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บทคัดย่อ 

               บทความน้ีเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรือ 
ทอท.โดยใช้เครื่องมือประเมินแบบ The PESTEL Analysis ของ Francis J. Aguilar โดยอ้างอิงจากแผนวิสาหกิจ

ฉบับทบทวนปีงบประมาณ 2559-2562 และแผนปฏิบัติการ ทอท.ปี 2561 มาประกอบการวิเคราะห์และนําผลที่

ได้มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันกับท่าอากาศยานระดับนานาชาติในภูมิภาคโดยใช้เคร่ืองมือประเมิน

แบบ The Five Competitive Force ของ Michael E. Porter ระหว่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยกับ

ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง สิงค์โปร์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นท่าอากาศยานในระดับนานาชาติที่มีศักยภาพ ความ
ทันสมัยและความสามารถในการรองรับใกล้เคียงกัน ว่ามีระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการจัดการ 
ท่าอากาศยานในปัจจุบันอย่างไร มาประเมินพร้อมกับสังเคราะห์แนวทางที่ควรปฏิบัติทั้ง 2 มิติ 

 

คําสําคัญ: ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สภาพแวดล้อมทั่วไป, สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 

 

 

 

 

 

 

1

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



2 
 

บทนํา 

              บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เดิมใช้ชื่อว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็น 
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เริ่มดําเนินกิจการตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2522 ต่อมาได้แปรสภาพเป็น บริษัท

ภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ่นใหญ่ถึง 70% โดยจดทะเบียน เป็นนิติ

บุคคล ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด ( มหาชน ) และปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยชื่อย่อของบริษัท ใช้ชื่อว่า 
ทอท. ส่วนชื่อภาษาอังกฤษใช้ชื่อย่อว่า AOT ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 เป็นต้นมา ทอท. เป็นผู้บริหารงานท่า

อากาศยานระหว่างประเทศรวม 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานกรุงเทพ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงราย  และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันมีนาย นิตินัย ศิริสมรรถการ 
เป็นกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถือเป็นหน่วย

ธุรกิจหน่ึงเดียวท่ีถูกกําหนดขึ้นภายใต้การดําเนินงานของ ทอท. มีลักษณะการบริหารและดาํเนินการงานเฉพาะตัว

ในบางด้านโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะด้านนโยบายและแผนยังคงอิงกับบริษัทแม่คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯอยู่

รวมถึงด้านกลยุทธ์ขององค์กรถูกกําหนดไว้ในภาพรวม หมายถึงครอบคลุมการขับเคลื่อนของหน่วยงานในสาย

ภูมิภาคคือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงราย และดอนเมืองไว้ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ 
หรือ ทอท.ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ตลอดถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ

องค์กรไว้อย่างชัดเจน โดยอ้างอิงจากแผนวิสาหกิจฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2559-2562 และแผนปฏิบัติการ 
ทอท.ปี 2561 โดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กรในการนํามาประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ บทความนี้ต้องการนําเสนอ

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของทอท. คือใช้เคร่ืองมือประเมิน

แบบ PESTEL Analysis เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปก่อนแล้วจึงใช้เคร่ืองมือประเมินแบบ The Five 
Competitive Force ของ Michael E. Porter เพื่อเน้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขัน ซึ่งจะทํา

ให้เราทราบถึงสมรรถภาพของคู่แข่ง ความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างความร่วมมือกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ รวมถึง
การระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้ความสนใจสินค้าทดแทนอีกด้วย หลังจากนั้นนํามาสรุปผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทั้งสองด้านจากการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อที่จะได้ทราบว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการจัดการที่

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าวจริงหรือไม่ อย่างไร พร้อมท้ังสังเคราะห์เป็นแนวทางแบบ 2 มิติที่ใช้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขันมาสร้างใหม่ โดยพิจารณา

จากสถานการณ์ปัจจุบัน 
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บทนํา 

              บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) เดิมใช้ชื่อว่าการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็น 
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม เริ่มดําเนินกิจการตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2522 ต่อมาได้แปรสภาพเป็น บริษัท

ภายใต้นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ่นใหญ่ถึง 70% โดยจดทะเบียน เป็นนิติ

บุคคล ชื่อ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด ( มหาชน ) และปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยชื่อย่อของบริษัท ใช้ชื่อว่า 
ทอท. ส่วนชื่อภาษาอังกฤษใช้ชื่อย่อว่า AOT ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2545 เป็นต้นมา ทอท. เป็นผู้บริหารงานท่า

อากาศยานระหว่างประเทศรวม 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานกรุงเทพ  ท่าอากาศยานเชียงใหม่  ท่าอากาศยานหาดใหญ่  
ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงราย  และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปัจจุบันมีนาย นิตินัย ศิริสมรรถการ 
เป็นกรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ถือเป็นหน่วย

ธุรกิจหน่ึงเดียวท่ีถูกกําหนดขึ้นภายใต้การดําเนินงานของ ทอท. มีลักษณะการบริหารและดําเนินการงานเฉพาะตัว

ในบางด้านโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะด้านนโยบายและแผนยังคงอิงกับบริษัทแม่คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯอยู่
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ภูมิภาคคือ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต เชียงราย และดอนเมืองไว้ด้วย บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯ 
หรือ ทอท.ได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ตลอดถึง การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ

องค์กรไว้อย่างชัดเจน โดยอ้างอิงจากแผนวิสาหกิจฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2559-2562 และแผนปฏิบัติการ 
ทอท.ปี 2561 โดยฝ่ายกลยุทธ์องค์กรในการนํามาประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ บทความนี้ต้องการนําเสนอ

เคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของทอท. คือใช้เคร่ืองมือประเมิน

แบบ PESTEL Analysis เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปก่อนแล้วจึงใช้เคร่ืองมือประเมินแบบ The Five 
Competitive Force ของ Michael E. Porter เพื่อเน้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขัน ซึ่งจะทํา

ให้เราทราบถึงสมรรถภาพของคู่แข่ง ความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างความร่วมมือกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ รวมถึง
การระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้ความสนใจสินค้าทดแทนอีกด้วย หลังจากนั้นนํามาสรุปผลการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทั้งสองด้านจากการใช้เครื่องมือดังกล่าว เพื่อที่จะได้ทราบว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีการจัดการที่

เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมดังกล่าวจริงหรือไม่ อย่างไร พร้อมท้ังสังเคราะห์เป็นแนวทางแบบ 2 มิติที่ใช้

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านการแข่งขันมาสร้างใหม่ โดยพิจารณา

จากสถานการณ์ปัจจุบัน 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ (ทสภ.) 

