultural goods; Local museum should be set up as a learning source
and a concrete venue for the sale by Through thr permanent shop of local cultural products
Keywords: Invented tradition, Cultural Resource Management, Lamduan Blooming Festival for
Traditional Continuation of the 4 Tribes of Sisaket (2018-2019 A.D.)
บทนา
ปัจจุบันงานประเพณีที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมจากงานที่เน้นด้าน
พิธีกรรมความเชื่อท้องถิ่นเป็นหลัก มาเป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากนโยบายภาครัฐ
ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยนาประเพณีเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวซึ่งเริ่มต้นราว พ.ศ. 2520 ส่งผลให้แต่ละท้องถิ่นได้พยายามดึงเอาเอกลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็นจุดสนใจเพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวและงบประจาปี จนเกิดกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมทางวัฒนธรรม ด้วยการเสริมแต่งสิ่งใหม่ๆ เข้าไปใน
ประเพณีของตน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแนวคิดและการปฏิบัติการ (ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ; และคณะ, 2554) อีกทั้ง
ลักษณะการจัดงานแบบใหม่ได้ช่วยสร้างคุณค่าให้กับประเพณีเก่าในวิถีชีวิตชุมชนใหม่ ทั้งในเชิงคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ได้ ด้วยผ่านกระบวนการรื้อฟื้น สร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ การจัดกิจกรรมการแสดงฟ้อนรา
เล่าเรื่องตานานประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในพื้นที่โบราณสถานที่สาคัญในอดีต ช่วยสร้างชีวิตชีวาให้กับชุมชน อีกทั้งยังเป็นการ
เปิดพื้นที่ให้สาธารณชนได้มี โอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในฐานะผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรม
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ร่ ว มกั บ คนในท้ องถิ่ น ซึ่ งช่ ว ยกระตุ้น ให้ เกิ ดการตระหนั ก ถึงคุ ณค่า ของทรัพ ยากรวั ฒ นธรรมร่ว มกั นของกลุ่ม คนท้องถิ่น
(ดลฤทัย โกวรรธนะกุล, 2556) ขณะเดียวกันก็ยังช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในงานเทศกาล
ประเพณี
กล่าวได้ว่างานเทศกาลประเพณีท้องถิ่นได้กลายเป็นกิจกรรมสาคัญในการสร้างตัวตนของท้องถิ่น ทั้งในและนอก
พื้นที่ของตน ผ่านกระบวนการผลิตประเพณีใหม่ ที่เรียกว่าประเพณีประดิษฐ์ โดยยกการอ้างอิงความสั มพันธ์ดั้งเดิมในอดีต
รวมทั้งการผลิตสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นเครื่องมือในการรับใช้บุคคลที่เกี่ยวข้อง (ยุทธนา ดิศกุล, 2553) จะเห็นว่า
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในงานเทศกาลประเพณีที่มีการผ่านการเลือกสรรจากชุมชนแล้วว่าจะเป็นพื้นที่สร้างความ
พัฒนาแปลกใหม่แก่ผู้พบเห็น ขณะเดียวกันก็มีการแทรกเรื่องราวของชุมชนลงไป เพื่อสร้างตื่นตัวในสังคมโดยเฉพาะกลุ่มชาติ
พันธุ์ต่างๆในท้องถิ่น จากอดีตถึงปัจจุบันงานเทศกาลประเพณีนับว่าเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เปิดโอกาสให้แต่ละแสดงตนต่อ
สาธารณชน เพราะคนส่วนมากมักรู้จักผู้คนต่างวัฒนธรรมของตนผ่านงานเทศกาลประเพณีที่มีชื่อเสียง อันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้
กลุ่มคนต่างวัฒนธรรมเข้ามาสนใจ และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้ องถิ่น ขณะเดียวกันคนในพื้นที่ ที่รู้สึกภาคภูมิ ใ จใน
วัฒนธรรมของตน
การศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้นาเสนอแนวคิดประเพณีประดิษฐ์มาให้ศึกษาและอธิบายการนาประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นศรีสะเกษ มาจัดกิจกรรมในลักษณะงานเทศกาลดอกลาดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ โดยจัด
ขึ้ น ที่ บ ริ เ วณสวนสมเด็จ พระศรีน คริน ทร์ศ รีสะเกษ อ าเภอเมื องฯ จั งหวั ด ศรีส ะเกษ ศรี ส ะเกษเป็ นจั งหวั ดหนึ่ งในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากนัก แต่มีจุดเด่นคือ การมีปราสาทเขาพระวิหารที่พวกขอมสร้างไว้แต่
โบราณ ผู้คนในจังหวัดนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกเขมร ส่วย คล้ายๆ กับจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2551)
และกลายเป็นจุดสนใจสาคัญของสาธารณชน เมื่อเกิดกรณีพิพาทเขาพระวิหารระหว่างไทย-กัมพูชาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2475 และ
2551 เกี่ยวกับพื้นที่รอบเขาพระวิหาร จังหวัดศรีสะเกษจึงได้รับความสนใจจากสาธารณชนอีกครั้งในฐานะพื้นที่ตั้งของ
ปราสาทเขาพระวิหารและชาวเขมรถิ่นไทย (เขมรสูง) เจ้าของพื้นที่รอยต่อไทยกัมพูชา ผู้เปรียบเสมือนเจ้าของปราสาทเขา
พระวิหารดั้งเดิม (สมลักษณ์ วงษ์รัตน์, 2551.; และภราดร ศรปัญญา; และคนอื่นๆ, 2558)
ตัวตนของชาวเขมรถิ่นไทยในจังหวัดศรีสะเกษไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากนัก ทั้งที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มาก
เป็นอันดับ 2 รองจากชาวไทยอีสาน (ไทยลาว) คนทั่วไปรับรู้เพียงโบราณสถานของขอมที่ยิ่งใหญ่ อลังการ แต่มีผู้คนส่วน
ใหญ่ไม่ค่อยสนใจและรู้จักกลุ่มคนท้องถิ่นที่สืบทอดอารยธรรมขอมโบราณที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงในอดีต
กระทั่งกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับความนิยมจากสาธารณชน ทาให้เกิดการนาเรื่องราวทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้า
มานาเสนอต่อสาธารณชนเพิ่มมากขึ้น เกิดการฟื้นฟูปรุงแต่งทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ
ผ่านเวทีการท่องเที่ยว มีการนาเรื่องราวในอดีตมานาเสนอเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรนามา
โฆษณาเผยแพร่และชักชวนนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมชม ขณะเดียวกันก็กลายเป็นพื้นที่แห่งการสร้างความทรงจาร่วมของคน
ในพื้นพื้นที่ให้ภาคภูมิใจและเกิดสานึกรักษาท้องถิ่น (ดลฤทัย โกวรรธนะกุล, 2556) เนื่องจากจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ศิลปกรรมและอารยธรรมโบราณมีโบราณสถานที่เป็นปราสาทมากมาย มีธรรมชาติต่างๆ ที่สวยงามแต่
ยังขาดการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจังหวัดศรีสะเกษควรมีการจัดการบริหารของแหล่งท่องเที่ยวที่
เหมาะสม มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว มีการบริหารการท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีการตลาดและการประชาสัมพันธ์ที่ดีก็
จะกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษให้มีนักท่องเที่ยวจานวนเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น
(ชื่นกมล เมฆกัลจาย, 2555) ศาสนสถานของโบราณที่ถูกทิ้งร้างกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
อาทิ การจัดงานเทศกาลประเพณีท้องถิ่นตามศาสนสถานต่างๆ หรือนาเรื่องราวของศาสนสถานนั้นๆ มาสร้างในลักษณะการ
ราลึกและเฉลิมฉลอง ซึ่งกลุ่มที่มีบทบาทสาคัญ คือ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงประชาชน
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และกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 4 เผ่า โดยกลุ่มคนที่มีบทบาทสาคัญก็คือ ชาวเขมรถิ่นไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์พื้นถิ่นที่ยังคงสืบทอด
วัฒนธรรมขอมโบราณในวิ ถีชีวิตของตนผ่านภาพลักษณ์การใช้ภาษาตระกูลมอญ-เขมร กินข้าวเจ้า ประเพณีความเชื่อ
พิธีกรรมท้องถิ่น เป็นต้น (สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ, 2561)
งานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ มีการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นตลาดวัฒนธรรมสี่
เผ่าไทศรีสะเกษ การแสดงศิลปวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษ มีการแสดงและจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
การแสดงนิ ท รรศการผลงานศิลปะ และการประกวดอาหาร และการแสดงพื้ น บ้ าน และที่ ส าคัญ คือ การแสดงในชุด
“อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” ซึ่งถือเป็นการแสดงแสงสีเสียงตานานการสร้างบ้านแปงเมืองของศรีสะเกษ
ดินแดนแห่งดอกลาดวน พร้อมด้วยการฟ้อนราและการแสดงดนตรีพื้นบ้านของ 4 ชนเผ่า ได้แก่ เขมร ส่วย เยอ และลาว
ซึ่งจัดขึ้นประมาณเดือนมีนาคมของทุกปี (ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ, 2553) ซึ่งลักษณะงานเทศกาลประเพณีดังกล่า ว
ส่งผลให้เกิดการรื้อฟื้นทรัพยากรวัฒนธรรมในท้องถิ่นขึ้นมาอีกครั้งผ่านกิจกรรมภายในงาน อาทิ การแต่งกายพื้นบ้าน การ
แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสาธิตวิถีชีวิตชุมชน ผลการจัดงานอย่างต่อเนื่องทาให้สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ
เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึน้ นอกเหนือไปจากการที่เป็นสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์แห่งแรกของเมืองไทย (สภาวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ; และสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, 2548) มีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์เมือง การพัฒนารูปแบบการ
จัดกิจกรรมให้มีความยิ่งใหญ่ อลังการเพิ่มมากขึ้น การเกิดขึ้นของงานเทศกาลประเพณีส่งผลให้ทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลับมามีชีวิตในความทรงจาของคนรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการสื่อความหมายภายในงานเทศกาลประเพณี และการศึกษาวิจัย
ในหัวข้อนี้ยังไม่มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องศึกษาไว้โดยตรง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทาให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจ
บทบาทของงานเทศกาลประเพณีต่อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมไทย โดยศึกษา
ปรากฏการณ์และกระบวนการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในฐานะกระบวนการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ในงานเทศกาลดอก
ลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ จั งหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง พ. ศ. 2561 - 2562 ว่ามีบทบาทอย่างไรต่อการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเสื่อมคุณค่าทางวัฒนธรรม และนาเสนอแนวการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และศึกษาเพื่อให้ได้ซึ่งสารสนเทศที่เป็นความรู้และเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการบริการท่องเที่ยวและการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษให้มีความเข้มแข็ง และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อรายได้ของประชากรและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดศรีสะเกษ
คาถามการวิจัย
ปรากฏการณ์ประเพณีประดิษ ฐ์ ใ นงานเทศกาลประเพณีท้ อ งถิ่ นจะมี บทบาทอย่า งไรต่ อ การจั ดการทรัพ ยากร
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทจับต้องได้ และทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทจับต้องไม่ได้ เพื่อ
เป็นต้นทุนทางสังคมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.ศึกษากระบวนการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในงานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง พ. ศ. 2561- 2562
2.ศึกษาบทบาทประเพณีประดิษฐ์กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ในงานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสาน
ประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง พ. ศ. 2561 - 2562
3.นาเสนอแนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เหมาะสม ในงานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสาน
ประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง พ. ศ. 2561 - 2562
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ทราบปรากฏการณ์เกิดและกระบวนการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในการจัดการทรัพยากร
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการจัดงานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง พ. ศ. 2561 - 2562
2. เพื่อให้ทราบถึงบทบาทของประเพณีประดิษฐ์ที่มีต่ อการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมในงาน
เทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง พ.ศ. 2561 2562
3. เพื่อนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏการณ์ประเพณีประดิษฐ์ และนาเสนอแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เหมาะสม
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านพื้นที่ อาณาบริเวณภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อาเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง
เป็นพื้นที่จัดงานในช่วงต้นเดือนมีนาคมของ พ.ศ. 2561, 2562
ขอบเขตด้านเนื้อหาข้อมูล เกี่ยวกับบริบทแวดล้อมเกี่ยวกับงานเทศกาลดอกลาดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทย
ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ปรากฏการณ์ประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นในงานเทศกาลดอกลาดวนบานผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ประเพณีประดิษฐ์ในงานเทศกาลดอกลาดวนบาน
ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาระหว่าง พ. ศ. 2561 - 2562 ซึ่งเป็นระยะที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานในงานเทศกาลดอกลาดวนบานฯ
ขอบเขตด้านแนวคิด ในบทความวิจัยนี้ได้มีการอาศัยความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับเทศกาลและงานประเพณีแนวคิด
เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นต้น
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเอกสารและการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย
1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความ และเอกสาร
อื่นๆที่ปรากฏในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา ข้อมูลบริบทพื้นที่ศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและงานเทศกาลประเพณีท้องถิ่น
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมีวิธี
การสารวจ (survey) ลงพื้นที่สารวจทรัพยากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ปรากฏในงานเทศกาลดอกลาดวนบานฯ
ทั้งส่วนพื้นบ้านและงานเทศกาล เก็บบันทึกข้อมูลด้วยภาพถ่าย
การสังเกตการณ์ แบ่งออกเป็นการสังเกตการณ์แบบไม่มสี ่วนร่วม (Non-participant Observation) และการ
สังเกตการแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
3. การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
1. กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด งานเทศกาลดอกล าดวนบานฯ อาทิ ส านั ก ส านั ก งานจั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ
สภาวัฒนธรรมสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการศึกษาท้องถิ่นจานวน 9 คน
2. กลุ่มประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลดอกลาดวนบานและนักท่องเที่ยวทั่วไป 30
คน โดยใช้กลวิธีการสัมภาษณ์ ดังนี้ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (indepth interview)
- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา-
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แนวคาถามในการสัมภาษณ์ และเครื่องมือจดบันทึกรายละเอียดจากการสารวจ สังเกต
และการสัมภาษณ์ สมุดจดบันทึก เครื่องเขียน กล้องถ่ายภาพ และเครื่องบันทึกเสียง
การนาเสนอข้อมูล
การศึกษาวิจัยนี้มีรูปแบบการนาเสนอผลการศึกษาในลักษณะของการบรรยายความ (Descriptive Analysis) โดยใช้
วิธีการตีความ แปลความหมาย หาข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรมที่ได้มาจากกระบวนการเก็บข้อมูล ผ่านการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ลงพื้นที่สารวจเก็บข้อมูล สัมภาษณ์และสังเกตกิจกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่งาน
เทศกาลประเพณี ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาสารวจประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆจะนาไปสู่กระบวนการสังเคราะห์
เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนากิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นของงานเทศกาลดอกลาดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ
ในปีต่อๆ ไป
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษตรงที่นักท่องเที่ยว จะเน้นที่การศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณที่มี
คุณลักษณะที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสถานที่ดังกล่าวจะมีการบอกถึงเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและ
มนุษย์บนทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์ความรู้และการให้คุณค่าของสังคมโดยสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจสังคมหรือขนบธรรมเนียม
ประเพณี ซึ่ ง นอกเหนื อ จากสถานที่ แ ล้ ว ยั ง รวมถึ ง เทศกาลและงานฉลองรวมไปถึ ง สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ด้ ว ย
(กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ; และศรันยา แสงลิ้มสุวรรณ, 2555)
นิยามศัพท์
ประเพณีประดิษฐ์ หมายถึง ประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอิงฐานวัฒนธรรมเดิม หรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเป็นเครื่องมือในการรับใช้กลุ่มบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หมายถึง การพัฒนาและสื่อความหมายทรัพยากรทางวัฒนธรรมประเภทต่างๆ เช่น
ทรัพยากรทางโบราณคดี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรมหรือทรัพยากรวัฒนธรรมที่แสดงออก เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ชุมชนด้วยกระบวนการจัดการ
งานเทศกาลดอกลาดวนบาน หมายถึง กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ถูกจัดขึ้นโดยการสนับสนุนของภาครัฐภาคเอกชน
เพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดศรีสะเกษ โดยจัดตั้งแต่ พ.ศ 2544 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรี
สะเกษ ในช่วงเดือนมีนาคมของทุกๆปี ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกลาดวนผลิดอกส่งกลิ่นหอมเย็น อบอวลไปทั่ว
งานศรีพฤทเธศวร หมายถึง การแสดงแสงสีเสียง ตานานการสร้างบ้านแปงเมืองของศรีสะเกษดินแดนแห่ง
ดอกลาดวน พร้อมด้วยการฟ้อนรา และการแสดงดนตรีพื้นบ้านของสี่ ชนเผ่ า ซึ่งงานนี้เป็นส่วนหนึ่ งของงานเทศกาล
ดอกลาดวนบาน จัดแสดงครั้งแรกใน พ.ศ. 2532 (ชุติญา จงมีเสร็จ; และประดิษฐ ศิลาบุตร สัมภาษณ์ 15 มีนาคม 2562)
และ พ.ศ. 2561 – 2562 นี้ มีชื่อชุดการแสดงว่า “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทธศวร”
ผลการวิจัย
1.บริบทของงานเทศกาลดอกลาดวนบานฯ
การศึกษาครั้งนี้ได้ให้พื้นที่ในการศึกษา คือ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ที่นับเป็นสวนสมเด็จแห่งแรกใน
จานวน 31 แห่งทั่วประเทศไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษได้รับมอบหมายจากจังหวัด ให้มีหน้าที่ดูแล
รับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนาต่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและให้ใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ซึ่งการพัฒนาเริ่มต้นด้วย
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การตกแต่งสวนป่าแห่งนี้ โดยการรักษาต้นลาดวนไว้ จัดสวนหย่อมปลูกหญ้า ตกแต่งด้วยหย่อมหญ้า จัดสถานที่พักผ่อนเช่น
ศาลา สนามเด็กเล่น ลาห้วยรอบสวนสัตว์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางน้า โดยมีจักรยานน้าให้นั่งชมรอบๆ ส่วนบริเวณพลับพลา
ที่ประทับได้จากตกแต่งเป็นพิเศษซึ่งกลายเป็นสถานที่ในการต้อนรับแขกที่สาคัญในโอกาสมาเยือนศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษได้จัดงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ คือ งานเทศกาลดอกลาดวน โดยครั้งแรกจัดเมื่อ พ.ศ. 2529 โดย
เลือกบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษนับว่าเป็นการริเริ่มที่ควรแก่การยกย่องทั้งนี้เ พราะสวนสมเด็จฯ เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีต้นลาดวนมากกว่า 40,000 ต้น ร่มรื่นสวยงาม กลิ่นดอกลาดวนหอมอบอวลทั่วบริเวณงาน ซึ่งเป็น
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวคู่กันไป
ในการจัดงานเทศกาลดอกลาดวน นอกจากสถานที่จัดงานสิ่งแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงามแล้วกิจกรรมของ
งานยังประกอบไปด้วย วัฒนธรรมอีสานใต้ อาทิ การจัดโฮมแคนลามูล การแสดงกันตรึม อายับ กระโน๊บติงตอง และการ
แสดงแสงสีเสียงศรีพฤทเธศวร อันเป็นตานานการสร้างปราสาทหินสระกาแพงใหญ่ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัด
ศรีสะเกษ (อภินันท์ สงเคราะห์, 2544) ยิ่งเป็นการเพิ่มสีสันให้กับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษอีกโอกาสหนึ่งด้วย
ตลอดงานเลี้ยงพาแลง (มายกเลิกในปี 2561 – 2562) การสัมมนาประวัติศาสตร์ศรีสะเกษและการจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
อีสานใต้
การจัดงานเทศกาลดอกลาดวนจึงถือว่าเป็นงานที่เปิดตานานเมืองเก่าศรีสะเกษ ซึ่งเล่าขานกันมานานกว่า พัน ปี
มีดอกลาดวนสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมอบอวลชวนพิศวง เติบโตเคียงคู่กับตานานอันเก่าแก่เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน (วัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ, 2545; และโบราณสถานในเขตจังหวัดศรีสะเกษ,
2540)

ภาพที่ 1 พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในสวนสมเด็จฯ
ที่มา: จังหวัดศรีสะเกษ (2562)
ใน พ.ศ. 2529 ทางจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานเทศกาลดอกลาดวนขึ้นเป็นครั้งแรก ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ศรีสะเกษ และมีการแสดง “ศรีพฤทเธศวร” ใน พ.ศ. 2532 และเริ่มมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ภายหลัง พ.ศ. 2548 เมื่ อ เปิ ดพระราชานุ สาวรีย์สมเด็จ พระศรีน คริน ทราบรมราชชนนี แล้ว ท าให้ พื้ น ที่ นี้เ ป็น พื้น ที่ทาง
วัฒนธรรมแห่งใหม่ใจกลางเมืองและมีการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน ด้วยการนาเสนอประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่น ที่มีความแตกต่าง
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กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ของภาคอีสาน นั่นคือกลุ่มชาวเขมรถิ่นไทย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีประวัติศาสตร์ทางสังคมเกี่ยวข้องกับ
อารยธรรมของโบราณที่มีที่ยังคงดาเนินชีวิตสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนอกจากจะมีอัตลักษณ์เกี่ยวกับชนพื้นเมือง “สี่เผ่าไทศรีสะเกษ
(ส่วย(กูย) ลาว เขมร และเยอ)” แล้ว ยังได้รับการกล่าวขานว่าเป็นดินแดนอารยธรรมขอมโบราณ ที่มีปราสาทขอมโบราณ
และร่องรอยอารยธรรมแห่งความศรัทธาที่สะท้อนให้เห็นถึง อิทธิพลทางศาสนาพราหมณ์และอิทธิฤทธิ์เหนือธรรมชาติ และ
“ความกตัญญู” ของกษัตริย์ขอมที่มีต่อบรรพชนและบูรพกษัตริย์ที่ล่วงลับไปแล้ว นั่นก็คือการสถาปนาและการบวงสรวงบูชา
“กมรเตงชคต” (หมายถึง เทพเจ้าแห่งจักรวาลที่มีอานาจเหนือมนุษย์ทั้งปวง และยังใช้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณบูรพกษัตริย์
ขอมโบราณ ) นามว่า “ศรีพฤทเธศวร” ณ ปราสาทสระกาแพงใหญ่ กล่าวได้ว่า กษัตริย์สามารถสร้างปราสาทได้เป็นร้อย
ปราสาท แต่การสถาปนา “กมรเตงชคต” อาจจะมีได้เพียงแค่หนึ่งปราสาทเท่านั้น เช่น กมรเตงชคตศรีสิขเรศวร ณ ปราสาท
เขาพระวิหาร / กมรเตงชคตศรีภัทเรศวร ณ ปราสาทวัดภู (ประเทศลาว) และ กมรเตงชคตศรีพฤทเธศวร ณ ปราสาท
สระกาแพงใหญ่ และนี่จึงเป็น “อารยธรรมแห่งความศรัทธา” และเป็นความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมขอมโบราณที่ปรากฏใน
จารึกและประวัติศาสตร์การสร้างบ้านแปลงเมืองของจังหวัดศรีสะเกษมาแต่โบราณ
นอกจากความยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกลุ่มชนพื้นเมืองแล้ว จังหวัดศรีสะเกษในอดีตยังเป็น
พื้นที่ที่มีต้นดอกลาดวนเกิดขึ้นอย่างหนาแน่น กินพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ผู้คนที่อาศั ยอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้จึงถูกเรียกขานว่า
“ส่วยเขมรป่าดง” ศรีสะเกษจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ศรีสะเกษเมืองส่วย” ความยิ่งใหญ่อลังการของต้นดอกลาดวนที่มี
จานวนมากมายเหลือคณานับ กินอาณาเขตพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล ยังเป็นชื่อบ้านนามเมืองที่ปรากฏในพงศาวดารว่า “เมือง
ศรีนครลาดวน” หรือบ้านดวนใหญ่ในปัจจุบัน
ปัจจุบันยังคงมี “ดงดอกลาดวน” ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมากกว่า 50,000 ต้น ออกดอกบานสะพรั่ง

ส่งกลิ่น

หอมขจรกระจายไกลในช่วงต้นเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน (มักจะสิ้นสุดกลิ่นหอมเมื่อถึงวันวิษุวัตสงกรานต์ (สงกรานต์ในคติ
เขมรโบราณ) หรือ 2 ค่า เดือน 5 ซึ่งเป็นวัน ที่มีช่วงเวลาระหว่างกลางวันกับกลางคืนเท่ากัน) ถือเป็นความมหัศจรรย์แห่ง
ธรรมชาติหนึ่งเดียวของประเทศไทย คือ “สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 80 พรรษาแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี พร้อม
ด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเป็นประธานเปิดสวนแห่ง นี้เมื่อ
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 “ดอกลาดวน” ยังเป็นสัญลักษณ์เชิงวัฒนธรรมที่มีความสาคัญต่อการสร้างปราสาทขอม
โบราณตั้งแต่ยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ถึงยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่ปรากฏให้ว่ามีการนาเอา “ดอกลาดวน” ไปสลัก
ไว้ตามซุ้มประตูหรือเสาโคปุระของปราสาทขอมโบราณหลายแห่ง รวมทั้งปราสาทสระกาแพงใหญ่ด้วย
จากที่กล่าวมาจึงเป็นที่มาของคาว่า “ศรีสะเกษดินแดนปราสาทขอม” / “ศรีสะเกษเมืองดอกลาดวน” และ
“ศรีสะเกษเมืองชนสี่เผ่า เขมร ส่วย ลาว เยอ” อีกทั้งยังได้มีการใช้รูปปราสาทขอมโบราณเป็นสัญลักษณ์ประจาจังหวัด ใช้
รูปดอกลาดวนเป็นดอกไม้ประจาจังหวัด และวัฒนธรรมชนสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจาจังหวัดด้วย
จากความสาคัญที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ และความงดงามทางวัฒนธรรมที่
หยั่งรากลึกมาตั้งแต่โบราณ และที่สาคัญคือ ความอลังการและความมหัศจรรย์ของต้นลาดวนมากกว่า 50,000 ต้น ที่ออกดอก
ชูช่อ เบ่งบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมขจรกระจายพร้อมกันทั้งดงดอกลาดวน ความยิ่งใหญ่ทางวัฒนธรรมและความมหัศจรรย์แห่ง
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ธรรมชาตินี้ จึงเป็นที่มาของ “การจัดงานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่า ไทศรีสะเกษ” ขึ้นเป็นประจาทุกปี
ใน พ.ศ. 2562 จะมีการจัดงานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ” ขึ้นระหว่างวันที่ 8- 10 มีนาคม
2562 และยังมีการจัดแสดงจินตลีลา ประกอบแสดง สี เสียง” เรื่อง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร”
ที่ยิ่งใหญ่อลังการ เพื่อบอกเล่ากล่าวขานถึงประวัติศาสตร์โบราณของจังหวัดศรีสะเกษ ที่แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมอันยิ่งใหญ่
และประวัติศาสตร์อันทรงคุณที่เคยเจริญรุ่งเรืองมานับ 1,000 ปี และวีรกรรมของบรรพชนคนศรีสะเกษที่เคยสร้างบ้านแปง
เมืองร่วมกับกษัตริย์ขอมโบราณ โดยเฉพาะพระเจ้าชัยวรมัน ที่ 2 (พ.ศ. 1345-1393) และพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 (พ.ศ.15451593) จนเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในศิลาจารึกและเป็นอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ที่เชื่อมโยงความเป็นจังหวัด
ศรีสะเกษจากอดีตถึงปัจจุบัน
2. งานเทศกาลประเพณีกับการรื้อฟื้นประเพณีประดิษฐ์ของจังหวัดศรีสะเกษ
การวิจัยประเพณีประดิษฐ์กับการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม กรณีศึกษางานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสาน
ประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง พ.ศ. 2561 – 2562 สะท้อนให้เห็นบทบาทของงานเทศกาลประเพณี
ในฐานะกระบวนการการจัดการทรัพยากร วัฒนธรรมท้ องถิ่น ผ่านการรื้อฟื้นทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการสร้าง
“พื้นที่ทางสังคม” ให้แก่ทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นแห่งใหม่จากความที่เคยถูกลดทอนคุณค่าทางสังคม เพราะการได้รับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมตอนกลางในอดีต
โดยสิ่งที่น่าสนใจคือการเกิดปรากฏการณ์ประเพณีประดิษฐ์ ในกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ถูกนาเสนอโดยชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ได้ ก ลายเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการสร้ า งพลั ง ชุ ม ชนผ่ า นกระบวนการเลื อ กหยิ บ ยกและน าเสนอ “บางส่ ว น” ของ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 4 ชนเผ่าที่แบ่งพื้นที่จัดแสดงและมีการผสมผสานทางวัฒนธรรม
ร่วมกันทุกด้านกลายเป็นอัตลักษณ์รวมกันของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งไม่จากัดว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใด อย่างไรก็ตาม
กระบวนการเหล่านี้จาเป็นต้องมีการจัดการที่สมดุล เพื่อให้เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ แก่กลุ่มคนในท้องถิ่น
กรณีงานเทศกาลดอกลาดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกส ระหว่าง
พ.ศ. 2561- 2562
งานเทศกาลดอกลาดวนบานศรีสะเกษ กลายเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ที่สาคัญในปัจจุบันของชาวจังหวัด
ศรีสะเกษ ที่ไม่ได้แค่เพียงงานประจาปีที่เน้นความสนุกสนาน แต่สาหรับชาวบ้านแล้วงานเทศกาลดอกลาดวนบาน เป็นส่วน
หนึ่งของวิถีชีวิตและความภาคภูมิใจ แสดงลักษณะของงานเป็นแบบรัฐพิธี มีการขอความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดศรีสะเกษ และสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดแสดง
นิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และการออกร้านแสดงสินค้า ในช่วงปีแรกและการจัดงานมีการนาศิลปินเพื่อชีวิต
ลูกทุ่งมาให้ความบันเทิงทาให้เกิดเสียงวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม ของการจัดงานว่าครั้งแรกที่ จัดงานมีคนต่อต้าน ว่าทาไม
ต้องเอางานเทศกาลมาจัดงานเล่นๆ แบบนี้ บริเวณนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พระบรมวงศ์เคยเสด็จฯ ถ้าจะเอามาจัดงานก็
เหมือนเอามาเล่น มาแสดงล้อเล่น หากทาไม่ถูกต้อง ก็จะทาให้เกิดความเสียหายได้ แต่เมื่อจัดงานได้ สองปี สามปี คนที่
ต่อต้านก็เริ่มเห็นว่าดี เราไม่สืบทอดไม่จัดงานอย่างนี้ ลูกหลานก็คงจะไม่รู้” (สุนันทา วงค์แก้ว, 2562)
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของงานเทศกาลดอกลาดวนบาน ที่ทาให้เกิดการยอมรับและสร้างความรู้สึกร่วมกันของ
ท้องถิ่น เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อมีการสร้างพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นภายในสวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2543 สถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเสมือนอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
ท่าน และปัจจุบันก็มีความพยายามจะใช้สวนสาธารณะแห่งนี้ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ของท้องถิ่นมากขึ้นอีกด้วย การเข้ามา
ใช้พื้นที่สวนสมเด็จฯ เองก็มีการขยายตัวมากขึ้น เนื่องจากผลของด้านการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ภายใน
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เขตเทศบาลมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงค่านิยมในการพักผ่อนท่องเที่ยวและการรักษาสุขภาพร่างกาย (ทิวาพร ใจก้อน, 2560)
สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เมืองและการสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนท้องถิ่นกราบไหว้ ขอพรและพลังในกิจกรรมทางสังคมของตน
ภายหลังจากที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ มาทรงเปิดสวนแห่งนี้เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.
2524 (คณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2545) ปรากฏการณ์นี้ตรงกับที่
ฮอบส์บาวน์ 1984 (อ้างถึงใน ยุทธนา ดิสกุล, 2553) กล่าวถึงรูปแบบหนึ่งของประเพณีประดิษฐ์ที่สังคมทาการเลือกสรร
วัฒนธรรม ประเพณี วัตถุ หรือพิธีกรรมบางอย่างจากสังคมอดีตมาสื่อสารและตีความใหม่เพื่อเป้าหมายสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกันเพื่อสร้างความชอบธรรมในอานาจของชนชั้นปกครองและเพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมร่วมกัน เช่น
การสร้ า งอนุ ส าวรี ย์ เ ป็ น สื่ อ วั ต ถุ ที่ แ ทรกความหมายและอุ ด มการณ์ บ างอย่ า งร่ ว มกั น ของสั งคมและขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น
กระบวนการสื่อสารผ่านอนุสรณ์เพื่อเชื่อมโยงกับเรื่องราวในอดีต ทาให้เกิดความรู้สึกรวมกันของคนท้องถิ่น
เมื่องานเทศกาลดอกลาดวนบานเริ่มเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนท้องถิ่น กลุ่ มผู้จัดงานจึงได้ขยายกลุ่มผู้มีส่วนร่วม
จากคนในเขตตัวอาเภอไปสู่คนนอกพื้นที่อาเภอให้มาร่วมจัดนิทรรศการและออกร้านภายในงาน (สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ,
2549) โดยงานเทศกาลดอกลาดวนบาน กลายเป็นกิจกรรมที่รื้อฟื้นและสร้างความหมายใหม่ให้กับชาวจังหวัดศรีสะเกษใน
พื้นที่ทางสังคมและเวทีการท่องเที่ยว พบการนาทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการนาเสนอตัวตนเพื่อเชื่อมโยงกับอดีต
ผ่านทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทโบราณสถานวัตถุสมัยขอมก่อนเมืองพระนคร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของพื้นที่และ
กลุ่มคนที่มีพัฒนาการมายาวนานและสร้างความชอบธรรมในการนาทรัพยากรวัฒนธรรมเหล่านั้นมาแสดงและสร้างเป็น
อัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ อาทิ สร้างฉากหลังของชุดการแสดงเป็นรูปปราสาท ใช้จอ LED ช่วย การทาโมเดลจาลองเป็นรูป
เศียรพญานาคและทางขึ้นปราสาทพระวิหาร การสร้างชุดฟ้อนราประจางานเทศกาลที่อ้างอิงกับวัฒนธรรมขอมโบราณ เปิ ด
โอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะลูกหลานเมืองศรีสะเกษในพิธีบวงสรวงก่อนเริ่มการแสดง โดยจากปรากฏการณ์นี้
แสดงให้เห็นว่าการนาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมาสร้างความทรงจาร่วมกันของกลุ่มคนท้องถิ่นทาให้เกิดพื้นที่ทาง
วัฒนธรรมแห่งใหม่ร่วมกัน และสานึกความเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่น ไม่ใช่เฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งใน
พื้นที่ที่สะท้อนผ่านการร่วมสมทบทุนพัฒนาสวนสาธารณะแห่งนี้ที่เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมครั้งสาคัญของเมือง
ถือได้ว่าเป็นการคืนคุณค่าให้กับเมืองเก่า รวมทั้งทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่
จากการลงพื้นที่พบว่า ด้านทรัพยากรวัฒนธรรมอื่นๆ ในพื้นที่ยังมีกระบวนการรื้อฟื้นร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ เป็น
เพียงการตื่นตัวในกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น แต่ก็สร้างการรับรู้แก่คนทั่วไป ให้หันมาเห็นคุณค่าทรัพยากร
วัฒนธรรมท้องถิน่ เช่นภายในงานจะมีพิธีกรหลายคนที่พูดภาษาท้องถิ่นอื่นๆ เช่น ส่วย ลาว เยอ และเพิ่มภาษาอังกฤษเพื่อ
สร้างความเป็นสากล (รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ศรีสะเกษ ในโอกาสการย้ายศาลากลางครบ 100 ปี, 2548)
ปัจจุบันจากการลงพื้นที่พบว่าคนทั่วไปให้ความสนใจกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นทุกปีแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมมากนัก
เพราะการจัดกิจกรรมส่วนมากยังเน้นรูปแบบของการจัดแสดงทางวัฒนธรรมต่อสาธารณชนมากกว่าการจัดกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้คนทั่วไปเข้าไปมีส่วนร่วม อาทิ การจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายและภาพวาดเฉพาะกลุ่มคนในพื้นที่ เป็นต้ น
ปัจจัยหนึ่งที่ทั่วไปไม่เกิดการจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีส่วนร่วมเพราะการขาดงบประมาณสนับสนุนในส่วนกิจกรรมต่างๆ
ของผู้จัดงานหลัก แม้จะมีการสร้างเครือข่ายผ่านการขอความร่วมมือจัดกิจกรรมร่วมจากโครงการบริหารส่วนตาบลต่างๆ และ
การขาดการวางแผนระยะยาวที่เปิดโอกาสให้ทุกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม ในการระดมความคิดร่วมกันการจัดงาน ส่วนมากยัง
เป็นแนวคิดและมุมมองของกลุ่มผู้จัดงานเป็นส่วนใหญ่ ลักษณะเช่นนี้จะทาให้กระบวนการฟื้นคุณค่าทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น กลายเป็นเพียงเรื่องเฉพาะกลุ่มเท่านั้น และกลายเป็นการช่วงชิงความหมายทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนในพื้นที่
มากกว่าการมีส่วนร่วมให้ประโยชน์แก่คนท้องถิ่น และในไม่ช้างานเทศกาลดอกลาดวนบานก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาท
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กลายเป็นงานที่ห่างไกลจากแก่นแท้ของประเพณีเดิม และแนวคิดการอนุรักษ์เพื่อถ่ายทอดให้แก่ลูกหลาน กลายเป็นการ
อนุรักษ์เพื่อการท่องเที่ยวแก่สาธารณชนและกลุ่มคนที่ให้ประโยชน์เพียงไม่กี่กลุ่ม
โดยการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดของการพิจารณาคุณค่าทางวัฒนธรรมของ English Heritage (อ้างใน
ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554) ที่เสนอว่า มรดกวัฒนธรรมมีคุณค่าสาหรับสังคมปัจจุบันสามารถนามาพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ประชาชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อสรุปคุณค่าของงานเทศกาลดอกลาดวนบานที่มีต่อท้องถิ่นผ่านกระบวนการรื้อฟื้นสร้างประเพณี
ประดิษฐ์ตามตารางดังนี้
คุณค่า
คาอธิบาย
คุณค่าทางวัฒนธรรม
สร้างความรู้สึกร่วมกันของคนในพื้น ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่ วมกัน ในงานเทศกาล
ประเพณีระหว่างกลุ่มคนในท้องถิ่นกลายเป็นกระบวนการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมระหว่างคน
รุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น อาทิ ศิลปะการแสดงดนตรี
พื้นบ้าน และโบราณสถานวัตถุให้กลับมามีคุณค่าต่อท้องถิ่น
สร้ า งพื้ น ที่ ท างสั งคมแห่ งใหม่ ใ ห้ กั บ วั ฒ นธรรมอี ส านใต้ แ ละกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ บ นเวทีการ
ท่องเที่ยวของประเทศที่มีรากฐานมาจากประเพณีท้องถิ่นที่มีชีวิตอยู่จริงของคน สี่เผ่าไม่ใช่
กลุ่มคนที่เป็นตัวแทนของวัฒนธรรมขอมก่อนเมืองพระนครตามจินตนาการ
คุณค่าด้านการศึกษา
พื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิต ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้สัมผัสกับบรรยากาศจึงเกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเองขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่แสดงออกของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุของท้องถิ่นต่อสาธารณชนในลักษณะการสื่อ
ความหมายผ่านชุดความรู้ท้องถิ่น
คุณค่าด้านเศรษฐกิจ
สร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนระหว่างท้องถิ่นและสาธารณชน ในลักษณะการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมโดยการนาวัฒนธรรมท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านกระบวนการแปล
ความหมายการเป็นผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม อาทิ สินค้าที่ระลึก ผ้าทอพื้นเมืองผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP
คุณค่าด้านความเป็น
งานเทศกาลดอกลาดวนบาน กลายเป็นทรัพยากรวัฒนธรรมที่สามารถเชื่อมโยงกลุ่มคน
ทรัพยากร
ในสังคมให้เข้ามามีบทบาทแตกต่างกันไปในพื้นที่การจัดงานแต่ละครั้ง เช่น กลุ่มแม่บ้านเข้า
มาเป็นอาสาสมัครฟ้อนรา ขณะที่เรื่องการจัดตกแต่งซุ้มเป็นของผู้ชายในชุมชน กลายเป็น
พื้นที่สร้างพลังชุมชนที่สาคัญ
คุณค่าด้านการพักผ่อน
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และชุดการแสดง “อารยธรรมแห่งศรัทธา
หย่อนใจ
มนตราศรีพฤทเธศวร” ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาทาให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขกับการ
ได้เข้าร่วมงาน
คุณค่าด้านความงาม
การแสดงออกทางวั ฒ นธรรมในงานเทศกาลประเพณี ที่ ถู ก น าเสนอเป็ น ผลงาน
สร้างสรรค์
ที่เกิดจากการประยุกต์ทางความคิดร่วมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่นนาเสนอภาพขบวนแห่ที่
สวยงาม การแต่งกายที่มีสีสันสวยงาม เกิดเป็นชุดความรู้ใหม่ เกิดการปรับภูมิทัศน์ของสวน
ด้วยการสร้างพระราชานุสาวรีย์ กลายเป็นลานกลางสวนที่สวยงามและใช้เวลาในการจัด
กิจกรรมของจังหวัด รวมทั้งเป็นที่เคารพบูชาของคนท้องถิ่นและเป็นงานสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม
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3. งานเทศกาลดอกลาดวนบานในฐานะประเพณีประดิษฐ์สู่การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มคนท้องถิ่น
งานเทศกาลประเพณีเป็นกิจกรรมที่ต้องลงทุนลงแรงทรัพย์จานวนมากในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง ทาให้เกิดการ
รวมกลุ่มขึ้นในชุมชนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ ที่องค์การส่วนท้องถิ่นและภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจกรรม
ส่วนภาคเอกชนร่วมสมทบทุนและภาคประชาชนสนับสนุนแรงกาย ลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ส่วนมากมักเป็นช่วงเริ่มต้น
ของงานประเพณี ที่ยังไม่ประสบผลสาเร็จในเวทีการท่องเที่ยว และยังมีอิทธิพลต่อความเชื่อของกลุ่มคนท้องถิ่น หากเมื่อไหร่
ความเชื่อเปลี่ยนไป ก็จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การมีส่วนร่วมของกลุ่มคนในท้องถิ่น เป็นการช่วงชิงพื้นที่ทาง
สังคมจากกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (เมืองโบราณ, 2543; และธรงวิทย์ ทองเสี่ยน, บรรณาธิการ,
2551)

ภาพที่ 2 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ชุดการแสดงฯ
ที่มา: จังหวัดศรีสะเกษ (2561)
งานเทศกาลดอกลาดวนบาน ปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกลุ่มคนในระดับท้องถิ่น และชุมชน
ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมตามบทบาทที่ตนได้รับ และมีการช่วงชิงพื้นที่ทางสังคมจากการแข่งประกวดกิจกรรมภายในงาน และ
กระบวนการจัดงานของแต่ละชุมชนเองที่แตกต่างกันออกไป บางชุมชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี และเป็นระบบใน
ลักษณะการร่วมแรง โดยในสถาบันทางสังคมของพื้นที่ อาทิ วัด โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามบริบทที่แตกต่างกันไปบางชุมชนบางพื้นที่ถูกใช้เป็นพื้นที่ซ้อมการแสดงซ้อมราและจัดขบวนแห่ และเด็กนักเรียนเข้าร่วม
เป็นนางราหรือนางอัปสร เป็นต้น
ในระดั บ ท้ อ งถิ่ น มี ก ารร่ ว มกั น ท างานระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการจั ด เตรี ย มสถาน ที่
ประสานงานและจัดกิจกรรมส่วนกลางเพื่อให้งานเทศกาลประเพณีมีความยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่น่าจดจา มีการประชุมร่วมกัน
ของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อร่วมกันจัดเทศกาลดอกลาดวนบาน แม้จะมี อบจ.ศรีสะเกษเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณหลัก
และเป็นแม่งาน แต่หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นก็ต่างให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เช่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เป็นต้น มาส่งผลให้เกิดการร่วมทางานร่วมกันของกลุ่มคนท้องถิ่น กลายเป็นพลังชุมชน
ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อท้องถิ่นแม้จะมีปัญหาแต่ทุกฝ่ายก็ต่างประนี ประนอม และหาทางแก้ไขร่วมกันพัฒนารูปแบบกิจกรรม
จนกลายเป็นงานเทศกาลประเพณีท้องถิ่น ที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมใิ จแก่คนในท้องถิ่นและคนในวัฒนธรรมมอญ-เขมร
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การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนท้องถิน่
พบว่าในการจัดงานเทศกาลดอกลาดวนบานแต่ละครั้ง มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้จัดงานและแบ่งส่วนการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ตามความรับผิดชอบระหว่างองค์กรท้องถิ่นต่างๆ ย่อมทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน ทาให้เกิดการพัฒนาชุดความรู้ท้องถิ่น และสนับสนุนการมีส่วนร่ว มในการ
ทางานของท้องถิ่น เกิดพลังชุมชนขึ้น จากการจัดงานเทศกาลประเพณีในแต่ละครั้ง เช่น การเตรียมชุดการแสดง แสง สี
เสียง ทางอบจ. จะต้องระดมคนในท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถ มาช่วยสร้างสรรค์ด้วย
ขบวนฟ้อนรา เป็นกิจกรรมที่สร้างความสวยงาม และน่าสนใจแก่งานเทศกาล แต่กว่าจะเป็นขบวนราที่สวยงามนั้น
นางราจาเป็นต้องเสียสละเวลาในการฝึกซ้อมร่วมกัน และนางราในแต่ละขบวนก็เต็มไปด้วยผู้คนที่หลากหลาย บางขบวนก็
เป็นเด็กนักเรียน ที่เสียสละเวลาตอนเย็นมาซ้อมรา เพื่อแสดงงานเทศกาลประเพณี บางขบวนก็เป็นกลุ่มแม่บ้านที่ต้องจัดสรร
เวลาว่ า ง จากการท างานมาซ้ อมร าร่ว มกั น ในตอนเย็ นสถานที่ ซ้อ มร าส่ว นมาก มั ก จะเป็ นศาลากลางบ้า น หรื อ ไม่ก็
หอประชุมโรงเรียน การซ้อมราแต่ละครั้งจะมีคนที่เกี่ยวข้องมาคอยให้กาลังใจหรือจัดอาหาร เครื่องดื่ม มาคอยให้การ
สนับสนุนด้วย เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่รวมผู้คนในชุมชนขนาดย่อม ลักษณะดังกล่าวสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทาง
สังคมและปลูกฝังจิตสานึกร่วมของคนรุ่นใหม่และรุ่นเก่า เมื่อคนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของกิจกรรม และสนใจที่จะฝึกฝนเพื่อ
เข้าร่วม ขณะที่คนรุ่นเก่าเกิดความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในความสามารถของตนพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่
จากการลงพื้นที่พบว่า คนบางกลุ่มตื่นตัวกับกิจกรรมมากการแสดงแสง สี เสียง กลายเป็นกิจกรรมในฝันของเด็ก
สาวบางคน ที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วม บางคนมาซักซ้อมราร่วม ทั้งที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในปีถัดมา และเป็น
ผู้ช่วยฝึกสอนรุ่นน้อง ขณะที่ผู้ใหญ่บางคนก็คาดหวังกิจกรรมงานเทศกาลดอกลาดวนบาน จะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่สนใจกิจกรรม
ทางวัฒนธรรมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นว่าไม่ใช่เรื่องที่ล้าสมัยแต่เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ

ภาพที่ 3 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ชุดการแสดงฯ
ทีม่ า: จังหวัดศรีสะเกษ (2562)
ด้านสิ่งแวดล้อม
การเกิดขึ้นของงานเทศกาลดอกลาดวนบาน ทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
ศรีสะเกษครั้งใหญ่ เริ่มต้นจากการสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทาให้บริเวณนี้กลายเป็น
พื้นที่พิเศษของกลุ่มคนท้องถิ่น เข้ามากราบไหว้ขอพร และกลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงความเป็นงาน
ดอกลาดวน ทาให้พ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นเข้ามาตั้งร้านขายพวงมาลัยดอกลาดวน สาหรับเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวบริเวณ
ทางเข้าสวน ซึ่งถือเป็นพื้นที่แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของกลุ่มคนท้องถิ่นต่องานเทศกาลดอกลาดวน ซึ่งย่านการค้า
- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา-
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พวงมาลัยดอกลาดวนนี้เป็นปรากฏการณ์สาคัญของชุมชนในอดีตเป็นพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของคนท้องถิ่น และถือเป็น
ช่วงเวลาพิเศษที่สร้างสีสันให้กับสวนสมเด็จฯ เพราะเป็นช่วงที่ส่วนคึกคักเป็นพิเศษจากพ่อค้าแม่ค้าต่างถิ่นและลูกหลานคนใน
ท้องถิ่นต่างเดินทางกลับมายังพื้นที่ บางทีคนภายนอกที่เป็นบุคคลสาคัญได้มาร่วมงาน พ่อค้าแม่ค้าเหล่านี้ได้มอบพวงมาลัย
ดอกลาดวนให้คล้องคอ ซึ่งแสดงถึงความมีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนในสังคม ขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์
ร่วมกันระหว่างคนภายนอก และคนในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย
สรุปและอภิปรายผล
สรุปผลการศึกษาประเพณีประดิษฐ์กับการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษา งานเทศกาลดอกลาดวน
บาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง พ.ศ. 2561 - 2562 สามารถสรุปได้ตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ดังนี้
1. กระบวนการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในงานเทศกาลดอกลาดวนบานฯ
กล่าวคือใน ช่วงแรก การเกิดงานเทศกาลดอกลาดวนบาน เริ่มงานดอกลาดวนบานใน พ.ศ. 2529 ที่สวนสมเด็จโดย
กิจกรรมในช่วงแรกเป็นเพียงกิจกรรมขนาดย่อม มีการจัดกิจกรรมนันทนาการด้วยการแสดงดนตรีของศิลปินเพื่อชีวิตและการ
ออกร้านขายสินค้าโอทอปและธงฟ้าราคาถูก ถือได้ว่าเป็นกระบวนการเริ่มแรกของกระบวนการสร้างประเพณีประดิษฐ์ โดยมี
กลุ่ ม คนมี อ านาจในพื้ น ที่ ได้ ท าการเลือ กสรรบางส่ ว นของประเพณี ใ นอดี ตมาสื่ อ สารและตี ค วามใหม่ เพื่ อ การถ่ า ยทอด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนท้องถิ่นจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง และแฝงนัยทางการเมืองและนโยบายภาครัฐส่วนกลาง
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม (ด้านเศรษฐกิจฯ)
ช่วง 2 การเปลี่ยนแปลงงานเทศกาลดอกลาดวนบานบนพื้นที่สาธารณะ โดยเริ่มมีการใช้ชุดการแสดง “ศรีพฤทเธศวร”
ในพ.ศ 2532 และมีการสร้างพระราชานุสาวรีย์ใน พ.ศ. 2543 ทาให้พื้นที่กลายเป็นพื้นที่แสดงออกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่
ของท้องถิ่นมีการรื้อฟื้น และนาเสนอตัวตนอย่างอิสระของกลุ่มท้องถิ่นที่จากหยิบยกเอาทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนมา
นาเสนอในงานเทศกาลดอกลาดวนบาน
และช่วง 3 ภายหลัง พ.ศ. 2561 เป็นการเปิดตัวสู่เวทีการท่องเที่ยวระดับชาติ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานใน
ท้องถิ่นจานวนมาก เริ่มเป็นที่รู้จักและจับตามองของกลุ่มคนในวัฒนธรรมเดียวกันคืออีสานใต้นอกพื้นที่ ทาให้กลุ่มผู้จัดงาน
เริ่ ม มี ค วามคิ ด อยู่ แ บบการจั ด งานที่ เ ป็ น รู ป แบบการจั ด งานที่ เ ป็ น แบบแผนมากขึ้ น ส่ งผลให้ มี นั ก ท่ อ งเที่ ย ว นั ก ศึ ก ษา
สื่อมวลชนเดินทางเข้ามาเที่ยวชมงาน และถ่ายทารายการข่าวสารคดีในท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจให้กับกลุ่มคนในท้องถิ่น
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกนาเสนอผ่านสื่อต่างๆ อาทิ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์
ฟรีทีวี และช่องดาวเทียม โบราณสถานวัตถุที่เคยถูกละเลยได้ถูกรื้อฟื้นเพื่อตอกย้าภาพลักษณ์ของชุมชนเก่าแก่ที่มีความ
เป็นมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคอาณาจักรขอม ทาให้เกิดการรื้อฟื้นภาพลักษณ์เมืองศรีสะเกษ ที่
แตกต่างจากเดิม การสะท้อนตัวตนที่ไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ชาวเขมรสมัยก่อนเมืองพระนคร หรืองานเทศกาลประเพณีที่
สร้างจากจินตนาการตามตานานเรื่องราว แต่เป็นวิถีชีวิตจริงของคนในท้องถิ่นที่ยังปฏิบัติมุ่งนาเสนอภาพวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น
ที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบเก่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยการนาเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมภายในงาน
อาทิภาษาถิ่น การแต่งกายท้องถิ่น อาหารในพิธีกรรมท้องถิ่น และสืบเนื่องถึงงานเทศกาลดอกลาดวนในปัจจุบันที่มีการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมบนพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น เน้นด้านพิธีกรรมเพื่อคนท้องถิ่น ลดกิจกรรมบันเทิงร่วมสมัย กลายเป็นการ
แสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแทน มีการสร้างอัตลักษณ์ผ่านการแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์เจ้าของประเพณี
รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการและออกร้านจาหน่ายสินค้าภายในสวน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
คนในท้องถิ่น พร้อมสร้างพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ตามนโยบายภาครัฐในการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจชุมชน
- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา-
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2. บทบาทประเพณีประดิษฐ์ในการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น
การเกิดขึ้นของงานเทศกาลดอกลาดวนบานจึงเป็นพื้นที่การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท้ องถิ่นร่วมสมัยที่มีบทบาท
สาคัญในการสร้างพื้นที่ทางสังคมใหม่ให้กับทรัพยากรวัฒนธรรมผ่านกระบวนการรื้อฟื้นสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทจับต้องไม่ได้ อาทิ พิธีกรรม ดนตรีการละเล่นพื้นบ้าน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เป็นต้น ได้ผ่าน
กระบวนการเลือกสรร ฟื้นฟู และนาเสนอในงานเทศกาลประเพณีสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมกับทรัพยากรวัฒนธรรม ที่กาลัง
สูญหายจากท้องถิ่นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบการแสดงโชว์ เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวส่วนทรัพยากร
วัฒนธรรมประเภทจับต้องได้ อาทิ โบราณสถานวัต ถุ วัดเก่า ย่านชุมชนเก่า งานเทศกาลประเพณีกลายเป็นพื้นที่นาเสนอ
ชุดความรู้ท้องถิ่นแก่สาธารณชน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น กล่าวได้ว่างานเทศกาลประเพณีมีบทบาทสาคัญในการ
ถ่ายทอดทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งของชุมชน และเป็นกลไกสาคัญในการสร้างพลังชุมชน
ซึ่งประสบผลสาเร็จในปัจจุบัน คือ การพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของจังหวัด
3. สภาพปัญหาในงานเทศกาลดอกลาดวนบานปัจจุบัน
ด้านการจัดการ พบว่าการจัดงานที่มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ อลังการ ของงานเทศกาลประเพณี
สร้างความภาคภูมิใจและความน่าสนใจกับคนในท้องถิ่น และคนภายนอกให้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ต้องใช้ทุนทรัพย์
และก าลั งคนที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งก็ ยั งขาดงบประมาณที่ ส นั บ สนุ น กิ จ กรรม และปั ญ หาการช่ ว งชิ ง
ความหมายทางวัฒนธรรมโดยกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องที่ยังไม่ชัดเจนมากนัก แต่ปรากฏให้เห็นถึงแนวคิดที่ต่างกัน เช่น กลุ่มที่เคย
ทาการแสดงและเขียนบทมาแต่เดิม เช่น คุณสุรินทร์ คล้ายจินดา ที่เขียนบท และมีรองผู้ว่าฯ ศิวะ แสงมณี (สนับสนุน)
และกลุ่มใหม่ที่ปรับเปลี่ยนการแสดงให้ทันสมัยขึ้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา โดยกลุ่ม
หนึ่งต้องการความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงาม ส่วนกลุ่มหนึ่งต้องการการฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย
กลุ่มคนในท้องถิ่นเองมากกว่า การนานักแสดงมืออาชีพจากภายนอกมาร่วมกิจกรรม โดยโชว์ความสวยงามและอลังการของการจัดงาน
ด้านพื้นที่และการสื่อความหมาย พบว่า กระบวนการสื่อความหมายในการงานทั้งส่วนกิจกรรมทางวัฒนธรรม
และส่วนสิ่งอานวยความสะดวก อาทิ ห้องน้า ที่ตั้งร้านอาหาร ร้านค้าต่างๆ และกาหนดการแสดงต่างๆ ไม่มีป้ายแสดงที่บ อก
ข้อมูลที่ชัดเจน ต้องคอยพึ่งประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของพิธีกรภายในงานเพียงอย่างเดียว สร้างความไม่สะดวกแก่
ผู้เข้าร่วมงาน ขาดการให้ข้อมูลเป็นเอกสาร อาทิ แผนที่ท่องเที่ยว สูจิบัตรการจัดงาน เป็นต้น ส่วนด้านพื้นที่ปัญหาสถานที่
จัดงานคับแคบ และไม่สามารถขยายพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมที่อาจมีมากขึ้นในอนาคต รวมถึงที่จอดรถด้วย

ภาพที่ 4 บริเวณทางเข้างานฯ
ที่มา: จังหวัดศรีสะเกษ (2558)
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4. แนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
1. การนาเสนอชุดความรู้ท้องถิ่นที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พิธีกรรม ประเพณีแก่คนทุกช่วงวัย
เพื่อสร้างความทรงจาร่วมกันของคนแต่ละรุ่น ที่สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์รว่ มกันได้ และสร้างระบบการ
จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นนามธรรมในท้องถิ่น
2. การพัฒนากิจกรรมทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการสนับสนุนโครงการถ่ายทอดความรู้ทางภูมิปัญญาของคน
รุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่ อาทิ การซ้อมฟ้อนราพื้นบ้าน
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ของพื้นที่และเพิ่มคุณค่าทางวัฒนธรรมในเชิงสัญลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมการให้ข้อมูลที่สร้างความ
ภาคภูมิและตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงพัฒนาการทางสังคมของท้องถิ่น
4. พัฒนาการเทศกาลดอกลาดวนบาน ให้กลายเป็นพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มท้องถิ่น ในลักษณะพิพิธภัณฑ์
มีชีวิต มุขปาฐะเล่าเรื่องสมัยใหม่
อภิปรายผลการศึกษา
งานเทศกาลดอกลาดวนบาน เป็นงานเทศกาลทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของงานเทศกาลประเพณี
ในฐานะแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของท้องถิ่น ผ่านการร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชนในการบริหาร
จัดงานเทศกาลประเพณี ที่สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวจะสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับเมืองตามแนวคิดของ อริ
ยา อรุณินท์ (2548) กล่าวคือ การจัดงานเทศกาลดอกลาดวนบาน ทาให้เกิดความร่วมมือในวงกว้างของท้องถิ่นผ่านการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของโยชิฟูมิ มุนิตะ (อ้างใน อาภรณ์ จันทร์สมวงค์, 2554) ศึกษาพบ
ในงานเทศกาลประเพณีที่มีชื่อเสียงของชุมชนญี่ปุ่นในงานเกียวโต ที่เกิดจากการผลิตพื้นที่การสร้างความหมายและความทรง
จาร่วมของชุมชน งานเทศกาลดอกลาดวนบานที่ทาให้เกิดการสร้างพื้นที่ความหมายความทรงจาร่วมกันของกลุ่มคนท้องถิ่น
ผ่านความร่วมมือระหว่างกลุ่มคนต่างวัยในชุมชนที่เข้ามาร่วมในการเตรียมงานส่วนภาครัฐและท้องถิ่นต่างร่วมมือกันจัดแต่ง
สถานที่จัดงาน โดยเฉพาะลานพระราชานุสาวรีย์มีการปรับภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่อย่างสวยงามในช่วงการจัดกิจกรรม
ในปัจจุบันงานเทศกาลดอกลาดวนบาน มีบทบาทในด้านการเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ให้กลุ่มคนในท้องถิ่น
กลับมามีความสัมพันธ์ร่วมกัน ในระดับชุมชนนโยบายของภาครัฐ เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ผ่านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้คนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมทางมาตรฐานตามความเชื่อตน บทบาทนี้พบ
ในงานศึกษาของ ฐิติมา บุญเฉลียว (2552) ที่กล่าวว่างานเทศกาลทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการช่วงชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวลื้อเชียงคา
ในงานเทศกาลดอกลาดวนบานจะมีปรากฏการณ์ที่จัดเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีประดิษฐ์ ซึ่งได้แก่การหยิบยก
บางส่วนของอดีตมาตีความใหม่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติและรับใช้สถานการณ์ปัจจุบันและสามารถและสร้างชุดความคิดร่วมกัน
ของสังคมกลายเป็นพลังต่อรองระหว่างกลุ่มคนในสังคมโดยการอาศัยความสัมพันธ์ของตนกับอดีต
(Buckser อ้างถึงใน
เอกรินทร์ พึ่งประชา 2548 : 20-22) และพบในงานศึกษาของ ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (2553) กล่าวถึงเมืองหลวงพระบางที่ใช้
คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นจุดขายสาคัญของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะประเพณีเก่าที่เกี่ยวโยงกับกษัตริย์ใน
อดีต
อย่างไรก็ดี แม้ว่างานศึกษาข้างต้นจะสะท้อนบทบาทของงานเทศกาลประเพณีที่มี ต่อทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น
เกี่ยวกับการรื้อฟื้นเพื่อสร้างความหมายในบริบทของสังคมปัจจุบัน และอาจจะประสบผลสาเร็จในด้านการนาเสนอตัวตนทาง
วัฒนธรรมของคนท้องถิ่นได้ แต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ตามมาจากเทศกาลเหล่านั้นได้ ในงาน
ศึกษาของ ปิ่นวดี ศรีสุพรรณและคณะ (2554) และปราโมทย์ ภักดีณรงค์ (2547) กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกิดจากการเข้าไปของคนภายนอกวัฒนธรรม ที่เข้าไปมีบทบาทในการสร้างความหมาย
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และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม ที่ขาดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มคนในชุมชนท้องถิ่น ส่งผลให้ความสัมพันธ์
ของกลุ่มคนท้องถิ่นเปลี่ยนไปจากการร่วมมือกลายเป็นการช่วงชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม และการลงทุนเพื่อสร้างภาพลักษณ์
โดยการทาโดยการนาคนนอกเข้ามาร่วมกิจกรรม ในการศึกษาครั้งนี้แล้วปรากฏการข้างต้นจะยังไม่เกิดกับงานเทศกาลดอก
ลาดวนบานอย่างเต็มรูปแบบ แต่ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพราะทัศนคติของกลุ่มผู้จัดงานที่สนับสนุนเรื่อง
งบประมาณมีแนวคิดการว่าจ้างคนภายนอกร่วมกิจกรรม เพื่อลดปัญหาการจัดการและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในการสร้าง
ภาพลักษณ์เพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม มากกว่าการแสดงของคนในท้องถิ่นที่เป็นเพียงการแสดงการละเล่น และยังไม่มี
แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม การรื้อฟื้นยังคงเกิดอยู่ในกลุ่มผู้สนใจ
กลุ่มคนในท้องถิ่นมีความรู้สึกร่วมกันอยากพัฒนางานเทศกาลดอกลาดวนให้กลายเป็นเทศกาลประจาปีที่ภาคภูมิใจของท้องถิ่น
แต่เป็นประเด็นในด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมที่ผู้จัดเทศกาลพึงตระหนักและระมัดระวังไม่ให้เกิดความแตกแยกขึ้นใน
อนาคต ควรเปิดโอกาสให้กลุ่มคนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมต่างๆ และควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อการสื่อสารและสร้างความสามัคคีร่วมกันของกลุ่มคน ที่ทาให้งานเทศกาลประเพณี
เป็นต้นทุนทางสังคมที่สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
คณะผู้วิจัยพบว่าแนวคิดการจัดการเพื่อการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เน้นการสร้างภาพลักษณ์ ที่สวยงามแปลกใหม่
และน่าประทับใจสาหรับคนภายนอก โดยการเลือกใช้กลุ่มคนนอกให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากกว่าการส่งเสริมฟื้นฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่นแก่คนในท้องถิ่นจะส่งผลให้ในไม่ช้างานเทศกาลดอกลาดวนบานในปัจจุบันจากกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกร่วม
กระตุ้ นให้เ กิดพลังชุ ม ชนในการรื้อ ฟื้ น สร้ า งสรรค์ ทรัพ ยากรวั ฒนธรรมท้ องถิ่ นในพื้ นที่ สู ญ เสียบทบาทในด้า นการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้สาธารณะร่วมกันของคนในและนอกท้องถิ่นกลายเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความรื่นเริงทางการท่องเที่ยว ใน
งานศึกษาของ ชนัญ วงษ์วิภาคและคณะ (2553) กล่าวถึงงานเทศกาลประเพณีที่คิดขึ้นใหม่ มักมีกิจกรรมการแข่งขันช่วงชิง
รางวัล และการออกร้านจาหน่ายสินค้าและสร้างความโดดเด่นยิ่งใหญ่อลังการด้านต่างๆ เป็นส่วนประกอบสาคัญของการจัด
งานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยการเลือกสรรและฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์หลายกลุ่มให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ในลักษณะงาน
เทศกาลประเพณีการเข้ามาของภาครั ฐและนโยบายการท่ อ งเที่ย วของท้ อ งถิ่ น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่ของประเพณียุคเก่า เช่น งานประเพณีผีตาโขนยุคใหม่ที่นา “เปลือก” ของประเพณีเก่ามา
สร้ า งความหมายใหม่ ที่ เ น้ น เพี ย งความสนุ ก สนาน แทนความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความเชื่ อ ท้ อ งถิ่ น และพระพุ ท ธศาสนา
(เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2548)
อย่างไรก็ตามคณะผู้วิจัยพบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและท้องถิ่นมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนชุมชน
ท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนท้องถิ่นในการสานึกรักท้องถิ่น ผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดทางวัฒนธรรมในงานเทศกาลที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ควรส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากชุดความรู้
ท้องถิ่นโดยกระบวนการทบทวนความรู้ท้องถิ่นและรื้อฟื้นภูมิปัญญาในอดีตจากรุ่นสู่รุ่น อาทิ การทอผ้าไหม การทาของที่
ระลึก อาหารท้องถิ่น และใช้พื้นที่งานเทศกาลประเพณีเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพัน ธ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน นาสู่
กระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมในลักษณะพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และธุรกิจพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างประวัติศาสตร์มี
ชีวิตที่รวมไว้ด้วยกันของผู้คนในการสร้างเมืองศรีสะเกษ ทาให้คนมีสานึกร่วมกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
จากการศึกษาพบว่างานเทศกาลดอกลาดวนบาน กลายเป็นกิจกรรมที่สร้างความภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น กระตุ้น
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนท้องถิ่น อาทิ หน่วยงานจากภาครัฐภายนอกและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทที่
แตกต่างกันไป ควรมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่ วมระหว่า งกลุ่ม คนในท้อ งถิ่น ผ่านกระบวนการรื้อฟื้น ทรัพ ยากร
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วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ ดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน ด้วยการสร้างชุดความรู้ที่เข้าใจเพื่อส่งต่อ
และสืบทอดชุดความรู้ท้องถิ่นจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ในลักษณะการประยุกต์ใช้ร่วมสมัยที่ยังคงแก่นแท้ของวัฒนธรรม
นั้น เพื่อไม่ให้งานเทศกาลดอกลาดวนพัฒนาไปเป็นกิจกรรมเพื่อตอบสนองความบันเทิง จนกลายเป็นเพียงงานรื่นเริงที่
สนุกสนาน หรือกลายเป็นเพียงงานเฉลิมฉลองวีรบุรุษท้องถิ่น เพื่อสร้างอัตลักษณ์ชุมชนในเวทีการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ของไทย และตอบสนองความต้องการของคนภายนอกมากกว่าคนไทยในท้องถิ่นเอง
นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครัวมีการพัฒนาระบบการค้นคว้าและจัดเก็บข้อมูล ที่เป็นรูปธรรมและส่งเสริมการ
เผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชน โดยเฉพาะคนในท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นไม่ละทิ้งรากเหง้ าของตนเอง พร้อม
ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม ในรูปแบบของที่ระลึกของใช้ประจาวัน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มคนใน
ท้องถิ่น และยังเสนอแนะเชิงนโยบายคือควรสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในทุกระดับ
โดยควรเน้นทาความเข้าใจกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมลักษณะสังคมทางวัฒนธรรมและความต้องการของท้องถิ่นให้มากที่สุด
เพื่อการวางแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวที่คานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรม
ที่ชุมชนมีบทบาทเกี่ยวข้องมีสิทธิ์ในการจัดการดูแลร่วมกัน
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยต่อไป
2.1 ควรเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมท้องถิ่นและพัฒนาเป็นชุดความรู้สู่ท้องถิ่นในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
อาทิ แผนที่วัฒนธรรมท้องถิ่น สมุดเล่มเล็ก หรือหนังสือการ์ตูน เป็นต้น
2.2 ศึกษารูปแบบการจัดงานเทศกาลดอกลาดวนบาน และนาเสนอแนวทางพัฒนางานในด้านต่างๆ
2.3 ศึกษากระบวนการฟื้นฟูและถ่ายทอดวัฒนธรรมร่วมมือของจังหวัดศรีสะเกษ และจัดเก็บเป็นชุดความรู้
ถ่ายทอดแก่ท้องถิ่น
2.4 สามารถเป็นแนวทางศึกษาในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งสามารถขยายประเด็นและพื้นที่ในการศึกษาออกไปได้อีกหลาย
ประเด็นและพื้นที่ในการศึกษาออกไปได้อีกและหลายช่วงเวลาโดยจะขยายช่วงเวลาการศึกษาในอนาคต หรือเจาะจงศึกษา
ช่ ว งเวลาใดช่ ว งเวลาหนึ่ งให้ละเอี ยดลึก ซึ้งขึ้ นและการศึ กษาอาจจะขยายพื้ นที่ อ อกไปเป็น ระดับ จังหวัด ภู มิ ภ าค และ
ระดับประเทศหรือศึกษาในบริเวณพื้นที่ที่แคบลง แต่ศึกษาหลายด้านให้ลึกขึ้น และเจาะจงกว่าเดิมก็ได้
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร, ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู และผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านที่ให้
แนวคิด คาแนะนา ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด จนบทความนี้สาเร็จลุล่วง ขอขอบคุณลูกศิษย์ อดิศักดิ์ อุดมสันต์ ธนพล
หวังยศ สิริชัย ศรีชัย ธีรวัฒน์ กันยาสาย นัฐพล ไชยมี จิตติพงษ์ ชินศรี อดิศักดิ์ องอาจ ศิวกร อร่ามเรือง อรุณชัย พัน
ทา บัญชาพล ใยแสง ศรชัย กันทอง และธนภัทร วงศ์สุวรรณ ที่ช่วยเก็บข้อมูลเพิ่มเติม และท้ายสุดความผิดพลาดประการ
ใด คณะผู้วิจัยขอน้อมรับไว้กับตน และผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ หวังว่าจะมีผลต่อผู้สนใจให้นาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนแก่สังคมไทย
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คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา (XISHUANGBANNA) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
Factors Influencing Thai Tourists’ Decisions To Choose Xishuangbanna Dai Autonomous
Pefecture Of Yunnan Province PRC China as A Torist Attraction
DENGLULU1
ชุติน แก้วนพรัตน์
บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา (XISHUANGBANNA) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
2) ศึกษาระดับแรงจูงใจ (ด้านแรงผลักกับด้านแรงดึงดูด) ที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา 3) เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
และ 4) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยแรงจูงใจ (ด้านแรงผลักกับด้านแรงดึงดูด ) ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
การศึกษาครั้งนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่
จังหวัดสิบสองปันนาจานวน 400 ชุด ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2561 ผลการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 51.0) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 32.0) สถานภาพสมรส (ร้อยละ 42.5) จบการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี (ร้ อ ยละ 44.0) อาชี พ ค้ า ขาย/ ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว (ร้ อ ยละ 43.0) มี ร ายได้ 15,001-30,000 บาท (ร้ อ ยละ 40.0)
ส่วนใหญ่ไม่เคยไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา (ร้อยละ 79.3) มีรูปแบบการเดินทางไปกับทัวร์ กับครอบครัว/เพื่อน/ญาติ
(ร้อยละ 43.8) แรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (xˉ = 3.95) แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.23) การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.53)
สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจ
ในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจด้าน
แรงผลัก (Push Factors) และปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อมูลการวิจัยนี้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดสิบสองปันนา เพื่อนาไปพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาได้
คำสำคัญ: แรงจูงใจในการท่องเที่ยว การตัดสินใจ นักท่องเที่ยวชาวไทย สิบสองปันนา

1

นักศึกษาปริญญาโท
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Abstract
This study surveyed factors influencing Thai tourists’ decisions to choose Xishuang Banna Dai
autonomous prefecture of Yunnan Province China as a tourists attraction. The objectives of this study were
to 1) study personal data of Thai tourists 2) study motivation level (push factors and pull factors) of Thai
tourists’ decisions to choose Xishuang Banna as a tourists attraction 3) compare the differences of personal
data related to motivation of Thai tourists’ decisions to choose Xishuang Banna as a tourists attraction and
4) study whether personal data of Thai tourists and motivation (push factors and pull factors) affect Thai
tourists’ decisions to choose Xishuang Banna as a tourists attraction or not
The data was collected by distributing questionnaires among 400 Thai tourists who decided to
choose Xishuang Banna as a tourists attraction from July to September, 2018. The finding revealed that
most of the respondents were male (51.0%) with the following characteristics: age: 31-40 (32.0%); marital
status: married (42.5%); education: bachelor’s degree (44.0%); occupation: own business (44.0%); monthly
income: 15,001-30,000 baht (40.0%); never been to Xishuang Banna (79.3%); had a trip with the tour and
with family / friends / relatives (43.8%). Most of Thai tourists had motivation in high level, which consisted
of push motivational factors in the high level (xˉ = 3.95), and pull motivational factors in the highest level
( ˉx = 4.23), and Thai tourists’ decisions to choose Xishuang Banna as a tourists attraction in the high level
(xˉ = 3.53)
The hypothesis testing results revealed that there were motivation differences in personal data;,
push motivational factors, and pull motivational factors that effect Thai tourists’ decisions to choose
Xishuang Banna as a tourists attraction at the level of .05. This informative result can be used to promote
tourism of Xishuang Banna Dai autonomous prefecture.
Keywords: Tourist Motivation, Making Decision, Thai tourists, Xishuang Banna
บทนา
ในปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเที่ยวสิบสองปันนา จานวน 123,189 คน นักท่องเที่ยวชาวไทยมี
สัดส่วน 34.32% ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวสิบสองปันนา นักท่องเที่ยวชาวไทยมีสัดส่วนเยอะที่สุดในการ
ท่องเที่ยวขาเข้าของจังหวัดสิบสองปันนา นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวที่สิบสองปันนามีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ประเทศไทยเป็นประเทศสาคัญที่มีจานวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่สิบสองปันนามากที่สุด ถือว่าเป็นประเทศที่สาคัญที่สุดใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดต่างประเทศของจังหวัดสิบสองปันนา ซึ่งสานักงานการท่องเที่ยวเขตปกครองตนเองสิบสอง
ปันนาให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก (สานักงานสถิติจังหวัดสิบสองปันนา, 2560) ตลาดการท่องเที่ยวต่างประเทศของสิบสอง
ปันนาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาที่ควรพัฒนาตามมาด้วยเช่นกัน สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวขาเข้าใน
สิบสองปันนามีอุปสรรคและปัญหาหลายด้าน เช่น การโปรโมทด้านท่องเที่ยวไม่เพียงพอ กลยุทธ์ด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศ
ไม่มีการประยุกต์ใช้ให้เข้ากับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เนื่องจากขาดบุคคลที่มีความสามารถด้านการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวที่สามารถพูดได้หลายภาษา ผนวกกับคุณภาพการให้บริการไม่ดีพอ อีกทั้งสถานที่
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ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่มีการจัดทาป้ายแนะนาและป้ายบอกทางที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือความไม่สะดวกด้านการจอง
ที่พักสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และระบบการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวและระบบการเข้า-ออกประเทศค่อนข้าง
ลาบาก เป็นต้น (สานักงานการท่องเที่ยวสิบสองปันนา, 2561) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามาท่องเที่ยวสิบสอง
ปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาด
ต่างประเทศ การสารวจและวิเคราะห์แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวสิบสองปันนา ด้านแรงผลักและ
แรงดึงดูด มีประโยชน์ต่อการส่งเสริมและการพั ฒนาของรัฐ บาลท้ อ งถิ่ นในการวางแผนกลยุท ธ์ ก ารท่ อ งเที่ยวที่จะดึ งดู ด
นักท่องเที่ยวไทยให้เข้ามาเที่ยวที่สิบสองปันนามากยิ่งขึ้น และส่งเสริมกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวไทยมาเที่ยวที่สิบสองปันนา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ เก็บไว้เป็นความประทับใจและเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการ
ท่องเที่ยวของสิบสองปันนา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
2. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไป
ท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ผลักให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตัดสินใจไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
4. เพือ่ ศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตัดสินใจไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
สมมุติฐานของการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด
สิบสองปันนาแตกต่างกัน
2. ปัจจัย ส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัด สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ย วที่เดิน ทางไปเที่ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
3. ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
4. ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ปริมาณและคุณภาพที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว จานวน 400 คน ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยแรงผลัก (Push Factors) และ
ปัจจัยแรงดึงดูด (Pull Factors)
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3. ขอบเขตด้านตัวแปร
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก และปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
H1a

ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยแรงผลัก (Push Factors)

H3
H2
H4

H1b

การตัดสินใจเลือก
จังหวัดสิบสองปันนา
ที่เดินทางไปเที่ยว

เที่ยว

ปัจจัยแรงดึงดูด (Pull Factors)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประเภทของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่อการวิเคราะห์และ
ประเมินผลที่ได้จากแจกแบบสอบถามจานวน 400 ชุด ให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีเ้ ป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่เดินทางไปเที่ยว โดยขอบเขตพื้นที่การศึกษา คือ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย กลุ่มตัวอย่าง คือนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่ตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว
3. ประเภทของตัวแปร
การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดตั ว แปรการวิ จั ย เป็ น 2 ตั ว แปร คื อ ตั ว แปรอิ ส ระและตั ว แปรตาม โดยมี ตั ว แปร
รายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) และปัจจัยแรงจูงใจ
ด้านแรงดึงดูด (Pull Factors)
3.2 ตัวแปรตาม
การตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
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4. วิธีการทางสถิติ
การวิเ คราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัย ใช้หลักการวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS
Statistics 22 สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอธิบายตัวแปรของการศึกษาครั้งนี้
4.1 ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ค่าความถี่ (Frequency จานวน) และค่าร้อยละ (Percentage % )
ใช้สาหรับวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 2 ระดับแรงจูงใจ ด้านปัจจัยผลัก
(Push Factors) และปั จ จั ย ดึงดู ด (Pull Factor) ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ตัด สิน ใจเลือ กเมื อ งสิบ สองปั นนาเป็ น แหล่ง
ท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยว นามาวิเคราะห์ความถี่และร้อยละ (Percentage %) วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Average X )
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวัดระดับแรงจูงใจโดยเทียบเกณฑ์ที่กาหนดไว้
4.2 ทดสอบสมมุติฐาน นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ ประสบการณ์ที่เคยเดินทาง โดยใช้วิธีการทดสอบค่า ที
(Independent Sample T-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ รายได้ต่อเดือน และรูปแบบในการเดินทาง โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากผลการทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทาการ
ทดสอบ Post Hoc Test เป็ น รายคู่ ต่ อ ไป โดยใช้ วิ ธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) เพื่ อ ดู ว่ า คู่ ใ ดบ้ า งที่
แตกต่างกัน กาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทดสอบสมมติฐานที่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push
Factors) ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยใช้วิธีการทดสอบ วิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน (Multiple Regression)
ผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ มีจานวนรวมทั้งสิ้น 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 204
คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 มีสถานภาพสมรส จานวน
170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีการศึกษาปริญญาตรี จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.0 มีอาชีพค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว
จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่มีรายได้ 15,001 - 30,000 บาท จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์ไม่เคยไป จานวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเดินทางไปกับทัวร์ กับครอบครัว/
เพื่อน/ญาติ จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75
2. การวิเคราะห์ข้อมูลแรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสอง
ปันนา ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงผลักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยว
จังหวัดสิบสองปันนา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.95) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน ได้แก่
ฉันต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทาบุญ (xˉ = 4.38) รองลงมาคือ ฉันต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพื่อน
ใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง (xˉ = 4.29) รองลงมา คือ ฉันท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว /ญาติหรือเพื่อน (xˉ = 4.25)
รองลงมา คือ ฉันไปเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา (xˉ = 4.24) รองลงมา คือ และอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน ได้แก่ฉัน
ชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (xˉ = 4.17) รองลงมาคือ ฉันต้องการสัมผัสประเทศและสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคย
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ไปเที่ยวมาก่อน (xˉ = 3.69) รองลงมาคือ ฉันมีเวลาว่างจึงเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว (xˉ = 3.60) ฉันต้องการหลีกหนี
ความจาเจในชีวิตประจาวัน (xˉ = 3.45) และฉันต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน (xˉ = 3.43) ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด
สิบสองปันนา ผลการศึกษา พบว่า แรงจูงใจด้านแรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัด
สิบสองปันนาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (xˉ = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ได้แก่ ผู้คน
ท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น (xˉ = 3.47) รองลงมาคือสิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึก (xˉ = 4.27) สิบสองปันนามีความหลากหลายของอาหารและเครือ่ งดื่มของท้องถิ่น (xˉ = 4.27) รองลงมาคือ สิบ
สองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น (xˉ = 4.26) รองลงมาคือ
ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา (xˉ = 4.26) รองลงมาคือสิ่งอานวยความสะดวกและการ
พัฒนาความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของสิบสองปันนา (อุปกรณ์อานวยความสะดวกน้าประปาและไฟฟ้า การจราจร
ในเขตเมือง ระเบียบการเข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร เน็ตเวิร์ค สิ่งอานวยความสะดวกทางการแพทย์ ไปรษณีย์ ) (xˉ =
4.25) รองลงมาคือการเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัย (xˉ = 4.22) รองลงมาคือสิบสองปันนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม (xˉ = 4.20) รองลงมาคือสิบสิงปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว (xˉ = 4.18) รองลงมา
คือสิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย (xˉ = 4.16) และรองลงมาคือสิบสองปันนาเป็นสถานที่มีชื่อเสียง มี
ข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก อินเทอร์เน็ต นิตยสาร หนังสือพิมพ์ การท่องเที่ยงแห่งประเทศจีน สานักงานสิบสองปัน
นา) (xˉ = 4.15) ตามลาดับ
4. การวิเคราะห์เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา ผลการศึกษา
พบว่า การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (xˉ = 3.53)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน ได้แก่ จังหวัดสิบสองปันนาน่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านเลือกเป็น
ลาดับแรกสาหรับการท่องเที่ยวในครั้งต่อไป (xˉ = 3.71) รองลงมา คือ ท่านอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
(xˉ = 3.59) และท่านตัดสินใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาในอนาคตอันใกล้ (xˉ = 3.52) อยู่ในระดับปาน
กลาง 1 ด้าน ได้แก่ ท่านได้วางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันอีกในอนาคตอันใกล้ (ˉx = 3.30) ตามลาดับ
5. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
5.1 สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการตัดสินใจ
เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน ผลการทดสอบสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยปัจจัยรายได้ต่อเดือน
(P.= .014) กับรูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยว(P.= .033) แตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย แตกต่างกัน สรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัย ประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยว(P.= .45) แตกต่างกัน มี
แรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
5.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการทดสอบสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยปัจจัยรายได้ต่อเดือน(t = 3.394,
P = .001) กับรูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยว(t = -2.072, P =.039) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่ องเที่ยวชาวไทย สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ปัจจัย ประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยว
(t = .615, P = .539) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
5.3 สมมติ ฐ านที่ 3 ปั จ จั ย แรงจู งใจด้า นแรงผลั ก (Push Factors) ส่ งผลต่ อ การตั ดสิน ใจเลือ กจังหวัด
สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย(F = 43.916, p = .000<0.05) ผลการทดสอบ
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สอดคล้ องกั บ สมมติฐ านที่ ตั้งไว้ โดยปั จ จัยข้ อ ที่ 2 ต้ อ งการสัม ผัสประเทศและสถานที่ ท่ องเที่ย วที่ไม่ เคยไปเที่ ยวมาก่อน
(t = -2.858, P = .004) ข้อที่ 6 ท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว / ญาติหรือเพื่อน(t = 3.846, P = .000) ข้อที่ 7 ท่องเที่ยว
เพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนา(t = 2.758, P = .006) และข้อที่ 8 ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ
ทาบุญ (t = 2.081, P = .038) ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัด สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่อ งเที่ยวที่เดินทางไปเที่ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย สรุปได้ว่า สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ปัจจัยข้อที่ 1 ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน
(t = .903, P = .367) ข้อที่ 3 หลีกหนีความจาเจในชีวิตประจาวัน(t = -.003, P = .997) ข้อที่ 4 มีเวลาว่างจะเล็งเห็นโอกาส
ในการท่องเที่ยว(t = .175, P = .861) ข้อที่ 5 ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (t = .233, P = .816)
และข้อที่ 9 ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่นและรู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ระหว่างการเดินทาง(t = .827, P = .408)
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่ องเที่ยวชาวไทย สรุปได้ว่า
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
5.4 สมมติ ฐ านที่ 4 ปั จ จั ย แรงจูงใจด้ านแรงดึ งดูด (Pull Factors) ส่ งผลต่อ การตั ดสิน ใจเลือ กจังหวัด
สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่ องเที่ยวชาวไทย (F = 37.867, p = .000<0.05) ผลการทดสอบ
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยปัจจัยข้อที่ 1 สิบสองปันนาเป็นสถานที่ มีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (t = 2.309,
P = .017) ข้อที่ 2 สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม(t = -2.082, P = .038) ข้อที่ 5 สิบสองปันนามี ความ
สะดวกด้านคมนาคม (ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น) (t = 2.386, P = .018) ข้อที่ 8 ผู้คนท้องถิ่น
ในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่น (t = 1.976, P = .049) ข้อที่ 9 การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามีความปลอดภัย
(t =2.015, P = .045) และข้อที่ 10 ความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา(t =-2.438, P = .015)
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนั กท่องเที่ยวชาวไทย สรุปได้ว่า
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ปัจจัยข้อที่ 3 สิบสิงปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว(t = .364, P = .730) ข้อที่
4 สิบสองปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ หลากหลาย(t = -.392, P = .695) ข้อที่ 6 สิบสองปันนามี ความหลากหลายของ
อาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น(t =-1.018, P = .309) ข้อที่ 7 สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก
(t =.918, P = .359) และข้อที่ 11 สิ่งอานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของสิบสอง
ปันนา (อุปกรณ์อานวยความสะดวกน้าประปาและไฟฟ้า การจราจรในเขตเมือง ระเบียบการเข้า-ออกประเทศ อุปกรณ์สื่อสาร
เน็ตเวิร์ค สิ่งอานวยความสะดวกทางการแพทย์ ไปรษณีย์) (t =1.275, P = .203) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสอง
ปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย สรุปได้ว่า ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สรุปและอภิปรายผล
1.จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีแรงจูงใจในการ
เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาแตกต่างกัน โดยปัจจัยรายได้ต่อเดือนกับรูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยวแตกต่าง
กัน มีแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัย
ประสบการณ์ที่ เคยไปเที่ ยวแตกต่า งกัน มี แ รงจู งใจในการเดิน ทางไปท่ อ งเที่ย วของนัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยไม่แ ตกต่างกัน
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวของจังหวัดสิบสองปันนาอุดมสมบูรณ์มาก
แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน โดยปกติ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่สามารถไปสถานที่ท่องเที่ยวให้หมด
ภายในการเดินทางครั้ งเดียว ในขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวของจังหวัดสิบสองปันนามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆออกมาเสมอ กิจกรรมการท่องเที่ยวก็มีความแปลกใหม่ยิ่งขึ้น ทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกอยากไปเที่ยวตามสถานที่
นั้นๆ นอกจากนี้ สิบสองปันนามีคุณภาพการให้บริการในระดับ ค่อนข้างดี ผู้คนในท้องถิ่นมีการต้องรับที่อบอุ่น ทาให้นักท่อง
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เทียวชาวไทยที่เคยเดินทางไปเที่ยวเกิดความอยากจะไปเที่ยวซ้า ดังกล่าวนี้อาจเป็นเหตุผลทาให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ประสบการณ์ในการเดินทางแตกต่างกัน เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาไม่แตกต่างกัน
2. จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 2 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยปัจจัยรายได้ต่อ
เดือนกับรูปแบบในการเดินทางท่องเที่ยวส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไป
ท่ อ งเที่ ย วที่ จั ง หวั ด สิ บ สองปั น นาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สมมติ ฐ านที่ ตั้ ง ไว้ ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวแตกต่างกัน มีแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน แสดงให้
เห็นถึงนักท่องเที่ยวไม่ว่ามีประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาหรือไม่ ก็จะมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว แล้วเกิด
พฤติกรรมการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาเหมืองกัน เหตุผลนี้อาจทาให้ประสบการณ์ที่เคยไปเที่ยวไม่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
3. จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 3 การศึกษาแรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) กับการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่
จังหวัดสิบสองปันนา พบว่า แรงจูงใจด้านแรงผลัก (Push Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา
ของนักท่องเที่ยวชาวไทย และจากผลการวิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาโดยรวม
มีแรงจูงใจด้านปัจจัยผลักที่ทาให้ไปเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยต้องการสัมผัสประเทศ
และสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยไปเที่ยวมาก่อนอยู่ในระดับ (xˉ = 3.69) ต้องการไปท่องเที่ยวเพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทาบุญ
อยู่ในระดับ (xˉ = 4.38) ต้องการท่องเที่ยวเพื่อไปเยี่ยมครอบครัว /ญาติหรือเพื่อ นอยู่ ในระดับ (xˉ = 4.25) และต้องการ
ท่องเที่ยวเพื่อเหตุผลทางธุรกิจหรือมีประชุมสัมมนาอยู่ในระดับ (xˉ = 4.24) ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทาง
ไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก ต้องการเที่ยวผ่อนคลายหาความสนุกสนาน อยู่ในระดับ (xˉ = 3.43) ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครั้งนี้ การตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาส่วนใหญ่มีความ
ต้องการกับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ เช่น เพื่อการติดต่อธุรกิจ การประชุม เพือ่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทาบุญ และเพื่อไปเยี่ยม
ครอบครั ว /ญาติ ห รื อ เพื่ อ น การไปพั ก ผ่ อ นไม่ ใ ช่ ส าเหตุ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยเดิ น ทางไปจั งหวั ด สิ บ สองปั น นาโดยตรง
การตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาเกิดจากความต้องการโดยเฉพาะ เหตุผลนี้อาจทาให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อ
การตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก ต้องการหลีกหนีความจาเจในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับ (xˉ = 3.45) ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ มีอายุระหว่าง 21-40 ปี จานวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 แสดงให้เห็น
ถึง กลุ่มตัวอย่างนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยหนุ่มสาวที่กาลังมีกระตือรือร้นอย่างสูงในการทางานกับการดารงชีวิต อาจจะไม่ค่อยมีความ
จาเจในชีวิตประจาวัน ทาให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก มีเวลาว่างจะเล็งเห็นโอกาสในการท่องเที่ยว อยู่ในระดับ (xˉ = 3.60) ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ
43.0 เกือบจะถึงครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างนี้ ลักษณะของอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวคือมีเวลาทางานค่อนข้างอิสระ สามารถ
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จัดเวลาตามความต้องการของตัวเอง การวางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวจะง่ายกว่าอาชีพอื่น เหตุผลนี้อาจทาให้ผลการ
วิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก ความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อยู่ในระดับ (xˉ = 4.17) ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตามความมีชื่อเสียงของสถานที่ ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวมีชื่อเสียง
จะทาให้นักท่องเที่ยวที่มีความชอบส่วนตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์หรือไม่มีกต็ าม จะเกิดความอยากรู้ อยากเห็น
และมีการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวนั้ นๆเป็นจุดหมายปลายทาง สิบสองปันนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสีย งของ
ประเทศจีน ทุกปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวจานวนมาก เหตุผลนี้อาจทาให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไป
เที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงผลัก ท่องเที่ยวเพื่อต้องการสัมผัสวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น และรู้จักเพื่อนใหม่ ๆ ระหว่างการ
เดินทาง อยู่ในระดับ (xˉ = 4.29) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 ตามปกติแล้ว คนที่มีสถานภาพสมรส ความต้องการในการรู้จักเพื่อนใหม่ๆจะไม่
มาก เหตุผลนี้อาจทาให้ผลการวิเคราะห์ไม่สง่ ต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05
4. จากข้อค้นพบในสมมติฐานที่ 4 การศึกษาแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) กับการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่
จังหวัดสิบสองปันนา พบว่า แรงจูงใจด้านด้านแรงดึงดูด (Pull Factors) ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสอง
ปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย และจากผลการวิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา
โดยรวมมีแรงจูงใจด้านปัจจัยดึงดูดที่ทาให้ไปเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนาอยู่ในระดับมากที่สุด โดยปัจจัย สิบสองปัน
นาเป็นสถานทีม่ ีชื่อเสียง มีข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี (ปากต่อปาก อินเทอร์เน็ต นิตยสารหนังสือพิมพ์ การท่องเที่ยงแห่งประเทศ
จีน สานักงานสิบสองปันนา) อยู่ในระดับ (xˉ = 4.15) สิบสองปันนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงาม อยู่ในระดับ (xˉ =
4.20) สิบสองปันนามีความสะดวกด้านคมนาคม ระยะเส้นทาง/ระยะเวลาการเดินทางไปสิบสองปันนาสั้น อยู่ในระดับ (xˉ =
4.26) ผู้คนท้องถิ่นในสิบสองปันนามีการต้อนรับ ดูแลที่อบอุ่นอยู่ในระดับ (xˉ = 3.47) การเดินทางไปเที่ยวสิบสองปันนามี
ความปลอดภัย อยู่ในระดับ (xˉ = 3.60) และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเที่ยวสินสองปันนา อยู่ในระดับ
(xˉ = 4.26) ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด สิบสิงปันนามีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับ (xˉ = 4.18) สิบสอง
ปันนามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อยู่ในระดับ (=xˉ 4.16) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสอง
ปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ไม่เคยเดินทางไปเที่ยวที่สิบสองปันนา จานวน 317 คน คิดเป็นร้อยละ 79.25 ดังนั้น
นักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างนี้ไม่ได้ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยวกับกิจกรรมการท่องเที่ยวมีความหลากหลายจริงหรือไม่ เหตุผลนี้อาจ
ทาให้ผลการวิเคราะห์ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด สิบสองปันนามี ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่มของท้องถิ่น อยู่ในระดับ
(xˉ = 4.27) สิบสองปันนามีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึก อยู่ในระดับ (xˉ = 4.27)ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไป
ท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
1)
นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ไม่เคยเดินทางไปเที่ยวที่สิบสองปันนา ไม่ค่อยรู้
อาหาร เครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของท้องถิ่นมีอะไรน่าซื้อน่าชิม 2) วิถีชีวิตประจาวัน รสนิยมของอาหาร และวิถีการ
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ทาอาหารของจังหวัดสิบสองปันนามีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย เหตุผลเหล่านี้อาจทาให้ผลการวิเคราะห์ ไม่ส่งต่อการ
ตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยแรงจูงใจด้านแรงดึงดูด สิ่งอานวยความสะดวกและการพัฒนาความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวของ
สิบสองปันนา อยู่ในระดับ (xˉ = 4.25) ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจไปท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนาของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ส่วนใหญ่มีรูปแบบ
การเดินทางไปกับทัวร์ กับครอบครัว/เพื่อน/ญาติ จานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 เกือบจะถึงครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง
นี้ นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ จะไม่ค่อยกังวลเรื่องด้านสิ่งอานวยความสะดวก เพราะว่าบริษัททัวร์มีความรับผิดชอบ
ทุ ก สิ่ ง ทุ ก ด้ า นในการเดิ น ทางอยู่ แ ล้ ว รวมทั้ ง โรงแรม อาหาร คมนาคมในการเดิ น ทาง วิ ช าและการเข้ า -ออกประเทศ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ จะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางมากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบการ
เดินทางอื่น เหตุผลนี้อาจทาให้ผลการวิเคราะห์ ไม่ส่งต่อการตัดสินใจเดินทางไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของงานวิจัยในครั้งนี้
1. การวิจัยในครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มตัวอย่างจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตัดสินใจเดินทางไปเทียวจังหวัดสิบสองปันนา
จานวน 400 คน หากมีการพัฒนางานวิจัยนี้ ควรใช้กลุ่มตัวอย่างที่มีจานวนมากขึ้นหรือใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มีประสบการณ์ไปเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา และสารวจกลุ่มตัวอย่างจากหลาย ๆ แหล่ง นอกจาก จังหวัดเชียงใหม่
และจังหวัดเชียงราย มีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักท่องเที่ยวชาวไทย เพื่อความหลากหลาย และความชัดเจนของผลการวิจัย
และสามารถเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเกี่ยวตลาดต่างประเทศของจังหวัดสิบสองปันนา
2. ควรทาการสัมภาษณ์กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่จังหวัดสิบสองปันนา เพื่อให้เข้าใจภาพรวมปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ในปัจจุบันการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดสิบสองปันนา
ข้อเสนอแนะของงานวิจัยในครั้งต่อไป
1. แนะนาให้ศึกษาวิจัยในเรื่อง พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัดสิบสองปันนา วิเคราะห์
พฤติกรรมทาให้ทราบถึงความชอบและความนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยว สามารถนาผลก1ารศึกษาไปใช้
เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบาย ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสิบสองปันนา
2. แนะนาให้ศึกษาวิจัยในเรื่อง ความคาดหวังกับความพึงพอใจ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวจังหวัด
สิบสองปันนา ทาให้ทราบถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคาดหวังกับ ด้านไหนบ้าง มีความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจด้านไหน
บ้าง สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. การทาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
ประเทศจีน จึงควรมีการศึกษาในสถานที่ และจังหวัดอื่นๆ ด้วย เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
การเดินทาง ว่ามีผลที่ได้รับเหมือนกันหรือไม่
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เรื่องเล่าความสาเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์
การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
Narrative of Success on Conservation Tourism Management in Sufficiency Economy
Paradigm at Indian marsh tea Community Enterprise, Klaeng District,
Rayong Province.
กันตพงศ์ คุ้มโนนชัย1
รุ่งทิวา ท่าน้า2
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความสาเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นายชโลม วงศ์ทิม ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีวิทยาการศึกษาประวัติชี วิต
และเรื่องเล่า ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากการวิจัยพบว่า นาย ชะโลม วงศ์ทิม ประธานชุมชนเทศบาลตาบลปากน้าประแส จ.ระยอง เป็นผู้ริเริ่มในการ
จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2553 โดยก่อนหน้านั้นนาย ชะโลม วงศ์ทิม
ได้เป็นผู้คิดค้นโครงการต่างๆ ในชุมชนเทศบาลปากน้าประแส เช่น โครงการ ชุมชนแสมภู่สะอาดปราศจากโรค และเป็นผู้ริเริ่ม
ในการอนุรักษ์ป่าชายเลนบริเวณชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ทั้งนี้ นายชโลม วงศ์ทิม เป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่ขึ้นมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่ โดยนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินงาน วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการรวมกลุ่มเล็กๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนใน
ชุมชนและพัฒนาชุมชนของตนให้ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตาบลปากน้าประแส จากการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่อ งเที่ยวเชิงอนุรัก ษ์ ทาให้นายชโลม วงศ์ทิม ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการอนุรัก ษ์
สิ่ งแวดล้ อ ม ปี 2553 จากเทศบาลต าบลปากน้ าประแส ผู้ ป ระกอบการดี เด่น ใน 9 ชุ ม ชนน าร่ อ งหมู่ บ้ าน CIV โครงการ
สร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ปี 2560
คำสำคัญ : การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
The objective of this research is to study the achievement of the Conservation Tourism
management with Sufficiency Economy Paradigm at Indian marsh tea Community Enterprise, Klaeng District,
Rayong Province. This research is qualitative by means of interviewing Mr. Chalom Wongtim about his
autobiography and real occurrences pertaining. The data were collected by using in-depth interviews

1

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3 อาจารย์ ดร. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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Mr. Chalom Wongtim, Head of the Pak Mam Pra-Sae Subdistrict-Municipality community, has
founded the Eco-tourism with Sufficiency Economy Philosophy at Indian marsh tea Community Enterprise
since 2010. In fact, he has set up numerous eco-projects in the Pak Mam Pra-Sae Subdistrict-Municipality
community such as the Clean and Disease-Less Sa-Mae Phu Community and the Conservation of Mangrove
Forest in 1997. Moreover, he is very experienced about local herbs especially Indian marsh tea. He has
developed and promoted Indian marsh tea products as the community major products which is finally
linked to the eco-tourism of the Pak Mam Pra-Sae Subdistrict-Municipality community. The Sufficiency
Economy Philosophy has been introduced to the management of the eco-tourism. Begin with the assembly
of small group of people in order to make the community economy growing stably. Then make the
community as a part of the eco-tourism route of the Pak Mam Pra-Sae Subdistrict-Municipality. Mr. Chalom
Wongtim won the prize of Best Environment Conservation from the Pak Mam Pra-Sae SubdistrictMunicipality in 2010. He also won Best Entrepreneur of Creative Industry Village (CIV) prize in 2017 from 9
pivot
Keywords : Management of conservation tourism, Sufficiency economy paradigm
บทนา
จากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนและสมดุลยโดยเน้นการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย เสริมสร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชน
ถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสาหรับประชาชนทุกระดับ
(คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, 2560)
ในปี พ.ศ. 2560 หลายประเทศหันมาให้ความสนใจในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องจากการท่องเที่ยวมีผลต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจสูง รวมถึงประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีรายได้จากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก
สาหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย ภาคตะวันออก จังหวัด ระยอง มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวชาว
ไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้ง 4 ไตรมาส ในปี พ.ศ. 2560 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6 % จากปี พ.ศ. 2559 (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561 ) ซึ่งการท่องเที่ยวนอกจากจะมีความสาคัญในด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังมีความสาคัญในด้านการนา
ทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และกระจายรายได้รวมถึงสร้างความแข็งแรงทางด้านเศรษฐกิจให้แก่
ชุมชนทาให้ผู้คนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเองได้ อีกทั้งยังช่วยสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น และ ยังเป็น
ส่วนสาคัญในการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งรูปแบบการท่องเที่ยวหนึ่ง ที่ช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
นั้นก็คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ข องแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 ในยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่
มุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐานและ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีความเปราะบางและเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรม (คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ, 2560) ทั้งนี้พื้นที่หนึ่งซึ่งมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจทางการ
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ท่องเที่ยว และมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยการรวมกลุ่มเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน
คือ วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยการริเริ่มก่อตั้งของนายชโลม
วงศ์ทิม เป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่ขึ้นมาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชาใบขลู่ โดยนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้ งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้
ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง (สานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ออนไลน์ , 2554) การดาเนินงานโดยนาหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ทาให้มีการนาต้นขลู่ ซึ่งเป็นวัชพืชทั่วไปที่เกิดขึ้นตามลุ่มน้าเค็มต่างๆ คนโบราณเชื่อว่ามีสรรพคุณทางยา
หลากหลายประการ ทั้งดื่มบรรเทาเบาหวาน ลดไขมันในเส้ นเลือด เป็นต้น แต่ภูมิปัญญาชาวบ้านนี้ก็ต้องเกือบเลือนหายไป
เพราะความไม่ทันสมัย ต่อมานายชะโลม วงศ์ทิม ได้เห็นความสาคัญในสมุนไพรไทย จึงนาต้นขลู่มาแปรรูปเป็นชาใบขลู่ เช่น
ชาใบขลู่อบแห้ง น้าชาใบขลู่ชนิดขวด ขาใบขลู่ชนิดผงและ ข้าวเกรียบชาใบขลู่ และพัฒนาต่อยอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ได้อีก
หลากหลายชนิด เช่น ยาสระผม แชมพู และ ขนม อีกทั้งในปัจจุบันภายในวิสาหกิจชุมชนใบขลู่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวใน
การผลิตชาใบขลู่อบแห้ง (ชะโลม วงศ์ทิม, 2562)
วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือ นายชโลม วงศ์ทิม ผู้ได้รับรางวัล ผู้ประกอบการดีเด่นใน
9 ชุมชนนาร่องหมู่บ้าน CIV โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม ปี 2560 ได้มีการแบ่งปันความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจใน
เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสมุนไพรชาใบขลู่ ทั้งนี้วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้จัดตั้งเป็น
ศูนย์ให้ความรู้และประกอบอาชีพของชุมชน ตาบลปากน้าประแส อาเภอแกลง จังหวัดระยอง มีเจตนารมณ์เผยแพร่ แบ่งปัน
ความรู้ไปสู่วิสาหกิจชุมชนอื่นๆ รวมทั้งผู้คนที่มีความสนใจ (ชะโลม วงศ์ทิม, 2562)
จากการประสบความสาเร็จในการจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิ งอนุรัก ษ์ จนได้รับรางวัล
ผู้ประกอบการดีเด่นใน 9 ชุมชนนาร่องหมู่บ้าน CIV โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม จึงมีความสาคัญใน
การศึกษาเรื่อง เรื่องเล่าความสาเร็จด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการศึกษากระบวนการที่ทาให้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประสบ
ความสาเร็จ โดยอาศัยการถอดบทเรียนความสาเร็จจากการเผชิญปัญหา หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อันจะนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาทรั พยากรท่องเที่ยวเสื่อมโทรมจากการประสบความสาเร็จในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาความสาเร็จด้านการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่สนใจศึกษา ทั้งอาจสามารถเป็นต้นแบบการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของแหล่งท่องเที่ยวอื่นอีกด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสาเร็จการจัดการแหล่ งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
ความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง การบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สามารถนามาปรับใช้กับธุรกิจที่ เกี่ยวข้องได้ และยังสามารถเป็นต้นแบบให้กับแหล่งท่องเที่ยว
อื่นๆ ต่อไปได้
วิธีการวิจัย
การวิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีวิทยาการศึกษาประวัติชีวิต และเรื่องเล่า
(Life History and Narrative Approach)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ นายชะโลม วงศ์ทิม ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
1. ขั้นตอนการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) จาก
การศึกษาหนังสือ ตารา เอกสาร บทความ งานวิจัย บทสัมภาษณ์ และวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
2. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์ นายชโลม วงศ์ ทิม ผู้ก่อตั้ง
วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลข้อมูลผู้วิจัยใช้หลักการอุปมาน (Inductive Approach) โดยอาศัยการวิเคราะห์และการสังเคราะห์
อย่างเป็นระบบเพื่ออธิบายผลที่เกิดขึ้นโดยการวิเคราะห์ ทาการแยกแยะจัดข้อมูลเข้าหมวดหมู่ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ และ
จุ ด เด่ น หรื อ จุ ด ที่ ส าคั ญ ของข้ อ มู ล ส่ ว นการสั ง เคราะห์ ผู้ วิ จั ย ท าการรวบรวมข้ อ มู ล สองสิ่ ง ขึ้ น ไปมาท าการตี ค วาม
(Interpretation) และแปรผลเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ ทราบความหลากหลายของข้อมูล ความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับ
แนวคิดหรือทฤษฎี
ผู้วิจัยนาเสนอข้อมูลที่ได้มาจากการวิเคราะห์ ด้วยรูปแบบวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และ
การวิเคราะห์เพื่อสร้างเรื่องเล่า (Narrative Analysis) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แยกแยะเป็นหมวดหมู่
ตีความ และนาเสนอด้วยการบรรยายแบบเล่าเรื่อง โดยนาเสนอข้อมูลในแต่ละประเด็นที่ทาการศึกษา บรรยายเป็นเรื่องราว
พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ผู้วิจัยต้องทาการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ การตรวจสอบความ
ถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ต รวจสอบความน่ า เชื่ อ ถื อ ของข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ต รวจสอบข้ อ มู ล สามเส้ า ( Investigator
Triangulation) ดังนี้
การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล คือ ได้ใช้วิธีการจดบันทึก การบันทึกเสียง การถ่ายภาพ และการ
ถ่ายวีดีโอ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและตรงกัน
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ผลการวิจัย
จากการวิจัยพบว่า ความสาเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และ การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เริ่มจากต้นตระกูลของนายชโลม วงศ์ทิม ผู้ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง แต่เดิมนายชะโลม วงศ์ทิม เป็นผู้มีประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร
พื้นบ้านอยู่แล้วเพราะต้นตระกูลของตนเป็นหมอแผนโบราณ ได้เรียนรู้ องค์ความรู้สมุนไพรตั้งแต่อายุเพียง 13 ปี รวมแล้วกว่า
60 ปี ซึ่งสมุนไพรพื้นบ้านในที่นี้ก็คือ “ต้นขลู่” นั้นเอง โดยต้นขลู่นั้นเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งที่มักจะขึ้นบริเวณแถบป่าชายเลน ต้น
ขลู่เป็นไม้พ่นขนาดเล็กขึ้นเป็นกอแตกกิ่งก้านสาขา เวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวใบขลู่นั้น คือ ตอนเช้าเวลาประมาณ 6.00
– 8.00 น. เพราะบริเวณใบขลู่ยังไม่โดนแดดมากนัก คุณค่าทางอาหารและยาที่อยู่ในใบขลู่จะไม่ลงไปที่ลาต้น ทาให้ใบขลู่มี
คุณภาพดี สรรพคุณในการรักษาโรคของใบขลู่นั้นมีมากมาย เช่น รักษาโรคความดันสูง ขับปัสสาวะ ลดเบาหวาน และลดไขมัน
ในเลือด ประกอบกับนายชโลม วงศ์ทิม นั้นมีตาแหน่งเป็นผู้นาชุมชนและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
มากว่า 20 ปี นายชโลม วงศ์ทิม จึงได้มีความคิดริเริ่มในการจัดตั้ง วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นใน
ปี พ.ศ. 2553 โดยนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินงาน นายชโลม วงศ์ทิม กล่าวว่า “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเรา
ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียง ค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามลาดับ กลุ่มไม่เป็นหนี้สิน ประครองให้กลุ่มอยู่ได้และคอยช่วยเหลือสังคม ซึ่ง
ในปีแรกมีงบประมาณเพียง 4,000 บาท และมีสมาชิก 39 คน” แต่ก่อนจะตั้งวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์นั้น นายชโลม วงศ์ทิม ได้ทาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบขลู่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 เป็นระยะเวลา 1 ปี ถึงจะได้ชาใบขลู่
ขึ้นมาและทาการตลาดอีก 1 ปี โดยการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่ให้ผู้คนแบบฟรีๆตามงานต่างๆที่เทศบาลจัดขึ้น เพื่อทาให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จัก ในปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และต้นขลู่ให้แก่ผู้ที่ สนใจ
จะมาศึ ก ษา และวิ ส าหกิ จ แห่ งอื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการน าต้ น แบบของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนชาใบขลู่ แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ งอนุ รั ก ษ์ ไ ป
ประยุกต์ใช้ จากความสาเร็จในการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารงานวิสาหกิจ วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น มีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาดูงานมากมาย ซึ่งในปี 2560 วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หรือ นายชโลม วงศ์ทิม ได้รับรางวัล ผู้ประกอบการดีเด่นใน9ชุมชนนาร่องหมู่บ้าน CIV โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรม
เชิงวัฒนธรรม ปี 2560 นายชโลม วงศ์ทิม กล่าวว่า ตอนนี้ลุงพอใจแล้ว ต้นขลู่พืชสมุนไพรพื้นบ้านในชุมชนของลุงมีชื่อเสียง จะ
ได้อยู่คู่กับลูกหลานของลุง และ ประเทศไทยตลอดไป
นอกจากนี้ นายชโลม วงศ์ ทิ ม ยั งได้ ผ ลั ก ดั น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนแห่ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว
เชิงอนุรักษ์ของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนปากน้าประแสอีกด้วย นายชโลม วงศ์ทิม กล่าวว่า เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อม การ
อนุรักษ์ การท่องเที่ยว ทุกอย่างที่กล่าวมานั้นล้วนมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของวิสาหกิจ
ชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัด ระยอง จนประสบความสาเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ โดยสามารถแสดงความสาเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยว เชิง
อนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัดระยองของนายชโลม วงศ์ทิม ได้ดังภาพประกอบที่ 1
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ประกอบอาชีพเป็น
ชาวประมงและเผาถ่านขาย

เลิกประกอบอาชีพ
เผาถ่านขาย

ทรัพยากรป่าไม้บริเวณ
ชุมชนเริ่มมีน้อยลง

พ.ศ. 2543 ดารงตาแหน่ง
ประธานชุมชนหมู่ที่ 7

ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ป่า
ชายเลน และสิ่งแวดล้อม

ริเริ่มโครงการแสมภู่สะอาด
ปราศจากโรค

ริเริ่มการทาสะพานไม้เข้าไป
ในทุ่งโปรงทอง

นาต้นขลู่มาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่

พ.ศ. 2553 จัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนชาใบขลู่และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

การนาหลัก
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้

นาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาประยุกต์ใช้กบั วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และจัดตั้งให้วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นศูนย์การเรียนรู้แก่ นักเรียน
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการผลิตชาใบขลู่

การขยายตัวสู่
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

ผลักดันวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของชุมชนปากน้าประแส

ความสาเร็จจาก
การนาหลัก
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้

ลุงชโลมได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่นใน 9 ชุมชนนาร่องหมู่บา้ น CIV โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรม
เชิงวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2560

ภาพประกอบที่ 1 ความสาเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
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จากความสาเร็จการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจ
ชุมชนชาใบขลู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2544)
สามารถนาเสนอในรูปแบบแผนภาพได้ ดังนี้

พอประมาณ

องค์ประกอบ
ด้านพื้นที่

ความรู้

ความสาเร็จการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วย
กระบวนทัศน์การใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่

องค์ประกอบ
ด้านการจัดการ

คุณธรรม

องค์ประกอบด้าน
กิจกรรมและ
กระบวนการ

องค์ประกอบด้าน
การมีส่วนร่วม

มีเหตุผล

มีภูมิคุ้มกัน

ภาพที่ 1 ภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ สามารถอธิบายการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน
ชาใบขลู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้ดังตารางดังนี้
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ตารางที่ 1 : แสดงการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง วิ สาหกิจชุมชนชา
ใบขลู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ได้ดังตารางดังนี้
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
1. องค์ประกอบด้านพื้นที่

2. องค์ประกอบด้านการจัดการ

3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ

4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข
วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็น
การท่ อ งเที่ ย วที่ มี พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ธรรมชาติ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะถิ่ น
โดยเฉพาะการผลิตชาใบขลู่ซึ่งเป็นสมุนไพรท้องถิ่นของชุมชนปากน้าประแส และได้
พัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปัจจุบัน โดยใช้ชาใบขลู่มาเป็นสิ่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งพื้นที่ ที่ใช้ในการดาเนินงานวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่ และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือ พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยของนายชโลม วงศ์ทิม โดยวิสาหกิจ
ชุมชนแห่งนี้มีการพัฒนากลุ่มของตนเองตลอด โดยไม่ต้องใช้เงินทุนจากที่อื่น ใช้เพียง
รายได้ที่เกิดจากการทากิจกรรมของกลุ่มตนเอง
การท่องเที่ยวยังวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่า และมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกทดแทน เพื่อรองรับ
ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต ในเรื่ อ งของต้ น ขลู่ ถู ก ตั ด จนหมดไปจากพื้ น ที่
เนื่องจากมีการตัดต้นขลู่มาแปรรูปทุกวัน นอกจากนี้ยังลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีก
ด้วย มีการกาหนดระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ในการทางานร่วมกันอย่างชัดเจน ซึ่ง
ชาวบ้านที่เข้ามาทางานร่วมกันนั้น ต่างทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานบนฐานแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ได้มีการวางแผน ฝึกอบรม และจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง มี
การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินการ
กิ จ กรรมของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนชาใบขลู่ แ ละการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ์ อ าเภอแกลง
จังหวัดระยอง เน้นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ เน้นให้ความรู้
ประสบการณ์ ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความตระหนักจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้ให้ความรู้ คือ นายชโลม วงศ์ทิม และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิ จ
ชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นขลู่และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแท้จริง เนื่องเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ ความรู้ที่ได้รับจาก
วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้จะเป็นความรู้ที่ถูกต้องไม่มีการบิดเบือน
วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
เน้ น ให้ ค นในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผน พั ฒ นา รวมถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติธรรม ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อท้องถิ่น และกระจายรายได้
แก่ทองถิ่นเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งสันปันส่วน
ผลประโยชน์อย่างมีคุณธรรม มีการทาบัญชีที่ชัดเจน เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม
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จากตารางที่ 1 การจัดการตามองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยกระบวนทัศน์การใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนชาใบขลู่ อ าเภอแกลง จั ง หวั ด ระยอง องค์ ป ระกอบด้ า นพื้ น ที่ องค์ ป ระกอบด้ า นการจั ด การ
องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ และองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม โดยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎี 3 ห่วง
2 เงื่อนไข ซึ่งทาให้การจัดการวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง ประสบความสาเร็จ
อภิปรายผล
จากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบด้านพื้นที่วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัด
ระยอง เป็นการท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะการผลิตชาใบขลู่ซึ่งเป็น
สมุนไพรท้องถิ่นของชุมชนปากน้าประแส และได้พัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในปัจจุบัน โดยใช้ชาใบขลู่มา
เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้ องกับ ดนัย วินัยรัตน์ (2560) จากผลการศึกษา พบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ท่องเที่ยวบนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดาเนินการในชุมชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
ทั้งในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ศักยภาพชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดาเนินชีวิต ทาให้เกิดรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่มีความเฉพาะพื้นที่ ทั้งยังสอดคล้องกับ ธีรวุฒ แสงศรี ณิชา ชวลิต และ
อธิป จันทร์สุริย์ (2558) จากผลการศึกษา พบว่า การจัดการธุรกิจบริการบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ควรคานึงถึงวิถีชีวิต
ชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่นั้น เพื่อให้การจัดการการธุรกิจบริการมีสว่ นรับผิดชอบต่อชุมชน ทาให้ชุมชนโดยรอบมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
รักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน
องค์ประกอบด้านการจัดการ การท่องเที่ยวยังวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง
จังหวัดระยอง เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่า และมีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกทดแทน เพื่อรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในเรื่องของต้นขลู่ถูกตัดจนหมดไปจาก
พื้ น ที่ เนื่ อ งจากมี ก ารตั ด ต้ น ขลู่ ม าแปรรู ป ทุ ก วั น นอกจากนี้ ยั ง ลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
พิศิษฐ์ ตันติพิสิษฐ์กุล (2559) จากผลการศึกษาพบว่า การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบจากการท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่อ ย่างยั่งยืนจึงถือเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งกระบวนการจัดการการท่องเที่ยวในบริเวณที่มี
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์นั้นตามหลักแล้วควรจะต้องมีกระบวนการคิดวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว
อย่างรอบคอบ ก่อนที่จะมีการเปิดให้มีการดาเนินกิจการทางการท่องเที่ยว โดยจะต้องมีการนาเอาแนวคิด และทฤษฎีหลักการ
จัดการการท่องเที่ยวในพื้นที่ทางธรรมชาติที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้จึงจะทาให้การจัดการท่องเที่ยว
นั้นเป็นไปอย่างยั่งยืนและส่งผลกระทบกับธรรมชาติน้อยที่สุด
องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ กิจกรรมของวิสาหกิจ ชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อาเภอ แกลง จังหวัด ระยอง เน้นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ เน้นให้ความรู้ ประสบการณ์ ความ
ประทับใจ แก่นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความตระหนักจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้ให้ความรู้ คือ นายชโลม วงศ์ทิ ม
และ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นขลู่และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อย่างซึ่งสอดคล้องกับ ณธายุ ตีบจันทร์ (2558) จากผลการศึกษาพบว่า การสร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอื่นที่ประสบความสาเร็จในเรื่องดังกล่าวแล้วนาความรู้มาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตน พัฒนา
เครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวให้หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว การดาเนิน การ
ได้ประสบผลสาเร็จต้องเริ่มที่ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นต้องมีการร่วมกันพัฒนาในทุกภาคส่วนต้อง
สร้างสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของท้องตลาด มีการสร้างเครือข่ายทั้งในท้องถิ่น จังหวัด ประเทศ และทั่วโลก
เพื่อขยายตลาดและเพิ่มทุน ในการผลิตสินค้าพร้อมทั้งการร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งยังสอดคล้องกับ อธิป จันทร์สุริย์ (2558)
ผลการวิจัยพบว่า ชุมพรคาบาน่า รีสอร์ท ธุรกิจบริการที่น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจบริการ ได้เป็น
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ผู้ดาเนินการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในชุมชน ให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
สามารถรัก ษาหรือ ปรับ ปรุ งสภาพแวดล้อ มให้ เหมาะสมกั บ ระบบนิ เวศ โดยใช้ ท รั พ ยากรการผลิตอย่ างประหยั ด และมี
ประสิทธิภาพไม่ก่อให้เกิดผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจนถึงคนรุ่นต่อไป
องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอ แกลง จังหวัด ระยอง
เน้นให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนา รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติธรรม ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อท้องถิ่น และกระจายรายได้แก่ทองถิ่นเพื่อให้เ กิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งสันปันส่วนผลประโยชน์
อย่ า งมี คุ ณ ธรรม มี ก ารท าบั ญ ชี ที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม ทุ ก คนได้ รั บ ค่ า ตอบแทนอย่ า งเป็ น ธรรม ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (2560) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา การท่องเที่ยว
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว โดยการส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสินค้าและบริการบนพื้นฐานของมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะธุรกิจพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ย ว เพิ่มช่องทางการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่
ภาคเอกชน ภายใต้หลักการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม Thailand 4.0
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ด้านพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นการท่องเที่ยวที่มี
พื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น โดยเฉพาะการผลิตชาใบขลู่ซึ่งเป็นสมุนไพรท้องถิ่นของชุม ชน
ปากน้าประแส และได้พัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทั้งนี้ทางวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่ อาจนาเสนอรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรื่องใบชาขลู่สามารถเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของการปลูกใบชาขลู่ จนถึง
ขั้นสุดท้ายของการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
2. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ กิจกรรมของวิสาหกิจชุมชนชาใบขลู่และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาเภอแกลง
จั งหวั ด ระยอง เน้ น การศึก ษาเกี่ ยวกับ สภาพแวดล้อ มและระบบนิ เวศ เน้ น ให้ ค วามรู้ ประสบการณ์ ความประทับ ใจแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความตระหนักจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การจัดกิจกรรม อาจสามารถทาผ่านทางสื่อ
อินเตอร์เน็ต หรือแอพพลิเคชั่นการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อเป็น ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง และ
สร้างการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวในยุคสมัยของเทคโนโลยี
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ระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
Travel Guide System in Suphan Buri on the Android System
อรรัตน์ ลีลาวันทนพันธุ์1
ฐิติมา ช่วงชัย2
จักรกฤษณ์ เปรมสมิทธ์3
บทคัดย่อ
ระบบแนะนาการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนา
แอปพลิเคชันแนะนาการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชันแนะนาการท่องเที่ยว
จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ท่าน และ
นักท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรีจานวน 30 ท่าน รวมเป็น 33 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ใช้แอปพลิเคชันแนะนาการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า (1) แอปพลิเคชัน แนะนาการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่พัฒนาขึ้น
สามารถค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร หรือค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเสียงได้ สามารถดูแผนที่ของจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภายในแผนที่จะมีการปักหมุดแสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ พร้อมระบบนาทางด้วย จีพีเอส ได้ รวมถึง
ความสามารถในการให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงทาให้ผู้ใช้ระบบสามารถดูคะแนนนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ
ได้ (2) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันแนะนาการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
การพัฒนาระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาได้แก่ (1) โปรแกรม Android Studio 3 (2) โปรแกรม Android SDK (3) โปรแกรม MySQL และ (4) Microsoft Visual
Studio Code
คำสำคัญ: ระบบแนะนาการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

1

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 อาจารย์ ประจาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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Abstract
The purpose of Suphanburi Tourism Introduction System with Android Language Operation are (1) To develop
the Tourism Introduction Application for all tourists. (2) To study the users satisfaction of Suphanburi Tourism Introduction
Application. The Sampling Groups : 3 Tourism Authority Of Thailand officers in Suphanburi and 30 of Suphanburi tourists
,overall = 33 ones. The tools which used for researching the users satisfaction about Suphanburi Tourism Introduction
Application were Questionnaires. Reserch statistics were the average data and deviation data. And the research results
were (1) Suphanburi Tourism Introduction Application with Android Language Operation could be used for searching :
Tourism locations , Staying Places , Food Places or Tourism Places had been searched with Voice command. It could be
used for seeing Suhanburi map. And the interesting Tourism Places in Suphanburi will be displayed in map. Including GPS
Navigators system. And also the system has ability how to score all Tourism Places. So all the users can check the popular
votes of all Tourism Places. (2) The study of satisfaction results of the using Suphanburi Tourism Introduction Application
by the users were high numbers of users satisfaction.
Tools which use for developing the Suphanburi Tourism Introduction with Android Langauge Operation were
(1) Android Studio 3 Program (2) Android SDK Program (3) My SQL Program and (4) Microsoft Visual Studio Code
Keywords: Travel guide system, Suphan Buri, Android system
บทนา
ปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือประเภทสมาร์ทโฟน มีบทบาทในชีวิตประจาวันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการค้นหาข้อมูล
ข่าวสาร การนาสมาร์ทโฟนมาช่วยในการทางานผ่านแอพพลิเคชั่นเป็นที่นิยมอย่างมาก อีกทั้งเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาออกมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่มากกว่าการสนทนาระหว่างกัน โทรศัพท์มือถือประเภท สมาร์ทโฟนเป็นเทคโนโลยีที่เริ่มมี
การนามาใช้ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันของมนุษย์มากขึ้นยกตัวอย่างเช่น การนาเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนมาทางานร่วมกับ
เทคโนโลยี ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) เพื่อช่วยในการอานวยความสะดวกในเรื่องการหาเส้นทางในการ
ท่องเทีย่ ว เป็นต้น
จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เหมาะกับการท่องเที่ยว
ทั้งในแบบไปเช้าเย็นกลับ ในวันเดียวหรือพักค้างคืน เป็นที่สนใจของนักท่ องเที่ยวที่เพิ่ มมากขึ้นเรื่ อย ๆ จากสถิติของกรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีมีผู้มาเยือนเดือนละประมาณ 420,000 คน มีรายได้จากผู้มาเยือน เดือนละประมาณ 520 ล้านบาท
สถานที่ท่องเที่ยวของสุพรรณบุรีจะมีอยู่กระจายในหลายอาเภอ เช่น อ.ด่านช้าง จะมี หมู่บ้านกระเหรี่ยง น้าตกตะเพินคี่ อุทยาน
แห่งชาติพุเตย เขื่อนกระเสียว อ.เดิมบางนางบวช มี บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ อ.สามชุก มี ตลาดร้อยปี อ.ศรีประจันต์ มีหมู่บ้านควาย
และบ้านทรงไทย เป็นต้น
สิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคของนักท่องเที่ยวคือการหาข้อมูลในการวางแผนการท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้ท่องเที่ยวได้หลายที่
โดยใช้เวลาในการเดินทางที่จากัด และหาแหล่งท่องเที่ยวตามที่ตนเองและคณะสนใจมาท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบันมีการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่แล้ว ปัญหาคือ รูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ผ่านสมาร์ทโฟนจะ
มีรูปแบบ รูปภาพและตัวอักษรที่ดูยากเพราะขนาดต่าง ๆ เขียนมาเพื่อรองรับกับการดูผ่านทาง พีซี หรือ โน๊ตบุ๊ค มากกว่า
ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการประชาสัมพันธ์ สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดสุพรรณบุรีอีกช่องทางหนึ่งผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นแอนดรอยด์ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลจะเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ติดตัว
นักท่องเที่ยวทุกคนอยู่แล้ว ผู้วิจัยมีแนวคิดในการสร้างแอปพลิเคชั่นในการค้นหาข้อมูลที่น่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัด
- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -

515

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

สุพรรณบุรี และเส้นทางการเดินทางเพื่อให้ผู้ที่ต้องการมาท่องเที่ยวได้วางแผนการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบอก
ตาแหน่งสถานที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางการเดินทางผ่านระบบจีพีเอส
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
2. เพื่อศึกษาหาความพึงพอใจของระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วิธีการดาเนินงาน
1. การออกแบบและพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน
1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
1.2 ทาการวิเคราะห์ และออกแบบระบบแอปพลิเคชัน
1.3 ทาการพัฒนาระบบแอปพลิเคชัน
1.4 ทดสอบ และปรับปรุงแก้ไขระบบแอปพลิเคชัน
1.5 ทดลองใช้ระบบแอปพลิเคชันกับกลุ่มตัวอย่าง และสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
1.6 ทาการวิเคราะห์ สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัย

ภาพที่ 1 แผนผังระบบงานแสดงสถานที่ท่องเที่ยวที่พัฒนา
- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -
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2. การออกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบแอปพลิเคชัน
การเก็ บผลการประเมิ นความพึ งพอใจจากกลุ่ มตั วอย่ างต้ องท าการทดลองใช้ ระบบที่ ได้ พั ฒนาขึ้ นมา ก่ อนท า
แบบสอบถาม ซึ่งการพิจารณาจากคะแนนนั้นกาหนดเกณฑ์ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert) ซึ่งประกอบไปด้วยมาตรอันดับ (Rating
Scale) เชิงคุณภาพ 5 ระดับ
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพมาแล้ว มาประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ
ที่พัฒนา ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยใช้นั้นเป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี 3 ท่าน และนักท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรีจานวน 30 ท่าน รวมเป็น 33 ท่าน
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
ก) การใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าฐานนิยม (Mode) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมเลขคณิตดั ง
สมการที่ 2-1


(2-1)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดกระจายด้วย S.D. หรือ S ดังสมการที่ 2-2

(2-2)
ข) ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ วิเคราะห์โดยใช้การบรรยายสรุปประเด็นจากข้อมูลทีไ่ ด้จาก
แบบสอบถาม
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินการพัฒนาจัดทาระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถสรุปผลการดาเนินงานได้
ดังต่อไปนี้
1. ผลการดาเนินงานการจัดทาระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
สามารถเข้าถึงข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยภาพและข้อมูลแนะนาของ
สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก ร้านอาหาร ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเสีย งได้ พร้อมระบบนาทางด้วย จีพีเอส รวมถึง
ความสามารถในการให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงทาให้ผู้ใช้ระบบสามารถดูคะแนนนิยมของสถานที่ ได้อีกด้วยซึ่งแสดง
ได้ดังภาพ
1.1 การทางานภายในระบบแนะนาการท่องเที่ยวผ่านทางแอปพลิเคชัน Suphanburi Travel Guide ดังภาพที่ 2

- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -
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ภาพที่ 2 หน้าแสดงเมนูหลักแอปพลิเคชัน Suphanburi Travel Guide
หมายเลข 1 ค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว
หมายเลข 2 ค้นหาที่พัก
หมายเลข 3 ค้นหาร้านอาหาร
หมายเลข 4 แผนที่ภาพรวมสถานที่
หมายเลข 5 เมนูหลักจังหวัดสุพรรณบุรี
หมายเลข 6 ค้นหาสถานที่ด้วยเสียง
หมายเลข 7 เทศกาล
หมายเลข 8 โทรศัพท์
หมายเลข 9 แบบสอบถาม
1.2 หน้าแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

ภาพที่ 3 หน้าแสดงข้อมูลสถานทีท่ ่องเที่ยว

- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -
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1.3 หน้าแสดงข้อมูลที่พัก

ภาพที่ 4 หน้าแสดงข้อมูลที่พัก
1.4 หน้าแสดงข้อมูลร้านอาหาร

ภาพที่ 5 หน้าแสดงข้อมูลร้านอาหาร
1.5 หน้าแสดงข้อมูลแผนทีภ่ าพรวมสถานที่

ภาพที่ 6 หน้าแสดงข้อมูลแผนที่ภาพรวมสถานที่
- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -
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1.6 หน้าแสดงค้นหาสถานที่ด้วยเสียง และค้นหาแบบปกติ

ภาพที่ 7 หน้าแสดงค้นหาสถานที่ด้วยเสียง และค้นหาแบบปกติ
1.7 หน้าแสดงข้อมูลเทศกาล

ภาพที่ 8 หน้าแสดงข้อมูลเทศกาล
1.8 หน้าแสดงข้อมูลโทรศัพท์

ภาพที่ 9 หน้าแสดงข้อมูลโทรศัพท์
- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -
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1.9 หน้าแสดงการโหวตสถานที่

ภาพที่ 10 หน้าแสดงการโหวตสถานที่
1.10 หน้าแสดงแบบสอบถาม

ภาพที่ 11 หน้าแสดงแบบสอบถาม

- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้
ตารางที่ 1 : แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ในด้านกระบวนการทางานภายในแอปพลิเคชัน
ลาดับ
คาถาม
S.D.
แปลผล
̅
𝒙
1. ด้านกระบวนการทางานภายในแอปพลิเคชัน
1.1

สามารถแสดงเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็น 10 อาเภอ

4.45

0.62

มาก

1.2

สามารถค้ นหาเนื้ อหาที่ เกี่ ยวกั บสถานที่ ท่ องเที่ ยวจั งหวั ด
สุพรรณบุรี สถานที่พักร้านอาหาร โดยใช้คาค้นตามหมวดหมู่
หรือใช้เสียงค้นหา

4.12

0.74

มาก

1.3

สามารถแสดงการนาทางรวมถึงดูเส้นทางไปยังแหล่งสถานที่
ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรีผ่าน Google Maps

4.15

0.67

มาก

1.4

แสดงสถานที่ท่อ งเที่ย วภายในจังหวัด สุพ รรณบุรี แบบ
จัดอันดับยอดนิยม

4.55

0.75

มากที่สุด

1.5

สามารถโทรออกผ่านแอปพลิเคชันได้

3.91

0.68

มาก

4.24

0.69

มาก

รวม

ตารางที่ 2 : แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อ ระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ในด้านด้านรูปแบบภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชัน
ลาดับ

คาถาม

̅
𝒙

S.D.