(PESTEL Analysis) 

 

ภาพท่ี 1 ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/628935 

 

P (Political) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการเมือง เนื่องจาก ทอท.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ลักษณะการ

ดําเนินงานคงเป็นไปไม่ ได้ที่จะไม่ถูกกําหนดโดยรัฐ ดังนั้นรัฐบาลจึงค่อนข้างมีอิทธิพลเป็นอย่างยิ่งในการมอบและ

กําหนดนโยบาย อีกทั้ง การที่เรามีปัญหาภายในประเทศด้านการเมืองบ่อยจึงเป็นสาเหตุให้ทอท.ไม่สามารถ

ขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้  

E (Economic) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกในปัจจุบันอย่างต่อเน่ือง  
ทําให้สถานการณ์ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศเกี่ยวกับธุรกิจการบินต้องปรับตัวกันมาก ทอท.ในฐานะของ

ผู้ประกอบการและมีส่วน ร่วมค่อนข้างมีผลกระทบเช่นเดียวกัน ดังนั้นการปรับตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ใดที่

อาจเกิดข้ึนรวมถึงการปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์จึงมีความจําเป็นต้องทํา  

S (Social) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของผู้คนในสังคมย่อมส่งผลกระทบต่อ

ธุรกิจของ ทอท.ไปด้วย เช่นสังคมปรับตัวลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยรถไฟ รถทัวร์แทนเคร่ืองบินทําให้

ผู้โดยสารของสายการบินลดลงเป็นเหตุให้สายการบินปรับลดเท่ียวบิน ทําให้รายได้ของ ทอท.ลดตามไปด้วย  
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T (Technology) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นทุกวันสามารถ

เปลี่ยนแปลงธุรกิจได้ ดังนั้นทอท. ต้องเกาะติดสถานการณ์ในปัจจุบันปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีในธุรกิจ

ให้รองรับและสอดคล้อง ในโลกธุรกิจสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายในทุกธุรกิจของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ อีกทั้งยัง

แสดงถึงความทันสมัยและมีศักยภาพในความเป็นผู้นําทางการประกอบการท่าอากาศยานแห่งภูมิภาคได้ตรงตาม

วัตถุประสงค์ด้วย 

 E (Environment) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีการรนณรงค์และดูแล ฟื้นฟูและรักษา

สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ทอท.เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ใส่ใจและพยายามลดมลภาวะในทุกด้าน เช่นการร่วมมือ
กับทางบริษัทสายการบินลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นในการลดภาวะโลกร้อน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลด มลภาวะด้านเสียงรอบๆสนามบินสุวรรณภูมิที่ทาง ทอท.ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายชดเชย

ให้กับสังคมผู้อยู่อาศัยโดยรอบ เป็นจํานวนมากมาโดยตลอด 

 L (Legal) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านกฎหมาย ทุกธุรกิจต้องดําเนินการแข่งขันภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมาย 
ดังนั้นกฎหมาย บางฉบับในข้อบังคับอาจไม่เอื้อต่อธุรกิจบางอย่างได้เช่นกัน กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจของ ทอท.โดยตรงก็คือ กฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับการขนส่งทางอากาศ กฎหมายและข้อบังคับเก่ียวกับ

การตรวจคนเข้าเมือง กฏหมายเกี่ยวกับธุรกิจ รวมถึงกฎหมายแรงงานและ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น  
ในปัจจุบันกฎหมายบางฉบับก็ทําให้การดําเนินงานของ ทอท.ขาดความคล่องตัวเช่นกัน ดังนั้น ทอท.จึงต้อง
พยายามปรับตัว หรือหาทางแก้ไขใหเ้กิดความสะดวกและคล่องตัวมากข้ึน 

             สรุปในมิติของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ัวไปแบบ Pestel Analysis พบว่าไม่ส่งผลในทางบวกให้กับ

ทสภ.เลยเพราะด้วยปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทําให้ไม่เกิดการลงทุนเพิ่มของลูกค้า ทสภ.เอง
ก็ต้องปรับตัวตามสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่นิ่งเป็นอุปสรรคสําคัญ นอกจากน้ันยังต้องคํานึงถึงกระแสของสังคม  
สิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อบังคับของกฎหมายท่ีค่อนข้างโบราณและไม่คล่องตัวทําให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างล่าช้า  
ดังน้ันทสภ.จะต้องใช้โอกาสที่มีคือการสนับสนุนการเดินทางท่องเท่ียวจากรัฐบาลเพ่ือปรับแก้ข้อบังคับทางกฏหมาย

ที่จะทําให้การดําเนินการสะดวกข้ึนเช่นการลดข้ันตอนท่ียุ่งยากในการดําเนินการเกี่ยวกับภาษีและการตรวจคน 
เข้าเมืองรวมถึง visa เข้าประเทศด้วย และทําความร่วมมือกับลูกค้าคือสายการบินต่างๆให้มีการจัด Program หรือ 
Promotion ที่กระตุ้นความต้องการของลูกค้าให้มาท่องเที่ยวโดยอาจปรับลดการจ่ายภาษีสนามบินลง เป็นต้น 
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ (ทสภ.) 

(The Five Competitive Force) 

 

 

ภาพท่ี 2 ท่ีมา: https://www.strategicmanagementinsight.com/tools/porters-five-forces.html 

Industry rivalry (สภาพการณ์ของการแข่งขัน)     

            วิเคราะห์สภาพการณ์ทางการแข่งขันของท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย  ท่าอากาศยาน

นานาชาติฮ ่องกง  ท่าอากาศยานชางกี สิงคโปร์ ซึ่งถือเป็นคู ่แข่งท่ีสําคัญของ ทสภ. โดยท่าอากาศยาน

กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซียน้ันจุดแข็งโดยใช้กลยุทธ์อํานวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าคือมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่ง

ในภูมิภาค สามารถรองรับผู้โดยสารจํานวนมากได้ และมีความเข้มแข็งกว่าในแง่ของสนามบินที่สองจะแบ่งแยกเป็น 
สนามบินภายในประเทศสําหรับ Low cost carrier (LCC) ท่ีสําคัญคือสนามบินที่2 สามารถเดินทางถึงกันง่ายๆ 
ได้โดยรถยนต์สาธารณะ และมี Shuttle Bus วิ่งบริการผู้โดยสารแบบมีค่าใช้จ่ายแต่ก็สะดวก เนื่องจากห่างกัน 
แค่ 15 นาทีเท่านั้นผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทางต่อเคร่ืองภายในประเทศได้ เปรียบเทียบกับท่าอากาศ

ยานดอนเมืองที่เราพยายามทําแบบเค้าในเร่ืองสนามบินท่ี 2 ของ LCC ซึ่งถือเป็น Best Practice แต่ความสะดวก
ของผู้โดยสารในการต่อเครื่องทําได้ยากกว่าเนื่องจากมีระยะทางท่ีไกลกว่าและประเทศเรามีปัญหาเรื่องการจราจร

ติดขัดและการใช้บริการขนส่งสาธารณะ (Transportation) ที่ยังไม่มีการพัฒนาให้ดข้ึีน ท่าอากาศยานดอนเมือง

เองก็ควรจะดําเนินการแบบน้ีมานานแล้วแต่ก็ปล่อยให้ไม่ได้รับการใช้งานมานานจนแทบเป็นสนามบินร้างชั่วขณะ     
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ปัญหาอยู่ที่การขับเคลื่อนจากภาครัฐที่ไม่นิ่ง การปฎิบัติงานจึงต้องไปคํานึงถึงเรื่องอื่นๆ ก่อน ทอท.ก็ต้องรอรับ
นโยบายของรัฐทําให้ขาดรายได้ท่ีควรจะได้รวมไปถึงเร่ืองการขยายสนามบินให้เต็มศักยภาพทางว่ิงขึ้นของ

เคร่ืองบิน (Runway) ครบ 4 ทางว่ิงเพ่ือรองรับการเดินทางจากจํานวนผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันแต่

ความเป็นจริงมีทางว่ิงใช้ได้แค่ 2 ทางว่ิงและยังต้องปิดซ่อมเป็นบางเวลา 1 ทางว่ิงอีกด้วย 

            วิเคราะห์สภาพการณ์ทางการแข่งขันของท่าอากาศยานนานาชาติของฮ่องกง มีจุดแข็งของเขาโดยใช้   
กลยุทธ์พควบคุมการบริหารงานบุคคลโดยการใช้ Cathay Pacic ในการ Ground Handling ทั้งหมดไม่ว่าจะใน   
การบริการภาคพ้ืนรวมถึงการบริการอาหารบนเคร่ืองบินจากฝ่ายโภชนาการ (Catering) ทําให้เกิดการประหยัด

จากขนาด (Economies of Scale) ด้านบุคลากรและการบริหารและการควบคุมในการ Operation ทั้งหมดทําได้