แปลผล

2. ด้านรูปแบบภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชัน
2.1

การแสดงข้อมูล สถานที่มีความชัดเจน

4.30

0.73

มาก

2.2

สีสันการแสดงผลแอปพลิเคชัน

4.55

0.56

มากที่สุด

2.3

รูปแบบการแสดงผลแอปพลิเคชัน

4.36

0.60

มาก

4.40

0.63

มาก

รวม

- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -
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ตารางที่ 3 : แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี บนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ในด้านรูปแบบภาพรวมของระบบแอปพลิเคชัน
ลาดับ

คาถาม

̅
𝒙

S.D.

แปลผล

3. ด้านรูปแบบภาพรวมของระบบแอปพลิเคชัน
3.1

การแสดงข้อมูล สถานที่มีความชัดเจน

4.58

0.66

มากที่สุด

3.2

รูปแบบการใช้งาน เข้าใจง่าย

4.45

0.56

มาก

3.3

ความเร็วของการ ค้นหา

4.24

0.61

มาก

4.42

0.61

มาก

รวม

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้แอปพลิเคชันระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี บน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ มีการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ 2 ประเภท ได้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุพรรณบุรี 3 ท่าน และผู้ใช้งาน 30 ท่าน รวมเป็น 33 ท่าน สามารถสรุปผลได้ดังนี้ ด้านกระบวนการทางานภายใน
แอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ “มาก” (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.24, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.69) ด้านรูปแบบ
ภาพลักษณ์ของแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ “มาก” (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.40, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่
0.63) และด้านรูปแบบภาพรวมของระบบแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ “มาก” (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.42,
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่ 0.61)
สรุปและอภิปรายผล
จากการพั ฒ นาระบบแนะน าการท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ด สุพ รรณบุ รี บนระบบปฏิ บั ติก ารแอนดรอยด์ สรุ ป ผลการ
ดาเนินงานได้ดังนี้
1. ระบบแนะนาการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ให้สามารถค้นหาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ง่ายยิ่งขึ้น ทั้งจากการใช้คาค้นหา หรือจะเลือกค้นหาด้วยเสียง
จะช่วยลดเวลาการพิมพ์คาค้นได้รวดเร็วขึ้น
2. ระบบสามารถแสดงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว แผนที่และเส้นทางการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยโปรแกรมมีการจัดเรียงข้อมูลเป็นหมวดหมู่แยกตามประเภทของสถานที่ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พัก
ร้านอาหาร โดยจัดลาดับตามคะแนนโหวตที่ผใู้ ช้แอปได้โหวตให้คะแนนสถานที่ท่องเที่ยวไว้ และยังมีความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลด้วยเสียงได้ด้วย สามารถโทรออกไปยังเลขหมายฉุกเฉินต่าง ๆ ได้
3. ระบบสามารถแสดงสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดสุพรรณบุรี แบบจัดอันดับยอดนิยม จากการกดให้คะแนน
ของนักท่องเที่ยว
แอปพลิเคชันแนะนาการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของแอปพลิเคชัน
แนะนาการท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี ที่พัฒนาขึ้น สามารถแสดงข้อมูลสถานที่ ระบุตาแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งาน และค้นหา
ข้อมูลสถานที่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อิศราภรณ์ ไชยแยงและลักขณา ชูศรี [1] ที่ทาการวิจัย เรื่อง แอปพลิเคชัน
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นตามความสนใจส่วนบุคคล มีผลการพัฒนา คือ ความสามารถในการให้คะแนน
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สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงทาให้ผู้ใช้ระบบสามารถดูคะแนนนิยมของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้ โปรแกรมแนะนาข้อมูลการ
ท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ถูกออกแบบมาสาหรับการใช้งานที่ง่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กฤช จันทวดีทิพย์ [2] ที่ทาการวิจัย เรื่องโปรแกรมแนะนาข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี มีผลการพัฒนา คือ ค้นหา
สถานที่ท่องเที่ยวด้วยเสียงได้ ทาให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น 2) ส่วนความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเ คชันแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสุพรรณบุรี จากการประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า
ความพึงพอใจทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤช จันทวดีทิพย์ [2] ที่ทาการวิจัย
เรื่อง โปรแกรมแนะนาข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี พบว่าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้และกลุ่มตัวอย่าง
ยอมรับแอปพลิเคชัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในครั้งนี้
สามารถพัฒนาไปใช้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดอื่น ๆ หรือใช้ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
หรือ พัฒนาเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม เช่น การท่องเที่ยวทะเลไทย การท่องเที่ยวกลุ่มคนรักจักรยาน
เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะในครั้งถัดไป
ควรพัฒนาบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (ios) ต่อไป
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Chinese tourists Satisfaction towards Chatuchak Market Bangkok
LU CHENGKAI1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประส่งค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพมหานคร
และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวในตลาดนัดจตุจักรเป็นวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักร
กรุงเทพมหานครจานวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้คือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) ส่วนการทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติ T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่าง
รายคู่ด้วยวิธี LSD
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพมหานครในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ในระดับมากมี 4 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับจากมากไปหา
น้อยได้ดังนี้ ด้านความปลอดภัย ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการบริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวกผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศ อายุ จังหวัด ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันโดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 05
คำสำคัญ: นักท่องเที่ยวชาวจีน ความพึงพอใจ ตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพมหานคร
Abstract
This thesis aims to study the satisfaction of Chinese tourists towards the Chatuchak Market,
Bangkok and to compare with satisfaction based on the characteristics of Chinese tourists towards tourism
in Chatuchak Market. This thesis is (Quantitative Research ) .The samples used in this study were 400
Chinese tourists who traveled the Chatuchak Market Bangkok and used Convenience Sampling. Research
tools used in the study were questionnaires. Data were analyzed through descriptive statistics including
percentage, mean, and standard deviation as well as inferential statistics including statistics IndependentSamples T Test, One-way Analysis of Variance (One-way Anova), and Least Significant Difference pairwise
analysis.
The results showed that the level of satisfaction of Chinese tourists towards the Chatuchak Market
Bangkok in the overall picture was at a moderate level. And the satisfaction of Chinese tourists is at a high
level, including there are 4 aspects which can be ordered as follows. Location and convenience, safety
factors, cost factors and service quality. Regarding the comparison of differences in satisfaction of Chinese
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tourists towards the Chatuchak Market Bangkok, the hypothesis testing results showed that different
personal factors including age, education, income affected differently with the statistical significance level
of 0. 05.
Key word: Chinese tourists, Satisfaction, Chatuchak market Bangkok
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมและการเมืองของไทย เพราะอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 เป็นต้นมา รายได้จากการท่องเที่ยวได้กลายเป็น
รายได้ลาดับที่1 เมื่อเที่ยบกับรายได้สินค้าออกอื่นๆเช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีเป้าหมายของการพัฒนาคือ เพื่อเป้าหมายการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวฉบับที่ 12 (ปี25602564)
กรมการท่องเที่ยวและกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาสถิติว่าจานวนของนักท่องเที่ยวสัญชาติในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา จากสถิติปี 2556 – 2560 จานวนนักท่องเที่ยวจาก 26,546,725คน เพิ่มถึง 35,381,210 คน คิดเป็น133.28% และ
รายได้จาก 1,207,145.82ล้านบาท เพิ่มถึง1,824,042.35 ล้านบาท คิดเป็น151.10% และจานวนที่เข้ามาเที่ยวประเทศไทย
มากที่สุด เป็นประเทศจีน จากสถิติจานวนของนักท่องเที่ยวสัญชาติจีน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จากปี 2556 – 2560 จานวน
นักท่องเที่ยวสัญชาติจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก 5,413,969 คน เพิ่มถึง 11,199,611 คน กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 2556 และ 2560 คิดเป็น 206.87 %
ปัจจุบันนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรเพิ่มขึ้นทุกปี ทาให้ตลาดนัดจตุจักรได้พัฒนารวดเร็วจากกล่าว
มาข้างต้นเห็นได้ว่า มีนักท่องเที่ยวจานวนมากที่สนใจและเดินทางมาเที่ยวตลาดนัดจตุจักร ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อตลาดนัดจตุจักร ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย
ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการให้บริการของผู้จาหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการของความพึงพอใจที่ต่อต้านตลาดนัดจตุจักร เพื่อที่จะ
ทราบความพึงพอใจและข้อเสนอของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักรและเพื่อที่ทางตลาดนัดจตุจักรจะ
สามารถนาข้อมูลที่ทราบจากผลการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงตลาดนัดจตุจักรให้มีรองรับความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเที ยบความพึงพอใจ โดยยึดตามคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวในตลาดนัด
จตุจักร
สมมุติฐานของการวิจัย
1. นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศ อายุ จังหวัด การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร คือ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักร โดยศึกษาเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวชาวจีน โดย
สอบถามในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการให้บริการของผู้จาหน่าย
สินค้า และผู้ให้บริการที่ต่อตลาดนัดจตุจักร
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ กลุ่มตัวอย่างที่มาเที่ยวในตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพมหานคร
4. ขอบเขตระยะเวลา คือ ดาเนินตั้งแต่กันยายน 2561 ถึงเดือน ตุลาคม 2561
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

- เพศ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อ

- อายุ

การท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักรกรุงเทพมหานคร

- จังหวัด

- ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

- อาชีพ

- ด้านความปลอดภัย

- รายได้ต่อเดือน

- ด้านค่าใช้จ่าย

- ระดับการศึกษา

-ด้านการให้บริการของผู้จาหน่ายสินค้าและผู้
ให้บริการ

วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสารวจเก็บข้อมูล แจกแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลระหว่างเดือน กันยายน 2561 ถึงเดือน ตุลาคม 2561
2. กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ไ ด้ ศึ ก ษาใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วตลาดนั ด จตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร
3. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและจานวนประชากร
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอนจึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณด้วยสูตรขนาดตัวอย่าง ไม่ทราบ
จานวนประชากร ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้ 5%ดังนั้น จากการคานวณกลุ่ม
ตัวอย่างจะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพิ่มสารองตัวอย่างอีก 4% หรือเท่ากับ 15 ตัวอย่าง ทั้งหมดรวม
เป็นจานวน 400 ตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช่ในการศึกษา
ส่วนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed
End) มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) มีคาตอบหลายตัวเลือก (Multiple Choice)
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดนัดจตุจักร ข้อมูลส่วนนี้มี 4 ด้าน จานวนทั้งหมด 20 ข้อ ประกอบด้วย
- ด้านสิ่งอานวยและความสะดวก
- ด้านความปลอดภัย
- ด้านค่าใช้จ่าย
- ด้านการให้บริการ
ส่วนที่3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นคาถามชนิดปลายเปิด (Opened-Ended Questionnaires)โดยลักษณะ
คาถามเป็นแบบมาตรอันตรภาค (Interval Scale) แต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ โดยกาหนดช่วงค่าคะแนนดังนี้
คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักรส่วนใหญ่คือ เพศหญิง (ร้อยละ57) รองลงมา คือ เพศชาย (ร้อยละ43)
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักรจะมีช่วงอายุ 21-30 ปีมากที่สุด (ร้อยละ29) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 3140 (ร้อยละ21.5) ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี (ร้อยละ18.5) 41-50ปี (ร้อยละ16.8) มากกว่า 51 ปี (ร้อยละ14.2)
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักรมากที่สุดมาจากภาคกลางเฉียงใต้ (ร้อยละ23.5) รองลงมา จากภาค
กลางเฉียงตะวันออก (ร้อยละ21.8) ตะวันตกเฉียงใต้ (ร้อยละ17.3) ภาคกลาง (ร้อยละ 14.8) ภาคกลางเฉียงเหนือ (ร้อยละ
10.3) ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ6.8) ตะวันตกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 5.8)
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักรมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ66.8) รองลงมา คือ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ18.5) ปริญญาโทขึ้นไป (ร้อยละ14.8)
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักรประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุด (ร้อยละ 36.8) รองลงมา คือ ธุรกิจ
ส่วนตัว (ร้อยละ 28.3) ข้าราชการ (ร้อยละ 16) ทางานอื่น ๆ (ร้อยละ 11) นักศึกษา (ร้อยละ 8)
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักรมีรายได้หลักต่อเดือนๆ ละ 25,001 - 35,000 บาท (ร้อยละ 29.8)
รองลงมา คือ เดือนละ 15,001–25,000 บาท (ร้อยละ 27) เดือนละต่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท (ร้อยละ 19.5) เดือนละ
35,001–45,000 บาท (ร้อยละ 17.8) เดือนละ 45,001 บาทขึ้นไป (ร้อยละ 6)
จากทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปสมมติฐานได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน
มีความพึงพอใจที่มีต่อตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันตามสมมติฐานดังนี้
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงแสดงผลการทดสอบค่าSig. ของนักท่องเที่ยวชาวจีนตามปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ความพึงพอใจที่มีต่อตลาด
ค่าsig.
นัดจตุจักรกรุงเทพมหานคร

เพศ

อายุ

จังหวัด

ระดับ

อาชีพ

รายได้หลัก

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

.451

.000*

.000*

การศึ
.000*กษา

.000*

ต่.000*
อเดือน

ด้านความปลอดภัย

.040*

.046*

.054

.016*

.002*

.004*

ด้านค่าใช้จ่าย

.680

.000*

.014*

.345

.060

.016*

ด้านการบริการ

.017*

.109

.000*

.335

.032*

.191

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักร
1. นักท่องเที่ยวชาวจีนมีเพศต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันใน
ด้านความปลอดภัย ด้านการให้บริการ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นักท่องเที่ยวชาวจีนมีอายุต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกั น ใน
ด้านสิ่งอานวยและความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการให้บริการ
3. นักท่องเที่ยวชาวจีนมีจังหวัดต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ในด้านสิ่งอานวยและความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านค่าใช้จ่าย ด้านการให้บริการ
4. นักท่องเที่ยวชาวจีนมีระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน ในด้านสิ่งอานวยและความสะดวก ด้านความปลอดภัย
5. นักท่องเที่ยวชาวจีนมีอาชีพต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ใน
ด้านสิ่งอานวยและความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านการให้บริการ
6. นักท่องเที่ยวชาวจีนมีรายได้หลักต่อเดือนต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร
แตกต่างกันในด้านสิ่งอานวยและความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านค่าใช้จ่าย
ตารางที่ 2 : ตารางแสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลอดนัดจตุจักรทั้ง 4 ด้าน
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อ การ

S.D.

แปลผล

ท่องเที่ยวตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

3.56

0.98

มาก

ด้านความปลอดภัย

3.96

0.83

มาก

ด้านค่าใช้จ่าย

3.94

0.88

มาก

ด้านการบริการ

3.81

0.86

มาก

3.82

0.89

มาก

รวม

จากตารางที่ 2 พบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักร โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อตลาด
นัดจตุจักรมีอยู่ในระดับมาก ( X = 3.82)
พิจารณาในรายข้อพบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในจานวนด้านความ
ปลอดภัยมากที่สุด ( X = 3.96 ) รองมาเป็นด้านค่าใช้จ่าย ( X = 3.94 ) ด้านการบริการ ( X = 3.81) ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ( X = 3.56 )
ตารางที่ 3 : ตารางแสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลอดนัดจตุจักรทั้งด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
S.D.
แปลผล
1. ป้ายบอกทางเข้าตลาดนัดจตุจกั รเห็นชัดเจน

3.94

1.08

มาก

2. สถานที่จอดรถเพียงพอ

3.38

1.11

ปานกลาง

3. มีที่แลกเปลีย่ นเงินต่างประเทศและมีตAู้ TM

4.19

0.8

มาก
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ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

S.D.

แปลผล

4. มีศูนย์บริการภาษาจีนในบริเวณพื้นที่

2.44

0.94

น้อย

5. มีคู่มือแนะนาการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่

4.08

0.91

มาก

6. ห้องสุขาสะอาดและเพียงพอ

3.32

1.06

ปานกลาง

3.56

0.98

มาก

รวม

จากตารางที่ 3 พบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักร โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อตลาด
นัดจตุจักรในด้านสิ่งอานวยความสะดวกอยู่ในระดับมาก ( X = 3.56 )
พิจารณาในรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในจานวนมีที่
แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศและมีตู้ ATM มากที่สุด ( X = 4.19) นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมีความพึงพอใจต่อมี
คู่มือแนะนาการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่รองลงมา ( X = 4.08 )
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วตลาดนั ด จตุ จั ก รมีค วามพึ งพอใจต่ อ มี ป้ า ยบอกทางเข้ า ตลาดนั ด จตุ จั ก รเห็ น ชัดเจน
( X = 3.94 ) นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมีความพึงพอใจต่อสถานที่จอดรถเพียงพอ ( X = 3.38 ) นักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมีความพึงพอใจต่อห้องสุขาสะอาดและเพียงพอ ( X = 3.32) นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัด
จตุจักรมีความพึงพอใจต่อมีศูนย์บริการภาษาจีนในบริเวณพื้นที่ ( X =2.44 )
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลอดนัดจตุจักรด้านความปลอดภัย
ด้านความปลอดภัย
S.D.

แปลผล

1. มี รปภ.คอยรักษาความปลอดภัย

4.11

4.11

มาก

2. บริเวณทางเดินมีพื้นที่เพียงพอ

3.94

3.94

มาก

3. มีการใช้สัญลักษณ์ ป้าย และมีป้ายเตือนให้

4.09

4.09

มาก

ระมัมีดทระวั
งในบริกเฉิเวณพื
้นทีเ่ วณพื้นที่
4.
างออกฉุ
นในบริ

3.71

3.71

มาก

3.96

0.83

มาก

รวม

จากตารางที่ 4 พบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักร โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อตลาดนัด
จตุจักรในด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับมาก ( X =3.96 )
พิจารณาในรายข้อพบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อมีรปภ.คอยรักษา
ความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ ( X = 4.11 ) นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมีความพึงพอใจต่อมีการใช้สัญลักษณ์ ป้าย
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังในบริเวณพื้นที่ ( X = 4.09)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วตลาดนั ด จตุ จั ก รมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ บริ เ วณทางเดิ น มี พื้ น ที่ เ พี ย งพอ( X = 3.94)
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมีความพึงพอใจต่อมีทางออกฉุกเฉินในบริเวณพื้นที่ ( X = 3.71)
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลอดนัดจตุจักรด้านค่าใช้จ่าย
ด้านค่าใช้จ่าย
S.D.

แปลผล

1. ราคาจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม

3.83

0.98

มาก

2. ราคาจาหน่ายสินค้าของฝาก

4.23

0.83

มาก

3. ราคาบริการที่จอรถ

3.81

0.78

มาก

4. ราคาบริการห้องน้า

3.89

0.91

มาก

3.94

0.88

มาก

รวม

จากตารางที่ 5 พบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักร โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อตลาดนัด
จตุจักรในด้านค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94 )
พิจารณาในรายข้อพบว่ า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ย วตลาดนัดจตุจั กรส่วนใหญ่มี ความพึ งพอใจในจ านวนราคา
จาหน่ายสินค้าของฝาก ( X = 4.23 ) นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมีความพึงพอใจต่อราคาบริการห้องน้ารองลงมา
( X = 3.89 ) นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมีความพึงพอใจต่อราคาจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ( X = 3.83 )
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมีความพึงพอใจต่อราคาบริการที่จอรถ ( X = 3.81)
ตารางที่ 6 ตารางแสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลอดนัดจตุจักรด้านการบริการ
ด้านการบริการ
S.D.

แปลผล

1. การต้อนรับจากพนักงานของร้านค้า

3.69

0.88

มาก

2. มนุษย์สัมพันธ์ของผู้จัดจาหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ

3.81

0.78

มาก

3. ผู้จาหน่ายใช้ภาษาจีนและอังกฤษได้

3.9

0.95

มาก

4. ความหลากหลายของสินค้า

4.22

0.74

มากที่สุด

5. การจัดวางสินค้าดึงดูดนักท่องเที่ยว

3.85

0.95

มาก

6. ความสะอาดของร้านอาหาร

3.37

0.89

ปานกลาง

3.81

0.86

มาก

รวม

จากตารางที่ 6 พบว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดนัดจตุจักร โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจต่อตลาดนัด
จตุจักรในด้านการบริการอยู่ในระดับมาก ( X =3.81 )
พิ จ ารณาในรายข้ อ พบว่า นัก ท่ อ งเที่ ยวที่ มาเที่ ยวตลาดนั ดจตุจั กรส่ว นใหญ่มีค วามพึ งพอใจในจานวนความ
หลากหลายของสินค้ามากที่สุด ( X = 4.22) นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมีความพึงพอใจต่อผู้จาหน่ายใช้ภาษาจีน
และอังกฤษศึกษาได้รองลงมา ( X = 3.90)นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมีความพึงพอใจต่อการจัดวางสินค้าดึงดูด
นักท่องเที่ยว ( X = 3.85) นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมี ความพึงพอใจต่อมนุษย์สัมพันธ์ของผู้จัดจาหน่ายสินค้า
และผู้ให้บริการ ( X =3.81)
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมีความพึงพอใจต่อ ( X = 3.69)นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดนัดจตุจักรมี
ความพึงพอใจต่อความสะอาดของร้านอาหาร ( X = 3.37 )
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีต่อตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก อยู่ในระดับปานกลางเป็นสถานที่จอดรถเพียงพอค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 รองลงมา คือ
ห้องสุขาสะอาดและเพียงพอค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 อยู่ในระดับมากเป็น มีที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ และมีตู้ ATM ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 รองลงมา คือ มีคู่มือแนะนาการท่องเที่ยวในบริเวณพื้นที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ป้ายบอกทางเข้าตลาดนัดจตุจักร
เห็นชัดเจนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับน้อยเป็นมีศูนย์บริการภาษาจีนในบริเวณพื้นที่ค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44 อย่างชัดเจน
ทาให้สะดวกในการเดินทางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิชัย ช้อยชาญชัยกุล (2553) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในอาเภอเกาะ สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่านักท่องเที่ยวชอบสิ่งอานวย
ความสะดวกของสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทาง
ด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับมากเป็นมี รปภ. คอยรักษาความปลอดภัยค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.11 รองลงมา คือ มี
การใช้สัญลักษณ์ป้ายและมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังในบริเวณพื้นที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 บริเวณทางเดินมีพื้นที่เพียงพอค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.94 มีทางออกฉุกเฉินในบริเวณพื้นที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมใจ ทรัพย์โคกสูง (2548) ได้
ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษา ตาบลไทยสามัคคี อาเภอวังน้าเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ได้เห็นว่าด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก
ด้านค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับมากเป็นราคาจาหน่ายสินค้าของฝากค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 รองลงมา คือ ราคาบริการ
ห้องน้าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ราคาจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ราคาบริการที่จอดรถค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 สอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณิศา ทองนาค (2551) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ ตัวแทนจาหน่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดภูเก็ต พบว่าด้ านค่าใช้จ่ายมี
อิทธิพลต่อการเลือกสินค้าหรือบริการ
ด้านการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุดเป็นความหลากหลายของสินค้าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับมาก
เป็นผู้จาหน่ายใช้ภาษาจีนและอังกฤษศึกษาได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมา คือ การจัดวางสินค้ าดึงดูดนักท่องเที่ยวค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85 มนุษยสัมพันธ์ของผู้จัดจาหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 การต้อนรับจากพนักงานของร้านค้า
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับปานกลางเป็นความสะอาดของร้านอาหารค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิกุลแก้ว สุขขา (2558) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการบริหารจัดการ ตลาดน้าแบบดั้งเดิม
และตลาดน้าแบบจาลอง ได้เห็นว่าด้านบริการมีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวการตัดสินใจเลือกบริการ
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านสิ่งอานวยความสะดวกพบว่า ศูนย์บริการภาษาจีน
ในบริเวณพื้นไม่เพียงพอของนักท่อ งเที่ยว ดังนั้นควรแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นเพื่อรองรับความไม่เพียงพอ เช่นเพิ่มศูนย์บริการ
ภาษาจีน เพิ่มป้ายภาษาจีนต่างๆ
2. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนด้านความปลอดภัย นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมาก แต่
ทางออกฉุกเฉินในบริเวณพื้นที่ไม่ชัดเจนหรือเพียงพอ ดังนั้นต้องมีป้ายบอกทางออกฉุกเฉินชัดเจนมากขึ้นสาหรับนักท่องเที่ยว
ชาวจีน
3. จากการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ด้ า นค่ า ใช้ จ่ า ย บางอย่ า งมี ร าคาไม่ เ หมาะสมกั บ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนั้นควรเปลี่ยนราคาหรือให้ราคาเหมาะสมกับบริการให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
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4. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนด้านการบริการ พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีความคิดเห็น
ต่อความสะอาดของร้านอาหารดังนั้นของร้านอาหารต้องแก้ไขปัญหานี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวจีนมีความพึงพอใจมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ต่อไป
1. ควรทาการศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว
ประเทศไทยเพื่อปรับปรุงบริการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
2. ควรการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างสูงสุด
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนา ตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทาสารนิพนธ์ ทาให้สารนิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับ
ความกรุณาจากรองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา ห่วงใย ให้กาลังใจในการศึกษาเป็น
อย่างดีเสมอมาจนทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากขึ้น
ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆและน้องๆปริญญาโทสาขาการจัดการท่องเที่ยว ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและให้กาลังใจมา
โดยตลอด
ขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่และพี่ที่สนั บสนุนช่วยเหลือ ผู้วิจัยด้านประมาณโดยตลอด คอยให้ปรึกษา ให้คาแนะนา
ผู้วิจัยจนประสบความสาเร็จ
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจหากงานค้นคว้าอิสระใน
ครั้งนี้ขาดตกบกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ประการใด ผู้ศึกษากราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Chinese Tourists Satisfaction towards Night Market in Huai Khwang District Bangkok
RUINA DING1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวในตลาดกลางคืน ใน
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยยึดตามคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อ การ
ท่องเที่ยวในตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวตลาดกลางคืนในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ได้จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ
T-Test F-Test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี
LSD
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ต่ อ ตลาดกลางคื น ในเขต ห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ในระดับมากที่สุดมี 1 ด้าน และ
มากมี 3 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา และภูมิลาเนา ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยวในตลาดกลางคืนในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 05
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวชาวจีน ตลาดกลางคืนในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
Abstract
This study aims to explore Chinese tourists’ satisfaction towards night market in Huai Khwang
District Bangkok, and discuss how Chinese tourists’ demographic variables including gender, age, education,
income and domicile influence the satisfaction of night market in Huai Khwang District Bangkok. Quantitative
research was conducted. Convenience sampling was used in the study. The samples used in this study were
400 Chinese tourists who traveled the night market in Huai Khwang District Bangkok. Research tools used in
the study was questionnaires survey. Data were analyzed through descriptive statistics including percentage,
mean, and standard deviation as well as inferential statistics including T-Test, F-Test, one-way analysis of
variance (One-way Anova), and least significant difference pairwise analysis.
The results showed that Chinese tourists have one aspect for the highest level and the three
aspects for the high level of satisfaction towards the night market in Huai Khwang District Bangkok and the
1

นักศึกษา
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mean satisfaction from 4 aspects which were descending from facilities, Safety, shops & food and beverage
and advertising & public relation. Regarding the comparison of differences in satisfaction of Chinese tourists
towards the night market in Huai Khwang District Bangkok, the hypothesis were supported and showed that
different personal factors including gender, age, education, domicile significantly affect satisfaction. With
the statistical significance level of 0. 05.
Key word: Satisfaction, Chinese tourists, The night market in Huai Khwang district Bangkok
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของประเทศไทย ประเทศไทยมีรายได้
จากนักท่องเที่ยวกว่าหนึ่งล้านล้านบาทต่อปี ทั้งจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวไทย ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเป็น
กลุ่มที่มีความสาคัญต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีตัวเลขการเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ยว
ชาวจีนเป็นจานวน 8,757,646 คน และปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นจานวน 9,805,753 คน (กรมการท่องเที่ยว,
2561)
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทย ตลาดกลางคืนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญในประเทศ และมีก ารขายสิน ค้า และบริก ารหลากหลายประเภท ตลาดกลางคืนในประเทศไทยสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวจานวนมาก ส่งผลให้รายได้ของคนไทยเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มทางเลือกในการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในเวลาเดียวกัน
ตลาดกลางคืนยังเป็นสถานที่ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเข้าใจวัฒนธรรมไทยได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตลาดกลางคืนมีการขยาย
เวลาเปิดให้บริการได้จนถึง 02.00 น. ตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ และจะจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ฤดูกาล โดยเฉพาะตลาดนัดรถไฟรัชดา ได้เปิดทาการวันแรก 8 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยจะเปิดทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์
ตั้งแต่ เวลา 17.00 น. – 01.00 น. ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก หลังศูนย์การค้าเอสพลานาด รัชดา การเดินทางที่สะดวกที่สุด คือ
การนั่งรถไฟใต้ดิน MRT มายังสถานีศูนย์วัฒนธรรม ขึ้นทางออกที่ 3 ตลาดนัดรถไฟแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของวัยรุ่น
จากความสาคัญข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตลาดกลางคืนและนักท่องเที่ยวชาวจีนมีความสาคัญต่อภาคอุตสาหกรรมการ
ท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยเป็ นอย่ างมาก แต่ ถึ งแม้ ว่ า ประเทศไทยจะเป็น ที่ รู้จั กในฐานะแหล่งท่ อ งเที่ ยวที่ มีชื่อ เสี ยงของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน ตลาดนัดรถไฟรัชดาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยว
ชาวจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลากลางคืนผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ชาว
จีนต่อการท่องเที่ยวในตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จะทาให้ทราบถึงความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่มีต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาการ
ให้บริการทางการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้น ตรงตามความต้องการและความประสงค์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในตลาดกลางคื น ในเขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจโดยยึดตามคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อการท่องเที่ยวในตลาดกลางคืน
ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
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สมมุติฐานของการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวใน
ตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มี อายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวใน
ตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
3. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มี ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยวในตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
4.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยวในตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
5.ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยว
ในตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นที่ศึกษากาหนดไว้ที่ ตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านประชากรเป้าหมายที่ศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มาท่องเที่ยวในตลาด
กลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ปี2561 จานวน400คน
3. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจีนต่อตลาดกลางคืน
ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
4. ขอบเขตระยะเวลาการดาเนินงานวิจัย ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
(ตัวแปรอิสระ)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวจีน
1. เพศ
2. อายุ
3.ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
5. ภูมิลาเนา

(ตัวแปรตาม)
ความพึงพอใจที่มีต่อการท่องเที่ยวใน
ตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
1. ความปลอดภัย
2. สิ่งอานวยความสะดวก
3. ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดืม่
4. การโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 1 กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) และใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการส ารวจเก็ บ ข้ อ มู ล ประชากรที่ ไ ด้ ศึ ก ษาใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
(Convenience Sampling) เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอนจึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างดังนั้น
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ผู้วิจัยจึงใช้การหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างจะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพิ่ม
สารองตัวอย่างอีก 4% หรือเท่ากับ 15 ตัวอย่าง ทั้งหมดรวมเป็นจานวน 400 ตัวอย่าง จึงแจกแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด
2. การทดสอบเครื่องมือ ผู้ทาการวิจัยจะนาแบบสอบถามที่ใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และวัตถุประสงค์การวิจัย
ผู้วิจัยได้ทาการนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มี
ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ท ดลองจริ ง จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ พิ จ ารณาว่ า แบบสอบถามได้ สื่ อ สารกั บ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม หลังจากนั้น จึงทาการปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสมเพื่อเครื่องมือจะได้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนาไปใช้เก็บข้อมูลจริง ส่วนการตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ใช้
ค่า Alpha ตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ที่ระดับ 0.806 ซึ่งถือว่า
แบบสอบถามเชื่อถือได้
3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะนามาลงรหัสและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็จรูป โดยสถิติที่ใช้ คือ
3.1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ในตอนที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนา โดยได้ใช้สถิติค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
3.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
3.2.1 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของสองกลุ่มประชากร (T-Test) โดยใช้ในการวิเคราะห์
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในด้านต่าง ๆของนักท่องเที่ยวจาแนกตามเพศ โดยจะเป็นการวิเคราะห์ว่าค่าเฉลี่ยของตัว
แปรตามนั้นจะแตกต่างกันในทุกกลุ่มของตัวแปรอิสระหรือไม่
3.2.2 การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยมากกว่าสองกลุม่ ประชากร (One Way ANOVA)
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) แบบทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ ของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้ในการวิเคราะห์
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการท่องเที่ยวตลาดการคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จาแนกตาม อายุ ระดับ
การศึ ก ษา รายได้เฉลี่ยต่อ เดื อน และภู มิลาเนาโดยใช้ ค่า F-Test ในกรณี ที่ ทดสอบแล้ว พบว่ ามี ความแตกต่า ง จึ งทาการ
เปรียบเทียบรายคู่โดยมีผลต่างนัยสา คัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD)
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละลักษณะทาง ประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ตารางที่ 1 : แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และ
ภูมิลาเนา
ข้อมูลส่วนบุคคล
จานวน ร้อยละ
ชาย
170
42.5
เพศ
หญิง
230
57.5
ต่าก่วาและเท่ากับ 20 ปี
122
30.5
21 – 30 ปี
97
24.3
อายุ
31 - 40 ปี
116
29
41 – 50 ปี
25
6.3
สูงกว่า 50 ปี
40
10
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ข้อมูลส่วนบุคคล
ต่ากว่าปริญญาตรี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ต่ากว่าและเท่ากับ 15,000
บาท
15,001-25,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
25,001-35,000 บาท
35001-45000 บาท
สูงกว่า 45,001 บาทขึ้นไป
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ภูมิลาเนา
ภาคตะวันออก
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคตะวันตกเฉียงใต้
รวม

จานวน
129
180
91

ร้อยละ
32.3
45
22.8

126

31.5

67
44
52
111
48
46
51
81
51
64
59
400

16.8
11
13
27.8
12
11.5
12.8
20.3
12.8
16
14.8
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 มีอายุต่าก่วาและเท่ากับ 20 ปี
จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 มีระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ต่าก่วาและเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 และมีภูมิลาเนา ภาคตะวันออก จานวน 81
คน คิดเป็นร้อยละ 20.3
2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืน
ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 2 : แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืน ในเขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ด้านต่าง ๆ ในภาพรวม
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืน
ระดับความพึงพอใจ
ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
1. ด้านความปลอดภัย
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครือ่ งดื่ม
4. ด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
รวม

S.D.

ระดับ

3.85
4.43
3.82
3.6

0.76
0.51
0.8
0.81

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

3.93

0.12

มาก
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จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก สามารถเรียงตามลาดับความพึงพอใจ ดังนี้ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านร้านค้า
ร้านอาหารและเครื่องดื่มและด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ตารางที่ 3 : แสดงผลการทดสอบค่าSig. ของนักท่องเที่ยวชาวจีนตามปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
ค่าsig.
ความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วชาวจีนต่อ
ตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ภูมิลาเนา
1. ด้านความปลอดภัย
0.19 0.56
0.13
0.36
0.66
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
0.02* 0.00*
0.00*
0.21
0.00*
3. ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครือ่ งดื่ม
0.87 0.00*
0.00*
0.34
0.00*
4. ด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 0.34 0.00*
0.00*
0.56
0.00*
จากตารางที่ 3 พบว่า เพศ: นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันในด้านสิ่งอานวยความสะดวก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
อายุ: ในภาพรวมพบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มี
อายุ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ระดับการศึกษา: ในภาพรวมพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาด
กลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่ อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
แตกต่ า งกั น ในด้ า นสิ่ ง อ านวยความสะดวก ด้ า นร้ า นค้ า ร้ า นอาหารและเครื่ อ งดื่ ม และด้ า นการโฆษณาเผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน: ไม่พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวจี นที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาด
กลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งในภาพรวมและรายด้าน
ภูมิลาเนา: ในภาพรวมพบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีภูมิลาเนา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืน ในเขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวจีนที่มีภูมิลาเนา แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ในด้านสิ่ง
อานวยความสะดวก ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
สรุปและอภิปรายผล
1. จากผลการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
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ด้านความปลอดภัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง บริเวณทางเดินมีพื้นที่เพียงพอ
เพราะบริเวณทางเดินมีพื้นที่เพียงพอจึงสามารถลดความเสี่ยงที่จะทาให้นักท่องเที่ยวเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
สุวีร์ณัสญ์ โสภณศิริ (2554) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวคือความปลอดภัย (Security) เพราะมีส่วนใน
การตัดสินใจเลือกจุดหมายการเดินทางท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะคานึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นประการ
สาคัญ มาตรการรักษาความปลอดภัยจึงต้องมีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกแหล่งท่องเที่ยว
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง มีศูนย์บริการภาษา
จีนในบริเวณพื้นที่ เพราะการสื่อสารที่เข้าใจและชัดเจน ทาให้ง่ายต่อการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันทิกา หิรัญ
เทศ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ยวต่า งชาติต่ อการให้บริ การของตารวจท่ องเที่ยวถนนข้า วสาร
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการให้บริการของตารวจท่อง
เที่ยวในถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ประเด็นด้านการให้บริการ (Service) มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง มีความ
หลากหลายของสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ รัตนากร จุฑามณี และคณะ (2546) ผลการศึกษา
การจัดการตลาดน้าวัดลาพญา จังหวัดนครปฐม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในตลาดน้าวัดลาพญามาก
เพราะตลาดน้าวัดลาพญา มีสินค้าให้เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภท มีการจัดกิจกรรมไว้รองรับนักท่องเที่ยว
หลายรูปแบบและยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมต่าง ๆ ให้คงอยู่ต่อไป
ด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนมีระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง มีการ
ใช้สื่อต่าง ๆในการประชาสัมพันธ์ เช่น อินเตอร์เน็ต Facebook Wechat Application ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ น้าฝน
จันทร์นวล (2555) ที่ได้กล่าวว่า การเก็บรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยว ความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้เป็นส่วน
หนึ่งของปัจจัยที่ทาให้บุคคลตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว และทาให้ความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปได้อยู่
ตลอดเวลา
2. ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
เพศ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มาท่องเที่ยวบริเวณตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันในด้านสิ่งอานวยความสะดวก ทั้งนี้ ผู้วิจัย
เห็นว่า เพศหญิงกับเพศชายมีความแตกต่างกันตามธรรมชาติเช่น ในด้าน สรีระ จิตใจ อารมณ์ และรสนิยม จึงทาให้มีความพึง
พอใจในรูปแบบของการท่องเที่ยวที่ แตกต่างกัน เช่น เพศหญิง มักจะมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่ได้จับจ่ายใช้สอยของใช้
พื้นเมือง ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ที่ได้กล่าวไว้ว่า เพศ
(Sex) เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สาคัญเช่นกัน นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรตัวนี้อย่างรอบคอบ เพราะในปัจจุบัน ตัว
แปรด้านเพศส่งผลต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากการที่สตรีทางานมี
มากขึ้น
อายุ ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มาท่องเที่ยวบริเวณตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน
มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันในด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านร้านค้า
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า อายุที่แตกต่างมักจะมีความ
ต้องการด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามช่วงอายุ เช่น นักท่องเที่ยว ที่มีอายุน้อยมักต้องการระบบสื่อสารต่าง ๆ ที่ทันสมัย เพราะ
ต้องใช้การติดต่อสารต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีอายุมาก มักจะมีความต้องการทางด้านความสะดวกพื้นฐาน
เช่น ที่นั่งพักริมทาง หรือทางเดินที่เป็นทางลาดแทนบันได ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ที่ได้กล่าวไว้
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ว่า อายุ (Age) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง นักการตลาดจึงใช้อายุเป็นตัว
แปรตัวหนึ่งที่ในการวัดความแตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้ค้นหาความต้องการของส่วนตลาดส่วน
เล็ก (Niche market) โดยมุ่งความสาคัญที่ช่วงอายุต่าง ๆ
ระดับการศึกษา ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มาท่องเที่ยวบริเวณตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ระดับการศึกษา
เป็นสิ่งที่กาหนดมุมมองหรือทัศนคติต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาที่สูง มักจะสนใจใน
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองที่พัฒนาแล้ว มีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน จึงทาให้ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการท่องเที่ยวแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุภาภรณ์ พลนิกร (2548) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษา (Education)
เป็นตัวแปรที่สาคัญมากต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคงานวิจัยหลายฉบับ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของ
ผู้บริโภคมีผลต่อการซื้อสินค้าที่แตกต่างกันด้วย
ไม่พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มาท่องเที่ยวบริเวณตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้าน ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ในบริเวณตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง มีช่วงราคาสินค้าต่างกันไม่มาก ดั้งนั้น
ปัจจัยรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจึง ไม่น่าจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวมากนัก จึงน่าเป็นสาเหตุที่ทาให้ไม่พบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยว ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ที่ได้กล่าวไว้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นตัวแปรที่สาคัญในการ
กาหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร่ารวย แต่อย่างไรก็ตาม ครอบครัวที่มีรายได้ปานกลาง
และมีรายได้ต่าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่
ภูมิลาเนา ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มาท่องเที่ยวบริเวณตลาดกลางคื น ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืน ในเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ภูมิลาเนาที่แตกต่าง
มักจะมีความต้องการหรือความชอบต่าง ๆ แตกต่างกันไปตามภูมิลาเนา เช่น นักท่องเที่ยวภาคตะวันตกเฉียงใต้ มักจะชอบ
ทานอาหารรสชาติเผ็ดและเปรี้ยว ซึ่งคล้ายกับอาหารไทย และนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก มักจะชอบทานอาหารรสชาติจืด
จึงทาให้ภูมิลาเนา ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์
(2550) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ภูมิลาเนา เป็นตัวแปรที่สาคัญในการกาหนดส่วนของตลาด
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านความปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย ต่าง ๆ ทั้งในด้านชีวิตและ
ทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
2. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนา และบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
เช่น ห้องน้า ที่จอดรถ ป้ายบอกทาง ให้อยู่ในสภาพดี เพียงพอ และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ให้ได้มาตรฐาน สะดวกสบาย และ
ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว
3. ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีความสะอาด ถูกสุขอนามัย อาหารและ
เครื่องดื่มมีความหลากหลาย มีช่องทางการชาระเงินหลากหลายวิธี นอกจากนี้ควรจะมีบริการสั่งอาหาร-จองคิวทางออนไลน์
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
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4. ด้านการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง
นักท่องเที่ยวได้มากที่สุด และควรเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ ของสถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรม ของแหล่งท่องเที่ยว
นั้น ๆ ลงไปในสื่อ เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้เข้ามาศึกษาหาข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวที่สนใจได้
5. ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ต่อเดือน
และภูมิลาเนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการสารวจถึงความต้องการของนักเที่ยวว่า เพศชาย และเพศหญิง มีความต้องการ
หรือมีความชอบในการท่องเที่ยวรูปแบบใด และนาสิ่งที่ได้ มาปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป และควรมีการจัด
เตรียมรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายระดับราคา เช่น รูปแบบการท่องเที่ยวราคาประหยัด หรือการ
ท่องเที่ยวที่มีรูปแบบที่หรูหราเป็นพิเศษ เพื่อรองรับนักท่องที่มีระดับรายได้ที่แตกต่างกัน
6. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรทาการศึกษาและวิจัยจากสถานที่ หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ให้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น ควรทาการศึกษาและวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านเชื้อชาติ และวัฒนธรรม เพื่อที่จะ
ได้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่าง ๆ
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย
ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาให้คาปรึกษา
แนะนา ตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทาสารนิพนธ์ ทาให้สารนิพนธ์มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน แสงพิกุล ให้ความช่วยเหลือ ให้
คาแนะนา ห่วงใย ให้กาลังใจในการศึกษาเป็นอย่างดีเสมอมาจนทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากขึ้น
ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ศิลปอาชา ที่ได้กรุณาแนะนา
และให้ คาแก้ไขข้อบกพร่องในสารนิพนธ์และตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยความเอาใจใส่จนทาให้สารนิพนธ์
ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์
ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ปริ ญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและให้
กาลังใจมาโดยตลอด
ขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้วิจัยด้านประมาณโดยตลอด จนทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ประสบ
ความสาเร็จ
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
Chinese tourists Satisfaction towards Night Market in Bang Kho Laem District Bangkok
YUE HAO1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯและเพื่อศึกษาเปรี่ยบเทียบความพึงพอใจโดยยึดตามคุณลักษณะของนักทิองเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบาง
คอแหลม กรุงเทพฯ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ จานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ ผู้วิจัยนาข้อความที่อ ยู่ในแบบสอบถามใส่ที่
โปรแกรมทาแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S. D.) ส่วน
การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)
ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของนักท่อ งเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ในระดับมากมี 5 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับ
จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการให้บริการ ด้ านสิ่งอานวยความ
สะดวกและด้านความปลอดภัย ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มี
อายุ ระดับการศึกษารายได้ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวในตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
แตกต่างกัน โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0. 05
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ นักท่องเที่ยวชาวจีน
Abstract
This thesis aims to study the satisfaction of Chinese tourists towards the night market in Bang Kho
Laem District Bangkok, and to compare the satisfaction of Chinese tourists towards the night market in Bang
Kho Laem District Bangkok based by gender, age, education, occupation and income.
The samples used in this study were 400 Chinese tourists who traveled the night market in Bang
Kho Laem District in Bangkok. Research tools used in the study were questionnaires. Data were analyzed
through descriptive statistics including percentage, mean, and standard deviation as well as inferential
statistics including statistics Independent-Samples T Test, One-way Analysis of Variance (One-way Anova),
and Least Significant Difference pairwise analysis.
The results showed that the level of satisfaction of Chinese tourists towards the night market in Bang
Kho Laem District, Bangkok in the overall picture was at a moderate level. And the satisfaction of Chinese
tourists is at a high level, including there are 4 aspects which can be ordered from descending order as
follows. The tourist attractions, shops Food
1