ง่ายทําให ้ค่าใช้จ่ายในการจ้างต่อรายบุคคลของพนักงานต่ํากว่า ทสภ.และท่าอากาศยานอ่ืน ในแง่ของตัวเลขจาก

ผลประกอบการอาจจะดีแต่ถ้ามองในแง่ของธุรกิจก็จะทําให้เกิดอํานาจต่อรองจาก Supplier สูงเช่นกันเพราะใน      
ปัจจุบันการว่าจ้างบุคลากรจากบริษัทจัดหางาน (Outsource) ก็เป็นที่นิยมของบริษัทสายการบินต่างๆ เนื่องจาก
ไม่ต้องเสียสิทธิประโยชน์เหมือนพนักงานประจํา ยกตัวอย่างบริษัทการบินไทยปัจจุบันมีการจ้างงานจากพนักงาน 
outsource เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับพนักงานของทอท.ที่ ทสภ.ด้วยแต่การใช้งานพนักงาน outsource อาจดี
ในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ และค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเหมือนพนักงานประจําแต่อาจจะสูญเสียในด้านของ Loyalty to 
Company ในด้านจิตใจอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีไม่เต็มศักยภาพเหมือนพนักงานประจําได้     

            วิเคราะห์สภาพการณ์ทางการแข่งขันของท่าอากาศยานชางกี สิงคโปร์มีจุดแข็งของเขาอยู่ที่การใช้กลยุทธ ์ 
การบริหารจัดการและความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เข้มแข็งโดยที่ทางการท่าอากาศยานของเขามีความร่วมมือกับ

ทาง Singapore Airline ซึ่งเป็น Government Property ทั้งหมด เราต้องยอมรับว่าเค้ามีชื่อเสียงทางด้านการ

บริการจนเป็นสายการบินอันดับ 1 ของโลกโดยใช้การบริการภายใต้แนวความคิดเดียวกัน คือมุ่งมั่นพัฒนา นําเสนอ
สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การที่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก การบริหารจัดการประเทศมีระเบียบวิธีที่  เข้มงวด 
มีกฎหมายข้อบังคับในการลงโทษท่ีรุนแรงทําให้การปฏิบัติงานภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบใดจะควบคุมง่าย  
ยกตัวอย่างความร่วมมือกันระหว่างธุรกิจต่างๆ เช่น ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเหมือนประเทศไทย 
แต่ใช้กลยุทธ์ด้านการจัดประชุมสัมมนามาเป็นจุดเด่นโดยดึงความได้เปรียบมาอยู่ที่กลุ่มนักธุรกิจที่จะเดินทางมา

โดยร่วมมือกับทาง Singapore Airline และท่าอากาศยานชางกีในการอํานวยความสะดวก เน้นนักธุรกิจเป็นพิเศษ 
นอกจากนั้นแล้วที่ท่าอากาศยานชางกียังมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

และใช้ความเป็น Duty free Shopping Country มาเชื่อมโยงกับ Duty free zone ที่สนามบินชางกีภายใต้ 
แนวคิดว่าซื้อของท่ัวเกาะในราคาท่ีเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและสวรรค์ของนัก shop ตัวจริง วิธีการในการต่อสู้ 
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และเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขันของ ทสภ. คือการเร่งพัฒนาศักยภาพในส่วนของสนามบินที่เรามี เช่นขยาย
ทางว่ิงเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของเที่ยวบินให้ครบ 4 ทางว่ิงเพื่ออํานวยความสะดวกการจราจรทางอากาศให้

เหนือกว่าคู่แข่งและสร้างภาพลักษณ์ในการลงทุนเพิ่มของบริษัทสายการบินต่างๆอีกด้วย นอกจากนั้นพัฒนา ระบบ

การจ้างงานของ outsource ให้สามารถควบคุมได้ และสุดท้ายคือขอความร่วมมือกับทางภาครัฐโดยดูจากประเทศ

สิงคโปร์เป็น Best practice ก็ได้เช่นถ้าจะจับกลุ่มลูกค้านักธุรกิจ ทสภ.ซึ่งมีหุ้นอยู่ที่โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ 
อยู่แล้วอาจลงทุนเพิ่มในโรงแรมหรืออาจใช้พ้ืนที่ๆมีอีกมากของทสภ.สร้าง Convention Hall for Meeting & 
Conference ให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจได้ซึ่งสามารถบินมาแค่แวะประชุมที่ประเทศไทยก่อนที่จะ connect หรือต่อ

เครื่องไปที่อื่นได้เพราะประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของการบินที่จะต่อเครื่องบินอยู่แล้วจึงน่าจะเป็นประโยชน์

และเป็นส่วนที่เพิ่มรายได้ให้กับทสภ.อีกมาก 

Threat of entry  (การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่)         

            วิเคราะห์ถึงการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ของ ทสภ. เนื่องจาก ทอท.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง 
เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ และเชียงราย การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ในการสร้างสนามบินเป็นการลงทุนที่

สูงโดยเฉพาะสนามบินที่ใช้เพ่ือการเดินทางระหว่างประเทศในการแข่งขันกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังน้ัน 
จึงต้องกําหนดการแข่งขันในหัวข้อนี้ท่ีท่าอากาศยานภายในประเทศที่เกิดขึ้นโดยภาคเอกชนและภาครัฐบางแห่ง     
เช่นสนามบินเกาะสมุย สนามบินกระบี่ และสนามบินเล็กๆ เช่น สนามบินแม่ฮ่องสอน ลําปาง แพร่ น่าน สกลนคร 
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ฯลฯ ซึ่งสนามบินพวกน้ีมีข้อจํากัดในความสามารถในการใช้ทางวิ่งข้ึนลงของ

เคร่ืองบินขนาดเล็กเท่านั้น ส่วนมากจะเป็นลักษณะของการใช้งานของ Low cost Airline และเป็นกลุ่มตลาดเล็ก 
ดังน้ันสนามบินที่เป็นคู่แข่งขันโดยตรงจึงเป็น สนามบินเกาะสมุยซึ่งเป็นของเอกชนสร้างโดยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ 
ในสมัยก่อนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เร่ิมเข้าสู่ธุรกิจด้านการบินจากการเปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯ                     
(ท่าอากาศยานดอนเมืองในสมัยนั้น) สู่เกาะสมุยโดยลงทุนสร้างสนามบินขนาดเล็กสําหรับการใช้เคร่ืองบิน Dash-8 
จากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องขนาดเล็กสามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณไม่เกิน 60 คนซึ่งในสมัยนั้นการเดินทางไป 
เกาะสมุยจะต้องเดินทางไปขึ้นเรือเฟอรี่ท่ีจังหวัดสุราษฎร์เพ่ือข้ามไปเท่านั้น ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมการ 
เดินทางในสมัยนั้นในการอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า ปรากฏว่าได้รับความนิยมแก่ลูกค้าชาวต่างชาติเป็น      
อย่างมากจนถึงปัจจุบันมีการขยายทางว่ิงของสนามบินให้รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ และมีการปรับปรุง

สนามบินให้เกิดความทันสมัยมากย่ิงข้ึนตามลําดับ นับได้ว่าบริษัทบางกอกแอร์เวย์เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้          
เป็นเพราะความชาญฉลาดของผู้บริหารท่ีสามารถคาดการณ์มองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นโดยเฉพาะ ทอท.ไม่ได้มอง 
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ปัญหาอยู่ที่การขับเคลื่อนจากภาครัฐที่ไม่นิ่ง การปฎิบัติงานจึงต้องไปคํานึงถึงเรื่องอื่นๆ ก่อน ทอท.ก็ต้องรอรับ
นโยบายของรัฐทําให้ขาดรายได้ท่ีควรจะได้รวมไปถึงเร่ืองการขยายสนามบินให้เต็มศักยภาพทางว่ิงขึ้นของ