นักศึกษา
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and beverage shop Service And facilities in order Comparison of differences in satisfaction of Chinese tourists
towards the night market in Bang Kho Laem District Bangkok as a whole, The hypothesis testing results
showed that different personal factors including age, education, income affected differently with the
statistical significance level of 0. 05.
Keywords: Satisfaction, Chinese tourists
บทนา
การท่องเที่ยวเป็นภาคบริการที่มีความสาคัญมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นมูลค่า
มหาศาลในแต่ละปี รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการสร้างรายได้และการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนทาให้ ประชาชนที่อาศัยอยู่
ตามแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มีงานทา และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสาคัญในการดึงเงินตราต่างประเทศ
เข้ามา เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ (ภิญโญ ไตวิทยพาณิชย์. 2547)
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการการท่องเที่ยวได้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของ
โลกและเป็นที่ยอมรับเกือบทุกประเทศในโลกนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญอยู่ในระดับที่ 1-3
ของ 10 อันดับแรก ในอุตสาหกรรมสาคัญของประเทศในช่วงที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยทารายได้ให้
ประเทศเป็นลาดับที่ 1 รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สาคัญมาจากการจับจ่ายซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยว
ตลาดกลางคืนเอชียทีคเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมไปกันมาก เอเชียทีคเป็นศูนย์การค้าแนวราบ
ริมแม่น้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยาภายในโครงการประกอบด้วยร้านค้า ร้านอาหารริมน้า นอกจากนี้ยังเป็น
ที่ตั้งของโรงละครคาลิปโซ่ที่ย้ายมาจากโรงแรมเอเชีย และโรงละครโจหลุยส์ที่ย้ายมาจากสวนลุมไนท์บาซาร์อีกด้วย เพลิดเพลิน
ไปกับการช้อปปิ้ง ไลฟสไตล์แนวใหม่ริมแม่น้าเจ้าพระยา ดื่มด่ากับบรรยากาศ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษา เพื่อให้ทราบถึง
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เพื่อที่จะได้ทราบและประเมินได้ว่า ใน
ด้านผลประโยชน์ของตลาดกลางคื นเอเชียที ค ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อ มูลให้ส่ วนงานที่ เกี่ย วข้ อ งใช้ ในการพัฒนาตลาดกลางคื น
เอเชียทีคได้ดีขึ้นตามความต้องการและความประสงค์ของนักท่องเที่ยวต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบความพึงพอใจโดยยึดตามคุณลักษณะของนักท่ องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขต
บางคอแหลม กรุงเทพฯ
สมมุติฐานของการวิจัย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ที่ มี เ พศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา อาชี พ และรายได้ ต่ อ เดื อ นแตกต่ างการมีค วามพึ งพอใจต่อ
การท่องเที่ยวแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
ด้านเนื้อหา-ศึกษา ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยความ
พึงพอใจเกิดขึ้น ภายในของนักท่องเที่ยว เช่นความต้องการที่เลือกไปสถานที่แห่งนี้หรือ เหตุผลที่เลือกมาท่องเที่ยวตลาด
กลางคืน
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ด้านกลุ่มเป้าหมาย-นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวชาวจีน อยู่ในตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ โดยมีอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึงอายุ 60 ปี เนื่องจากนักท่องเที่ยวจากกลุ่มนี้เป็นผู้สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และมี
ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่
ด้านพื้นที-่ ตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

- เพศ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาด

- อายุ

กลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

- ระดับการศึกษา

- ด้านการให้บริการ

- อาชีพ

- ด้านสถานที่ท่องเที่ยว

- รายได้ต่อเดือน

- ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดืม่
- ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
- ด้านความปลอดภัย

วิธีดาเนินการวิจัย
1.รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
Research) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสารวจเก็บข้อมูล แจกแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด ระยะเวลาในการ
เก็บข้อมูลระหว่างเดือน กันยายน 2561 ถึงเดือน ตุลาคม 2561
2. กลุ่มประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ท่องเที่ยวอยู่ในตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ โดยใช้วิธีการสุ่มจากจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด
3. การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างและจานวนประชากร
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอนจึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้การหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการคานวณด้วยสูตรขนาดตัวอย่าง ไม่ทราบ
จานวนประชากร ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่จะเกิดขึ้นได้ 5%ดังนั้น จากการคานวณกลุ่ ม
ตัวอย่างจะได้จานวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 ตัวอย่าง และเพิ่มสารองตัวอย่างอีก 4% หรือเท่ากับ 15 ตัวอย่าง ทั้งหมดรวม
เป็นจานวน 400 ตัวอย่าง
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เครื่องมือที่ใช่ในการศึกษา
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ รายได้เป็นต้น
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ท่องเที่ยวอยู่ในตลาดกลางคืนในเขต
บางคอแหลม กรุงเทพฯ ข้อมูลส่วนนี้มี 5 ด้าน จานวนทั้งหมด 21 ข้อ ประกอบด้วย
-ด้านการให้บริการ
-ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
-ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
-ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
-ด้านความปลอดภัย
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขคาถามส่วนนี้จะใช้มาตรวัดระดับบัญญัติ (Nominal Scale)
โดยลักษณะคาถามเป็นแบบมาตรอันตรภาค (Interval Scale) แต่ละข้อคาถามมีคาตอบให้เลือก 5 ระดับ โดย
กาหนดช่วงค่าคะแนนดังนีค้ ือมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
ผลการวิจัย
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เป็นเพศชายน้อยว่าเพศหญิง คือ เพศชาย
(ร้อยละ 45.5) และเพศหญิง (ร้อยละ 54.5) ตามลาดับ เมื่อจาแนกตามอายุพบว่า อายุ20–30 ปีมากที่สุด (ร้อยละ44.5)
รองลงมา คือ 31 – 40 ปี (ร้อยละ41.5) 41 - 50 ปี (ร้อยละ12) และ 51-60 ปี (ร้อยละ2) สาหรับการศึกษาของผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ (ร้อยละ 46.5) รองลงมา คือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 31.5) และ
ระดับต่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 22) เมื่อจาแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นอาชีพอื่น(ร้อยละ 36.25) รองลงมา คือ
นักเรียน/นักศึกษาร้อยละ (31.75 ) ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ14) รับจ้าง (ร้อยละ13.25) และข้าราชการ (ร้อยละ 4.75) เมื่อ
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 15,001-25,000 บาท มากที่สุด (ร้อยละ 46.25) รองลงมา คือ 25,001-35,000 บาท
(ร้อยละ21) ต่ากว่า 15,000 บาท (ร้อยละ 20.25) และ 35,001 – 45,000 บาท (ร้อยละ 12.5)
จากทดสอบสมมติฐานสามารถสรุป สมมติฐานได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกัน
มีความพึงพอใจที่มีต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ แตกต่างกันตามสมมติฐานดังนี้
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงแสดงผลการทดสอบค่าSig. ของนักท่องเที่ยวชาวจีนตามปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ
รายได้ ต่อ
ระดับ
ความพึงพอใจที่มีต่อตลาด
อาชีพ
เดือน
นัดจตุจักรกรุงเทพมหานคร
การศึกษา
ด้านการให้บริการ

.771

.109

.000*

.180

.520

.020*

.087

0.01*

.014

.000*

ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม

.251

.029*

0.00*

.251

014*

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

.091

.000*

0.61

.035*

.282

ด้านความปลอดภัย

.840

.000*

0.04*

.150

.034*

ด้านสถานที่ท่องเที่ยว

ค่าsig.

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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จากตารางที่ 1 พบว่า
1. นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
โดยรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
โดยรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ โดยรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4. นักท่องเที่ยวชาวจีน ที่มีการอาชี พแตกต่ างกัน มีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ โดยรวมมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. นักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี ความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอ
แหลม กรุงเทพฯ โดยรวมมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 : ตารางแสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ทั้ง 5 ด้าน
รายการ
ด้านการให้บริการ
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านความปลอดภัย
รวม

2
1
1
3
4

X

S.D.

3.81
3.83
3.83
3.63
2.26
3.47

0.51
0.61
0.52
0.82
0.62
0.62

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 2 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.47, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน
อยู่ในระดับมากมี 4 ด้าน ซึ่งสามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านสถานที่ท่องเที่ยว ( X = 3.83, S.D. = 0.61),
ร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ( X = 3.83, S.D. = 0.52) และด้านการให้บริการ ( X =3.81, S.D.= 0.51) และด้าน สิ่ง
อานวยความสะดวก ( X = 3.63, S.D. = 0.82), ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย ( X = 2.26, S.D. = 0.62)
ตารางที่ 3 : ตารางแสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ด้านการ
ให้บริการ
ระดับความ
ด้านการให้บริการ
S.D.
X
พึงพอใจ
1. การให้บริการด้านที่จอดรถ
3.71
0.77
มาก
2. จานวนตารวจท่องเที่ยวเพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยว
3.66
0.71
มาก
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ด้านการให้บริการ
3. เจ้าหน้าที่ร้านค้ามีความกระตือรือร้นในการบริการ
4. มีคู่มือการแนะนาหรือข้อมูลด้านตลาดกลางคืนเอเชียทีคให้
นักท่องเที่ยว
5. มีจุดประชาสัมพันธ์ตอบคาถาม
6. มีศูนย์บริการภาษาจีนในบริเวณพื้นที่
รวม

X

S.D.

3.85

0.71

ระดับความ
พึงพอใจ
มาก

3.74

0.72

มาก

3.81
4.08
3.81

0.75
0.79
0.74

มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
ด้านการให้บริการในระดับมาก ( X = 3.81, S.D.= 0.74) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน
อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ การให้บริการด้านที่จอดรถ ( X = 3.71, S.D. = 0.77), เจ้าหน้าที่ร้านค้ามีความกระตือรือร้น
ในการบริการ ( X = 3.66, S.D. = 0.71), โรงเรียนมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน ( X = 3.85,
S.D. = 0.71), มีคู่มือการแนะนาหรือข้อมูลด้านตลาดกลางคืนเอเชียทีคให้นักท่องเที่ยว ( X = 3.74, S.D. = 0.72 ), มีจุด
ประชาสั ม พั น ธ์ ต อบค าถาม ( X = 3.81, S.D. = 0.75) และมี ศู น ย์ บ ริ ก ารภาษาจี น ในบริ เ วณพื้ น ที่ ( X = 4.08,
S.D. = 0.79 )
ตารางที่ 4 : ตารางแสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว
ระดับความ
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว
S.D.
X
พึงพอใจ
1. ความน่าสนใจและดึงดูดของตลาด
4.06
0.71
มาก
2. ความสะอาดและความเป็นระเบียบในบริเวณตลาด
3.66
0.88
มาก
3. ความสะดวกในการเข้าถึงตลาด
3.77
0.75
มาก
รวม
3.83
0.78
มาก
จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D.= 0.78) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ข้อ ได้แก่ ความน่าสนใจและดึงดูดของตลาด ( X = 4.06, S.D. = 0.71), ความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบในบริเวณตลาด ( X = 3.66, S.D. = 0.88 ) และความสะดวกในการเข้าถึงตลาด ( X =3.77, S.D.= 0.75)
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ตารางที่ 5 : ตารางแสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ด้านร้านค้า
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ระดับความ
ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
S.D.
X
พึงพอใจ
1. ร้านค้าต่าง ๆ มีความสะอาด
3.86
0.74
มาก
2. ร้านค้าต่าง ๆ ตั้งราคาที่เหมาะสม
3.85
0.72
มาก
3. ความหลากหลายของอาหารและเครื่องดื่ม
3.85
0.72
มาก
4. ร้านค้า ร้านอาหารมีเพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว
3.77
0.65
มาก
รวม
3.83
0.71
มาก
จากตารางที่ 5 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ ร้านค้าต่าง ๆ มีความสะอาด ( X = 3.86, S.D. = 0.74), ร้านค้า
ต่าง ๆ ตั้งราคาที่เหมาะสม ( X = 3.85, S.D.= 0.72), ความหลากหลายของอาหารและเครือ่ งดื่ม ( X = 3.85, S.D. = 0.72)
และร้านค้า ร้านอาหารมีเพียงพอต่อจานวนนักท่องเที่ยว ( X = 3.77, S.D. = 0.65)
ตารางที่ 6 : ตารางแสดงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก
ระดับความ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
S.D.
X
พึงพอใจ
1. มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณตลาดแสดงข้อมูลท่องเที่ยวที่
3.93
0.70
มาก
เข้าใจง่าย
2. มีที่นั่งเพียงพอและเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
3.81
0.73
มาก
3. มีบริการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
3.79
0.75
มาก
4. การจัดที่ทิ้งขยะที่เหมาะสม
3
1.08
ปานกลาง
รวม
3.63
0.82
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
ด้ า นสิ่ งอ านวยความสะดวกอยู่ ใ นระดับ มาก ( X = 3.63, S.D. = 0.82) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ในระดับมากมี 3 ข้อ ได้แก่ มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณตลาดแสดงข้อมูลท่องเที่ยวที่เข้าใจง่าย ( X =
3.93, S.D. = 0.70), มี ที่ นั่ ง เพี ย งพอและเหมาะสมกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าใช้ บ ริ ก าร ( X = 3.81, S.D. = 0.73), มี บ ริ ก าร
แลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ ( X = 3.79, S.D. = 0.75) และมี 1 ข้ อ อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง คื อ การจั ด ที่ ทิ้ งขยะที่
เหมาะสม ( X = 3, S.D. = 1.08)
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อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ด้านการให้บริการ นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ด้านการ
ให้บริการโดยรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ (2549) ได้
ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน อาเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาปัจจั ยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์
เชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับร้อยละ 1 ได้แก่ ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัยด้านการบริก าร ด้านของที่ระลึก และด้านบทบาทของภาครัฐ
ซึ่งบริการทั่วถึงจึงเป็นการประทับใจ ส่วนภาพรวมที่พึงพอใจระดับมาก ได้แก่ การให้บริการด้านที่จอดรถ จานวนตารวจ
ท่องเที่ยวเพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ร้านค้ามีความกระตือรือร้นในการบริการ มีคู่มือการแนะนาหรือข้อมูล
ด้านตลาดกลางคืนเอเชียทีคให้นักท่องเที่ยว มีจุดประชาสัมพันธ์ตอบคาถาม และมีศูนย์บริการภาษาจีนในบริเวณพื้นที่ในนั้น
มีศูนย์บริการภาษาจีนในบริเวณพื้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองมา คือ เจ้าหน้าที่ร้านค้ามีความกระตือรือร้นในการบริการ เพราะ
นักท่องเที่ยวชาวจีนมีจานวนมาก และส่วนใหญ่มาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งส่วนใหญ่พูดภาษาไทยไม่ได้และพูด
ภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย แล้วเมื่อเข้าร้านก็มีพนักงานมาข้างๆ คอยตอบคาถาม ไม่ว่าเราจะชื้อหรือไม่ชื้อ เวลาที่คุยกับลูกค้าก็
ยิ้มตลอด ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเกิดความพึงพอใจมาก
ด้านสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ด้าน
สถานที่ท่องเที่ยวโดยรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ
(2550) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จ
พระนารายณ์ จั ง หวั ด ลพบุ รี เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี ส่วนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกส่วน
ภาพรวมที่พึงพอใจระดับมากได้แก่ ความน่าสนใจและดึงดูดของตลาด ความสะอาดและความเป็นระเบียบในบริเวณตลาด
ความสะดวกในการเข้าถึงตลาด เพราะตลาดกลางคืนอยู่ติดกับแม่น้าเจ้าพระยา มีทิวทั ศน์ที่สวยงาม วิธีการเดินทางเข้าถึง
ตลาดก็ทีรายวิธิ นั่งรถบั ส รถแท็กซี่ เรือ หรือว่านั่งแท็กซี่ไปต่อเรือก็ได้ ในบริเวณตลาดมีความสะอาดด้วย ดังนั้ น จึงทาให้
นักท่องเที่ยวชาวจีนเกิดความพึงพอใจมาก
ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของรัตนากร จุฑามณี และคณะ (2546) ผลการศึกษาการจัดการตลาดน้าวัดลาพญา จังหวัด
นครปฐม พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวในตลาดน้าวัดลาพญามาก เพราะตลาดน้าวัดลาพญา มีสินค้าให้
เลือกซื้อหลากหลายรูปแบบหลากหลายประเภท มีการจัดกิจกรรมไว้รองรับนักท่องเที่ ยวหลายรูปแบบและยังเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมต่างๆ ให้คงอยู่ต่อไป ด้านร้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยรวม
นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนภาพรวมที่พึงพอใจระดับมากได้แก่ ร้านค้าต่าง ๆ มีความสะอาด
ร้ า นค้ า ต่ า งๆตั้ งราคาที่ เ หมาะสม ความหลากหลายของอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ร้ า นค้ า ร้ า นอาหารมี เ พี ย งพอต่ อ จ านวน
นักท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มมีรสชาดดี มีจานวนเพียงพอ ประเภทอาหารและเครื่องดื่มมีความหลากหลายเพียงพอ
อัตราแลกเงินบาทเป็นเงินหยวน มีอัตราที่เหมาะสม ทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจมาก
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ด้านสิ่งอานวยความสะดวก นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ (2550) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการ
ท่ อ งเที่ ย วพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ส มเด็ จ พระนารายณ์ จั ง หวั ด ลพบุ รี เ พื่ อ ศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวก
ด้านความปลอดภัย นักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจต่อตลาดกลางคืนในเขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสุคนธ์ธาร สุรเดชพิภพ (2549) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยว
เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับร้อยละ 1 ได้แก่ ด้านการคมนาคม ด้านความปลอดภัยด้านการบริการ ด้าน
ของที่ระลึก และด้านบทบาทของภาครัฐ ด้านความปลอดภัย โดยรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนภาพรวมที่พึงพอใจระดับปานกลางได้แก่ มีสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแลประจา การรักษาความปลอดภัยจาก
ทรัพย์สินสูญหาย / การลักทรัพย์ มีการดาเนินการให้แก้นักท่องเที่ยวจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในการซื้อสินค้าและบริการ
ต่าง ๆ มีจุดแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย ด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางอาจจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวรู้สึกไม่พอใจ คือเขาไม่ได้เจอ ก็คิดว่าที่นี่
ไม่มี ดังนั้นเกิดความพึงพอใจอยู่ระดับปานกลาง
ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม นักท่องเที่ยวชาวจีนแจงให้เห็นถึงข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านการให้บริการพบว่า จานวนตารวจท่องเที่ยวไม่
เพียงพอต่อการบริการนักท่องเที่ยว ดังนั้นต้องเพิ่มจานวนตารวจท่องเที่ยวแล้วเพิ่มความสามารถในการให้บริการ หรือ
ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนด้วยภาษาจีนจะได้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนมากขึ้น
2. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านสิ่งอานวยความสะดวกพบว่า การจัดที่ทิ้งขยะไม่
เหมาะสม บางคนหาที่ทิ้งขยะไม่เจอ ขอจัดที่ทิ้งขยะจานวนเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ต่อไป
1. ควรมี ก ารศึก ษาถึ งกลุ่มตัว อย่างอื่ น ๆ เช่ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่า งชาติยกเว้ น นัก ท่ องเที่ย วจี น เพื่ อ ความ
หลากหลายของผลงานวิจัย โดยสามารถนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเรื่องอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
กับความพึงพอใจ
3. ด้านความปลอดภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ทั้งในด้านชีวิต
และทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ ดร.อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ เชี่ยวชาญกิจการ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่กรุณาให้คาปรึกษาแนะนา ตรวจสอบ
ติดตามความก้าวหน้า แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการทาสารนิพนธ์ ทาให้สารนิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์
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นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้รับความกรุณาจาก ดร.อัศวิน แสงพิกุล ให้ความช่วยเหลือ ให้คาแนะนา ห่วงใย ให้กาลังใจในการศึกษา
เป็นอย่างดีเสมอมาจนทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์มากขึ้น
ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ เข็มทอง และผศ.ดร.วรรณา ศิลปอาชา ที่ได้กรุณาแนะนาและให้
คาแก้ไขข้อบกพร่องสารนิพนธ์และตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยความเอาใจใส่จนทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์
ขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ และน้อง ๆ ปริญญาโท สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและให้
กาลังใจมาโดยตลอด
ขอบคุณคุณพ่อและคุณแม่ที่สนับสนุนช่วยเหลือ ผู้วิจัยด้านงบประมาณโดยตลอด จนทาให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ประสบ
ความสาเร็จ คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน
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การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการจัดการลดน้าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ
Development of A Data Retrieval System for Non-revenue Water Management
of the Provincial Waterworks Authority Using Web-based GIS
วราภรณ์ เพชรปฐมชล1
พรรณี ชีวินศิริวัฒน์2
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่แสดงผลบนเว็บ เพื่อสนับสนุนการวางแผน
และจัดการลดน้าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค โดยเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขา
มวกเหล็ก และซอฟต์แวร์รหัสเปิดในการพัฒนาระบบซึ่งสามารถทางานบนเว็บเบราวเซอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ
สืบค้นฯ ประกอบด้วยสถาปัตยกรรม 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน client ส่วน web server และส่วน database server ผู้ใช้งาน
สามารถโต้ตอบกับระบบด้วยการคลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการ ประกอบด้วย เครื่องมือจัดการแผนที่ เครื่องมือระบุข้อมูล
(identify) เครื่องมือสอบถามข้อมูล (ad-hoc query) เครื่องมือสืบค้นข้อมูลตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ก่อนหน้า (pre-defined
query) ได้แก่ ข้อมูลแนวท่อ ข้อมูลมาตรวัดน้าที่มีการใช้น้าผิดปกติ ข้อมูลจุดซ่อมท่อ ข้อมูลการใช้น้าภายในขอบเขตพื้นที่จ่าย
น้าย่อย และข้อมูลน้าสูญเสีย ซึ่งสามารถส่งออกผลลัพธ์ในรูปแบบตารางได้
ผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บที่พัฒนาขึ้นนี้ ผู้ใช้งานสามารถนาข้อมูลไปใช้สนับสนุน การ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการลดน้าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ได้โดยง่าย โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เป็นพื้นฐาน ทาให้ช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินงาน และมีความสะดวกมากขึ้นในการดาเนินงาน
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ การจัดการลดน้าสูญเสีย ซอฟต์แวร์รหัสเปิด
Abstract
This research aims to develop a data retrieval system using Web-based GIS for non-revenue water
management of the provincial waterworks authority by using geographic information of the Provincial
Waterworks Authority, Muak Lek Branch and open source software for developing systems that can work
on web browser over the internet network. There are 3 system architectures: client, web server and
database server. Users can interact with the system by clicking on the desired tool including map
management tool, identify tool, query tool, data retrieval tool include pipe meter leakpoint water usage
data within district metering area: DMA and non-revenue water data which can export results in table format

1 นิสิตมหาบัณฑิต ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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The result of Web-based GIS showed users can use the information to support decision for nonrevenue water management of the provincial waterworks authority as well. Personnel in agency can easily
access geographic information. By which users do not have to have basic computer skills helps reduce
operating time and more convenient to operate.
Keywords: Web-based GIS, Non-revenue water management, Open source software
บทนา
ในการดาเนินกิจการน้าประปา น้าสูญเสีย (non-revenue water) หมายถึง น้าที่รั่วไหลจากท่อประปาในขณะจ่าย
น้า ดังนั้นจึงเป็นน้าที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การสูญเสียดังกล่าวเป็นปัญหาสาคัญ ที่ทาให้เสียทรัพยากรน้าไปโดยไม่จาเป็นและยัง
ทาให้การประปาส่วนภูมิภาคสูญเสียรายได้มูลค่ารวมสูงกว่า 8,600 ล้านบาทต่อปี (งานน้าสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคเขต
9, 2560) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคจึงให้ความสาคัญและมี ความพยายามในการบริหารจัดการเพื่อลด
น้าสูญเสียที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการกาหนดมาตรการและหาวิธีการเพื่อควบคุมให้มีน้าสูญเสียในจานวนน้อยที่สุด เช่น การ
แบ่งพื้นที่จ่ายน้าย่อย เพื่อให้สามารถดูแล ตรวจสอบ และเข้าถึงจุดรั่วได้เร็วขึ้น การซ่อมท่อแตกท่อรั่ว เป็นต้น อย่างไรก็ดี การ
แก้ไขปัญหาค่อนข้างทาได้ยาก เนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ประกอบกับพื้นที่ที่ให้บริการน้าประปาครอบคลุมพื้นที่
กว้างขวางหลายตารางกิโลเมตร ดังนั้น จึงมีความจาเป็นที่จะต้องอาศัยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information
system: GIS) ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจบริหารจัดการลดน้าสูญเสีย เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูล
เชิงพื้นที่ (spatial data) และข้อมูลอรรถาธิบาย (attribute data) ทาให้เห็นความสัมพันธ์ด้านพื้นที่ของข้อมูลได้เป็นอย่างดี
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาคจัดเก็บข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จานวน 16 ชั้น
ข้อมูล ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลแผนที่ฐาน 9 ชั้นข้อมูล ได้แก่ เสนชั้นความสูง ถนน ขอบถนน ทางรถไฟ ขอบทางรถไฟ เสนทาง
น้า แหลงน้า เขตการปกครอง แนวรั้ว และชั้นข้อมูล เฉพาะของการประปาส่วนภูมิภาคจานวน 7 ชั้นข้อมูล ได้แก่ ทอประปา
ประตูน้า หัวดับเพลิง อาคารสิ่งกอสรางมาตรวัดน้า การซอมทอรั่ว และที่ตั้งสานักงานประปา ข้อมูล เหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการใน 234 สาขาทั่วประเทศ ช่วงเวลาที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคได้นาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ประโยชน์
ในส่วนงานต่างๆ ได้แก่ การวางแผนขยายเขตท่อจ่ายน้า การออกแบบเส้นทางอ่านมาตรวัดน้าเพื่อเก็บเงินค่าน้า การตรวจสอบ
แนวท่อจ่ายน้าเมื่อมีผู้ใช้น้ามาขอติดตั้งมาตรวัดน้า สาหรับในด้านการบริหารจัดการลดน้าสูญเสีย ได้ ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อแสดงชั้นข้อมูลต่างๆ ประกอบการพิจารณาและเรียงลาดับความจาเป็นในการเลือกปรับปรุงเส้นท่อ คานวณสถิติ
การซ่อมท่อแต่ละเส้น สืบค้นข้อมูลอายุเส้นท่อ รวมถึงมาตรวัดน้าที่มีปริมาณการใช้น้าผิดปกติในแต่ละเดือน เป็นต้น (การ
ประปาส่วนภูมิภาค, ม.ป.ป.)
อย่างไรก็ตาม การนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้งานในเวลาที่ผ่านมานั้น ยังไม่สามารถทาได้เต็มประสิทธิภาพ
มากเท่าที่ควร เนื่องจากซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน มีฟังก์ชันการใช้งานมาก ต้องอาศัยผู้ที่
มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดการข้อมูลและเลือกใช้เครื่องมือหรือ ฟังก์ชันที่เหมาะสมนับเป็น
อุปสรรคสาคัญสาหรับผู้ใช้งานทั่วไป ส่งผลให้การนาข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานได้ไม่มาก
เท่าที่ควร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ (Web-based GIS) สามารถนามาใช้เพื่อช่วยในการบริหารจัดการลดน้าสูญเสีย
นับเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งมีความสะดวกต่อการใช้งาน ลดเวลาในการดาเนินงาน และสามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้โดยง่าย ผ่านทางเว็บเบราวเซอร์และการ
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เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของหน่วยงาน และบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี
ในการพัฒนาระบบงานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ ต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ซึ่งมีทั้งซอฟต์แวร์ที่ต้อง
จ่ายค่าสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์หรือค่าไลเซนส์ (software license) และซอฟต์แวร์แบบรหัสเปิด (open source software) ที่
ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ในการนามาใช้ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานคร, 2560) เพื่อลดปัญหาด้าน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน งานวิจัยนี้เลือกใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิดในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีตัวเลือกที่ค่อนข้างหลากหลาย และมี
ประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากับซอฟต์แวร์ที่ต้องจ่ายค่าสิทธิ์การใช้ สามารถช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
พัฒนาระบบสืบค้นสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่แสดงผลบนเว็บเพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดการลดน้าสูญเสียของ
การประปาส่วนภูมิภาค
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
พั ฒ นาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็ บสาหรับ สนับ สนุน การจัดการลดน้ าสูญเสียสาห รับใช้ งานผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้ น ที่ ศึ ก ษาครอบคลุม พื้ นที่ จ่ า ยน้ าประปาในความดูแ ลของการประปาส่ว นภูมิ ภาคสาขามวกเหล็ก ซึ่ ง
ครอบคลุมพื้นที่ 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองสระบุรี อาเภอแก่งคอย อาเภอมวกเหล็ก ในจังหวัดสระบุรี และอาเภอกลางดง
ในจังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลสิ้นเดือนกันยายน 2561 มีจานวนผู้ใช้น้า 14,161 ราย ความยาวท่อรวม 502,660 เมตร ปริมาณ
น้าผลิต 665,839 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปริมาณน้าผลิตจ่าย 651,882 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ปริมาณน้าจาหน่าย 433,282
ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน มีขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย จานวน 8 ขอบเขต ได้แก่ MM01 สถานีผลิตน้ากปภ.ข.2 300 มม. MM02
สถานีผลิตน้ากปภ.ข.2 200 มม. MM03 สถานีผลิตน้าทับกวาง 150 มม. MM04 สถานีผลิตน้าทับกวาง 200 มม. MM05สถานี
ผลิตน้ามวกเหล็ก MM06 สถานีผลิตน้ากลางดง DMA01 สถานีจ่ายน้าถนนโค้ง และDMA02 หน้าปั๊มทีพีไอแก๊สเอ็นจีวี
3. ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
3.1 ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค ได้แก่ ชั้นข้อมูลท่อ ชั้นข้อมูลประตูน้า ชั้นข้อมูล
หัวดับเพลิง ชั้นข้อมูลมาตรวัดน้า ชั้นข้อมูลจุดซ่อมท่อ และชั้นข้อมูลตาแหน่งที่ตั้งสานักงานประปา
3.2 ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลดน้าสูญเสีย ได้แก่ ชั้นข้อมูลขอบเขตพื้นที่
จ่ายน้าย่อย และชั้นข้อมูลตาแหน่งตู้ขอบเขตจ่ายน้าย่อย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. โปรแกรมจีโอเซิร์ฟเวอร์ (GeoServer) ทาหน้าที่ให้บริการแผนที่ตามมาตรฐานขององค์กรความร่วมมือข้อมูล
ภูมิศาสตร์ระบบเปิด (Open Geospatial Consortium: OGC) ทั้งในรูปแบบ Web Map Service (WMS), Web Feature
Service (WFS)
2. โปรแกรมแบรคคิท (Brackets) สาหรับสร้างและแก้ไขรหัสต้นฉบับ (source code)
3. โปรแกรมโพสต์เกรสเอสคิวเอล (PostgreSQL) และส่วนขยายโพสต์จีไอเอส (PostGIS extension) สาหรับการ
จัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์ (object-relational database) ด้วยคาสั่งเอสคิวแอลหรือซีเควล (SQL)
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4. โปรแกรมควอนตัมจีไอเอส (Quantum GIS) สาหรับจัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
5. โปรแกรมอาปาเช่ (Apache) สาหรับจาลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็น Web server
6. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ได้แก่
6.1 ภาษา HTML และ CSS สาหรับกาหนดการแสดงผลส่วนหน้า (front-end) ของเว็บ
6.2 ภาษา JavaScript ด้วย Leaflet library สาหรับสร้างและพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้
6.3 ภาษา PHP สาหรับส่วนติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อนาไปแสดงผลบนหน้าเว็บ
วิธีดาเนินการวิจัย
1. การศึกษาและรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน
สารวจความต้องการของผู้ใช้งานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบุคลากรที่ทางานด้านการบริหารจัดการควบคุมลดน้าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค จานวน 3
ท่าน ได้แก่ ผู้อานวยการกองระบบจาหน่าย หัวหน้างานน้าสูญเสีย และพนักงานในสังกัด มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ความต้องการหลักของระบบ (functional requirement) ได้แก่
1) ข้อมูลที่ต้องการให้แสดงบนแผนที่
2) เครื่องมือจัดการแผนที่ที่ต้องการ
3) ฟังก์ชันในการวิเคราะห์ข้อมูล
4) คุณสมบัติอื่นๆ เช่น การส่งออก (export) รายงาน
1.2 ความต้ อ งการอื่ น ๆ (non-functional requirement) ที่ ไ ม่ เ ป็ น ฟั ง ก์ ชั น หลั ก ของระบบ แต่ เ ป็ น
คุณ สมบัติที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดคุณภาพในการทางานของระบบ เช่น การออกแบบลักษณะหน้าเว็บที่ทาให้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการใช้เครื่องมือต่างๆ ความรวดเร็วในการทางานของระบบ เป็นต้น
2. สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ
สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วน
client ส่วน web server และส่วน database server ดังแสดงในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บที่ใช้ในการดาเนินงานวิจยั
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2.1 Client เป็นส่วนที่ผู้ใช้เรียกใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ เช่น Internet Explorer, Google Chrome
เพื่อส่งคาร้องขอข้อมูล (request) ไปยังเครื่องแม่ข่าย (server) ซึ่งประกอบด้วยส่วน Web server, Map server และ
Database server โดยติดต่อสื่อสารกันผ่าน HTTP
2.2 Web server ใช้ซอฟต์แวร์อาปาเช่ ในการจัดการคาร้องขอของผู้ใช้แล้วส่งไปยัง Map server ซึ่งเป็น
ส่วนสร้างภาพแผนที่โดยใช้ซอฟต์แวร์จีโอเซิร์ฟเวอร์ ทาหน้าที่เป็นแม่ข่ายแผนที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
2.3 Database server เป็นส่วนที่จัดเก็บฐานข้อมูล และประมวลผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์
โพสต์เกรสเอสคิวเอลและโพสต์จีไอเอส เพื่อจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทุกชั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย
3. ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ใช้ในการดาเนินงาน
3.1 ข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิศ าสตร์ ข องการประปาส่ว นภู มิภ าค จ านวน 8 ชั้ น ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ท่ อ ประปา
ประตูน้า หัวดับเพลิง มาตรวัดน้า จุดซ่อมท่อ ที่ตั้งสานักงาน ขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย และตาแหน่งตู้ DMA มีรายละเอียด
ข้อมูลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 : แสดงรายละเอียดชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาค
ลาดับ
ชื่อชัน้ ข้อมูล (ไทย)
ชื่อชัน้ ข้อมูล (อังกฤษ)
1
ท่อประปา
PIPE
2
ประตูน้า
VALVE
3
หัวดับเพลิง
FIREHYDRANT
4
มาตรวัดน้า
METER
5
จุดซ่อมท่อ
LEAKPOINT
6
ที่ตั้งสานักงานประปา
PWA WATERWORKS
7
ขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย
DMA
8
ตาแหน่งตู้ DMA
DMA_STATION

ประเภทข้อมูล
LINE
POINT
POINT
POINT
POINT
POINT
POLYGON
POINT

4. การออกแบบโครงสร้างหน้าเว็บ (Web page layout) ประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
4.1 Header คือ ส่วนที่แสดงชื่อเรื่องและฟังก์ชันการค้นหาข้อมูล ได้แก่ ค้นหาข้อมูล ค้นหามาตรวัดน้าที่
ผิดปกติ ค้นหาจุดซ่อมท่อ ค้นหาข้อมูลภายใน DMA และค้นหาข้อมูลน้าสูญเสีย
4.2 Toolbar คือ ส่วนที่แสดงเครื่องมือจัดการแผนที่ ได้แก่ เครื่องมือย่อ-ขยายแผนที่ (zoom in - zoom
out) เครื่องมือกลับไปที่หน้าแผนที่หลัก (home) เครื่องมือย้อนหน้าแผนที่ไปข้างหน้า – ย้อนไปข้างหลัง (go forward map
view– go backward map view) เครื่องมือบันทึกหน้าแผนที่ (bookmarks) เครื่องมือวัดระยะทางและวัดพื้นที่ (measure
distances and areas) และเครื่องมือค้นหาสถานที่สาคัญ
4.3 Map คือ ส่วนแผนที่ แสดงข้อมูลแผนที่และผลการค้นหาข้อมูลต่างๆ
4.4 Table of Content: TOC คือ ส่วนแสดงรายการชั้นข้อมูลแผนที่ แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
4.4.1 ข้อมูลแผนที่ฐาน (base map) ผู้วิจัยได้ออกแบบให้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ
แสดงแผนที่ฐาน 3 รูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยการนา MAP API ที่มีผู้ให้บริการแผนที่
ออนไลน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมจากดาวเทียมไทยโชติ แผนที่ถนน
OpenStreetMAP แบบสี และแผนที่ถนน OpenStreetMAP แบบขาวดา นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดง
ข้อมูลแผนที่ฐานหรือไม่ก็ได้
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4.4.2 ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ กาหนดให้มีการแสดงชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตาม
รายการในตารางที่ 1 โดยผู้ใช้สามารถเลือกเปิดหรือปิดการแสดงผลชั้นข้อมูลได้ตามความต้องการ
4.5 Legend คือ ส่วนแสดงคาอธิบายสัญลักษณ์ของท่อประปา ซึ่งแยกขนาดของท่อประปาด้วยสีที่ต่างกัน
ตามมาตรฐานของการประปาส่วนภูมิภาค
4.6 Footer คือ ส่วนที่แสดงการอ้างอิงสิทธิ์เมื่อเลือกใช้แผนที่ฐานรูปแบบต่างๆ
5. พัฒนาระบบสาหรับสืบค้นข้อมูลการจัดการลดน้าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค (system development)
5.1 การพัฒนาส่วนเครื่องมือจัดการแผนที่
ผู้วิจัยเริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บในส่วนเครื่องมือจัดการแผนที่ โดยออกแบบ
ให้สามารถควบคุมการทางานของแผนที่ด้วยเครื่องมือต่างๆ ซึ่งถูกจัดวางไว้ในส่วนของ toolbar ดังนี้ เครื่องมือย่อ-ขยายแผน
ที่ เครื่องมือกลับไปที่หน้าแผนที่หลัก เครื่องมือย้อนหน้าแผนที่ไปข้างหน้า – ย้อนไปข้างหลัง เครื่องมือบันทึกหน้าแผนที่
เครื่องมือวัดระยะทางและวัดพื้นที่ และเครื่องมือค้นหาสถานที่สาคัญ ผู้ใช้งานสามารถใช้เม้าส์คลิกที่เครื่องมือต่างๆ ตามความ
ต้องการ
5.2 การพัฒนาส่วนเครื่องมือการระบุข้อมูล (identify)
การพัฒนาส่วนเครื่องมือการระบุข้อมูล เป็นเครื่องมือที่ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูลอรรถาธิบาย
เมื่อใช้เมาส์คลิกบนตาแหน่งที่ต้องการทราบข้อมูล ระบบจะสร้างหน้าต่างป๊อปอัพที่แสดงรายละเอียดของข้อมูลขึ้นมาให้ โดย
ชั้นข้อมูลที่สามารถทาการระบุได้ ได้แก่ ชั้นข้อมูลท่อประปา ชั้นข้อมูลมาตรวัดน้า และชั้นข้อมูลจุดซ่อมท่อ
5.3 การพัฒนาส่วนเครื่องมือการสอบถามข้อมูล (ad-hoc query)
ผู้ใช้งานสามารถสอบถามข้อมูล เมื่อต้องการทราบตาแหน่งของข้อมูล ว่าอยู่บริเวณใด โดย
เลือกใช้ฟังก์ชันสอบถามข้อมูล แล้วป้อนข้อมูลในช่องค้นหา คลิกที่ปุ่มค้นหา ระบบจะซูมไปที่แผนที่ โดยชั้นข้อมูลที่สามารถ
ค้นหาได้ ได้แก่ ชั้นข้อมูลท่อประปา ชั้นข้อมูลมาตรวัดน้า และชั้นข้อมูลจุดซ่อมท่อ
5.4 การพัฒนาส่วนเครื่องมือสืบค้นข้อมูลแนวท่อ
เครื่องมือสามารถค้นหาข้อมูลแนวท่อตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยระบบ ประกอบด้วย ข้อมูล
ความยาวท่อรวม ข้อมูลความยาวท่อรวมแยกขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย และข้อมูลอายุท่อที่มีการใช้งานมากกว่า 10 ปี
5.5 การพัฒนาส่วนเครื่องมือสืบค้นข้อมูลมาตรวัดน้าที่มีการใช้น้าผิดปกติ
เครื่องมือสามารถค้นหาข้อมูลมาตรวัดน้าตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยระบบ ประกอบด้วย ข้อมูล
มาตรวัดน้าที่มีปริมาณการใช้น้า 0 หน่วย ข้อมูลมาตรวัดน้าที่มีปริมาณการใช้น้า 0 หน่วย ติดกัน 3 เดือน และข้อมูลมาตรวัด
น้าที่มีปริมาณการใช้น้าเดือนปัจจุบัน น้อยกว่าปริมาณการใช้น้าเฉลี่ยร้อยละ 50
5.6 การพัฒนาส่วนเครื่องมือสืบค้นข้อมูลจุดซ่อมท่อ
เครื่องมือสามารถค้นหาข้อมูลจุดซ่อมท่อตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยระบบ ประกอบด้วย ข้อมูล
จานวนจุดซ่อมท่อแต่ละเส้นท่อ และข้อมูลจานวนจุดซ่อมท่อแต่ละพื้นที่จ่ายน้าย่อย
5.7 การพัฒนาส่วนเครื่องมือการสืบค้นข้อมูลภายในขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย
เครื่องมือสามารถค้นหาข้อมูลภายในขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อยตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยระบบ
ประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณการใช้น้ารวมทั้งสาขา ข้อมูลการใช้น้าแยกขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย และข้อมูลการใช้น้าแยก
ขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อยและแยกตามขนาดมาตรวัดน้า
5.8 การพัฒนาส่วนเครื่องมือสืบค้นข้อมูลน้าสูญเสีย
เครื่องมือจะคานวณน้าสูญเสียในแต่ละขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนาไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ และลาดับความสาคัญในการเลือกขอบเขตพื้นที่สาหรับปรับปรุงเส้นท่อ โดยระบบจะทาการคานวณ
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ผลลัพธ์ เมื่อผู้ใช้เม้าส์คลิกเลือกขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย แล้วกรอกตัวเลขปริมาณน้าที่เข้าพื้นที่ จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลข
ร้อยละน้าสูญเสียในแต่ละขอบเขตพื้นที่จ่า ยน้าย่อย และปริมาณน้าสูญเสียต่อความยาวท่อ 1 กิโลเมตร แบ่งการคานวณ
ออกเป็น 2 ส่วน
5.8.1 ร้อยละน้าสูญเสียในแต่ละพื้นที่จ่ายน้าย่อย สามารถคานวณได้ ดังนี้
ร้อยละน้าสูญเสีย = (ปริมาณน้าที่เข้าพื้นที่-ปริมาณการใช้น้า) * 100
ปริมาณน้าที่เข้าพื้นที่
5.8.2 สัดส่วนของร้อยละน้าสูญเสียต่อความยาวท่ อรวมในแต่ละพื้ นที่ จ่ายน้าย่ อย สามารถ
คานวณได้ ดังนี้
น้าสูญเสียต่อความยาวท่อ 1 กิโลเมตร =