เคร่ืองบิน (Runway) ครบ 4 ทางว่ิงเพ่ือรองรับการเดินทางจากจํานวนผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันแต่

ความเป็นจริงมีทางว่ิงใช้ได้แค่ 2 ทางว่ิงและยังต้องปิดซ่อมเป็นบางเวลา 1 ทางว่ิงอีกด้วย 

            วิเคราะห์สภาพการณ์ทางการแข่งขันของท่าอากาศยานนานาชาติของฮ่องกง มีจุดแข็งของเขาโดยใช้   
กลยุทธ์พควบคุมการบริหารงานบุคคลโดยการใช้ Cathay Pacic ในการ Ground Handling ทั้งหมดไม่ว่าจะใน   
การบริการภาคพ้ืนรวมถึงการบริการอาหารบนเคร่ืองบินจากฝ่ายโภชนาการ (Catering) ทําให้เกิดการประหยัด

จากขนาด (Economies of Scale) ด้านบุคลากรและการบริหารและการควบคุมในการ Operation ทั้งหมดทําได้

ง่ายทําให ้ค่าใช้จ่ายในการจ้างต่อรายบุคคลของพนักงานต่ํากว่า ทสภ.และท่าอากาศยานอ่ืน ในแง่ของตัวเลขจาก

ผลประกอบการอาจจะดีแต่ถ้ามองในแง่ของธุรกิจก็จะทําให้เกิดอํานาจต่อรองจาก Supplier สูงเช่นกันเพราะใน      
ปัจจุบันการว่าจ้างบุคลากรจากบริษัทจัดหางาน (Outsource) ก็เป็นที่นิยมของบริษัทสายการบินต่างๆ เนื่องจาก
ไม่ต้องเสียสิทธิประโยชน์เหมือนพนักงานประจํา ยกตัวอย่างบริษัทการบินไทยปัจจุบันมีการจ้างงานจากพนักงาน 
outsource เป็นจํานวนมากเช่นเดียวกับพนักงานของทอท.ที่ ทสภ.ด้วยแต่การใช้งานพนักงาน outsource อาจดี
ในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ และค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเหมือนพนักงานประจําแต่อาจจะสูญเสียในด้านของ Loyalty to 
Company ในด้านจิตใจอาจส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีไม่เต็มศักยภาพเหมือนพนักงานประจําได้     

            วิเคราะห์สภาพการณ์ทางการแข่งขันของท่าอากาศยานชางกี สิงคโปร์มีจุดแข็งของเขาอยู่ที่การใช้กลยุทธ ์ 
การบริหารจัดการและความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เข้มแข็งโดยที่ทางการท่าอากาศยานของเขามีความร่วมมือกับ

ทาง Singapore Airline ซึ่งเป็น Government Property ทั้งหมด เราต้องยอมรับว่าเค้ามีชื่อเสียงทางด้านการ

บริการจนเป็นสายการบินอันดับ 1 ของโลกโดยใช้การบริการภายใต้แนวความคิดเดียวกัน คือมุ่งมั่นพัฒนา นําเสนอ
สิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การที่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก การบริหารจัดการประเทศมีระเบียบวิธีที่  เข้มงวด 
มีกฎหมายข้อบังคับในการลงโทษท่ีรุนแรงทําให้การปฏิบัติงานภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบใดจะควบคุมง่าย  
ยกตัวอย่างความร่วมมือกนัระหว่างธุรกิจต่างๆ เช่น ประเทศสิงคโปร์ไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเหมือนประเทศไทย 
แต่ใช้กลยุทธ์ด้านการจัดประชุมสัมมนามาเป็นจุดเด่นโดยดึงความได้เปรียบมาอยู่ที่กลุ่มนักธุรกิจที่จะเดินทางมา

โดยร่วมมือกับทาง Singapore Airline และท่าอากาศยานชางกีในการอํานวยความสะดวก เน้นนักธุรกิจเป็นพิเศษ 
นอกจากนั้นแล้วที่ท่าอากาศยานชางกียังมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

และใช้ความเป็น Duty free Shopping Country มาเชื่อมโยงกับ Duty free zone ที่สนามบินชางกีภายใต้ 
แนวคิดว่าซื้อของท่ัวเกาะในราคาท่ีเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและสวรรค์ของนัก shop ตัวจริง วิธีการในการต่อสู้ 
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และเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขันของ ทสภ. คือการเร่งพัฒนาศักยภาพในส่วนของสนามบินที่เรามี เช่นขยาย
ทางว่ิงเพื่อรองรับการเพ่ิมขึ้นของเที่ยวบินให้ครบ 4 ทางว่ิงเพื่ออํานวยความสะดวกการจราจรทางอากาศให้

เหนือกว่าคู่แข่งและสร้างภาพลักษณ์ในการลงทุนเพิ่มของบริษัทสายการบินต่างๆอีกด้วย นอกจากนั้นพัฒนา ระบบ

การจ้างงานของ outsource ให้สามารถควบคุมได้ และสุดท้ายคือขอความร่วมมือกับทางภาครัฐโดยดูจากประเทศ

สิงคโปร์เป็น Best practice ก็ได้เช่นถ้าจะจับกลุ่มลูกค้านักธุรกิจ ทสภ.ซึ่งมีหุ้นอยู่ที่โรงแรม โนโวเทล สุวรรณภูมิ 
อยู่แล้วอาจลงทุนเพิ่มในโรงแรมหรืออาจใช้พ้ืนที่ๆมีอีกมากของทสภ.สร้าง Convention Hall for Meeting & 
Conference ให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจได้ซึ่งสามารถบินมาแค่แวะประชุมที่ประเทศไทยก่อนที่จะ connect หรือต่อ

เครื่องไปที่อื่นได้เพราะประเทศไทยเป็นจุดศูนย์กลางของการบินที่จะต่อเครื่องบินอยู่แล้วจึงน่าจะเป็นประโยชน์

และเป็นส่วนที่เพ่ิมรายได้ให้กับทสภ.อีกมาก 

Threat of entry  (การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่)         

            วิเคราะห์ถึงการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ของ ทสภ. เนื่องจาก ทอท.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ดูแลรับผิดชอบหน่วยงานท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง 
เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ และเชียงราย การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ในการสร้างสนามบินเป็นการลงทุนที่

สูงโดยเฉพาะสนามบินที่ใช้เพื่อการเดินทางระหว่างประเทศในการแข่งขันกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังน้ัน 
จึงต้องกําหนดการแข่งขันในหัวข้อนี้ท่ีท่าอากาศยานภายในประเทศที่เกิดขึ้นโดยภาคเอกชนและภาครัฐบางแห่ง     
เช่นสนามบินเกาะสมุย สนามบินกระบ่ี และสนามบินเล็กๆ เช่น สนามบินแม่ฮ่องสอน ลําปาง แพร่ น่าน สกลนคร 
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช ฯลฯ ซึ่งสนามบินพวกน้ีมีข้อจํากัดในความสามารถในการใช้ทางวิ่งข้ึนลงของ

เคร่ืองบินขนาดเล็กเท่านั้น ส่วนมากจะเป็นลักษณะของการใช้งานของ Low cost Airline และเป็นกลุ่มตลาดเล็ก 
ดังน้ันสนามบินที่เป็นคู่แข่งขันโดยตรงจึงเป็น สนามบินเกาะสมุยซึ่งเป็นของเอกชนสร้างโดยบริษัท บางกอกแอร์เวย์ 
ในสมัยก่อนสายการบินบางกอกแอร์เวย์เร่ิมเข้าสู่ธุรกิจด้านการบินจากการเปิดเส้นทางบินตรงจากกรุงเทพฯ                     
(ท่าอากาศยานดอนเมืองในสมัยนั้น) สู่เกาะสมุยโดยลงทุนสร้างสนามบินขนาดเล็กสําหรับการใช้เคร่ืองบิน Dash-8 
จากประเทศอังกฤษเป็นเครื่องขนาดเล็กสามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณไม่เกิน 60 คนซึ่งในสมัยนั้นการเดินทางไป 
เกาะสมุยจะต้องเดินทางไปขึ้นเรือเฟอรี่ท่ีจังหวัดสุราษฎร์เพ่ือข้ามไปเท่านั้น ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมการ 
เดินทางในสมัยน้ันในการอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้า ปรากฏว่าได้รับความนิยมแก่ลูกค้าชาวต่างชาติเป็น      
อย่างมากจนถึงปัจจุบันมีการขยายทางว่ิงของสนามบินให้รองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ และมีการปรับปรุง