ร้อยละน้าสูญเสีย
ความยาวท่อรวมในขอบเขตพื้นทีจ่ ่ายน้าย่อย

6. การทดสอบระบบ (system testing)
6.1 การทดสอบการทางานในส่วนแสดงผลแผนที่ ทาการทดสอบโดยตรวจสอบชั้นข้อมูลทุกชั้นข้อ มูลว่า
แสดงผลครบถ้วนและมีตาแหน่งตรงตามภาพถ่ายดาวเทียมหรือไม่ และทดสอบการทางานของเครื่องมือจัดการแผนที่ ได้แก่
เครื่องมือย่อ-ขยายแผนที่ เครื่องมือ กลับไปที่หน้าแผนที่หลัก เครื่องมือย้อนหน้าแผนที่ไปข้างหน้า – ย้อนไปข้าง เครื่องมือ
บันทึกหน้าแผนที่ เครื่องมือวัดระยะทาง วัดพื้นที่ และเครื่องมือค้นหาสถานที่สาคัญ ว่าสามารถควบคุมการทางานของแผนที่
ตรงตามฟังก์ชันการทางานที่ต้องการหรือไม่
6.2 การทดสอบความถูกต้องของฟังก์ชันต่างๆ ทาการทดสอบในส่วนการแสดงผลข้อมูลและผลลัพธ์ที่ได้จาก
การคานวณข้อมูลบนเว็บ ได้แก่ การสอบถามข้อมูล การค้นหาข้อมูล ค้นหาข้อมูลแนวท่อ ค้นหาข้อมูลมาตรวัดน้าที่มีการใช้น้า
ผิดปกติ ค้นหาข้อมูลจุดซ่อมท่อ ค้นหาข้อมูลภายในขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย โดยการเปรียบเทียบกับการแสดงผลข้อมูลและ
ผลการคานวณบนเว็บกับโปรแกรมแมพอินโฟ (Mapinfo) ที่หน่วยงานใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อดูว่าผลที่ได้ออกมามีค่าเท่ากัน
หรือไม่
7. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ทาการประเมินผลโดยใชแบบสอบถามออนไลน์ Google form ซึ่งจะทาการประเมินผลจากบุคลากรผู้ใช้
ข้อมูลโดยตรง จานวน 20 คน แบ่งเป็น บุคลากรในงานบริหารจัดการลดน้าสูญเสีย กองระบบจาหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค
เขต 2 จ านวน 15 คน และบุ ค ลากรจากงานบริ การของการประปาส่ วนภู มิภาคสาขามวกเหล็ก จ านวน 5 คน ท าการ
ประเมินผลในด้านความสวยงาม ทันสมั ย น่าสนใจของหน้าเว็บ ความสะดวกในการใช้งาน ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล
ความรวดเร็วในการทางาน และความพอใจในภาพรวมของเว็บ โดยใชเกณฑในการประเมิน 5 ระดับ ได้แก่ ดีมาก ดี ปานกลาง
พอใช้ และควรปรับปรุง
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลการจัดการลดน้าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค พบว่า สามารถพัฒนาระบบได้
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ได้แก่ ลักษณะหน้าเว็บที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการใช้เครื่องมือต่างๆ ดังแสดง
ในภาพที่ 2 ระบบสามารถแสดงผลได้ครบถ้วนทุกชั้นข้อมูล ประกอบด้วย ชั้นข้อมูลท่อประปา ประตูน้า หัวดับเพลิง มาตรวัด
น้า จุดซ่อมท่อ ที่ตั้งสานักงาน ขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย และตาแหน่งตู้ DMA การพัฒนาส่วนเครื่องมือจัดการแผนที่ เครื่องมือ
ระบุข้อมูล เครื่องมือสอบถามข้อมูล สามารถทางานได้เป็นอย่างดี ดังแสดงในภาพที่ 3 และ 4 รายละเอียดข้อมูลที่ได้จากส่วน
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เครื่องมือสืบค้นข้อมูลแนวท่อ เครื่องมือ สืบค้นข้อมูลมาตรวัดน้ าที่มี การใช้น้าผิด ปกติ เครื่องมือ สืบค้นข้อมูลจุดซ่ อ มท่ อ
เครื่องมือการสืบค้นข้อมูลภายในขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย เครื่องมือสืบค้นข้อมูลน้าสูญเสีย พบว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณ
บนเว็บตรงกับผลลัพธ์ที่ได้จากคานวณในโปรแกรมแมพอินโฟ ดังตัวอย่างในภาพที่ 5 และสามารถสรุปผลการประเมินผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลการจัดการลดน้าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคโดยใชแบบสอบถามออนไลน์
จากบุคลากรผู้ใช้ข้อมูลโดยตรงในหน่วยงาน จานวน 20 คน ดังตารางที่ 2

ภาพที่ 2 ภาพรวมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บที่พัฒนาขึน้

ภาพที่ 3 ส่วนเครื่องมือการระบุขอ้ มูล (identify)
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ภาพที่ 4 ส่วนเครื่องมือการสอบถามข้อมูล (query)

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบผลลัพธ์ทไี่ ด้จากการคานวณบนเว็บและโปรแกรมแมพอินโฟ ภาพบน ผลลัพธ์จากการสืบค้นข้อมูล
ปริมาณการใช้น้าแยกขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อยบนเว็บ ภาพล่าง ผลลัพธ์จากการสืบค้นข้อมูลปริมาณการใช้น้าแยกขอบเขต
พื้นที่จ่ายน้าย่อยบนโปรแกรมแมพอินโฟ
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ตารางที่ 2 : แสดงการสรุปผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ข้อ
1
2
3
4
5
6

รายการประเมิน

ดี
มาก
ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บ
8
ความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย 17
การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน
6
ความรวดเร็วในการทางานของระบบ
6
การนาไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน
15
ความพึงพอใจเว็บไซต์ในภาพรวม
10
ค่าเฉลี่ยรวม
ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
ควร
ดี
พอใช้
กลาง
ปรับปรุง
9
3
0
0
3
0
0
0
12
2
0
0
11
3
0
0
5
0
0
0
9
1
0
0

ค่าเฉลี่ย
ระดับ

ผลลัพธ์

4.25
4.85
4.20
4.15
4.75
4.45
4.44

ดึ
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
88.83

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจต่อระบบสืบค้นข้อมูลการจัดการลดน้าสูญเสียของการประปา
ส่วนภูมิภาคในระดับดีมาก ได้แก่ เรื่องความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย และการนาไปใช้ประโยชน์ ใ น
หน่วยงาน ส่วนรายการที่ได้รับความพึงพอใจในระดับดี ได้แก่ ความสวยงาม ทันสมัย น่าสนใจของหน้าเว็บ การวิเคราะห์
ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน ความรวดเร็วในการทางานของระบบ ความพึงพอใจเว็บไซต์ในภาพรวม สรุปค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจรวมมีค่าเท่ากับ 4.44 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 88.83
สรุปและอภิปรายผล
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและจัดการลดน้าสูญเสียของการประปา
ส่วนภูมิภาค ผลการทดสอบระบบในด้านต่างๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้งานระบบผ่านเว็บบราวเซอร์
เพื่อส่งคาร้องขอข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายในฝั่ง server โดยการคลิกเลือกเครื่องมือตามความต้องการ จากนั้นระบบจะจัดการ
คาร้องขอของผู้ใช้ไปยัง map server และดึงข้อมูลจาก database server ในส่วนของการคานวณ เพื่อประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นระบบจะส่งผลลัพธ์กลั บมาแสดงที่หน้าเว็บ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลสามารถนาข้อมูลไปใช้
สนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการลดน้าสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาคได้เป็นอย่างดี การใช้เครื่องมือสืบค้นข้อมูล
แนวท่อ ช่วยให้ทราบถึงข้อมูลอายุเส้นท่อ ความยาวเส้นท่อแต่ละประเภท เครื่องมื อสืบค้นข้อมูลจุดซ่อมท่อ ช่วยให้ทราบถึง
สถิติการซ่อมท่อของท่อแต่ละเส้น แต่ละขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย ข้อมูลเหล่านี้สามารถนาไปใช้ประกอบการพิจารณาและ
เรียงลาดับความจาเป็นในการเลือกปรับปรุงเส้นท่อ เครื่องมือสืบค้นข้อมูลมาตรวัดน้าที่ผิดปกติ ช่วยให้ทราบถึงมาตรวัดน้าที่มี
ปริมาณการใช้น้าผิดปกติในแต่ละเดือน สามารถนาข้อมูลไปใช้ประกอบการบารุงรักษามาตรวัดน้า เครื่องมือสืบค้นข้อมูลการ
ใช้น้า ช่วยให้ทราบถึงปริมาณการใช้น้ารวมทั้งสาขา การใช้น้าแยกขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย และเครื่องมือสืบค้นข้อมูลน้า
สูญเสีย ช่วยให้ทราบถึงร้อยละน้าสูญเสียที่เกิดขึ้นแต่ละขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย สามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ปริมาณการใช้น้า ปริมาณน้าสูญเสีย ของขอบเขตพื้นที่จ่ายน้าย่อย เพื่อใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ และเจาะจงพื้นที่ที่มี
ความจาเป็นต้องแก้ไขปัญหาก่อนหลังได้ ทั้งนี้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บที่พัฒนาขึ้นได้รับการประเมินความพึงพอใจ
จากบุคลากรในหน่วยงานอยู่ในระดับดี เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้นช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ได้โ ดยง่ าย ไม่ จ าเป็น ต้องอาศั ยซอฟต์แวร์ที่ มีใ บอนุญาตการใช้ งาน ผู้ ใ ช้ งานไม่ ต้องมีค วามเชี่ ยวชาญทางด้าน
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คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานก็สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ ระบบยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องเหมือนโปรแกรมที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบัน ช่วยให้การดาเนินงานมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และช่วยลดระยะเวลาในการดาเนินงานได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บที่พัฒนาขึ้นนี้ ยังสามารถพัฒนาเครื่องมือ ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์
ให้กับระบบ และเป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการลดน้าสูญเสียได้ดีมากยิ่งขึ้น ได้แก่
1. พัฒนาในส่วนของการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการคานวณ เช่น แสดงผลลัพธ์ในรู ปแบบกราฟแท่ง หรือแผนภูมิ
เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพได้ชัดเจน และวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้น
2. พัฒนาให้สามารถจัดทาเป็นแผนที่ ให้ผู้ใช้งานสามารถออกแบบ จัดวางองค์ประกอบได้เอง เพื่อนาไปใช้เป็น
เอกสารประกอบการจัดทารายงานได้
3. พัฒนาให้ผู้ใช้งานสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูลได้ เมื่อพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น พบว่าตาแหน่งหัวดับเพลิงไม่ถูกต้อง
รายละเอียดข้อมูลแนวท่อไม่ถูกต้อง เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับแจ้งมาแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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ธราณิศ ประเสริฐศรี. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศปริภูมิออนไลน์สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วย
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วิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมสารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
ประชา พฤกษ์ประเสริฐ. (2550). สร้างเว็บและเพิ่มลูกเล่นด้วย HTML&XHTML. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร.
พรรณี ชีวินศิริวัฒน์. (2561). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์: หลักการและการประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุวัฒน์ อังคสุรักษ์. (2554).การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สารสนเทศออนไลน์สาหรับการวางแผนการ
เดินทางด้วยรถโดยสารประจาทาง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาระบบ สารสนเทศปริภูมิทาง
วิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมสารวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
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เอกสารอ้างอิง
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การสารวจสถานที่ที่เหมาะสมต่อการศึกษาภาคสนามในวิชาภูมิศาสตร์ :
กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
Exploring the Suitable Places for Geographic Fieldwork Study :
Case Study on the Upper Northeastern, Thailand
ชูเดช โลศิร1ิ
สุรีย์พร นิพิฐวิทยา2
ปกรณ์ เมฆแสงสวย3
บทคัดย่อ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเชิ งประจัก ษ์ มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมาก ต่ อ การพั ฒ นาการเรี ย นการสอนในวิ ชา
ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่บูรณาการการเรียนรู้จากทางภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์ ผ่านการจัดกิจกรรมการศึกษา
ภาคสนาม โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เชิงประจักษ์ และทาการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากพื้นที่ โดยคณะผู้วิจัยได้เลือก พื้นที่ 12 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบนเป็นพื้นที่ศึกษา เนื่องจากมีลักษณะภูมิประเทศและมีกิจกรรมของมนุษย์ที่หลากหลาย จากการเก็บข้อมูลในภาคสนาม
พบพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 32 แห่ง โดยผลที่ได้จากการวิจัยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก
เป็นการสร้างสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และส่วนที่สอง เป็นการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็น
ที่ได้จากการเก็บข้อมูลในภาคสนามออกเป็นความรู้หลักๆ คือ องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์กายภาพที่เน้นถึงการศึกษาลักษณะภูมิ
ประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยา และองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์มนุษย์ ที่เน้นถึงการศึกษากิจกรรมต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น ซึ่ง
การจัดกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางการเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บข้อมูล
ภาคสนามอย่างเหมาะสม
คำสำคัญ: การศึกษาภาคสนาม ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
Abstract
There are a lot of advantages of learning activities through the empirical method for geographic
study. The geography subject is a discipline which integrates knowledge from physical and human parts
through the fieldwork study. The objectives of this research are to find out how to conduct empirical
geography teaching activities and to analyze and synthesize knowledge from the study sites. The 1 2
provinces of the upper northeastern of Thailand were selected as a study area because those provinces
have diversity in physiography and human activities. According to the field survey, it can be found that
there are 32 places which are appropriate to conduct the activities. The outcomes of this research can be
1,,3 อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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divided into two parts. The first is the creation of the spatial database achieved by Geographic Information
System (GIS). The second is the analysis and synthesize the knowledge from the selected study areas. It
can be separated the significant knowledge from the fieldwork study into two parts such as physical and
human geography. The physical section focuses on the landforms and geology, and the human geography
pays attention to local activities which are shaped by the local people. Moreover, the fundamental
knowledge of the equipment selection and fieldwork techniques are required to achieve the purpose of
the study.
Keywords: fieldwork study, geography, the Upper Northeastern
บทนา
ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ทางพื้นที่อาศัยความรู้ทางสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัดการ วิเคราะห์ และ
ประยุกต์ เพื่อแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ (ฉัตรชัย พงศ์ประยูร , 2549) หากพิจารณาความหมายแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ภูมิศาสตร์เป็น
ศาสตร์ว่าด้วยการจัดการพื้นที่และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่ ตลอดจนองค์ประกอบด้านสังคมมนุษย์ โดยศึกษาถึงลักษณะ
ความหมาย รูปแบบ การกระจาย กระบวนการเกิด การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการ ตลอดจนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549: 258) ซึ่งวิธีการศึกษาภูมิศาสตร์ที่สาคัญประกอบด้วย การเก็บข้อมูล การจัดกลุ่ม
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ โดยอาศัยแนวคิดเชิงพื้นที่ทั้งในระบบกายภาพและระบบมนุษย์ ประกอบกับวิธีการและเทคนิค
ต่างๆ ในการได้มาซึ่งข้อมูล เพื่อตอบปัญหา ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ เชิงพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคอย่างถูกต้อง
(สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2559)
ในปั จ จุ บั น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ชาภู มิ ศ าสตร์ ใ นระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ได้ มี ก ารแบ่ งโครงสร้ า งของ
เนื้อหาวิชาตามที่ ฉัตรชัย พงศ์ประยูร (2527) และ แฮกเกต (Haggett) (2001) เสนอแนะไว้ โดยมีสาขาวิชาที่สาคัญ 4 สาขา
ได้แก่ ภูมิศาสตร์ระบบ (systematic geography) ภูมิศาสตร์ภูมิภาค (regional geography) เทคนิคต่างๆ (techniques)
และหลักปรัชญา (philosophy) การสอนรายวิชาต่างๆ ใน 4 สาขาข้างต้น โดยส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นถึงเนื้อหาสาระและแก่นความรู้ของวิชาเป็นหลัก ทาให้บางครั้ งการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนขาดการบูรณาการเนื้อหา ที่
เชื่อมโยงกับสภาพความเป็นจริงในพื้นที่ ส่งผลให้นิสิตที่เรียนในวิชาภูมิศาสตร์ขาดความเข้าใจถึงภาพความเป็นจริงในพื้นที่
และทาให้ไม่สามารถให้แหตุผลและแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีระบบ
การศึกษาภาคสนาม (fieldwork study) เป็นวิธีการและกระบวนการที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ในพื้นที่ ทั้งที่
สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าและไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการศึกษาปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์
(ผ่องศรี จั่นห้าว, 2550: 123) ซึ่งการศึกษาภาคสนามจะเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่นอกเหนือจากตาราและทฤษฎี
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการต่างๆ ของปรากฏการณ์มาก
ขึ้น (ชูเดช โลศิริ, 2557)
ดังนั้น การวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เชิงประจักษ์ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์จากการศึกษาจริงในภาคสนาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งเป็นพื้นทีท่ ี่มีความหลากหลาย
และมีความน่าสนใจในการเป็นแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่าง
ดี ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีของนิสิต หรือนักศึก ษา
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในการฝึกเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อ
ประกอบการศึกษาและการวิจัยในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจพื้นที่และจัดทาฐานข้อมูลของสถานที่ที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาภาคสนามในวิชาภูมิศาสตร์
2. เพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้เชิงภูมิศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาภาคสนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
3. เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามในวิชาภูมิศาสตร์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตเชิงพื้นที่ ประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้งสิ้น 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย เลย มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ
(กวี วรกวิน, 2547)

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา
2. ขอบเขตเชิงเนื้อหา งานวิจัยนี้เป็นการสารวจ เพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภูมิศาสตร์ในภาคสนาม โดยการบูรณาการองค์ความรู้ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย
ในการรวบรมข้อมูล เพื่อ สารวจและหาแนวทางการจัด กิจกรรมภาคสนามในวิชาภูมิศาสตร์ ผู้วิจัยได้วางแผนการ
ดาเนินการวิจัย โดยคานึงถึงวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวมรวมข้อมูลที่สาคัญ ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ กล้อง
วิดีโอ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่ภูมิประเทศ แผนทีช่ ุดดิน รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากถ่ายดาวเทียม และเครื่องรับสัญญาณ GPS
แบบมือถือ
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วิธีดาเนินการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัย เพื่อสารวจสถานที่ที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมภาคสนาม ผู้วิจยั ได้วางแนวทางการ
ดาเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการสอนภาคสนาม ตลอดจนศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพและลักษณะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ศึกษา
2. การวางแผนการวิจัย โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้ วิธีการการวิจัยเชิงสารวจ (survey research) ผ่านการวิจัยเชิง
สารวจเพื่อการอธิบาย (explanatory survey research) โดยจะเน้นความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล มีกระบวนการแสวงหา
คาตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ และคาตอบต้องเป็นความรู้ใหม่โดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิม (ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, 2553)
3. เก็บรวบรวมข้อมูลทางลักษณะกายภาพและลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่โดดเด่นในพื้นที่ศึกษา
ด้วยการการสารวจภาคสนาม การสังเกต จดบันทึก ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ บันทึกค่าพิกัดด้วยเครื่องรับสัญญาณ GPS แบบมือถือ
กาหนดตาแหน่งบนแผนทีแ่ ละภาพถ่ายจากดาวเทียม
4. จัดและจาแนกข้อมูลที่ได้จากการบันทึกในภาคสนาม
5. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจภาคสนาม มาสังเคราะห์ข้อมูล และดาเนินการจัดทาฐานข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
6. นาข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผล เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคสนามในวิชาภูมิศาสตร์
7. จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
จากแนวทางดาเนินการข้างต้น สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดที่สาคัญของการศึกษา ได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดของการศึกษา
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เชิงประจักษ์ กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เชิงประจักษ์ และการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาเชิงประจักษ์ ซึ่ง จากการสารวจและรวบรวมข้อมูลในภาคสนาม ทางคณะผู้วิจัย
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สามารถอธิบายผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การจัดทาฐานข้อมูลการศึกษาเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์
ความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาประจักษ์ และการหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. การจัดทาฐานข้อมูลการศึกษาเชิงพื้นที่
การจัดทาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เป็นสิ่งที่มีความสาคัญอย่างมาก เนื่องจากฐานข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงตาแหน่ง
ที่ตั้งของสถานที่ที่เหมาะสมต่อการศึกษา จากการสารวจภาคสนามครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน
1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ท่องเที่ยว ภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซท 8 (Landsat 8) และสื่ออื่นๆ เป็นอุปกรณ์
พื้นฐานประกอบการระบุตาแหน่ง นอกจากนี้ ยังใช้ เครื่องรับสัญญาณ GPS แบบมือถือ ในการรังวัดค่าพิกัดกริดแบบ UTM
เพื่อให้ได้ค่าพิกัดที่มีความถูกต้อง
ในการศึ ก ษาเพื่ อ หาแนวทางการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนภู มิ ศ าสตร์ เ ชิ ง ประจั ก ษ์ กรณี ศึ ก ษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้งสิ้น 12 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลาภู หนองคาย เลย มุกดาหาร สกลนคร นครพนม
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และบึงกาฬ คณะผู้วิจัยได้ทาการตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานที่
สาคัญทางภูมิศาสตร์ โดยเลือกพื้นที่จากการลงสารวจจริงในภูมิประเทศ ประกอบการประเมินองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ของ
แต่ละสถานที่ ตลอดจนการประเมินศัยภาพในการเข้าถึง และความเหมาะสมของพื้นที่ในการรองรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในภาคสนามระดับปริญญาตรี โดยการวิจัยครั้งนี้ ได้เลือกสถานที่ที่หมาะสมทั้งสิ้น 32 แห่ง
ซึ่งหลังจากการจัดเก็บข้อมูลในภาคสนาม คณะผู้วิจัยทาได้สร้างฐานข้อมูลดิจิทัลในรูปแบบของแผนที่ ด้วยโปรแกรม
ArcGIS ด้วยการนาเข้าข้อมูลพิกัดตาแหน่ง (X,Y) ของจุดที่สารวจ และชื่อของสถานที่เหล่านั้น จากไฟล์ข้อมูล Excel ได้ข้อมูล
ลักษณะประจา (ดังตารางที่ 1) โดยสามารถสร้างข้อมูลจุดที่แสดงตาแหน่ง ดังภาพที่ 3 และแผนที่ฉบับสมบูรณ์ ดังภาพที่ 4
ตารางที่ 1 : แสดงข้อมูลลักษณะประจาที่ระบุพิกัดตาแหน่ง (X,Y) และชื่อสถานที่ของจุดที่สารวจ
จังหวัด

โซน UTM

X

Y

มหาสารคาม

48Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q

299694
321155
394836
426959
479135
431165
471414
372688
411862
410718
477802
454099
454366

1773759
1794848
1771813
1805363
1816996
1822270
1828781
1969991
1872353
1908202
1923602
1945020
1945317

อ่างเก็บน้าหนองบ่อ
ชีหลง
บึงเกลือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าผาน้าทิพย์
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หมู่บ้านหนองสูง
ตลาดอินโดจีน
คาตากล้า
อ่างเก็บน้าห้วยหวด อุทยานแห่งชาติภูผายล
หนองหาร อุทยานมัจฉา จุดชมวิวท่าแร่
สวนชมโขง
ตลาดค้ากรวด อ.ท่าอุเทน
ท่าทรายสรรค์ชัย 63

48Q
48Q
48Q

264288
314159
314717

1926876
1957871
1958588

หนองประจักษ์
นาเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง
สปาเกลือ

ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร

สกลนคร

นครพนม

อุดรธานี

สถานที่
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จังหวัด
บึงกาฬ

หนองบัวลาภู

กาฬสินธุ์
เลย
หนองคาย
ขอนแก่น
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โซน UTM

X

Y

48Q
47Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q
47Q
47Q
48Q
48Q
48Q
48Q
48Q

266737
784214.80
373234
374610
235742
245594
245650
342651
335266
780685
786271
257777
261350
251433
268005
259564

1941874
1977754.78
2020193
2018367
1908266
1861559
1859025
1846174
1835982
1980337
1981917
1978097
1978939
1830801
1818847
1820200

สถานที่
ตลาดผ้าบ้านนาข่า
อุทยานแห่งชาติภูทอก
กาแพงหินภูสิงห์
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูสิงห์
สุสานหอยโบราณ 150 ปี
สถานีควบคุมไฟป่าภูเก้า-ภูพานคา
จุดชมวิวช่องเขาขาด
พิพิธภัณฑ์สริ ินธร
หาดดอนโก เขื่อนลาปาว
ถ.ศรีเชียงคาน อ.เชียงคาน
แก่งคุดคู้
หาดจอมมณี
ตลาดท่าเสด็จ
ป่าต้นไม้กลายเป็นหิน ต.สาวะถี
ตัวเมืองขอนแก่น
ดินเค็ม ต.บ้านเปิด

ภาพที่ 3 ผลการนาเข้าข้อมูลพิกัดตาแหน่ง (X,Y) และชื่อสถานที่
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ภาพที่ 4 แผนที่ตาแหน่งของสถานที่ที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการศึกษาภาคสนามในวิชาภูมิศาสตร์
2. การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากการศึกษาเชิงประจักษ์
จากการสารวจข้อมูลในภาคสนาม ผู้วิจัยสามารถจาแนกองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา โดยแบ่งองค์ความรู้ออกเป็น 2 ด้าน
หลักๆ คือ ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์ ซึ่งในแต่ละจังหวัดสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้โดยมีรายละเอียด ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 : แสดงการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการสารวจในพื้นที่
จังหวัด
สถานที่
สาขา
กาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์สริ ินธร
ภูมิศาสตร์กายภาพ
หาดดอนโก เขื่อนลาปาว
ภูมิศาสตร์มนุษย์
ขอนแก่น
ป่าต้นไม้กลายเป็นหิน ต.สาวะถี
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ตัวเมืองขอนแก่น
ภูมิศาสตร์มนุษย์
ดินเค็ม ต.บ้านเปิด
ภูมิศาสตร์กายภาพ
นครพนม
สวนชมโขง
ภูมิศาสตร์มนุษย์
ตลาดค้ากรวด อ.ท่าอุเทน
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ท่าทรายสรรค์ชัย 63
ภูมิศาสตร์กายภาพ
บึงกาฬ
อุทยานแห่งชาติภูทอก
ภูมิศาสตร์กายภาพ
กาแพงหินภูสิงห์
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูสิงห์
ภูมิศาสตร์กายภาพ
มหาสารคาม
อ่างเก็บน้าหนองบ่อ
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ชีหลง
ภูมิศาสตร์กายภาพ
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
จังหวัด
มุกดาหาร

ร้อยเอ็ด
เลย
สกลนคร

หนองคาย
หนองบัวลาภู

อุดรธานี
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สถานที่
อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ
หมู่บ้านหนองสูง
ตลาดอินโดจีน
บึงเกลือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้าผาน้าทิพย์
ถ.ศรีเชียงคาน อ.เชียงคาน
แก่งคุดคู้
คาตากล้า
อ่างเก็บน้าห้วยหวด อุทยานแห่งชาติภูผายล
หนองหาร อุทยานมัจฉาจุดชมวิวท่าแร่
หาดจอมมณี
ตลาดท่าเสด็จ
สุสานหอยโบราณ 150 ปี
สถานีควบคุมไฟป่าภูเก้า-ภูพานคา
จุดชมวิวช่องเขาขาด
หนองประจักษ์
นาเกลือสินเธาว์ อ.บ้านดุง
สปาเกลือ
ตลาดผ้าบ้านนาข่า

สาขา
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์มนุษย์
ภูมิศาสตร์มนุษย์
ภูมิศาสตร์กายภาพ/ภูมศิ าสตร์มนุษย์
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์มนุษย์
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์กายภาพ/ภูมศิ าสตร์มนุษย์
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์มนุษย์
ภูมิศาสตร์กายภาพ/ภูมศิ าสตร์มนุษย์
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์มนุษย์
ภูมิศาสตร์กายภาพ/ภูมศิ าสตร์มนุษย์
ภูมิศาสตร์กายภาพ
ภูมิศาสตร์มนุษย์

3. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เชิงประจักษ์
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์ การวิจัยครั้งนี้ ได้นาเสนอ
แนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษาเชิงประจักกษ์ในรูปแบบของการศึกษาภาคสนาม โดยคณะผู้วิจัยได้คานึงถึงระดับความยาก
ง่ายของกิจกรรมกับระดับการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้ศึกษาจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์กายภาพ โดยเฉพาะ
ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยา และต้องเข้าใจหลักการทางภูมิศาสตร์มนุษย์ ตลอดจนต้องมีทักษะการศึกษา
ภาคสนามและการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ เพื่อที่จะส่งเสริมให้การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ประสบความสาเร็จ
คณะผู้วิจัยได้นาเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เชิงประจักษ์ ผ่านการศึกษาภาคสนามใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั้งสิ้น 32 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 : แสดงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เชิงประจักษ์
จังหวัด
สถานที่
ชื่อกิจกรรม
แนวทางการจัดกิจกรรม
กาฬสินธุ์
พิพิธภัณฑ์สริ ินธร
ตะลุยดินแดน เพื่อการศึกษาความรู้ทางธรณีวิทยาและบรรพชีวินศึกษา
ไดโนเสาร์
การจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ
หาดดอนโก เขื่อนลา หย่อนใจที่
แนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและ
ปาว
ปลายเขื่อน
นันทนาการ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
จังหวัด
ขอนแก่น

นครพนม

บึงกาฬ

มหาสารคาม

มุกดาหาร

ร้อยเอ็ด
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สถานที่
ป่าต้นไม้กลายเป็นหิน
ต.สาวะถี
ตัวเมืองขอนแก่น

ชื่อกิจกรรม
แนวทางการจัดกิจกรรม
ต้นไม้ที่หายไป กระบวนการเกิดไม้กลายเป็นหิน โครงสร้างของชั้นดิน
และการวิเคราะห์คณ
ุ สมบัติและลักษณะของดิน
วันนี้ที่
ลักษณะความเป็นเมือง การขยายตัวของเมือง และ
ขอนแก่น
ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง
ดินเค็ม ต.บ้านเปิด
สายลับจับ
ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา ทรัพยากรดิน และการ
ความเค็ม
ใช้ประโยชน์ ตลอดจนแนวทางในการอนุรักษ์ดิ
สวนชมโขง
พญานาคพ่น การสารวจการใช้ที่ดินบริเวณแม่นาโขง
้ การจัดการพื้นที่
น้า
ตลาดค้ากรวด
กรวดจ๋าจะไป วิธีการคัดขนาดของหิน ลักษณะของตะกอนแม่น้าโขง
อ.ท่าอุเทน
ไหน
(ความกลมมนและเมื่อเทียบกับดัชนี)
ท่าทรายสรรค์ชัย 63 ทรายมาได้
ลักษณะของลาน้าโขง ตะกอนทราย และกรรมวิธีการดูด
อย่างไร
ทราย
อุทยานแห่งชาติ
เม็ดทราย
ลักษณะภูมิประเทศหินทราย
ภูทอก
ทลายจากเขา
กาแพงหินภูสิงห์
ฝ่าด่านกาแพง ลักษณะภูมิประเทศหินทรายที่เกิดจากกร่อนของลมและ
หิน
ฝน
ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภู ดูปลาวาฬที่บึง ลักษณะภูมิประเทศ การวาดภาพร่างในสนาม และการ
สิงห์
กาฬ
ถ่ายภาพ
อ่างเก็บน้าหนองบ่อ เกลือมาจาก การเก็บตัวอย่างน้า เก็บตัวอย่างดิน และดูคราบเกือ
ไหน
ชีหลง
ย้อนเวลาตาม ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะของลาน้า และทาการวาด
หาแม่น้าชี
ภาพร่างในสนาม
อุทยานแห่งชาติ
หินทรายคล้าย กระบวนการกร่อยของหินทราย การเกิดดิน ประเภท
ภูผาเทิบ
อะไร
ของพืชพรรณธรรมชาติและสังคมพืช
หมู่บ้านหนองสูง
การเดินทาง ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชนบท การปลูกฝ้าย
ของผ้าย้อม
และการทาฝ้ายย้อมคราม
คราม
ตลาดอินโดจีน
ทามาค้าขาย กิจกรรมเศรษฐกิจ การใช้ที่ดินริมฝั่งแม่น้าโขง การใช้
ประโยชน์ที่ดิน เส้นแบ่งเขตแดน และการจัดการขยะ
บึงเกลือ
หย่อนใจใน
การเก็บตัวอย่างน้า ประเมินศักยภาพของแหล่ง
ความเค็ม
ท่องเที่ยว (หาดทราย) และวิเคราะห์กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้า น้ามาจากไหน ลักษณะภูมิประเทศ การวาดภาพร่างในสนาม และการ
ผาน้าทิพย์
ถ่ายภาพ
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
จังหวัด
เลย

สถานที่
ถ.ศรีเชียงคาน
อ.เชียงคาน
แก่งคุดคู้

สกลนคร

คาตากล้า

หนองคาย

อ่างเก็บน้าห้วยหวด
อุทยานแห่งชาติ
ภูผายล
หนองหาร อุทยาน
มัจฉา จุดชมวิวท่าแร่
หาดจอมมณี

ตลาดท่าเสด็จ
หนองบัวลาภู

สุสานหอยโบราณ
150 ปี
สถานีควบคุมไฟป่าภู
เก้า-ภูพานคา
จุดชมวิวช่องเขาขาด

อุดรธานี

หนองประจักษ์

นาเกลือสินเธาว์
อ.บ้านดุง
สปาเกลือ
ตลาดผ้าบ้านนาข่า
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ชื่อกิจกรรม
ทาไมมาเที่ยว
ที่เชียงคาน
หินอันไหนมน
กว่ากัน
สายน้าไม่ไหล
ย้อนกลับ
หินทรายกลาย
ร่าง

แนวทางการจัดกิจกรรม
การทาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะทางกายภาพ แก่ง การไหลของลาน้า และการ
วางแผนการจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว
กระบวนการของลาน้า ได้แก่ การกร่อน การพัดพา และ
การทับถม และรูปแบบการไหลของน้า
การแตกตัวของหินทราย ระบบชลประทานและการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้า

นักสืบสายน้า

ระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้า การจัดการแหล่งท่องเที่ยว

ใครใหญ่กว่า
กัน

ลักษณะทางกายภาพของลาน้า กระบวนการกระทาจาก
น้า ลักษณะตะกอน กระบวนการกัดเซาะ และการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์
ซื้ออะไรดีจ๊ะ ลักษณะกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายตัวของ
การค้าชายแดนไทย-ลาว
เดินทางหอย ธรณีวิทยา ที่เน้นถึงการศึกษาหอยหินโบราณและ
ฟอสซิลของไดโนเสาร์ และดูการพัฒนาเส้นทางศึกษา
ทางธรณีวิทยาและการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
พื้นน้าอันกว้าง พื้นที่ชุ่มน้า และการทดสอบคุณภาพของน้า การวาด
ใหญ่
ภาพร่างในสนาม
ขาดเขา เขาจึง การทาภาพตัดวางจากแผนที่ภมู ิประเทศ การวาดภาพ
ขาด
ร่างในสนาม การศึกษาลักษณะหิน และการจัดการพื้นที่
ทางกายภาพ
ตามหาเป็ดที่ การทาแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดนิ และกิจกรรมทาง
หายไป
เศรษฐกิจ พร้อมทั้งหาค่าดัชนีการกระจายของกิจกรรม
ต่างๆ
เค็มแค่ไหน
ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยา ทรัพยากรน้าบาดาล
การตรวจวัดคุณสมบัติน้า และภูมศิ าสตร์เศรษฐกิจด้าน
ลักษณะการประกอบอาชีพ
เกลือทาอะไร วัดความเค็มของน้า เก็บตัวอย่างดิน และศึกษาวิธีการ
ได้บ้าง
ทานาเกลิอสินเธาว์
สามัคคีกี่
การทาแผนที่ร้านขายผ้า และขายสินค้า (หมอนขิด)
กระตุก
และฝึกการสัมภาษณ์ เรื่องศึกษาแหล่งที่มาของสินค้า
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สรุปและอภิปรายผล
จากการสารวจข้อมูลในภาคสนาม คณะผู้วิจัยได้เลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์
เชิงประจักษ์ ในรูปแบบของการศึกษาภาคสนาม ที่เป็นการบูรณาการความรู้ทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะภูมิศาสตร์กายภาพและ
ภูมิศาสตร์มนุษย์ ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการศึกษา
การสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการศึกษาเชิงประจักษ์ เป็นวัตถุประสงค์ที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งคณะผู้จัดทาได้ ดาเนินการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่อยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย
โปรแกรม ArcGIS ที่สามารถค้นคืน และสอบถามเชิงพื้นที่ โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการระบุสถานที่ ที่
เหมาะสมต่อการศึกษา จานวนทั้งสิ้น 32 แห่ง
นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้ยังวิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงองค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งจากการศึก ษาพบว่า องค์ความรู้
หลักที่ได้จากสถานที่สาคัญทั้ง 32 แห่งข้างต้น เป็นองค์ความรู้หลักทางภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์ โดยบาง
สถานที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ทั้ง 2 สาขา คือ การศึกษาลักษณะภูมิประเทศและลักษณะทางธรณีวิทยา ตลอดจนกิจกรรม
และการกระจายของมนุษย์ในพื้นที่ต่างๆ
สาหรับการจัดแนวทางและกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคสนามนั้น คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางของกิจกรรมต่างๆ
ตามลักษณะองค์ความรู้ที่พ บในพื้ นที่ โดยเป็นการบันทึกข้อมูลที่เ ป็น องค์ค วามรู้ ในพื้น ที่ ผ่านการฝึกทักษะที่สาคั ญ ทาง
ภูมิศาสตร์ ได้แก่ การจดบันทึก การสังเกต การวาดภาพร่างในภาคสนาม และการถ่ายรูป นอกจากนี้ ยังมีการเสนอแนว
ทางการจัดกิจรรมอื่นๆ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ เช่น การวัดคุณภาพของน้า การตรวจสอบดินและหิน ตลอดจนใช้เทคนิคการ
สอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางภูมิศาสตร์มนุษย์ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ได้นาเสนอแนวทางของการจัด
กิจกรรมทั้งสิ้น 32 กิจกรรม จากจังหวัดต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เชิงประจักษ์ ด้วย
การศึกษาภาคสนาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดังนี้
1. การศึกษาภาคาสนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องเลือกวันที่เหมาะสม โดยควรจะหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ในช่วงฤดูฝน เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ
2. ในการพานิสิตลงภาคสนามทุกครั้ง ผู้ควบคุมควรมีการลงสารวจและวางแผนการจัดเส้นทางการศึกษาให้มี
ระยะทางและระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณการดาเนินการ
3. การศึกษาภาคสนามทุกครั้ง หากสถานที่ที่ศึกษาเป็นสถานที่ที่มีผู้ดูแล ควรจะต้องมีการติดต่อประสานงาน ก่อน
การเข้าศึกษาในพื้นที่
4. ผู้ควบคุมการศึกษาภาคสนาม จะต้องชี้แจงถึงอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการศึกษาภาคสนามแก่นิสิต เพื่อให้มี
อุปกรณ์ที่พร้อมต่อการศึกษา และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง
5. ในการจัดกิจกรรมภาคสนามทุกครั้ง ควรมีแผนที่ภูมิประเทศหรือแผนที่ฐานในลักษณะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาลักษณะภูมิประเทศและกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์
นอกจากนี้ หากจะดาเนิ นการในการศึ กษาเชิ งประจัก ษ์ ในอนาคตนั้ น คณะผู้วิ จัย มีข้ อเสนอแนะว่า ควรมีการ
ด าเนิ น การสารวจพื้ น ที่ เพื่ อ หาแนวทางการจั ดกิ จกรรมในภาคอื่ น ๆ ของประเทศไทย เนื่ อ งจากประเทศไทยมีลักษณะ
ภูมิประเทศที่แตกต่างกันในแต่ละภาค ซึ่งลักษณะดังกล่าวล้วนส่งผลต่อการเกิดกิจกรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์ที่แตกต่างกันใน
แต่ละพื้นที่ ซึ่งการศึกษาในลักษณะดังกล่าว จะเป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ของวิชาภูมิศาสตร์ และทาให้เข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์กับ
ลักษณะทางกายภาพกับการดารงชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น
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การวิเคราะห์แนวคิดราชาชาตินิยมในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
An Analysis of Royal Nationalism Concepts in Thai History Textbook
of Upper Secondary Level
ปวินญาพัฒน์ วรพันธ์1
จิณณวัตร เลิศประดิษฐ์2
สรรชัย โสมนัสวงศ์วานิช3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดราชาชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) โดยศึกษาเนื้อหาในรายวิชาประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จากแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยจานวน
3 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวิเคราะห์ความเป็นราชาชาตินิยมในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์จาแนกประเภท ผลการวิจัยพบว่า แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายส่วนใหญ่ ซึ่งสะท้อนว่าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มีความสอดคล้องกับแนวคิดราชา
ชาติ นิ ย ม (Royal Nationalism ) ว่ า สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ คื อ ศู น ย์ ร วมจิ ต ใจของคนในชาติ และทรงมี คุ ณู ป การ
ต่อประเทศชาตินานานัปการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกป้องเอกราช และสร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตมา
จนถึ ง ปั จ จุ บั น ด้ า นการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ และความเป็ น อยู่ ข องผู้ ค นในชาติ ด้ า นการท านุ บ ารุ ง พระพุ ท ธศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กาหนดให้ผู้เรียนต้องเลื่อมใสใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทาให้เกิดการปลูกฝังความคิดต่อคนในสังคมไทยว่า
พระมหากษัตริย์ทรงดารงอยู่ในฐานะประมุขของประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกยุคทุกสมัย
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ แนวคิดราชาชาตินิยม แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย
Abstract
This research objective was study and analyze the royal nationalism concepts that appear in 3 Thai
History textbooks of the upper secondary level ( Mattayom 4-6) according to the core curriculum-based
basic education. The research instrument was royal nationalism concepts documentary analysis form. The
data was analyzed by using content analysis and classification analysis. The research findings revealed that
the textbook history of Thailand upper secondary level, Most approaches to instill that monarchy is the
heart and soul of the nation and they have made significant contributions to the variously for Thai nation.
Whether it is to protect the independence and create a home city, have flourished from the past to the
present. On the economy, and the well-being of the people to promoting Buddhism and culture.
1

อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3 อาจารย์ประจากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
2

- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -

579

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

Including to comply with the aim of basic education core curriculum that requires students to be assigned
in the regime democratic constitutional monarchy. And cause the implanted thought Thai society that the
King as head of the existence of the country as well as the heart and soul of people all ages.
Keywords: Analysis, Royal Nationalism Concepts, Thai History Textbook
บทนา
ประวัติศาสตร์คือการศึกษาเหตุการณ์หรื อเรื่อ งราวในอดีต ที่มีหลัก ฐานยืนยั นและตรวจสอบได้ รวมทั้งยังเป็ น
การศึกษาความเป็นจริงในอดีตที่นักประวัติศาสตร์ร้อยเรียงขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูลหรือหลักฐานที่เชื่อว่าเป็นจริงและถูกต้อง (วง
เดือน นาราสัจจ์, 2550) ด้วยเหตุนี้เองประวัติศาสตร์จึงเป็นแนวทางให้ผู้ที่ศึกษาได้รู้จักเรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต รู้จัก
ความเป็นมาของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางและสิ่งเตือนใจให้รู้จักวิธีการในการกระทาการต่าง ๆ เกี่ยวกับบ้านเมืองและสังคม
โดยใช้บทเรียนจากอดีตมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนา นอกจากนี้ยังจะเป็นการสร้างความรู้สึกร่วมในชะตากรรม
ให้กับคนในสังคมเดียวกัน ปลูกฝังความรู้สึกในความเป็นชาติ รักและหวงแหนในอิสรภาพและความเป็นชาติของตน (นิภา
แย้มวจี, 2552) การศึกษาประวัติศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สาคัญที่ถูกบรรจุอยู่ในสถานศึกษา รวมทั้งในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังเห็นได้ชัดในจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในความตอนหนึ่งว่า
“เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ด้วยเหตุนี้รายวิชาประวัติศาสตร์จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นรายวิชาที่
สอนให้ผู้เรียนได้ใช้เอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพื่อวิเคราะห์และเข้าใจพัฒนาการความเป็นมาของผู้คนในชาติ
บ้านเมืองแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังในผู้เรียนได้เสริมสร้างจิตสานึกความเป็นพลเมือง รู้จักอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทยไว้อีกด้วย
แนวคิดราชาชาตินิยม (Royal Nationalism) คือแนวคิดที่ส่งเสริมและยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือผู้นา
ประเทศ ผู้มีส่วนสาคัญในการสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น รวมทั้งกอบกู้เอกราชจากอริราชศัตรู ทาให้บ้านเมืองมีความ
เจริ ญ และพั ฒนาทั ดเที ย มนานาอารยประเทศ การสร้ า งแนวคิด ราชาชาตินิ ยมนั้ นได้ ครอบงาความคิ ดแ ละการรับ รู้ทาง
ประวัติศาสตร์ของคนไทย มาหลายยุคสมัยตั้งแต่สมัยสุโขทัยครั้งว่าด้วยเรื่องการต่อสู้เพื่อกอบกู้บ้านเมืองของพ่อขุนรามคาแหง
มหาราช รวมทั้งเรื่องราวของพระร่วงที่ต่อสู้กับขอม หรือแม้กระทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่มีการเสียเอกราชแก่พม่ามาถึง
2 ครั้ง ก็สามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ในอดีต (ธีร์จุฑา เมฆิน, 2558) จนมาถึงสมัยหลัง
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 แนวคิดราชาชาตินิยมได้ก่อตัวในสังคมไทยขึ้นอีกครั้ง โดยสถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการยก
ย่องให้สง่างามและสูงส่งยิ่งกว่าครั้งไหนในประวัติศาสตร์ไทยขึ้นอีกครั้ง ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา โดยการส่งเสริมให้พระมหาษัตริย์ทรงเป็นนักประชาธิปไตยและรับใช้ประชาชน อุดมการณ์แบบราชา
ชาติ นิ ย มสมั ย ใหม่ (Neo-Royal Nationalism) นั้ น ได้ อ ยู่ คู่ กั บ สั ง คมไทยมาอย่ า งยาวนาน เห็ น ได้ ชั ด ในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ที่ทรงมีบทบาทต่อการแก้ไขปัญหาความ
เป็นอยู่ของคนในชาติและวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ในบ้านเมือง ผ่านการรับรู้ในข่าวในพระราชสานักและกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย
ด้วยเหตุนี้เอง จึงเห็นได้ว่าแนวคิดราชาชาตินิยมในประวัติศาสตร์ไทยนั้น ได้ครอบงาระบบความคิดความเชื่อ และหล่อหลอม
ให้เกิดการเทิดทูนเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่เป็นนิจ โดยสิ่งหนึ่งที่จะ
เป็นตัวปลูกฝังแนวคิดและอุดมการณ์แนวคิดราชาชาตินิยมให้เกิดขึ้นได้นั้นก็คือ แบบเรียนหรือหนังสือเรียนนั้นเอง
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ด้ ว ยเหตุ นี้ เ องผู้ วิ จั ย จึ งท าการศึ ก ษาแนวคิ ด ราชาชาติ นิ ย มที่ ป รากฏในแบบเรีย นประวั ติ ศ าสตร์ ไทย ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา ตอนปลาย จาก 3 สานักพิมพ์ ประกอบด้วย สานักพิมพ์ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักพิมพ์วัฒนาพานิชและ
สานักพิมพ์สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ซึ่งหนังสือจากสานักพิมพ์ดังกล่าวเป็นแบบเรียนที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาส่วน
ใหญ่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งยังเป็นที่นิยมสาหรับอ่านทบทวนของนักเรียนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา และใช้ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-net) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกด้วย โดยใช้
กรอบแนวคิดราชาชาตินิยมในการศึกษาวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแนวคิดราชาชาติ นิยมที่ปรากฏในแบบเรีย นประวัติศ าสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อวิเคราะห์แนวคิดราชาชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
นิยามศัพท์เฉพาะ
1. ราชาชาตินิยมแบบดั้งเดิม (Royal Nationalism) คือแนวคิดที่ส่งเสริมและยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์หรือ
ผู้นาประเทศ ผู้มีส่วนสาคัญในการสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น รวมทั้งกอบกู้เอกราชจากอริราชศัตรู ทาให้บ้านเมืองมี
ความเจริญและพัฒนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ.
2. ราชาชาตินิยมสมัยใหม่ (Neo-Royal Nationalism) คือแนวคิดที่ส่งเสริมและยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์
หรือผู้นาประเทศ มีอานาจและมีความเป็นสมมติเทพอย่างสมบูรณ์ รวมทั้ง ยังเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเป็นประชาธิปไตย
และรับใช้ประชาชน
กรอบความคิดที่ใช้วิจัย

แนวคิดราชาชาตินิยม

แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธย
ศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการศึกษาของวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์แนวคิดราชาชาตินิยมในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์แนวคิดราชาชาตินิยมที่
ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากหนังสือเรียน 3 เล่ม จานวน 3 สานักพิมพ์
เนื่องจากแบบเรียนดังกล่าวเป็นแบบเรียนที่โรงเรียนระดั บมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น
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มัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งยังเป็นที่นิยมสาหรับอ่านทบทวนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีวิธีการดาเนินการ
วิจัยดังนี้
1. กาหนดแบบเรียนที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดั บชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 3 เล่ม โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบเรียนดังนี้ 1) เป็นแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษาทั่วไป 2) มีขอบเขตของเนื้อหา
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 3) ข้อมูลมีความชัดเจน และมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
4) มีส่วนประกอบของหนังสือเรียน เช่น สารบัญ ดัชนี บรรณานุกรม อภิธานศัพท์ ครบถ้วน และมีลักษณะรูปเล่มกะทัดรัด
คุณภาพของการพิมพ์เชื่อถือได้ และ 5) หนังสือได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย คือ แบบวิเคราะห์ความเป็นราชาชาตินิยมในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
3. วิเคราะห์เนื้อหาในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดราชาชาตินิยม
4. วิเคราะห์เนื้อหาที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดราชาชาตินิยม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษาเอกสาร
5. บั น ทึ ก สาระส าคั ญที่ ได้จ ากการวิ เ คราะห์ แ บบเรีย น ลงในแบบวิ เ คราะห์ค วามเป็ นราชาชาติ นิย มในแบบเรียน
ประวัติศาสตร์ไทย
6. นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4-6 ของแต่ละสานักพิมพ์ มาสรุปแนวคิดราชาชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียน
7. อภิปรายผลการวิเคราะห์ความเป็นราชาชาตินิยมในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยอ้างอิงจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะห์ แนวคิดราชาชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า
1. แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ของ
สานักพิมพ์ ก. ปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดราชาชาตินิยม ดังนี้ การสร้างบ้านแปงเมืองโดยพระมหากษัตริย์ผู้มีอานาจ
และพระปรีชาสามารถในการรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปกแผ่น ปกครองบ้านเมืองตามหลักทศพิธราชธรรม และทรงเป็นธรรม
ราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นดัง สมมติเทพ อวตารลงมาปราบทุกข์เข็ญของอาณาประชาราษฎร์ บทบาทของสถาบันพระ
มหาษัตริย์ที่มีต่อด้านการเมืองการปกครองไทยแต่ละยุคสมัย โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาและวิกฤตการณ์ทางการเมืองในสมัย
ต่าง ๆ ด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ ไม่ว่าจะเป็น เหตุการณ์ รศ.112 เหตุการณ์ 14 ตุลาคม หรือแม้กระทั้งเหตุการณ์
พฤษภาทมิฬ การสร้างสรรค์บ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจผ่า นพระราชพิธีและประเพณีสาคัญต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยที่สถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามามีบทบาทในการ
เจริญสัมพันธไมตรีอย่างเด่นชัด อาทิ การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย อย่างเช่นที่กล่าวว่า “สถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการฟื้นฟูและ
สร้างสรรค์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งที่มาของประเพณี ๆ เรื่อง ล้วนมาจากสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน ”
รวมทั้งการยกย่องสมาชิกพระราชวงศ์ในฐานะบุคคลผู้มีส่วนสาคัญในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย
2. แบบเรี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 -6
ของสานักพิมพ์ ข. ปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดราชาชาตินิยม ดังนี้ สถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาชาติไทย ใน
ฐานะผู้มีบทบาทในการดารงรักษาเอกราชของชาติ ผู้มีส่วนในการสร้างสรรค์และดารงรักษาวัฒนธรรมไทย ผู้มีบทบาทในการ
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เป็นศูนย์รวมความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งบทบาทในการทานุบารุงพระพุทธศาสนา บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์
ในการสร้างสรรค์ชาติไทยตั้งแต่ในสมัยสุโขทั ย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ที่กล่าวถึงตั้งแต่การรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น
การปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชาติ รวมทั้งการสร้างสรรค์ภูมิ
ปัญญาไทย ที่กล่าวยกย่องว่า การสร้างให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิ ตใจของคนไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาที่คน
อยุธยาร่วมใจกันสถาปนาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความเข็มแข็งและมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพของอาณาประชาราษฎร์
โดยทั่วไป นอกจากนี้ยังนาเสนอการปฏิรูปบ้านเมืองในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งการปฏิรูป
บ้านเมืองและการปฏิรูปสังคม ที่กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทาให้ประเทศมีความทันสมัย ทาให้
ไทยรอดพ้นจากยุคจักรวรรดินิยมมาได้เพียงแต่ชาติเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังส่งผลต่อความเจริญของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน
3. แบบเรี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4-6
ของสานักพิมพ์ ค. ปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดราชาชาตินิยม ดังนี้ ความเป็นมาของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่
กล่าวถึง สถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะเป็นศูนย์กลางของสังคมไทย ที่ทรงเป็นประมุขของประเทศ และทรงเป็นศูนย์รวม
จิตใจของคนไทยให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันนามาซึ่งความสงบสุขของอาณาประชาราษฎร์ กล่าวถึงบทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ในการปกป้องและรักษาเอกราชของชาติ ที่พระมหากษัตริย์มีปรีชาสามารถในการรวบรวมบ้านเมืองให้
เป็นปึกแผ่นและปกครองบ้านเมืองตามหลักทศพิธราชธรรม รวมทั้งทรงมีส่วนในป้องกันการรุกรานจากประเทศเพื่อนบ้านและ
ชาติตะวันตก โดยชี้ให้เห็นตั้งแต่ในสมัยสุโขทัยที่พระมหากษัตริย์ทรงดารงฐานะเสมือนบิดาที่ปกครองบุตร ต่อมาทรงเปลี่ยน
สถานะเป็ น ธรรมราชา ที่ ท รงใช้ ห ลั ก ธรรมในการปกครองบ้ า นเมื อ ง ล่ ว งมาจนสมั ย กรุ งศรี อ ยุ ธ ยาและรั ต นโกสิ น ทร์ ที่
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงด ารงฐานะสมมติ เ ทพ ที่ มี อ านาจสู งสุ ด และเป็ น เจ้ า ชี วิ ต ของทุ ก คนในแผ่ น ดิ น ด้ า นการท าบุ บ ารุ ง
พระพุทธศาสนาที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติธรรมด้วยองค์เองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน และมีส่ วนสาคัญในการทานุ
บารุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนา ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ที่พระราชทานโครงการในพระราชดาริ และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แก่ประชาชน และด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบทบาทของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ที่ทรงมีพระราชดาริในการปฏิรูปบ้านเมือง นามาซึ่งความเจริญของบ้านเมืองที่ทัดเทียมกับประเทศในแถบตะวันตก นอกจากนี้
ยังกล่าวถึงบทบาทของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน (สตรี) ที่มีบทบาทในการสร้างสรรค์บ้านเมืองให้มีความอยู่ดีกินดีตั้งแต่ด้าน
การปกป้องบ้านเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา อีกทั้งยังกล่าวถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะบุคคลผู้
มีส่วนสาคัญในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย
ตารางที่ 1 : แสดงสรุปแนวคิดราชาชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แนวคิดราชาชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แนวคิดแบบราชาชาตินิยมแบบดั้งเดิม
- การสร้างบ้านแปลงเมืองโดยสถาบันพระมหากษัตริย์
(Royal Nationalism)
- พระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการกอบกู้
เอกราชและการธารงรักษาอธิปไตยของชาติ
- พระปรี ช าสามารถในการปกครองบ้ า นเมื อ งตามหลั ก
ทศพิธราชธรรมและธรรมราชา
- พระมหากรุณาธิคุณของสถาบั นพระมหากษัตริย์ ที่ มี ต่ อ
ผู้คนต่างชาติเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
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แนวคิดราชาชาตินิยมที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- พระราชอานาจและพระบารมีของพระมหากษัตริย์
- การยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะวีรบุรุษและ
วีรสตรี
แนวคิดแบบราชาชาตินิยมแบบสมัยใหม่
- พระราชอ านาจและพระบารมี ข องพระมหากษั ต ริ ย์ ใ น
(Neo - Royal Nationalism)
ฐานะทรงเป็นสมมติเทพ
- บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นศูนย์
รวมจิตใจและความสามัคคีของคนในชาติ
-พระปรี ชาสามารถของพระมหากษั ต ริ ย์ ใ นการปกป้ อ ง
บ้านเมืองรวมทั้งการสร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญทัดเทียม
นานาอารยประเทศ
- ก า ร ย ก ย่ อ ง ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ ใ น ฐ า น ะ
พระมหากษัตริย์นักประชาธิปไตยและรับใช้ประชาชน ผ่าน
การแก้ไขวิกฤตการณ์ของบ้านเมือง
- พระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีตอ่ การ
พัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ประชาชนในประเทศ
- พระอัจฉริยภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่สร้างความมั่นคงในยุคปัจจุบัน
- บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะมีส่วนสาคัญ
ในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาแบบเรี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4-6
ในภาพรวมของแต่ละสานักพิมพ์ สรุปได้ว่าแบบเรียนส่วนใหญ่เน้นการปลูกฝังความคิดแบบราชาชาตินิยมให้กับผู้เรียน โดยจะ
เน้นเนื้อหาไปในแนวทางการปลูกฝังว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ และทรงมีคุณูปการต่อคนใน
นานานัปการ ไม่ว่าจะเป็นด้า นการปกป้องเอกราชและสร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้คนในชาติ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในเนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ส มั ย หลั ง เหตุ ก าร ณ์ 14 ตุ ล าคม 2516 ที่ มี ก ารยกย่ อ งสถาบั น
พระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก อย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือเหตุการณ์การแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการเมืองและการพัฒนาความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้เป็นผลมาจากจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กาหนดให้ผู้เรียนต้อง
เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทาให้เกิดการปลูกฝังความคิดต่อคนใน
สังคมไทยว่าพระมหากษัตริย์ทรงดารงอยู่ในฐานะประมุขของประเทศรวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทุกยุคทุกสมัย ทาให้
สถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
นอกจากนี้ จ ากการศึ ก ษายั ง พบว่ า แบบเรี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นการเขียนขึ้นที่แฝงด้วยคติทางการเมืองภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ.2475 ที่ก่อนหน้าสถาบันกษัตริย์เป็น
เจ้าของอานาจอธิปไตย ในระบอบสมบูรณญาสิทธิราชย์กลายเป็นระบอบประชาธิปไตย ทาให้กลุ่มชนชั้นนาทางการเมืองเก่า
ย่ อ มสู ญ เสี ย อ านาจ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในแบบเรี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ก็ ยั งคงยกย่ อ ง
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พระราชอานาจ พระราชกรณียกิจ และความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบใหม่ สอดคล้องกับเกษียร เตชะพีระ
และปฤณ เทพนรินทร์ (2555) ที่กล่าวว่า ถ้าเทียบวัดพระราชอานาจในปัจจุบันกลับพบว่าสังคมไทยปกครอง “เสมือนระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ” ซึ่งส่งผลให้การกาหนดโครงเรื่อ งหรือสาระสาคัญของหลักสูตรแกนกลางการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปรากฏ แนวคิด/อุดมการณ์ “ราชา
ชาตินิยม” คือ การอธิบายความหมายของประวัติศาสตร์ไทยผ่านเรื่องราวของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็น
หลัก แม้กระทั่งการเปลี่ยนผ่านมาสู่ระบอบประชาธิปไตย แบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายยังได้
สร้างวาทกรรมหรือความสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะ “ตัวกลาง” ระหว่างความขัดแย้งในทางประชาธิปไตย
หรือเหตุการณ์ทางการเมืองสาคัญ ๆ ของประเทศไทยอยู่เสมอ ๆ สอดคล้องกับงานของธงชัย วินิจจะกูล (2554: 56-65) ที่ได้
กล่าวว่า ราชาชาตินิยมเป็นโครงเรื่อง (Plot) ทางประวัติศาสตร์แบบหนี่งที่ทาหน้าที่ในการกาหนดเนื้อหาประวัติศาสตร์ชาติ
ประวัติศาสตร์ในฐานะเรื่องเล่าแห่งชาติ (National Narative) โดยสร้างให้ “ราชา” กับ “ชาติ” เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมิอาจ
แยกขาดกันได้ นอกจากนี้ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ยังมีการส่งสร้างสถานะของพระมหากษัตริย์ให้กลายเป็น
“นักประชาธิปไตย” จึงทาให้อุดมการณ์ราชาชาตินิยมปรากฎชัดขึ้นในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย เนื่องจากหลักสูตร
การศึกษาตามทฤษฎีของนักวิชาการตะวันตกหลายคน เช่น E. Alberty และ H. Harap (อ้างถึงในรุ่งนภา และคณะ, 2553: 7)
ได้นิยามหลักสูตรแกนกลาง (Core Curriculum) ไว้ว่า เป็นหลักสูตรที่กาหนดสิ่งที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนทุกคนในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดี และมีคุณภาพของชาติ และยังสอดคล้องกับแนวของนักทฤษฎีการศึกษาเชิงวิพากษ์ (ศิวรั กษ์
ศิวารมย์, 2551: 85-86) ที่มองว่า หลักสูตรการศึกษา คือ เนื้อหาความรู้ที่ผ่านการเรียงลาดับก่อนหลังของเนื้อหา ให้มีความ
ต่อเนื่องและสอดคล้องกันไปจนจบหลักสูตร เพื่อทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และความทรงจาทางวัฒนธรรม ที่รัฐต้องการให้รับรู้
และจดจ าไปสู่ ผู้ เ รี ย นหลั ก สู ต รนั้ น ๆ ท าให้ ผู้ เ รี ย นจดจ าความรู้ แ ละความทรงจ านั้ น ไปตลอดชี วิ ต ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามที่
Louis Althusser นั ก คิ ด ชาวฝรั่งเศส (อ้ า งถึ งในกาญจนา แก้ ว เทพ, 2559) ที่ ก ล่ า วถึ งการศึก ษาว่ า เป็ น เครื่ อ งมือ ในการ
ถ่ายทอดความรู้และอุดมการณ์ของรัฐ และสอดคล้องกั บธงชัย วินิจจะกูล (2554: 65) ที่มองว่า การเขียนประวัติศาสตร์แบบ
ไทย คือ การเขียนประวัติศาสตร์จากการชาระพงศาวดารเป็นการเขียนประวัติศาสตร์แบบคัมภีร์ ที่ไม่เน้นการตั้งคาถามและ
การวิเคราะห์ ซึ่งทาให้ประวัติศาสตร์ไทยกลายเป็นยากล่อมประสาทของประวัติศาสตร์ราชาชาตินิ ยมไทย เป็นประวัติศาสตร์
แบบที่คนไทยคาดหวัง ทาให้ขาดการคิด การตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การวิพากษ์วิจารณ์ กลายเป็นประวัติศาสตร์แบบไม่ต้อง
คิดและกลายเป็นจารีตประเพณีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ฉะนั้นเครื่องมือสาคัญของรัฐในการสร้างอุดมการณ์ชาตินิยมตามที่
กล่าวไปข้างต้ นนั้น คือ แบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทย ที่เป็นตามการศึกษาของธงชัย วินิจจะกูล (2554: 59) ที่พบว่า
ประวัติศาสตร์แม่บทแบบราชาชาตินิยม เป็นเรื่องเล่าแบบสมัยใหม่ ว่าด้วยการต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติภายใต้การนาของ
พระมหากษัตริย์ มักมีโครงเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อน นั่น คือ ถูกต่างชาติคุกคาม พระมหากษัตริย์ที่ปรีชาสามารถ ทรงนาการต่อสู้
จนกระทั่งกอบกู้ รักษาเอกราชไว้ได้ มีสันติสุขเจริญรุ่งเรื่องดังแต่ก่อน
นอกจากการแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะสะท้อน
ความเป็นราชาชาตินิยมแล้ว ยังสะท้อนความเป็นชาตินิยมที่นาไปสู่ความคลั่งชาติหรืออคติระหว่างชาติได้ดังที่ เสกสรรค์
ประเสริฐกุล (อ้างถึงในรวิวรรณ รักถิ่นกาเนิด, 2557) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ที่สอนกันอยู่มสี ่วนสร้างความเข้าใจผิดต่อประเทศ
เพื่อนบ้านจนกลายเป็นอคติระหว่างชนชาติในที่สุด เป็นต้น หรือแม้กระทั่งเรื่องราวของการทาสงครามยุทธหัตถีระหว่างอยุธยา
กับหงสาวดีในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้น ในหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จะเป็นไปในทางเดียวกันคือ การสะท้อนถึงการกอบกู้เอกราชจากหงสาวดีหรือ พม่า แต่
สุเนตร
ชุตินธรานนท์ (อ้างถึงในรวิวรรณ รักถิ่นกาเนิด , 2557) กล่าวว่า “ ระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระนเรศวรฯ กระทาคือการไม่
ยอมรับสถานะของพม่า ซึ่งขณะนั้นมีสถานะเป็นราชาเหนือราชาทั้งหลาย ไม่ใช่การกู้เอกราชในความหมายของการต่อสู้
เพื่ อ ให้ ห ลุ ด พ้ น จากการปกครองของเจ้ าอาณานิ ค ม เพราะในขณะนั้ น อยุ ธ ยายั งมีก ษั ต ริย์ ป กครอง” และในแบบเรียน
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ประวัติศาสตร์ไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ก็ยังปรากฏการเขียนประวัติศาสตร์การ
ตี ค วามแบบราชาชาติ นิ ย มที่ ส ร้ า งผลกระทบเชิ ง อคติ ต่ อ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นเป็ น อย่ า งมากซึ่ งเป็ น ไปตามงานเขี ย นของ
ธงชัย วินิจจะกูล (2554: 56 - 65) ที่สะท้อนว่า สยามไม่เคยเสียดินแดน สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความพ่ายแพ้ต่อชาติตะวันตกในการ
แข่งกันผนวกดินแดนเข้ามาเป็นของตนเองให้ได้มากที่สุด เหตุที่ประวัติศาสตร์ไทยอธิบายว่าไทยเสียดินแดนให้ชาติตะวันตก
เป็นผลจากการเขียนประวัติศาสตร์แบบราชาชาตินิยม ซึ่งสอดคล้องกับสุจิตต์ วงษ์เทศ (2557) ที่กล่าวว่า “"ประวัติศาสตร์
แห่งชาติของไทยไม่ยอมรับความจริง จึงมองข้ามข้อมูล ด้วยอคติทางชาติพันธุ์"
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาต่ อ ยอดในแบบเรี ย นประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทย ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ในทุกสานักพิมพ์แล้วทาการสังเคราะห์ข้อมูลในเขิงประวัติศาสตร์ราชาชาตินิยม
2. ควรมีการศึกษาต่อยอดในประเด็นแนวคิด “ชาตินิยมใหม่” ที่ปรากฏใน “คาประกาศแห่งยุค
สมัย” เมื่อ พ.ศ.2543 เพื่อทาการศึกษาความสอดคล้องของประวัติศาสตร์ไทยกับความเป็นชาตินิยมใหม่
3. ครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาที่นาแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ควรมีการศึกษาถึงแนวคิดราชานิยมที่ปรากฏในแบบเรียน เพื่อสร้างการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้ถูกต้องก่อนการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน
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การยกระดับด่านชายแดนต่อการเชื่อมโยงเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้กับราชอาณาจักร
กัมพูชา
The Enhancement of the Border Checkpoints as the linkage of the Border Economic
Cities Southern-Northeast Sub-region toward the Kingdom of Cambodia
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล1
บทคัดย่อ
ผลจากทาเลที่ตั้งที่มีศักยภาพของประเทศไทยส่งผลให้ มูลค่าของการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับราชอาณาจักร
กัมพูชา ถือได้ว่ามีการขยายตัวมากที่สุดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดในภาพรวม และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแนว
ชายแดนด้านอีสานใต้มีจุดผ่านแดนถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนถึง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์
และจังหวัดศรีสะเกษ จึงควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน หลังการเปิดอาเซียน และความสามารถในการ
เข้ า ถึ ง เมื อ งเศรษฐกิ จ ชายแดนอนุ ภูมิ ภาคอี สานใต้ กั บราชอาณาจั ก รกั ม พู ชาจากโครงข่ า ยถนนในปัจ จุ บั น โดยใช้ ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) วิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) ฟังก์ชันเขตการบริการ (Service area)
ผลการศึกษาพบว่า 1) การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่อื่นๆ ในเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาค
อีสานใต้ภายหลังการเปิดอาเซียน มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า และพื้นที่ชุมชน
เมืองและสิ่งปลูกสร้าง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด และ 2) การเชื่อมโยงด่านถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
ของเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ คือ ถนนหมายเลข 24 โดยผ่านถนนสายรองและสายย่อยของจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์-ศรีสะเกษ ผ่านไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา คือถนนหมายเลข 6 ซึ่งเป็นระเบียงเศรษฐกิจใต้ และเป็นเส้นทางเพื่อ
เดินทางสู่เมืองสาคัญคือ เมืองเสียมราฐ เมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ และกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของราชอาณาจักร
กัมพูชา เพื่อการเดินทางและการขนส่งสินค้า โดยโครงข่ายการเชื่อมโยงเมืองอยู่ระยะทางไม่เกิน 150 กิโลเมตร ซึ่งสั้ นกว่า
ระยะจากด่านชายแดนภาคตะวันออกของไทยที่ต้องใช้ระยะมากกว่า 200 กิโลเมตรในการเดินทางถึงเมืองเสียมราฐ
คำสำคัญ: การยกระดับด่านชายแดน เมืองเศรษฐกิจชายแดน อนุภูมิภาคอีสานใต้ การค้าชายแดน
Abstract
As result of the potential location of Thailand, it has effectted to increase the value of border trade
with neighboring countries, especially the Kingdom of Cambodia. It had the greatest expansion and coutinue
to increase in whole border trade of Thailand. With the Southern-Northeast Sub-region border, there were
2 permanent borders checkpoints and 1 temporary custom and border protevtion offices in 3 provinces;
Burrirum, Surin, and Srisaket. Hence, after the ASEAN opened, aim to study in landuse of Border Economic
Cities (Burirum-Surin-Srisaket) change and to find a service area from present network with the Kingdom of

1 อาจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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Cambodia. The methodology used Geographic Information System (GIS) analysis the road network and
service area.
The results showed that 1) the landuse of forest areas and misscellonus areas had trend to decreas.
In industrial and warehouse areas and urban and communities. 2) the permanent borders checkpoints and
temporary custom and border protevtion offices was the main road No. 24 in Thailand through the subroad of Buriram-Surin-Sisaket province passed to the main road no. 6 of the Kingdom of Cambodia which is
the Southern Economic Corridor and the path of travel. To the important cities were Siam Reap, the World
heritage city and Phnom Penh, the capital city of Cambodia. By linkage network has exceeding 150
kilometers which shorter than the distance from Eastern border of Thailcnd that requires more than 200
kilometers to Siam Reap.
Keywords: Enhancement of the border checkpoints, border economic cities, Southern-northeast sub-region,
Border trade
บทนา
ผลจากความเป็นภูมิภาคอาเซียนทาให้ตลาดของทั้งภูมิภาคกลายเป็นตลาดเดียวกัน คือมีระบบเศรษฐกิจร่วมกันโดย
ผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างสะดวก ประเทศไทยมีความได้เปรียบจากทาเลที่ตั้ง เป็นผลให้เกิดศักยภาพต่อการ
ลงทุนและโลจิสติกส์ ปรากฏให้เห็นเด่นชัดจากมูลค่าของการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อน
บ้านที่เพิ่มสูงขึ้น อาทิ มูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชาที่เพิ่มขึ้นอย่ าง
ต่อเนื่องจาก พ.ศ. 2560 ถึงร้อยละ 21.89 คิดเป็นมูลค่า 22,140.24 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2562 (เดือนมกราคม) นับเป็นการ
ขยายตัวด้านการค้าชายแดนที่มากที่สุดกับประเทศเพื่อนบ้านในภาพรวมทั้งหมด (กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน,
2562) เพราะประเทศไทยมีระยะทางติดต่อถึง 803 กิโลเมตร มีด่านถาวรที่สามารถส่งสินค้าออกไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาได้
ถึง 6 แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี ตราด สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และในอนาคตแห่งที่ 7 จากการยกระดับด่าน
ผ่อนปรนการค้าชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงไม่ควรละเลยตลาดการค้าในราชอาณาจักรกัมพูชาที่ยังเคยเป็นตลาดการค้าเก่าแก่
ของไทย สินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังคงครองตลาด ถึงแม้ว่าจะมีราคาสินค้าสูงกว่าสินค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนและเวียดนาม เพราะสินค้าไทยยังคงความมีคุณภาพมากกว่า (ปิยนุช ผิวเหลือง, 2560 : ออนไลน์)
รูปแบบการค้ามีทั้งแบบซื้อขายระหว่างคนในพื้นที่อาศัยบริเวณจังหวัดชายแดน และระหว่างผู้ประกอบการจากส่วนกลางและ
ที่อื่นๆ ประกอบกับฝั่งราชอาณาจักรกัมพูชามีนโยบายเปิดเสรีทางการค้าเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลก ดังตัวอย่างการให้เปิด
บ่อนคาสิโนอย่างเป็นทางการ และเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตและการขยายตั วทางเศรษฐกิจ จึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สร้างถนน ทางด่วน สะพาน สนามบินแห่งใหม่ในเสียมราฐ และกิจการด้านพลังงานขนาดใหญ่ ในราชอาณาจักร ซึ่งมีการลงทุน
ร้อยละ 44 จากกลุ่มทุนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน คิดเป็นมูลค่า 1.92 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (นับตั้งแต่ พ.ศ. 2537-2557)
(โพสต์ทูเดย์, 2560 : ออนไลน์)
จากสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักร
กัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่าน
ชายแดนไทย-กัมพูชา ประเทศไทยได้มีแนวทางส่งเสริมและแนวทางปฏิบัติหลายวิธี อาทิ กรมการค้าต่างประเทศได้จัดงาน
หุ้นส่วนเศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชาขึ้น (25-26 กุมภาพันธ์ 2562) เพื่อจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ
ในธุรกิจกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม (รวมอาหารเสริม) กลุ่มสินค้าอุ ปโภคบริโภค (รวมสินค้าสุขภาพและความงาม) กลุ่ม
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เครื่องจักรกลการเกษตรและผลิตภัณฑ์ และกลุ่มยานยนต์ และอะไหล่ (โพสต์ทูเดย์, 2562 : ออนไลน์) รวมถึงการผลักดันให้
เกิดการขยายการค้าชายแดนด้านอีสานใต้เพิ่มขึ้นด้านตะวันออกเพราะพื้นที่อีสานใต้มีลักษระภูมิประเทศเป็นพื้น ที่ราบ
ต่อเนื่องกันตั้งแต่บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ และสามารถเชื่อมต่อออกสู่เวียดนามได้ในระยะใกล้ (ปิยาณี รุ่งรัตน์ธวัชชัย และยง
ยุทธ สถานพงษ์, 2553 : ออนไลน์) และสามารถเข้าถึงเมืองหลักของราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเสียมราฐได้สะดวกและเป็น
ระยะทางสั้นกว่าช่องทางด้านตะวันออกของประเทศไทย โดยมีระยะทาง 135 กิโลเมตร (จากด่านช่องสะงา) และ 170
กิโลเมตร (จากด่านช่องจอม)
ดังนั้น การยกระดับด่านบริเวณพื้นที่เมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ จากด่านผ่อนปรนการค้าชายแดนให้
เป็นด่านถาวรสามารถส่งออกสินค้า บริเวณด่านช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเชื่อม
บ้านจุ๊บโกกี อาเภอบันเตียอาปึล จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา (สุรชัย พิรักษา, 2559 : ออนไลน์ และ พิกุล แก้วหา
วงษ์, 2559 : ออนไลน์) บริเวณด่านช่องสะงา ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเชื่อมกับบ้านจวม อาเภออัล
ลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา และมีความพยายามในการเจรจาเพื่อให้เกิดการเปิดจุดผ่อนปรนบริเวณอาเภอ
ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เชื่อมกับอาเภอตรอเปียงปราสาท จังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา (เสริมพงษ์ ทองสัมฤทธิ์,
2558 : ออนไลน์) รวมถึงการรื้อฟื้นแนวคิดเขตเศรษฐกิจพิเศษกาบเชิง เพื่อยกระดับศักยภาพของด่านช่องจอม บ้านด่าน
พัฒนา ตาบลด่าน อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมกับบ้านโอร์เสม็ด อาเภอสาโรง จังหวัดอุดรมีชัย (นพรัตน์ กิ่งแก้ว, 2559
: ออนไลน์) เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับประเทศไทยในการแข่งขันในอาเซียน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้หลังการเปิดอาเซียน
2. เพื่อศึกษาความสามารถในการเข้าถึง เมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้กับราชอาณาจักรกัมพูชาจาก
โครงข่ายถนนในปัจจุบัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ที่มีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา
และเป็นจุดผ่านแดนถาวรหรือจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนกับราชอาณาจักรกัมพูชา ดังนี้ (ภาพที่ 2)
1.1 จังหวัดบุรีรัมย์ คือ ด่านช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด เป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน
1.2 จังหวัดสุรินทร์ คือ ด่านช่องจอม บ้านด่านพัฒนา ตาบลด่าน อาเภอกาบเชิง เป็นด่านถาวร
1.3 จังหวัดศรีสะเกษ คือ ด่านช่องสะงา ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ เป็นด่านถาวร
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ วิเคราะห์ ก ารเปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน เมือ งเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาค
อีสานใต้ ด้วยภาพจากดาวเทียม Landsat 5 และ Landsat 8 และสารวจภาคสนาม เพื่อหาความสามารถในการเข้าถึงเมือง
เศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้กับราชอาณาจักรกัมพูชาจากโครงข่ายถนนในปัจจุบัน
3. ขอบเขตด้านเวลา แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก่อ นการเปิด ภูมิภ าคอาเซีย น จานวน 2
ช่วงเวลาคือ พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2555 และหลังการเปิดภูมิภาคอาเซียน คือ พ.ศ. 2560

- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -

590

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

กรอบความคิดที่ใช้วิจัย
การภูมภิ าคเปิดอาเซียน (พ.ศ.2558)
สารวจภาคสนาม
วิเคราะห์ภาพจากดาวเทียม
การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมภิ าคอีสานใต้
วิเคราะห์ระยะการเข้าถึงด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ความสามารถในการเข้าถึงเมืองเศรษฐกิจชายแดน
อนุภูมิภาคอีสานใต้กบั ราชอาณาจักรกัมพูชาจาก
โครงข่ายถนนในปัจจุบัน
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. แหล่งข้อมูลในการวิจัย
1.1 เอกสาร ตารา วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1.1 ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป็ น มา ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ เศรษฐกิ จ สั งคม และ
วัฒนธรรม บริเวณเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.1.2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการค้าชายแดนของประเทศไทย จากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
1.1.3 ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 และ Landsat 8 เพื่อศึกษาการเปลี่ ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ทีดิน ดังนี้ 1) ก่อ นการเปิดภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ภาพจากดาวเทียม Landsat 5 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545 และ
ภาพจากดาวเทียม Landsat 5 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 และ 2) หลังการเปิดภูมิภาคอาเซียน ได้แ ก่ ภาพจากดาวเทียม
Landsat 8 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
1.2 ข้อมูล จากการสารวจภาคสนาม บริเวณด่านถาวรและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนตามแนวชายแดน
บริเวณอนุภูมิภาคอีสานใต้ของประเทศไทย เพื่อหาเส้นทางในการเข้าถึงด่านชายแดน และเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
กับข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ประสาน สืบค้น ติดต่อขอเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 : แสดงการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา
พื้นที่
วันที่เก็บข้อมูล
หน่วยงาน
จังหวัดบุรีรัมย์
23 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตาบลจันทบเพชร
สานักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
21 พฤษภาคม 2561
เทศบาลตาบลด่าน
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
ด่านศุลกากรช่องจอม
จังหวัดศรีสะเกษ
22 พฤษภาคม 2561
องค์การบริหารส่วนตาบลไพรพัฒนา
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
2.2 ด าเนิ น การจั ด กระท าข้ อ มู ล ภาพถ่ า ยจากดาวเที ย ม Landsat 5 คื อ ก่อ นการเปิด ภูม ิภ าคอาเซีย น
จานวน 2 ช่วงเวลาคือ พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2555 และหลังการเปิดภูมิภาคอาเซียน คือ พ.ศ. 2560
2.3 งานสารวจและเก็บข้อมูลในภาคสนาม และตรวจสอบความถูกต้องจากการตีความและวิเคราะห์ข้อมูล
ภาพถ่ายจากดาวเทียมในพื้นที่จริง
3. การจัดกระทาฐานข้อมูล โดยการนาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ เช่น
ข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม มาเป็นหลักในการจัดกระทาข้อมูล โดยนามาจัดระบบ ตรวจสอบ และเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลภาคสนาม
4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
4.1 วิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เมื อ งเศรษฐกิ จ ชายแดนอนุ ภู มิ ภ าคอี ส านใต้ ใ น
3 ช่วงเวลา เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลา ด้วยวิธีผสม.
สีเท็จ เพื่อเน้นคุณลักษณะของการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความแตกต่างกันให้เด่นออกมาในช่วงคลื่นที่ไม่สามารถมองเห็นด้วย
ตาเปล่า
4.2 วิเคราะห์หาความสามารถในการเข้าถึง เมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ กับราชอาณาจักร
กัมพูชาด้วยโครงข่ายถนนในปัจจุบัน ด้วยการวิเคราะห์โ ครงข่าย (Network analysis) บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เป็นการวิเคราะห์เส้นทางที่เชื่อมจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นโครงข่ายเชิงพื้นที่ ภายใต้การกาหนดการใช้พื้นที่
ให้บริการที่ขึ้นกับระยะทางและระยะเวลาในการเดินทาง เพื่อหาเขตการบริการ (Service area) ซึ่งเป็นการคานวณหารัศมี
บริการจากด่านชายแดน โดยควบคุมด้วยข้อจากัดด้านระยะเวลาในการเคลื่อนที่ไปบนถนนจริง เพื่อหาเขตบริการทั้งภายใน
พื้นที่และนอกพื้นที่ด่านชายแดนในระยะเวลาและระยะทางที่กาหนดบนโครงข่ายถนน คือระยะทางเข้าถึงเป็น 3 ช่วงระยะทาง
คือ 100 กิโลเมตร, 150 กิโลเมตร และ 200 กิโลเมตร อยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือคุ้มค่าที่สุด
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ภาพที่ 2 พื้นที่ศึกษา
ผลการวิจัย
จากการสารวจและเก็บข้อมูลในภาคสนาม พบว่า พื้นที่ศึกษาเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ มีพื้นทีร่ วม
27,261.99 ตารางกิโลเมตร ทั้ง 3 จังหวัดนี้มีอาณาเขตเชื่อมต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา ได้แก่ จังหวัดอุดรมีชัย โดยใช้เวลา
เพียง 30 นาที เมืองเสียมราฐ โดยใช้เวลาเพียง 1.30-2 ชั่วโมง และใช้ระยะเวลา 5 ชั่วโมงสามารถเดินทางโดยรถยนต์สู่กรุง
พนมเปญ เมืองหลวงของราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จังหวัดบุรีรัมย์ มีขนาดพื้นที่มากที่สุดคือ 10,298.04 ตารางกิโลเมตร สามารถเชื่อมโยงสู่ราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยผ่านด่านช่องสายตะกู ที่บ้านสายโท 6 ใต้ ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด อยู่ตรงข้ามช่องจุ๊บโกกี อาเภอบันเตียอาปีล
จังหวัดอุดรมีชยั เมื่อ พ.ศ. 2545 ได้รับการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า มีเวลาเปิด-ปิดตั้งแต่ 8.00-15.00 น. เฉพาะวันศุกร์ถึง
วันอาทิตย์ (3 วัน/สัปดาห์) และห่างจากชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา 2 กิโลเมตร แต่อนุญาตให้มีการผ่านแดนได้เฉพาะคน
ไทยเท่านั้น
2. จังหวัดศรีสะเกษ มีขนาดพื้นทีจ่ านวน 8,839.90 ตารางกิโลเมตร สามารถเชื่อมโยงสู่ราชอาณาจักรกัมพูชาโดย
ผ่านด่านช่องสะงา ที่ตาบลไพรพัฒนา อาเภอภูสิงห์ เปิดเป็นจุดผ่านแดนถาวรตั้งแต่ พ.ศ. 2546 มีเวลาเปิด -ปิดตั้งแต่ 8.0022.00 น. อยู่ตรงข้ามอาเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย
3. จังหวัดสุรินทร์ มีขนาดพื้นที่จานวน 8,124.06 ตารางกิโลเมตร สามารถเชื่อมโยงสู่ราชอาณาจักรกัมพูชาโดย
ผ่านด่านช่องจอม ที่บ้านด่านพัฒนา ตาบลด่าน อาเภอกาบเชิง มีระยะทางห่างจากอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ 69 กิโลเมตร
และห่างจากชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชา 1.2 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแนวช่องเขาของเทือกเขาพนมดงรัก อยู่ตรงข้ามบ้าน
โอร์เสม็ด อาเภอสาโรง จังหวัดอุดรมีชัย เปิดด่านตั้งแต่ พ.ศ. 2520 และปิดด่านลงเนื่องจากสงครามในราชอาณาจักรกัมพูชา
และเปิดด่านขึ้นอีกครั้ง พ.ศ. 2542 มีสถานะเป็นจุดผ่านแดนถาวร มีเวลาเปิด-ปิดตั้งแต่ 8.00-22.00 น. ของทุกวัน
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1. การใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ พบดังนี้
พ.ศ. 2545 พบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 73.02 (19,906.65 ตาราง
กิโลเมตร) รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 18.96 (5,170.10 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 3.80 (1,034.75 ตาราง
กิโลเมตร) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 2.93 (797.94 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่แหล่งน้า ร้อยละ 1.29 (351.81 ตาราง
กิโลเมตร) และพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ร้อยละ 0.005 (0.75 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด (ตารางที่ 2
และภาพที่ 3)
พ.ศ. 2555 พบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 76.87 (20,956.45 ตาราง
กิโลเมตร) เช่นเดียวกับ พ.ศ. 2545 รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 10.56 (2,879.13 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้าง ร้อยละ 6.12 (1,669.25 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่แหล่งน้า ร้อยละ 3.14 (856.06ตารางกิโลเมตร) พื้นที่อื่นๆ ร้อยละ
3.19 (869.87 ตารางกิโลเมตร) และพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ร้อยละ 0.11 (31.23 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา
ทั้งหมด (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4)
พ.ศ. 2560 พบการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 76.88 (20,959.92 ตาราง
กิโลเมตร) เช่นเดียวกับ พ.ศ. 2555 รองลงมาคือ พื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 10.33 (2,815.80 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง ร้อยละ 6.44 (1,756.47 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่แหล่งน้า ร้อยละ 3.24 (882.72 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่อื่นๆ ร้อยละ 2.95
(803.35 ตารางกิโลเมตร) และพื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ร้อยละ 0.16 (43.72 ตารางกิโลเมตร) ของพื้นที่ศึกษา (ตาราง
ที่ 2 และภาพที่ 5)
ตารางที่ 2 : แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภู มิภาคอีสานใต้ ที่มา : การตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม
Landsat5 พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2545
ประเภทการใช้
ประโยชน์ที่ดิน

ตร.กม.

พ.ศ. 2555

ร้อยละ

ตร.กม.

พ.ศ. 2560

ร้อยละ

ตร.กม.

ร้อยละ

U
I
A
F
W
M

797.94
0.75
19,906.65
5,170.10
351.81
1,034.75

2.93
0.0005
73.02
18.96
1.29
3.80

1,669.25
31.23
20,956.45
2,879.13
856.06
869.87

6.12
0.11
76.87
10.56
3.14
3.19

1,756.47
43.72
20,959.92
2,815.80
882.73
803.35

6.44
0.16
76.88
10.33
3.24
2.95

รวมทั้งสิ้น

27,261.99

100.00

27,261.99

100.00

27,261.99

100.00

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง (%)
พ.ศ.
พ.ศ.
254525452555
2560
10.92
406.40
0.53
(-)4.43
14.33
(-)1.59

8.01
381.96
0.35
(-)3.04
10.06
(-)1.49

หมายเหตุ : U คือ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง I คือ พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า A คือ พื้นที่เกษตรกรรม F คือ พื้นที่ป่าไม้ W คือ พื้นที่แหล่ง
น้า และ M คือ พื้นที่อื่นๆs
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ภาพที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเศรษฐกิจชายแดน
อนุภูมิภาคอีสานใต้ พ.ศ. 2545

ภาพที่ 4 การใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเศรษฐกิจชายแดน
อนุภูมิภาคอีสานใต้พ.ศ. 2555

ภาพที่ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเศรษฐกิจชายแดน
อนุภูมิภาคอีสานใต้พ.ศ. 2560
ที่มา : การตีความจากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat5 พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560

ดังนั้น ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2555) พบว่า พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า มีการ
เปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 406.40 ต่อปี พื้นที่แหล่งน้าเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 14.33 ต่อปี พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 10.92 ต่อปี และพื้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.53 ต่อปี
ในขณะที่พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.43 ต่อปี และพื้นที่อื่นๆ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.59 ต่อปี ตามลาดับ
และในระยะ 15 ปีผ่านมา (พ.ศ. 2545-2560) มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
381.96 ต่อปี พื้นที่แหล่งน้าเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 10.06 ต่อปี พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นร้อยละ 8.01 ต่อปี และ
พื้นที่เกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.35 ต่อปี ในขณะที่พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 3.04 ต่อปี และพื้นที่อื่นๆ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.49 ต่อปี ตามลาดับ
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ทั้งนี้ การใช้ประโยชน์ที่ดินเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ มักพบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ และ
พื้นที่อื่นๆ เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่อุตสาหกรรมและคลังสินค้า พบการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ พบในอาเภอเมือง อาเภอคูเมือง และอาเภอกระสัง ส่วนจังหวัดสุรินทร์
พบในอาเภอเมือง อาเภอชุมพลบุรี อาเภอจอมพระ และอาเภอบัวเชด และจังหวัดศรีสะเกษ พบในอาเภอเมือง และอาเภอ
ภูสิงห์
2. ความสามารถในการเข้าถึง เมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ กับราชอาณาจักรกัมพูชาด้วย
โครงข่ายถนนในปัจจุบัน
ถนนหมายเลข 24 นับได้ว่าเป็นเส้นเลือดหลักของเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ ใช้ประโยชน์
สาหรับการเดินทางและการขนส่งสินค้า และยังเป็นถนนเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนระหว่างประเทศไทยโดยผ่านถนนสายรอง
และสายย่อยของแต่ละจังหวัด ไปยังจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ได้อย่างสะดวก เพราะจังหวัดอุดรมีชัยเป็นจังหวัด
ที่อยู่ตอนบนเหนือของราชอาณาจักรกัมพูชา วางตัวทอดยาวตามแนวตะวันตกและตะวันออก อยู่ด้านใต้ของอนุภูมิภาคอีสาน
ใต้ของประเทศไทยทั้ง 3 จังหวัด (บุรีรัมย์ -สุรินทร์-ศรีสะเกษ) จากอดีตถึงปัจจุบันด่านช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ยังคงเป็ น
ช่องทางเชื่อมสู่จังหวัดอุดรมีชัยได้สะดวก ใช้ในการคมนาคมและขนส่งสินค้าจากประเทศไทยสู่ราชอาณาจักรกัมพูชา ผ่าน
จังหวัดอุดรมีชัยเชื่อมไปยังถนนหมายเลข 6 ดังนี้ (ภาพที่ 6)
- การเชื่อมจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนด่านช่องสายตะกู ตาบลจันทบเพชร อาเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ ด้วยถนนหมาย 224 เชื่อมต่อไปยังถนนหมายเลข 2407 และเชื่อมเข้าสู่ถนนหมายเลข 56 ไปยังถนนหมายเลข 6 ของ
ราชอาณาจักรกัมพูชา
- การเชื่อมโยงด่านถาวรด่านช่องจอม บ้านด่านพัฒนา ตาบลด่าน อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยถนน
หมายเลข 214 เชื่อมต่อกับถนนหมายเลข 2122 และเชื่อมเข้าสู่ถนนหมายเลข 68 ไปยังถนนหมายเลข 6 ของราชอาณาจักร
กัมพูชา
- การเชื่ อ มโยงด่ า นถาวรด่ า นช่ อ งสะงา ต าบลไพรพั ฒ นา อ าเภอภู สิ งห์ จั งหวั ด ศรี ส ะเกษ ด้ ว ยถนน
หมายเลข 2201 และเชื่อมเข้าสู่ถนนหมายเลข 67 ไปยังถนนหมายเลข 6 ของราชอาณาจักรกัมพูชา
โดยถนนหมายเลข 6 ของราชอาณาจักรกัมพูชานั้น ถูกกาหนดให้เป็นถนนระเบียงเศรษฐกิจใต้ (Southern
Economic Corridor) ซึ่งเป็นถนนสายหลักของราชอาณาจักรกัมพูชา และใช้เป็นเส้นทางเพื่อเดินทางจากตะวันตกเฉียงเหนือ
ลงสู่ตะวันออกเฉียงใต้ได้ โดยเส้นทางดังกล่าวสามารถเดินทางเข้าสู่เมืองสาคัญของราชอาณาจักรกัมพูชา คือ เมืองเสียมราฐ
เมืองมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ และกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของราชอาณาจักรกัมพูชาได้
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ภาพที่ 6 โครงข่ายคมนาคมเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภมู ิภาคอีสานใต้ กับราชอาณาจักรกัมพูชา ที่มา : การสารวจภาคสนาม
และเมื่อนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาวิเคราะห์ความสามารถในการเข้าถึงเมืองเศรษฐกิจชายแดน
อนุภูมิภาคอีสานใต้ กับราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยโครงข่ายถนนในปัจจุบัน กาหนดระยะทางจากด่านชายแดนตั้งแต่ 100
กิโลเมตร 150 กิโลเมตร และ 200 กิโลเมตร และเปรียบเทียบกับด่านชายแดนภาคตะวันออกของประเทศไทย พบว่า เมือง
เศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ สามารถเชื่อมโยงถึงเมืองเสียมราฐ ได้ในระยะไม่เกิน 150 กิโลเมตร ในขณะที่ด่าน
ชายแดนภาคตะวันออกของไทยต้องใช้ระยะมากกว่า 200 กิโลเมตรในการเดินทางถึงเมืองเสียมราฐ (ภาพที่ 7)
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ภาพที่ 6 ความสามารถในการเข้าถึงเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภมู ิภาคอีสานใต้กับราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยโครงข่ายถนนใน
ปัจจุบัน ที่มา : การสารวจภาคสนาม และการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
สรุปและอภิปรายผล
ประเทศไทยมีการค้าบริเวณชายแดนราชอาณาจักรกัมพูชามาอย่างยาวนาน และทารายได้ให้กับประเทศไทยอย่าง
มาก ซึ่งด่านชายแดนในภาคตะวันออกเชื่อมโยงการค้ากับราชอาณาจักรกัมพูชานั้น เป็นการค้าชายแดนผ่านด่านถาวรใน
จังหวัดตราด จันทบุรี และสระแก้ว (ปราจีนบุรีในอดีต) ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อมโยงการค้ากับราชอาณาจักร
กัมพูชา ผ่านด่านในจังหวัดบุรีรัมย์ -สุรินทร์-ศรีสะเกษ ประเทศไทยมีนโยบายเพิ่มระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เจรจา
ความร่วมมือเพื่อเพิ่มจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนให้มีมากขึ้น และพยายามยกระดับด่านผ่อนปรนการค้าชายแดนให้เป็ นด่าน
ถาวร ประกอบกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ สามารถสื่อสารภาษาราชอาณาจักร
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กัมพูชาได้ ทั้งนี้ ผลจากการยกระดับด่านชายแดนและความสามารถในการเข้าถึง เมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้
กับราชอาณาจักรกัมพูชาด้วยโครงข่ายถนนในปัจจุบัน ดังนี้
1. เกิ ด การผลักดัน เป็ นศู นย์ กลางทางการแพทย์ใ นเมื องเศรษฐกิ จชายแดนอนุภู มิภาคอีสานใต้ เพื่ อ ให้ ค นจาก
ราชอาณาจักรกัมพูชาเดินทางเข้ามาใช้บริการรับการรักษาภายในประเทศไทยให้เพิ่มสูงขึ้น และยังสามารถส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อกี ทางหนึ่ง จัดได้ว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของจังหวัด
สุรินทร์ที่มีเศรษฐีกัมพูชาแห่รักษาตัวเต็มโรงพยาบาล (โพสต์ทูเดย์, 2559 : ออนไลน์)
2. เกิดการผลักดันเป็นศูนย์กลางการอบรมทักษะการโรงแรมในระดับ 4-5 ดาว ได้แก่ การให้บริการลูกค้า การใช้
ภาษาและการสื่อสาร เพราะเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากในราชอาณาจักรกัมพูชา เพราะในราชอาณาจักรกัมพูชามีศูนย์อบรม
เพื่อพัฒนาทักษะไม่กี่แห่ง สอดคล้องกับภัทรานิษฐ์ เอี่ยมศิริ (2562) นักวิเคราะห์เศรษฐกิจของธนาคารไทยพาณิชย์ เสนอให้มี
การผลักดันอนุภูมิภาคอีสานใต้เป็นศูนย์กลางการอบรมและโรงแรม
3. เป็นการดึงดูดนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของระบบเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาค
และสร้างรายได้ให้กับเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ ผลักดันให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในลักษณะคลัสเตอร์เพื่อ
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร สอดคล้องกับการขอจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของอีสาน
ล่าง (นิลา สิงห์คีรี, 2558)
4. เกิดนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศไทย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับราชอาณาจักรกัมพูชา
ในลักษณะการท่องเที่ยวอารยธรรมอี สานใต้-อารยธรรมขอม เป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยกับแหล่งมรดก
โลกเมืองเสียมราฐ
5. เกิดการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ร่วมกับราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อการเดินทางและการขนส่ง
สินค้าและเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน
ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ เป็ น การรองรั บ การเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ จากการยกระดั บ ด่ า นชายแดน ควรมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ควรมีการเตรียมความพร้อมดังนี้
1. สนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา โดยการสนับสนุนการ
พัฒนาแบบเมืองคู่แฝด เหมือนการพัฒนาเมืองคู่แฝดของประเทศไทยกับประเทศลาว หรือประเทศเมียนมา
2. จัดให้มีการวางผังเมืองเฉพาะบริเวณด่านชายแดนของเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ เพื่อควบคุม
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณชายแดน รองรับการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม และระบบเศรษฐกิจ
3. ส่ งเสริ ม ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น การค้ า การบริ ก าร ให้ กั บ ผู้ ป ระกอบการในเมื อ งเศรษฐกิ จ ชายแดน
อนุภูมิภาคอีสานใต้ ให้รู้ถึงกฎหมาย ระเบียบ ของทั้งในประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างถูกต้อง
4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและสร้างสนามบินในบริเวณจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นการขยายโครงข่ายการเชื่อมโยง
ระบบคมนาคมขนส่งระหว่างถนน-ราง-สนามบิน สาหรับการเดินทางและการขนส่ง เพราะหากประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ
จาเป็นต้องใช้บริการสนามบิ นต้อ งเดิน ทางไปใช้บริ การยั งจั งหวัด บุรีรัมย์หรือ อุบลราชธานี แต่หากมีสนามบินใน จั งหวั ด
ศรีสะเกษ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้
5. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและสร้างถนนสายย่อยให้เกิดการเชื่อมโยงกับถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้เกิด
ความเป็นโครงข่ายในการเข้าถึงด่านชายแดนบริเวณเมืองเศรษฐกิจชายแดนอนุภูมิภาคอีสานใต้ เพื่อให้เกิดศักยภาพในการ
ลงทุนและการให้บริการ
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การประเมินสภาพการจราจรจากข้อมูลสื่อสังคม
Traffic Condition Estimation from Social-based Data
อสมาภรณ์ สิทธิ1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีการรับรู้ทางสังคมที่มีความเชื่อมโยงกับการจราจรบนท้องถนน
โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์เหมืองข้อความที่เกี่ยวข้องกับการจราจรจากผู้ใช้เครือข่ายสังคม (social network) ในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวสามารถนาไปใช้สาหรับประเมินการจราจรเชิงพื้นที่ของข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ที่เชื่อมโยง
กับระบบการคมนาคมขนส่ งในปั จจุบั น แสดงให้เห็นถึงปัจจัย ที่มี อิท ธิ พลต่อ กิจ กรรมต่า งๆ ที่เกิดขึ้นบนท้อ งถนน ได้แก่
ความสามารถในการเข้าถึง โครงสร้ างพื้นฐาน การให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบคมนาคมขนส่ง และการบริการที่มี
ความสาคัญ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา แก้ไข และป้องกัน เพื่อลดจานวนการเกิดอุบัติเหตุ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งจะช่วยให้
ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับขี่และสัญจรในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
คำสำคัญ: การจราจร เหมืองข้อมูล สื่อสังคม
Abstract
This research aims to analyze the estimation of traffic condition from the geo-tagged information
in Bangkok, Thailand using data mining technique. The significant of the research are implementing VGI
information with for transportation application, and using natural languege processing method to mine
traffic events. The check-in information is utilized using database management system, text mining and
pattern analysis in order to refer traffic events which can be related connectivity, accessibility, infrastructure,
internet network services provider, transportation and other important facilities. The contribution of this
research could be the baseline to shows the relationship with user behaviour regarding transportation
tracking using geographical of social media technology.
Keywords: Traffic conditions, Social sensing, Text mining
บทนา
โลกในยุคโลกาภิวัตน์มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ การ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตทาให้ประชาชนได้รับข่าวสารผ่านสื่อที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วโลกทาให้สามารถติดต่อกันได้อย่างไร้พรมแดน การพัฒนาเครื่องมือสื่อสารและการ
ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมก่อให้เกิดความสะดวกในการดาเนินชีวิตประจาวันในยุคปัจจุบัน
เทคโนโลยีการรับรู้ทางสังคม (Social Network Service) เป็นบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ที่ให้ผู้คน
ทั่วโลกสามารถเข้ามาใช้บริการร่วมกันได้ กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถทาความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิ ดเห็นหรือเชื่อมโยงข้อมูล
1

อาจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
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กิจกรรมความสนใจในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง บริการสังคมออนไลน์มักจะประกอบไปด้วย การส่งข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ
เป็นต้น Social Network ยังเป็นรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ที่สามารถขจัดขีดจากัดทางด้านเวลา ระยะทาง และงบประมาณ
ต่างๆ จึงได้รับการตอบรั บอย่างรวดเร็ว โดยมีจุดเด่น คือ ทาให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เช่น ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือการเกิดอุบั ติเหตุ การให้บริการนาทาง การให้ บริการ
ข้อมูลต่างๆ หรือทางด้านการจราจรและระบบขนส่ง ได้นามาใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลการจราจร สภาพความแออัด อุบัติเหตุ และ
สภาพอากาศที่ส่งผลต่อการจราจร (Napong, 2011) หรือพูดคุยตอบคาถาม ทาให้สามารถสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างเป็น
สาธารณะ
ในงานวิจัยนี้ เป็นการนาข้อมูลจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลตนเอง ข้อมูลภาพ เสียง วิดีโอ และสถ านที่ใน
รู ป แบบของการระบุ ต าแหน่ ง จากโปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ ใ ห้ ก ลุ่ ม คนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มจากหลากหลายแหล่ ง ข้ อ มู ล
(Crowdsourcing) ผ่ า นการเรี ย กใช้ เ อพี ไ อ (Application programming interface : API) ในด้ า นของแพลตฟอร์ ม เว็ บ
โปรแกรมโปรแกรมมิ่ง (Web programing platform) เช่น เอชทีเอ็มแอลรุ่นที่ 5 (HTML5) เฟสบุ้ค (Facebook) ฟลิกเกอร์
(Flickr) และทวิตเตอร์ (Twitter) ได้มีการสนับสนุนส่วนที่สนับสนุนการใช้งานสาหรับการบรรจุข้อมูลการระบุตาแหน่งทาง
ภูมิศาสตร์ (Geo-location) ในการได้มาซึ่งข้อมูลระบุตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geotagged data) เข้าไปด้วย เทคโนโลยี
เหล่านี้ช่วยอานวยความสะดวกให้เกิดการสร้างข้อมูลทางภูมิศาสตร์ขึ้นและกระจายข้อมูลได้ ซึ่งมีการนาเสนอข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์ของรูปแบบการดาเนินชีวิตในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา โดยมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และไม่อยู่ใน
รูปของข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่นข้อมูล ดัชนีถ้อยคา (Hashtag) โดยงานวิจัยได้นาเสนอวิธีการคือวิธีในการสร้างเครื่องมือเพื่อ
พัฒนาคลังข้อมูลเชิงพื้นที่โดยรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลและสร้างฐานข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่หลายหลาย มาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสภาพการจราจร โดยใช้แบบจาลองเบย์ในการจาแนกเพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นในการประเมินรูปแบบ
การจราจรประเภทต่างๆ ของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจราจรกับ
ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจราจรจากข้อมูลสื่อสังคม
2. วิเคราะห์เหมืองข้อความและประเมินการจราจรจากข้อมูลสื่อสังคม
สมมุติฐานของการวิจัย
1. ระบบฐานข้อมูลการจราจรจากข้อมูลระบุตาแหน่งสื่อสังคม
2. แบบจาลองอัตโนมัติสามารถสกัดและจาแนกสภาพการจราจรจากข้อมูลตัวอักษรและข้อมูลระบุตาแหน่งสื่อสังคม
และเป็นพื้นฐานสาหรับการวิจัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับการติดตามพฤติกรรมหรือกิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันกับ
การใช้เทคโนโลยีสื่อทางสังคมในทางภูมิศาสตร์
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษารูปแบบการจราจรบนท้องถนนของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บริเวณกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลโดยมีการกาหนดขอบเขตการวิจัยใน 4 ลักษณะ คือ ขอบเขตเชิงพื้นที่ ขอบเขตเชิงเนื้อหา ขอบเขตเชิงระยะเวลา
และขอบเขตด้านประชากร โดยมีรายละเอียดดังนี้ดังนี้
1. ขอบเขตเชิงพื้นที่ พื้นที่ศึกษาครอบคลุมกรุงเทพมหานครบนถนนทางหลวง
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2. ขอบเขตเชิงเนื้อหา ครอบคลุม 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลระบุตาแหน่งสื่อสังคมออนไลน์และพัฒนา
แบบจาลองอัตโนมัติในการประเมินการจราจรบนท้องถนนของผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์
3. ขอบเขตเชิงระยะเวลา ระยะเวลาของการวิจัย คือ การระบุตาแหน่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พ.ศ. 2560
4. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่เป็นเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ การระบุตาแหน่งของผ่านสื่อสังคมออนไลน์
กรอบความคิดที่ใช้วิจัยและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในงานวิจัยนี้ เป็นการนาข้อมูลจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลตนเองจากข้อมูลทวิตเตอร์ (Twitter) ในการได้มา
ซึ่งข้อมูลระบุตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Geotagged data) มาใช้ในการประเมินสภาพการจราจรบนท้องถนน โดยใช้แบบจาลอง
เบย์ในการจาแนกประเภทของเหตุการณ์ เพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นในการประเมินรูปแบบการจราจรประเภทต่างๆ ของ
ผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์รวมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการจราจรกับข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ในเชิงพื้นที่
และเชิงเวลา ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 วิธีดาเนินงานวิจัย
ทฤษฎีของเบย์ (bayes’ theorem) เป็นการจาแนกแบบรู้จาประเภทหนึ่งที่อาศัยหลักการ ของความน่าจะเป็นแบบ
มีเงื่อนไข เข้ามาช่วยในการหาคาตอบของการจาแนกและประเมินประเภท ซึ่งการเรียนรู้ แบบเบย์ (bayesian learning) เป็น
เทคนิคที่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตามกฎของเบย์ (bayes’ Theorem) เพื่อหาสมมติฐานที่มีถูกต้องที่สุด ได้แก่ ความน่าจะ
เป็นก่อนหน้าสาหรับสมมติฐานหนึ่ง ๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ร่วมกับข้อมูลจานวน ในการนาเอาเทคโนโลยี
ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์กับทฤษฎีของเบย์จะทาให้สามารถจาแนกประเภทของการดารงชีวิตผ่านข้อมูลสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา
ธนเดช และคณะ (2558) ได้ศึกษาการคานวณสภาพการจราจรในเมืองใหญ่จากการใช้สื่อสัง คมออนไลน์รวมกับ
ข้อมูลระบบนาทางต่างๆ เช่น Google Map, Longdo Map เพื่อช่วยให้ข้อมูลการจราจรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยวิเคราะห์
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ต้นแบบข้อมูลในรูปแบบการสังเคราะห์ประโยคจากโปรแกรม TLexs และใช้ HMM Model ในการบันทึกและวิเคราะห์
พฤติกรรมข้อมูลเพื่อแปลงสภาพข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นข้อมูลการจราจร
รังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ (2553) ได้ศึกษาค้นคว้าการวิเคราะห์ชั้นข้อมูลพร้อมจัดทาแผนที่ข้อมูล GIS (สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์)และแสดงบริเวณอันตรายตามช่วงพิจารณา ของทางหลวงหมายเลข 1 ตอน(เชียงราย – แม่จัน)โดยทาการรวบรวม
สถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมประกอบด้วย ข้อมูลจุดเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูลอุปกรณ์
งานทาง ข้อมูลสายทาง ทาการเก็บข้อมูลเป็นระบบพิกั ดควบคู่กับระบบกิโลเมตร ทาการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลและ
บันทึกภาพเคลื่อนไหวจุดที่เกิดอุบัติเหตุรวมถึงภาพอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนาข้อมูลทั้งหมดแปลงเป็นข้อมูล GIS
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล GIS ในรูปแบบแผนที่ โดยการแบ่งลักษณะเป็นช่วงอันตราย( Black Section) และจุดอันตราย
(Black Spot)
ภัทรสุดา วิชยพงศ์ (2554) ได้ศึกษาค้นคว้าการวิเคราะห์หาจุดเสีย่ งอันตรายของการเกิดอุบัติเหตุจราจรบนถนนสาย
หลักในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ควบคู่กับการประยุกต์ใช้นาฬิกาอุบัติเหตุในการวางแผนด้านความปลอดภัย
และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุบัติเหตุจราจร ผู้วิจัยได้ทบทวนวิธีการที่ใช้ในการกาหนดจุด
อันตรายและได้เลือกใช้วิธี Rate Quality Control ในการกาหนดจุดอันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากมีความเหมาะสม
กับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยงานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์หาจุดเสี่ยงอันตรายบนถนนในรูปแบบของ
เว็บไซด์ ASP.NET โดยประยุกต์ใช้ Microsoft Visual Studio 2010 C# Express เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบและมีการ
จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้วย Microsoft SQL Server 2005 Express เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ง่ายต่อ
การบันทึก วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูล ซึ่งแสดงผลจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบแผนที่อิเลคทรอนิคส์โดยใช้ Google
Map
วิธีดาเนินการวิจัย
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจราจรจากข้อมูลสื่อสังคม
งานวิจัยนี้รวมรวมข้อมูลโดยการสืบค้นข้อมูลจากเว็บเครือข่ายสังคม ทวิตเตอร์ ผ่านการเรียกใช้เอพีไอ (API) ของ
เว็บไซต์ ซึ่งคือ คาสั่ง (Code) ที่อนุญาตให้สามารถให้ผู้ให้บริการกับผู้ใช้บริการสื่อสารระหว่างกันได้ โดยรวบรวมข้อมูลผ่าน
โปรแกรมรหัสเปิดอาร์ (R programing) เพื่อดึงข้อมูลสาธารณะจากผู้ใช้งานทั่วไปที่มีการอัพโหลดในสื่อสังคมออนไลน์โดยมี
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทาการดึงข้อมูล ในรูปแบบของ Representational state transfer หรือ REST ซึ่งเป็นการดึงข้อมูล
ผ่าน URL ในลักษณะของการร้องขอข้ อมูลตามเงื่อ นไขที่กาหนดเพื่ อ ให้ได้รับข้ อมูลส่งกลับ มาอยู่ ในรูป ของ Extensible
Markup Language หรือ XML ซึ่งเป็นรูปแบบเอกสารที่เป็นตัวอักษรและรองรับการเข้ารหัส (unicode) ภาษาไทย ซึ่งใน
ปัจุบันยังคงเป็นข้อจากัดในการวิเคราะห์และประมวลผลธรรมชาติของภาษา ข้อมูล twiiter ที่สืบค้นได้จะเรียกว่าข้อมูลของ
ข้อมูล (Metadata) ซึ่งประกอบไปด้วยคุณลักษณะ วันเละเวลาที่อัพโหลดข้อมูล (date and time) ชื่อผู้ใช้งาน (username)
รหัสผู้ใช้งาน (Id) ภาษา (Language) แหล่งที่อัพโหลดข้อมูล (Source) และ ข้อความ (Text) ระบบบูรณาการฐานข้อมูล
การจราจรนี้จะถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์และแปลงลักษณะข้อมูลในรูปแบบที่
นาไปสู่การจาแนกประเภทสภาพการจราจรต่อไป
2. วิเคราะห์เหมืองข้อความและประเมินการจราจรจากข้อมูลสื่อสังคม
2.1 วิเคราะห์เหมืองข้อความ
การประมวลผลข้ อ ความเป็ น ขั้ น ตอนการคั ด เลื อ ก กรอง และจั ด การข้ อ มู ล ให้ อ ยู่ รู ป แบบที่ ส ามารถน าไปหา
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการจราจร โดยใช้เทคนิคดังต่อไปนี้
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1) การลบค าที่ ไ ม่ ส าคั ญ หรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจราจร (stop words) ได้ แ ก่ ตั ว เลข ตั ว อั ก ษรภาษาอั งกฤษ
สัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ตัวอักษร คาซ้าต่างๆ
2) การตัดคาออกมาเป็นคาเดี่ยวๆ (tokenization) เพื่อแยกคาตามรูปคาหรือการอ่านออกเสียง สาหรับภาษาไทย
เป็ น ภาษาที่ ซั บซ้ อ นเนื่ องจากมี รูป แบบของค าที่ต่ อ เนื่ อ ง ไม่ มี ก ารเว้น วรรคตามการอ่ า นหรือ ตามประโยค งานวิ จั ย นี้ได้
ประยุกต์ใช้เทคนิคการตัดคาจากไลบรารี่ Thai Natural Language Processing (ThaiNLP) ซึ่งเป็นการสอนให้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์นั่นเอง ซึ่งนับว่าเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซับซ้อนและท้าทายอย่างมาก
3) การจัดลาดับความสาคัญของข้อมูล หลังจากที่ตัดคาภาษาไทยออกเป็นกลุ่มคาหรือประโยคแล้ว ทาการวิเคราะห์
ความถี่ของคาที่พบและมีการกล่าวถึงข้อความนั้นบ่อยครั้ง เพื่อหาความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องการสภาพการจราจรให้อยู่ใน
รูปแบบถุงของข้อมูล (bag of words) จัดลาดับข้อมูลและนามาแสดงผลในรูปแบบของดัชนีถ้อยคาก้อนเมฆ (tagcloud) และ
กราฟแสดงความถี่ของดัชนีถ้อยคา (frequency of words)
2.2 การประเมินการจราจรจากเหมืองข้อมูล
ทฤษฎีของเบย์ (bayes’ theorem) เป็นการจาแนกแบบรู้จาประเภทหนึ่งที่อาศัยหลักการ ของความน่าจะเป็นแบบ
มีเงื่อนไข เข้ามาช่วยในการหาคาตอบของการจาแนกและประเมินประเภท ซึ่งการเรียนรู้ แบบเบย์ (bayesian learning) เป็น
เทคนิคที่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตามกฎของเบย์ (bayes’ Theorem) เพื่อหาสมมติฐานที่มีถูกต้องที่สุด ได้แก่ ความน่าจะ
เป็นก่อนหน้าสาหรับสมมติฐานหนึ่ง ๆ ที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ร่วมกับข้อมูลจานวน ในการนาเอาเทคโนโลยี
ทางด้านสื่อสังคมออนไลน์มาประยุกต์กับทฤษฎีของเบย์จะทาให้ส ามารถจาแนกประเภทของการดารงชีวิตผ่านข้อมูลสื่อสังคม
ออนไลน์ที่มีความสัมพันธ์กันในเชิงพื้นที่และเชิงเวลา
ในการประเมินและคาดคะเนสภาพการจราจรและอุบัติเหตุ ผ่านรูปแบบกิจกรรมกิจกรรมต่างๆ ที่เผยแพร่จากสื่อ
สังคมออนไลน์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพการจราจรบนท้องถนน โดยประยุกต์กฎของ Bayes เป็นการคานวณความน่าจะ
เป็นในการประเมินสภาพการจราจรและอุบัติเหตุ P(c|d?) ในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและอุบัติเหตุ
P(c|d?) จากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีอยู่ (Asamaporn, 2016) ดังสมการ
P(c|d?) = P(c)

P(d?|c)
.
P(d?)

ในการประเมินสภาพการจราจรจากตัวแปรซึ่งเป็นดัชนีถ้อยคาที่รวบรวมมาได้ เป็นตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่อง โดยใช้
คุณลักษณะการปรับมาตราส่วนความกว้างเท่ากันของข้อมูลให้เท่ากัน เราแบ่งช่วงของแต่ละตัวแปรเป็น เพื่อนาไปคานวณและ
จัดกลุ่มประเภทสภาพการจราจรให้เป็นหมวดหมู่ตามความน่าจะเป็นของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในการประมาณค่าพารามิเตอร์
และจาเป็นต้องใช้ตัวจาแนก Naive Bayes ในสร้างแบบจาลองการรู้จา เพื่อให้ความถูกต้องในการจาแนกมากที่สุด
2.3. การตรวจสอบความถูกต้อง
การตรวจสอบความถูกต้องจะเป็นการประเมินโดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างในการกาหนดสภาพจราจรซึ่งจะ
สามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์จากแบบจาลองได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยของโครงการวิจัย ประกอบด้วย 2 ส่วนคือการรวบรวมข้อมูลและจัดทาคลังฐานข้อมูล และวิเคราะห์เหมืองข้อความ
และประเมินการจราจรจากข้อมูลสื่อสังคม
1. การรวบรวมข้อมูลและจัดทาคลังฐานข้อมูล
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อทาการดึงและจัดทาคลังฐานข้อมูล twiiter ปี 2560 โดยมีผลลัพธ์ตัวอย่างในการดึงข้อมูล และ
ถูกทาการจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล ซึ่งมีชุดข้อมูลที่ผู้ใช้งานอัพโหลดทั้งสิ้นจานวน 20,000 ชุดข้อมูลจากการสืบค้นคาที่เกี่ยวข้อง
กับการจราจรเช่น “JS100radio” “fm91bkkpro” “อุบัติเหตุ” “รถติด” ซึ่งในคลังฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ป ระกอบไปด้วย
หมายเลข ชื่อผู้ใช้งาน วันและเวลาที่อัพโหลดข้อมูล ดัชนีถ้อยคาที่อธิบายความคิดเห็น และพิกัดแสดงตาแหน่งของข้อมูลนั้นดัง
ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์เหมืองข้อความ
เทคนิคการประมวลผลข้อความจากดัชนีถ้อยคา ประกอบไปด้วยขั้นตอน การเลือกข้อมูล การกรองข้อมูล และการ
จัดลาดับข้อมูล ให้อยู่ในรูปแบบคลังฐานข้อมูลเพื่อนาไปวิเคราะห์
1) การลบค าที่ ไ ม่ ส าคั ญ หรื อ ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจราจร (stop words) ได้ แ ก่ ตั ว เลข ตั ว อั ก ษรภาษาอั งกฤษ
สัญลักษณ์ที่ไม่ใช่ตัวอักษร คาซ้าต่างๆ
2) การตัดคาออกมาเป็นคาเดี่ยวๆ (tokenization) เพื่อแยกคาตามรูปคาหรือการอ่านออกเสียง สาหรับภาษาไทย
เป็นภาษาที่ซับซ้อนเนื่องจากมีรูปแบบของคาที่ต่อเนื่อง ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 ตัวอย่างการตัดคา
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3) การนาข้อมูล twitter มาวิเคราะห์ความถี่ของดัชนีถ้อยคาที่เกิดขึน้ ในรูปแบบถุงของข้อมูล (bag of words) และ
แสดงผลผ่านดัชนีถ้อยคาก้อนเมฆ (tagcloud) และการวิเคราะห์จานวนความถี่ข้อข้อความ (frequency of words) ดังภาพที่
4 พบว่า คาที่นิยมใช้ในการบรรยายคือ รถ อุบัติเหตุ ชน ถนน ติด กระบะ บรรทุก เจ็บ ขาเข้า ขาออก รถจักรยานยนต์ เป็น
ต้น จะเห็นได้ว่า คาเหล่านีม้ าจากการที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เผยแพร่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสภาพการจราจรที่เกิดเป็นอย่างมาก

ภาพที่ 4 ดัชนีถ้อยคาก้อนเมฆ (tagcloud) และการวิเคราะห์จานวนความถี่ข้อข้อความ
4) กฎของการหาความสัมพันธ์ (Association Rule Mining: ARM) ในงานวิจัยนี้ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อความ twiiter จากข้อมูลการระบุตาแหน่ง ซึ่งกาหนดให้เงื่อนไขกฎของความสัมพันธ์คือ กลุ่มดัชนีถ้อยคาสาคัญ (K) ผลลัพธ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ กลุ่ ม ดั ชนี ถ้ อ ยค าต่ างๆ (k) ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ดัช นี ถ้อ ยคาสาคั ญ การประเมิ นค่ าของกฎจะใช้ ค่ าความเชื่อมั่น
(confidence) ของข้อมูลที่มีเงื่อนไขและผลลัพธ์สอดคล้องตามกฏของความสัมพันธ์ จากผลการประมวลผลข้อความในการจัด
อันดับและวิเคราะห์ข้อความดัชนีถ้อยคาที่พบว่า กลุ่มดัชนีถ้อยคาสาคัญ (K) จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้ แก่ ประเภทที่
เกี่ยวข้องกับสภาพจราจรและประเภทอื่นๆ ซึ่งสามารถเขียนตัวอย่างกฎความสัมพันธ์และแสดงค่าความเชื่อมั่นได้ ตารางที่ 1
แสดงตัวอย่างค่าความเชื่อมั่นจากกฎของการหาความสัมพันธ์ของดัชนีถ้อยคาที่มีความถี่มาก เช่น “อุบัติเหตุ”สัมพันธ์กับ คลิป
กล้องวงจรปิด ย่างสดศพ และ เสียชีวิตแล้ว “บาดเจ็บ”สัมพันธ์กับ อุบัติเหตุ ป่อเต็กตึ๊ง และรถจักรยานยนต์ “รถนั่งส่วน
บุคคล” สัมพันธ์กับ ชนกับ กีดขวางเลนขวา และขาเข้า และ “ชน” สัมพันธ์กับ รวมคลิป พ่วงบรรทุกตู้คอนเทรนเนอร์ และซิ่ง
ตารางที่ 1 : แสดงตัวอย่างค่าความเชื่อมั่นจากกฎของการหาความสัมพันธ์
อุบัติเหตุ
คมชัดลึก

ความ
เชื่อมั่น

บาดเจ็บ

0.24 อุบัติเหตุ

ความ
เชื่อมั่น

รถนั่งส่วนบุคคล

ความ
เชื่อมั่น

ชน

ความ
เชื่อมั่น

0.64 ชนกับ

0.55 hotcilp

0.89

คลิปกล้องวงจรปิด 0.21 ป่อเต็กตึ๊ง
ขอบคุณข่าว

0.64 ถนนหทัยราษฎร์

0.48 รวมคลิป

0.8

ภาพจากกล้อง
วงจรปิด

0.21 ชนกับรถเเท็กซี่

0.59 รถโม่ปูน

0.48 คลิปกล้องวงจร
ปิดขอบคุณข่าว

0.77

รวมคลิป

0.2 เลนซ้าย

0.59 รถชะลอตัว

0.48 ภาพจากกล้อง
วงจรปิด

0.77

- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -

607

IX
อุบัติเหตุ

ความ
เชื่อมั่น

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

บาดเจ็บ

ความ
เชื่อมั่น

รถนั่งส่วนบุคคล

ความ
เชื่อมั่น

ชน

ความ
เชื่อมั่น

cctv

0.18 ประสาน

0.41 เยื้องหทัยราษฎร์
ซอยกีดขวางเลน
กลาง

0.48 cctv

0.54

ย่างสดศพ

0.17 ก่อนถึงแยกทองหล่อ
เหนือเมตร

0.41 กีดขวางเลนขวา

0.46 ซื้อทัวร์

0.45

hotcilp

0.17 ถนนเพชรบุรี

0.41 บก

0.39 พ่วงบรรทุกตู้
คอนเทรนเนอร์

0.45

เสียชีวิตแล้ว

0.16 กีดขวางเลนขวาfm

0.41 ขาเข้า

0.34 cctv คลิป
อุบัติเหตุ

0.45

คลิป

0.15 ปากซอยเพิ่มสิน
อุบัติเหตุ

0.41 ถนนบรมราชชนนี

0.34 ขอบคุณ

0.45

ข่าวภูมิภาค

0.14 รถจักรยานยนต์คันชน
กัน

0.41 ปากซอยบรมราช
ชนนีรถกระบะ

0.34 อุบัติเหตุภาพ
จากกล้องวงจร
ปิด

0.45

ชน

0.14 รถจักรยานยนต์

0.33 รวมคัน

0.34 คลิป

0.4

ข่าวอาชญากรรม

0.14 ชนกับรถจักรยานยนต์

0.33 ตรงข้ามร้านเจ้เล้ง

0.28 ซิ่ง

0.25

หลังขับเก๋งชนท้าย 0.14 รถประจาทาง
กระบะไฟไหม้

0.33 ลงจากสะพานข้าม
คลองบางกอกน้อย
เมตร

0.28 คลิปกล้องวงจร
ปิด

0.22

เศร้าอมหิดล

0.29 ก่อนถึงใต้ทางด่วน
งามวงศ์วาน

0.28 อุบัติเหตุ

0.14

0.14 กีดขวางเลน

3. การประเมินสภาพการจราจรโดยแบบจาลองเบย์
ในการประเมินสภาพการจราจรจากตัวแปรซึ่งเป็นดัชนีถ้อยคาที่รวบรวมมาได้ เป็นตัวแปรที่ไม่ต่อเนื่อง โดยใช้
คุณลักษณะการปรับมาตราส่วนความกว้างเท่ากันของข้อมูลให้เท่ากัน แบ่งช่วงของแต่ละตัวแปรเป็น เพื่อนาไปคานวณและจัด
กลุ่มประเภทสภาพการจราจรให้เป็นหมวดหมูต่ ามความน่าจะเป็นของข้อมูล อย่างไรก็ตาม ในการประมาณค่าพารามิเตอร์และ
จาเป็นต้องใช้ตัวจาแนก Naive Bayes ในสร้างแบบจาลองการรู้จา เพื่อให้ความถูกต้องในการจาแนกมากที่สุด โดยกาหนด
ประเภทการประเมินทั้งหมด 2 ประเภทคือ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและประเภทอื่นๆ ผลการวิจัยพบว่า การประเมิน
สภาพการจราจรจากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์มีความถูกต้องสูงมากคิดเป็น ร้อยละ 97.50 เนื่องจากมีการเรียนรู้จาก
ความน่าจะเป็นของคาที่พบบ่อยในข้อความซึ่งมีความบ่งชี้ชัดเจนเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆ ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 ความถูกต้องจากการประเมินสภาพจราจรจากแบบจาลอง Bayes
สรุปและอภิปรายผล
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เหมืองดัชนีข้อมูลเชิงตาแหน่งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีศึกษาแพลตฟอร์ม
twiiter โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักได้แก่ การพัฒนาคลังฐานข้อมูลและการวิเคราะห์เหมืองดัชนีถ้อยคาเพื่อ
หาความสัมพันธ์ของข้อมูลจาจร เทคนิคการวิเคราะห์เหมืองดัชนีถ้อยคาประกอบไปด้วย 1) ประมวลผลข้อความจากคลังฐาน
ข้อความ ได้แก่ การเลือกคุณลักษณะของข้อมูล การกรองข้อมูลและการจัดลาดับสาคัญของข้อมูล เพื่อนามา 2) วิเคราะห์
เหมื อ งดั ช นี ถ้ อ ยค า โดย กฎของการหาความสั ม พั น ธ์ (Association Rule Mining) และการประเมิ น สภาพจราจรจาก
แบบจาลองความน่าจะเป็น Bayes ผลการวิจัยพบว่าในคลังฐานข้อมูลที่สืบค้นได้ประกอบไปด้วย หมายเลข ชื่อผู้ใช้งาน วัน
และเวลาที่อัพโหลดข้อมูล ดัชนีถ้อยคาที่อธิบายความคิดเห็น และพิกัดแสดงตาแหน่งของข้อมูลซึ่งลักษณะข้อความที่มีการ
บรรยายร่วมกับการระบุตัวตนในแต่ละสถานที่ จากผลการประมวลผลข้อความในการจัดอันดับและวิเคราะห์ข้อความดัชนี
ถ้อยคาพบว่า กลุ่มดัชนีถ้อยคาสาคัญ (K) จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ ประเภทที่เกี่ยวข้องกับสภาพจราจรและประเภท
อื่นๆ ซึ่งคาที่นิยมในแสดงความคิดเห็นคือ รถ อุบัติเหตุ ชน ถนน ติด กระบะ บรรทุก เจ็บ ขาเข้า ขาออก รถจักรยานยนต์
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าคาเหล่านี้มาจากการที่ผู้ใช้งานเป็นผู้เผยแพร่ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสภาพการจราจร ซึ่งเมื่อพิจารณา
ร่วมกับผลการจัดกลุ่มข้อมูล ค่าความเชื่อมั่นจากกฎของความสัมพันธ์จากดัชนีถ้อยคาสาคัญ และแผนที่ความหนาแน่นของ
ข้อมูลระบุตาแหน่ง (heatmap) เชิงพื้นที่ มีความสอดคล้องกับสภาพการจราจร ในส่วนของการประเมินสภาพการจราจรจาก
ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ทวิตเตอร์มีความถูกต้องสูงมากคิดเป็น ร้อยละ 97.50 เนื่องจากมีการเรียนรู้จากความน่าจะเป็นของคา
ที่พบบ่อยในข้อความซึ่งมีความบ่งชี้ชัดเจนเกี่ยวกับสภาพการจราจรเช่นกัน จะเห็นได้ว่าพฤติกรรมหรือลักษณะการใช้งาน
twitter มีความสอดคล้องกันอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็ นถึงข้อความที่สื่อถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ สถานที่นั้นๆ อีก
ด้วย เช่น รถติด อุบัติเหตุ ไฟไหม้ สถานที่เกิดเหตุ และความคิดเห็นต่อเหตุการณ์
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งนี้ พบว่าการวิเคราะห์เหมืองข้อความจากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ สามารถนามา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลตัวอักษร รูปภาพ ที่มีการแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการระบุตาแหน่งอื่น ๆ ได้แก่ flickr
instragram foursquare Panoramio หรือ openstreet view และการใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์อื่น ๆ เช่นการรู้จาและ
จาแนกประเภทของข้อมูลขั้นสูงจากปัญญาประดิษย์ (Artificial Intelligent) ทาให้สามารถสะท้อนพฤติกรรมของการใช้งาน
และขั้วความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมในการวางแผน พัฒนา ทั้งในด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว การคมนาคม และโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ รวมไปถึงการประยุกต์ในด้านการรายงานเหตุการณ์ การเตือนภัยและการเฝ้าระวัง เช่นสภาพการจราจร การเกิด
อุบัติเหตุ หรือภัยพิบัติต่างๆ ในเชิงพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมสาหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นเทคโนโลยีที่
น่าสนใจอีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการรับรู้ทางสังคม จากการได้มาซึ่งข้อมูลสาธารณะซึ่งจะเป็นประโยชน์
สาหรับการใช้งานและวางแผนเชิงพื้นที่ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -

609

IX

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 9

กิตติกรรมประกาศ
บทความวิ จั ย ฉบั บ นี้ไ ด้รับ ทุ น สนั บ สนุ นการวิ จั ยจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ นทร์ วิโ รฒ ประจ าปี
งบประมาณ 2561
เอกสารอ้างอิง
ธนเดช บุญวราพงค์, สุภกิจ นุตยะกุล (2558). การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อคานวณสภาพการจราจรในเมืองใหญ่. คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังฯ กรุงเทพฯ, Vol 4, No 2.
พงศ์กร จันทราช. (2550). การจัดการฐานข้อมูล. เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระบบฐานข้อมูล , ภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ : มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น.
พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์. (2553). สื่อสังคมออนไลน์: สื่อแห่งอนาคต. ค้นเมื่อ 23 กันยายน 2559, จาก http://www.bu.ac.th.
สานักงานราชบัณฑิยสภา. (2556). สื่อสังคม. ค้นเมื่อ 23 กันยายน 2559, จาก
http://www.royin.go.th.
รังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ (2553) การวิเคราะห์ชั้นข้อมูลพร้อมจัดทาแผนที่ข้อมูล GIS (สารสนเทศภูมิศาสตร์) และแสดง
บริเวณอันตรายตามช่วงพิจารณา ของทางหลวงหมายเลข 1 ตอน (เชียงราย – แม่จัน).
ภัทรสุดา วิชยพงศ์ (2554) การพัฒนานาฬิกาอุบัติเหตุโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการระบุจุด
เสี่ ย งอั น ตรายบนถนน : กรณี ศึ ก ษาจั ง หวั ด นครราชสี ม า. วิ ท ยานิ พ นธ์ , สาขาวิ ศ วกรรมขนส่ ง ส านั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
Wanichayapong, N., W. Pruthipunyaskul, W. Pattara-Atikom et al. (2011). Social-based traffic information
extraction and classification. Paper presented at the ITS Telecommunications (ITST), 2011 11th
International Conference On, pp.107-112.
Sitthi, Asamaporn; Nagai, Masahiko; Dailey, Matthew; Ninsawat, Sarawut. (2016). Exploring Land Use and
Land Cover of Geotagged Social-Sensing Images Using Naive Bayes Classifier. Sustainability 8,
no. 9: 921.

- การท่องเที่ยว/ภูมิศาสตร์/สังคมศึกษา -

610