สนามบินให้เกิดความทันสมัยมากย่ิงขึ้นตามลําดับ นับได้ว่าบริษัทบางกอกแอร์เวย์เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้          
เป็นเพราะความชาญฉลาดของผู้บริหารท่ีสามารถคาดการณ์มองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นโดยเฉพาะ ทอท.ไม่ได้มอง 
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ทําให้ขณะน้ีแม้แต่การบินไทยที่เพ่ิงจะมีโอาสบินตรงสู่สมุยได้ไม่นานก็ยังคงต้องเช่าการใช้สนามบินจากทางบริษัท 
บางกอกแอร์เวย์อยู่เพราะต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู ้โดยสารชาวต่างชาติที่

เดินทางมากับการบินไทยในการต่อเครื่องไปยังเกาะสมุย ส่วนที่สนามบินกระบ่ีก็เช่นกันพิจารณาดูได้จากสถิติ

จํานวนผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางมากับการบินไทยที่บินตรงจาก ทสภ.ไปกระบี่ด้วยเครื่องบินแบบ Airbus 
สามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณ 280 คนวันละสองเท่ียวบินปรากฏว่าผู้โดยสารเต็มลําทุกเที่ยวบินทั้งต่อเคร่ืองทั้งจะ

มาและกลับจากต่างประเทศ และจากที่ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาแผนวิสาหกิจของทอท.ยังระบุไว้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้

ที่จะพยายามท่ีจะเข้าไปซื้อกิจการสนามบินกระบ่ีจากภาคเอกชนมาบริหารเองเพราะมองเห็นศักยภาพในการทํา

กําไรในผลประกอบการท่ีดีที่ผ่านมา แต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายเน่ืองจากมีหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรค เช่น ปัจจัยจาก

การเมืองท้องถิ่น เท่าที่ทราบเอกชนท่ีเป็นเจ้าของกิจการร่วมก็มาจากนักการเมืองท้องถิ่นที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับ

รัฐบาลด้วย วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกับท่าอากาศยานสมุย คือ ทสภ.จะต้องใช้ความเป็นเจ้าของพื้นที่

คือ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ คือผู้ประกอบการหนึ่งที่ยังใช้ ทสภ.อยู่ในเที่ยวบินระหว่างประเทศมาร่วมมือเป็น 
พันธมิตรทางธุรกิจคือใช้วิธีดึงศัตรูให้เป็นมิตรโดยมีการกําหนดผลประโยชน์ร่วมกันเป็นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ         
ท่าอากาศยานกระบี่ถ้าไม่สามารถดําเนินการเองได้ในฐานะที่เป็นองค์กรใหญ่การร่วมลงทุนกับหน่วยงานหรือ 
องค์กรท่ีเล็กกว่าก็จะเป็นเสมือนเกราะหรือกําแพงให้กับองค์กรน้ัน ทางสนามบินสมุยและกระบี่ก็จะได้ประโยชน์

จากการบริหารงานที่เป็นระบบมีมาตรฐานและความเชื่อถือในด้านมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการบริการ

ภายในสนามบิน ได้รับสิทธิและความสะดวกในการติดต่อดําเนินการกับภาครัฐ เป็นต้น ส่วนทางทสภ.เองก็จะได้            
ผลประโยชน์ในส่วนแบ่งทางการตลาดจากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น 

Bargaining power of buyers (อํานาจต่อรองของผู้บริโภค)          

            วิเคราะห์อํานาจต่อรองของผู้บริโภคหรือ Buyers คือผู้ที่มาใช้บริการของ ทสภ.ได้แก่บริษัทสายการบิน 
ต่างๆท่ีประกอบการที่ทสภ. บริษัทสินค้าปลอดภาษีรายใหญ่คือบริษัท King Power Duty free จํากัด และ          
ผู้โดยสารซึ่งถือว่าเปน็ลูกค้ารายใหญ่ทั้งสิ้น และยังมีลูกค้ารายย่อยอื่นอย่างผู้ประกอบการต่างๆท่ีมาเช่าพ้ืนที่ของ

ทสภ.ในการทําธุรกรรมทางการเงินคือ ธนาคารต่างๆท่ีมีรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน(Exchange rate) ร้านค้าขาย
ปลีกย่อยรวมถึงร้านอาหารทั่วไป ฯลฯ หัวข้อนี้จะมุ่งประเด็นไปที่ผู้ประกอบการหลักของ ทสภ. คือบริษัทสายการบิน  
(Airline) ซึ่งถือว่าเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดแม้ว่าทสภ.คิดว่าตัวเอง Hub of Asia มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ดีแต่ลูกค้า 
ก็มีทางเลือกอื่นในแง่ของการแข่งขันถ้าบริษัทสายการบินเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกในการดําเนินงาน กฎระเบียบ

วิธีปฏิบัติ ระบบเทคโนโลยีต่างๆไม่ได้มาตรฐานและตรงความต้องการลูกค้าก็อาจจะหาทางหรือวิธีการที่จะเปลี่ยน

การประกอบการไปสถานที่อื่นเช่นย้ายการลงทุนไปประกอบการที่สนามบินอื่นคงไว้เพียงแต่การมีเที่ยวบินผ่านมา
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ทําให้ขณะน้ีแม้แต่การบินไทยที่เพ่ิงจะมีโอาสบินตรงสู่สมุยได้ไม่นานก็ยังคงต้องเช่าการใช้สนามบินจากทางบริษัท 
บางกอกแอร์เวย์อยู่เพราะต้องการส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู ้โดยสารชาวต่างชาติที่

เดินทางมากับการบินไทยในการต่อเครื่องไปยังเกาะสมุย ส่วนที่สนามบินกระบ่ีก็เช่นกันพิจารณาดูได้จากสถิติ

จํานวนผู้โดยสารชาวต่างชาติที่เดินทางมากับการบินไทยที่บินตรงจาก ทสภ.ไปกระบี่ด้วยเครื่องบินแบบ Airbus 
สามารถจุผู้โดยสารได้ประมาณ 280 คนวันละสองเท่ียวบินปรากฏว่าผู้โดยสารเต็มลําทุกเที่ยวบินทั้งต่อเคร่ืองทั้งจะ

มาและกลับจากต่างประเทศ และจากที่ผู้วิเคราะห์ได้ศึกษาแผนวิสาหกิจของทอท.ยังระบุไว้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้

ที่จะพยายามท่ีจะเข้าไปซื้อกิจการสนามบินกระบ่ีจากภาคเอกชนมาบริหารเองเพราะมองเห็นศักยภาพในการทํา

กําไรในผลประกอบการท่ีดีที่ผ่านมา แต่คงไม่ใช่เรื่องง่ายเน่ืองจากมีหลายปัจจัยที่เป็นอุปสรรค เช่น ปัจจัยจาก

การเมืองท้องถิ่น เท่าที่ทราบเอกชนท่ีเป็นเจ้าของกิจการร่วมก็มาจากนักการเมืองท้องถิ่นที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับ

รัฐบาลด้วย วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันกับท่าอากาศยานสมุย คือ ทสภ.จะต้องใช้ความเป็นเจ้าของพื้นที่

คือ บริษัท บางกอกแอร์เวย์ คือผู้ประกอบการหน่ึงที่ยังใช้ ทสภ.อยู่ในเที่ยวบินระหว่างประเทศมาร่วมมือเป็น 
พันธมิตรทางธุรกิจคือใช้วิธีดึงศัตรูให้เป็นมิตรโดยมีการกําหนดผลประโยชน์ร่วมกันเป็นพื้นฐาน เช่นเดียวกับ         
ท่าอากาศยานกระบี่ถ้าไม่สามารถดําเนินการเองได้ในฐานะที่เป็นองค์กรใหญ่การร่วมลงทุนกับหน่วยงานหรือ 
องค์กรท่ีเล็กกว่าก็จะเป็นเสมือนเกราะหรือกําแพงให้กับองค์กรน้ัน ทางสนามบินสมุยและกระบี่ก็จะได้ประโยชน์

จากการบริหารงานที่เป็นระบบมีมาตรฐานและความเชื่อถือในด้านมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานการบริการ

ภายในสนามบิน ได้รับสิทธิและความสะดวกในการติดต่อดําเนินการกับภาครัฐ เป็นต้น ส่วนทางทสภ.เองก็จะได้            
ผลประโยชน์ในส่วนแบ่งทางการตลาดจากผลประกอบการที่เพ่ิมขึ้น 

Bargaining power of buyers (อํานาจต่อรองของผู้บริโภค)          

            วิเคราะห์อํานาจต่อรองของผู้บริโภคหรือ Buyers คือผู้ที่มาใช้บริการของ ทสภ.ได้แก่บริษัทสายการบิน 
ต่างๆท่ีประกอบการที่ทสภ. บริษัทสินค้าปลอดภาษีรายใหญ่คือบริษัท King Power Duty free จํากัด และ          
ผู้โดยสารซึ่งถือว่าเป็นลูกค้ารายใหญ่ทั้งสิ้น และยังมีลูกค้ารายย่อยอื่นอย่างผู้ประกอบการต่างๆท่ีมาเช่าพ้ืนที่ของ

ทสภ.ในการทําธุรกรรมทางการเงินคือ ธนาคารต่างๆท่ีมีรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน(Exchange rate) ร้านค้าขาย
ปลีกย่อยรวมถึงร้านอาหารทั่วไป ฯลฯ หัวข้อนี้จะมุ่งประเด็นไปที่ผู้ประกอบการหลักของ ทสภ. คือบริษัทสายการบิน  
(Airline) ซึ่งถือว่าเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดแม้ว่าทสภ.คิดว่าตัวเอง Hub of Asia มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ดีแต่ลูกค้า 
ก็มีทางเลือกอื่นในแง่ของการแข่งขันถ้าบริษัทสายการบินเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกในการดําเนินงาน กฎระเบียบ

วิธีปฏิบัติ ระบบเทคโนโลยีต่างๆไม่ได้มาตรฐานและตรงความต้องการลูกค้าก็อาจจะหาทางหรือวิธีการที่จะเปล่ียน

การประกอบการไปสถานที่อื่นเช่นย้ายการลงทุนไปประกอบการที่สนามบินอื่นคงไว้เพียงแต่การมีเที่ยวบินผ่านมา
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ยังทสภ.เท่านั้น แต่การลงทุนเพ่ิมเช่นการเพิ่มเท่ียวบิน ขยายหรือเพ่ิมสาขาภายในประเทศไทยใน ทสภ.สิ่งเหล่านี้เป็น 
ผลประโยชน์ที่ทสภ.ควรได้รับเพ่ิมข้ึนจะขาดหายไป ส่วนการผูกขาดในธุรกิจสินค้าปลอดภาษีของบริษัท King 
Power Duty free จํากัด ในความเป็นจริงแล้วก็มีปัจจัยมาจากการแทรกแซงทางการเมือง เร่ืองของสินค้าปลอด

ภาษีเริ่มมาตั้งแต่สมัยที่มีเพียงแต่สนามบินดอนเมืองเป็นสนามบินหลักของประเทศ บริษัทการบินไทยฯ ได้รับ
สัมปทานการขายสินค้าปลอดภาษีที่สนามบินดอนเมืองมาโดยตลอดเนื่องจากมีความสะดวกในการขนส่งสินค้ากับ

เคร่ืองบินอยู่แล้วและผลประกอบการก็สร้างกําไรให้กับการบินไทยเป็นจํานวนมหาศาล ทอท.เองเมื่อกิจการเร่ิมเติบโต
มองเห็นช่องทางในผลประโยชน์จึงไม่ต่อสัมปทานให้การบินไทย นําแผนกสินค้าปลอดภาษีไปทําเอง ในเบ้ืองต้นมี

ผลประกอบการที่ขาดทุนเพราะบุคลากรไม่ใช่มืออาชีพมีการทุจริตจํานวนมากดําเนินงานต่อไปไม่ได้จึงเป็นเหตุให้

นักการเมืองที่มองเห็นประโยชน์ตรงน้ีอยู่นานแล้วสบโอกาสจนมาถึงการผูกขาดในสัมปทานสินค้าปลอดภาษีถึง 
ปัจจุบันน้ี ประเด็นนี้ชี้ให้เห็นว่าผลประโยชน์ที่ทําได้ง่ายและทอท.เป็นเจ้าของพื้นที่ที่ ทสภ.อยู่แล้วไม่น่าจะเสีย

โอกาสในเร่ืองน้ี เมื่อบริษัท King Power Duty free จํากัดเข้ามาบริหารจัดการเป็นเจ้าเดียวที่ควบคุมสินค้าปลอดภาษีใน

ทสภ.และท่าอากาศยานในประเทศที่เชื่อมต่อกับการบินระหว่างประเทศ (Connecting) เช่นท่าอากาศยานเชียง

ใหม่และภูเก็ตที่จะได้ลูกค้าในการต่อเครื่องจํานวนมากก็จะมีอํานาจต่อรองกับสนามบินทันทีเพราะถือเป็นการ 
ผูกขาดในสิทธิดังกล่าว วิธีการลดอํานาจต่อรองของบริษัทสายการบินดังกล่าวอาจทําได้โดยการทํา Customer 
Survey ไปยังสายการบินต่างๆอย่างสมํ่าเสมอเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าส่วน

ทางด้านการลดอํานาจต่อรองของบริษัท King Power Duty free จํากัดต้องอาศัยช่องทางตามกฎหมายที่รัฐ

สนับสนุนอยู่แล้วไม่ให้เกิดการผูกขาดในสินค้าปลอดภาษีแต่เพียงเจ้าเดียวโดยอาจทําการเปิดประมูลในสัมปทาน

ครั้งต่อไปหรืออาจกําหนดนโยบายเปิดเสรีในการอนุญาตให้มีผู้ประกอบการจําหน่ายสินค้าปลอดภาษีมากกว่า 1 
รายข้ึนไปก็ได้เหมือนกับบางประเทศก็ไม่จําเป็นจะต้องมีร้านจําหน่ายสินค้าปลอดภาษี Brand เดียว  

Bargaining power of suppliers (อํานาจต่อรองของผู้ผลิต)              

            วิเคราะห์อํานาจต่อรองของผู้ผลิตหรือ Suppliers คือผู้ที่จัดส่งวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบการให้กับ ทสภ. 
ในที่นี้ได้แก่บริษัทรับจ้างงาน (outsource) และบริษัทวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hardware & Software) 
บริษัทรับจ้างงานหรือ outsource นับว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของทสภ.เพราะในปัจจุบันน้ีไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็

ตามไม่เฉพาะแต่กับหน่วยงานราชการซ่ึงไม่รับข้าราชการประจํามานานมากแล้วแต่รับเป็น พนักงานของรัฐหรือ

ลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้นเพื่อลดสิทธิประโยชน์ในหน่วยงานเป็นหลัก บริษัทจัดหาและรับจ้างทํางานในรูปแบบ 
outsource จึงเกิดขึ้นจํานวนมาก ยกตัวอย่างบริษัทสายการบินอย่างการบินไทยก็ใช้บริการจาก outsource แทบทุก

แผนกโดยเฉพาะด้านการบริการภาคพื้น ส่วนการบริการบนเคร่ืองบินก็ใช้วิธีกระชับลดสัดส่วนการจ้างงานระยะ
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ยาวลง ทสภ.ก็ใช้บริการ outsource เป็นจํานวนไม่น้อย การใช้งานพนักงาน outsource อาจดีในแง่ของ 
Economies of Scale จากการจ้างงานราคาไม่แพงและจ้างได้จํานวนมากแต่มีข้อเสียในแง่ของความภักดีต่อองค์กร 
คงไม่ได้ (Loyalty to company) นอกจากน้ันในสภาวะของการแข่งขันอํานาจต่อรองจากผู้ผลิตจํานวนมากอย่าง 
บริษัท outsource จึงมีมาก ทสภ.จึงจําเป็นต้องหาวิธีการต่างๆท่ีต้องลดอํานาจต่อรองของ outsource ลงเช่น  
ใช้วิธีการกําหนด ประเมินและควบคุมคุณภาพการทํางานให้มีมาตรฐานเพ่ือไม่ให้บริษัทพวกน้ีมีอํานาจต่อรอง 
เพราะถ้ามีการผิดพลาดหรือได้รับการรายงานถึงคุณภาพที่ไม่ดีไม่เป็นมาตรฐานจากลูกค้าที่ต้องติดต่อโดยตรงอย่าง

สายการบิน และผู้โดยสาร ก็จะต้องมีการปรับเปล่ียนพนักงานรวมถึงการปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่

กําหนด ส่วนทางด้านของบริษัทที่วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับทสภ.ถือว่ามีความสําคัญเช่นกัน แต่ไม่นับ
รวมถึงระบบเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเครือข่ายการทํางานที่สําคัญที่สุดของการท่าอากาศยาน คือระบบที่ควบคุมการจราจร

ทางอากาศเป็นระบบข้อมูลที่ต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดนอกจากจะต้องได้มาตรฐานการบินสากลแล้วยังต้องได้รับการ

ยอมรับและเป็นระบบหนึ่งเดียวที่ใช้กันทั่วโลกในระบบสารสนเทศ (Information & Technology) เพราะการ

ดําเนินการสื่อสารภายในภายใต้ระบบของเทคโนโลยีเดียวกันที่ใช้ภายในสนามบิน อํานาจการต่อรองตรงน้ีจึงค่อนข้างสูง 
ดังน้ัน ทสภ.จะต้องมีมาตรการลดอาํนาจต่อรองโดยกําหนดทางเลือกในการวางระบบสํารองที่สามารถใช้ได้ยามเกิด

ภาวะฉุกเฉินซึ่งจริงๆ แล้วก็น่าจะมีระบบนี้แล้วในองค์กรใหญ่ๆแต่ไม่ให้เป็นแบบผูกขาดอยู่เพียงแค่บริษัทเดียว  
แต่จะต้องระวังในการวางระบบที่สามารถปรับเปล่ียนได้โดยไม่มีผลกระทบกับหน่วยงานต่างๆด้วย 

Threat of substitute (การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน)             

            วิเคราะห์ถึงสินค้าทดแทนท่ีลูกค้าสามารถใช้ทดแทนการใช้ ทสภ.อาจจะไม่สามารถใช้ทดแทนในทางตรง

ได้เนื่องจากท่าอากาศยานเป็นการประกอบการทางธุรกิจอย่างหน่ึงที่สร้างผลกําไรจากการที่มีลูกค้าเลือกที่จะ

เดินทางโดยสายการบินต่างๆรวมถึงการขนถ่ายสินค้า การเช่าพ้ืนที่ภายในสนามบินเพื่อประกอบการ ดังนั้นการ  
แข่งขันทางตรงคงไม่มี แต่ในทางอ้อมที่ทําให้ทสภ.ขาดรายได้จากการประกอบการด้านลูกค้าที่ลดลงได้คือการมี    
สินค้าหรือบริการท่ีทําให้ลูกค้ามีทางเลือกที่จะใช้ในการเดินทางแทนการใช้เครื่องบิน เช่นการใช้การเดินทางโดย

การขนส่งสาธารณะ (Public Transportation) อื่นๆ เช่นการใช้บริการรถไฟ  รถทัวร์ เรือ เป็นต้น นอกเหนือจาก

ที่ราคาที่ถูกกว่าการเดินทางด้วยเครื่องบินแล้ว ในอนาคตอันใกล้อาจมีรถไฟความเร็วสูง ( High speed train)  
รถทัวร์แบบ Luxury tour coach หรือการเดินทางแบบเรือสําราญ (Luxury Cruise) ล้วนเป็นทางเลือกที่น่าลอง

และเป็นประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางด้วย แต่สังคมไทยคนในประเทศจํานวนมากยังไม่สามารถเดินทางโดย

เคร่ืองบินได้ ดังน้ันถ้ามีการปรับปรุงพัฒนาทางเลือกสาธารณะเหล่านี้ให้ดีและมีมาตรฐานก็จะเป็นสินค้าทดแทนที่

จะแบ่งรายได้ทางการตลาดกับทสภ.ได้ในอนาคตแน่นอน วิธีการที่ทสภ.สามารถนําเป็นประเด็นในการเพ่ิมรายได้
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ให้กับองค์กรกับสินค้าทดแทนดังกล่าวคือ การเลือกใช้การเดินทางที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเพราะการเดินทาง

สาธารณะพวกน้ันต้องใช้เวลาในการเดินทางที่นานรวมถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่สายการบินมีมากกว่า    
อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในประเทศไทย               

            ส่วนสรุปในมิติของการวิเคราะห์์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน Five Forces Model พบว่า ทสภ.จะต้อง 
เร่งพัฒนาปรับปรุงศักยภาพของท่าอากาศยานให้เต็มพ้ืนที่ เช่นการขยายทางว่ิงและสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ให้ทัดเทียมกับคู่แข่งขันโดยใช้ความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคที่เข้มแข็ง สร้างภาพลักษณ์และ

ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยกับลูกค้าให้ในการเพิ่มการลงทุน ใช้สิทธิและประโยชน์จากการสนับสนุนของรัฐใน

การเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยการทําความร่วมมือกับลูกค้าสายการบินต่างๆ หาช่องทางในการลงทุน 
ด้านอื่นเพ่ือเพิ่มรายได้เช่น การลงทุนในการสร้างสถานท่ีสําหรับรองรับการประชุมของเหล่านักธุรกิจรวมถึงการ 
ใช้พื้นที่ในเร่ืองการปลอดอากร (Duty free) ไม่ให้เกิดการผูกขาดสัมปทานเพ่ือลดอํานาจต่อรองจากลูกค้า ควบคุม

คุณภาพของบุคลากรทั้งพนักงานประจําและ outsource ให้มีมาตรฐานในการประสานกับหน่วยงานอื่นและความ

เป็นเจ้าของบ้านที่ดีมีการต้อนรับลูกค้าท่ีอบอุ่นเป็นมิตร เร่งแก้ไขข้อบังคับ กฎระเบียบที่ซับซ้อนให้คล่องตัวแก่ 
ผู้ปฎิบัติงาน พยายามปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน พัฒนาระบบ

เทคโนโลยีให้มีความทันสมัยและเป็นหน่ึงเดียวกันทั้งหน่วยงานเพื่อความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลรวมถึงการ

สํารองระบบ software ภายในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อลดอํานาจต่อรองจากผู้ผลิตด้วย คํานึงถึงกระแสและ
ความต้องการของสังคมและรณรงค์ในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทําความร่วมมือแบบพันธมิตรกับท่าอากาศยานอื่น

ที่สร้างกําไรโดยมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันเพ่ือสร้างผลกําไรโดยการเปลี่ยนคู่แข่งให้เป็นคู่ค้าอย่าง

ถาวร.  
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ธุรกิจบริการแต่งชดุยืนเครื่องให้นักแสดง สําหรับงานนาฏศิลป ์ในมิติ 8Ps 
Service Business of Dress up for Actors Dance in 8Ps Structured view. 

 

รวี เรืองศรี*  จันทร์จรี สว่างแสง  และ วราภรณ์ เนียมศรี 

*ผู้นําเสนอผลงาน E-mail : bronz_444@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 

ธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเครื่องให้นักแสดงสําหรับงานนาฏศิลป์เป็นธุรกิจบริการขนาดย่อมของไทยท่ีต้องอาศัยทักษะ 
ประสบการณ์ เจตคติท่ีดี เม่ือนํามาวิเคราะห์ตามองค์ประกอบ 7Ps แล้วครบถ้วนในคุณลักษณะ Service Marketting Mix 
ได้แก่  1) ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ(Product or Service)มีทักษะที่ดีในการบริการมีการสร้างเทคนิคการทํางานเฉพาะตัว  
2) ด้านราคา (Price) มีการแบ่งระดับราคาตามความยาก-ง่ายของง่ายและระดับฝีมือการทํางาน 3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 
(Place or Distribution) ใช้การติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจ 4) ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการให้สิทธิ

พิเศษกับผู้ใช้บริการซํ้าและบริการเสริมนอกจากหน้าท่ี 5) ด้านบุคคล (People) มีการจัดการด้วยระบบวัยวุฒิและคุณวุฒิ  
6) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)มีการสร้างบุคลิกภาพท่ีดีและ

ความพร้อมในการทํางาน 7) ด้านกระบวนการ (Process of Service) มีวิธีการตรวจสอบเอาใจใส่ผู้ใช้บริการตลอดการแสดง 
8) ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให้ได้ผลดี (Productivity and Quality of Service)มีการเตรียมการกับชุดยืนเคร่ือง

ก่อนการแต่งและวิเคราะห์ชุดให้เหมาะกับบทบาทตัวละคร 
 

คําสําคัญ ธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ือง , 8Ps 
 

บทนํา 
ภูมิหลังและความสําคัญ 
 การแสดงนาฏศิลป์เป็นสิ่งท่ีอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน เป็นเคร่ืองแสดงถึงความมีวัฒนธรรมของชาติ เป็นสิ่งท่ี

พัฒนาไปพร้อมกับมนุษยชาติ(เครือจิต ศรีบุนนาค.2553) และในการแสดงนาฏศิลป์ไทยแต่ละครั้ง สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ปรากฏ

แก่ผู้ชมนอกจากท่วงท่าลีลาของการแสดงแล้วการแต่งกายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ให้รู้ว่าเป็นการแสดงของชาติไทย เป็น

การแสดงประเภทใด และผู้แสดงนั้นอยู่ในบทบาทใด โดยเคร่ืองแต่งกายส่วนใหญ่มิใช่สร้างมาสําเร็จรูปให้ผู้แสดงสวมใส่เองได้

โดยง่าย ความประณีตซับซ้อนของกระบวนการแต่งกายทําให้เกิดเป็นขั้นตอนต่างๆท่ีผู้แต่งต้องเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา จนเป็น

ศิลปะเฉพาะตน ถ่ายทอดส่งต่อกัน อย่างท่ีเรียกว่าเป็นทักษะวิชา ช่างรัดเครื่อง(กรมศิลปากร.2550) 
ช่างรัดเคร่ืองท่ีมีความชํานาญมีฝีมือแรงงานดี เป็นท่ีต้องการของการจัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยมาโดยตลอด และมี

การให้ราคาค่างานบริการแต่ละคร้ังท่ีทํางานเกิดเป็นอาชีพบริการประเภทหนึ่งในสังคมไทย   
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8Ps เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจบริการ ซ่ึงใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 8Ps ท่ี
ต่อยอดมาจาก 4Ps และ 7Ps มาใช้กําหนดกลยุทธ์การตลาด ซ่ึงประกอบด้วย Product or Service, Price, Place or 
Distribution, Promotion, People, Physical Evidence, Process of Service, Productivity and Quality of Service 
ซ่ึงนํามาวิเคราะห์ธุรกิจต่อได้ โดย 8Ps ถือเป็นส่วนผสมของการตลาด ท่ีมีการผสานแนวคิดระหว่าง Marketting Mix และ 
Service Mix เพ่ือกําหนดทิศทาง และวางกลยุทธ์ด้านการให้บริการโดยเฉพาะ ท่ีสามารถนํามาพิจารณาธุรกิจบริการแต่งชุดยืน

เครื่องให้นักแสดงสําหรับงานนาฏศิลป์ เพ่ืออธิบายว่าองค์ประกอบการทําธุรกิจบริการประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะอย่างไร  
ท่ีสามารถสร้างแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดเป็นมาตรฐานของธุรกิจบริการประเภทนี้ในอนาคต   

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือนําเสนอให้ทราบถึงข้อมูลคุณลักษณะของธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดง สําหรับงานนาฏศิลป์โดยใช้

โครงสร้าง องค์ประกอบ 8Ps มาพิจารณา  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

งานนาฏศิลป์  หมายถึง งานที่ใช้ท่าทาง ลีลา  และการเคลื่อนไหว ทุกชนิด 
ยืนเคร่ือง  หมายถึง ชุดและเคร่ืองแต่งกายอย่างตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง ในการแสดง โขน ละครใน 

ละครนอก ละครพันทาง ละครชาตรี ละครดึกดําบรรพ์ 
ตรึง   หมายถึง การใช้ด้ายสอดเย็บชุดหรือผ้าผืนให้เป็นรูปร่าง รูปทรงท่ีต้องการ กระทําต่อชุดหรือผ้า

ผืนอย่างเป็นเอกเทศหรือในขณะชุดหรือผ้าผืนอยู่กับรา่งกายผู้สวมใส่ 
รัดเคร่ือง   หมายถึง การใช้ผ้าดิบขนาดยาวลักษณะเส้นยาว มัด ผูก รั้ง ม้วน หนุนชุดหรือผ้าผืนให้เป็น

รูปร่าง รูปทรงท่ีต้องการ กระทําในขณะชุดหรือผ้าผืนอยู่กับร่างกายผู้สวมใส่ 
 ข้อมูลของธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดง สําหรับงานนาฏศิลป์ ท่ีจะนํามาอธิบายจําแนกเข้าสู่

องค์ประกอบ 7 Ps นี้ เป็นข้อมูลที่ผสมผสานจากการเก็บข้อมูลโดยการพูดคุยกับผู้ประกอบอาชีพน้ีโดยตรง ส่วนหนึ่งผู้นําเสนอ

ได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการได้มาซ่ึงข้อมูล เนื่องจากผู้นําเสนอเป็นนักแสดงนาฏศิลป์ไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 30 
ปี ได้รับการบริการจากผู้ประกอบอาชีพนี้มากหน้าหลายตา ขณะเดียวกันบางครั้งได้มีโอกาสทําหน้าท่ีแต่งชุดยืนเครื่องให้กับ

นักแสดงอ่ืนๆ ได้เรียนรู้รายละเอียดวิธีการจากผู้ประกอบอาชีพได้ถ่ายทอดให้ ผู้นําเสนอมีความสนใจว่าองค์ความรู้ของธุรกิจ

แต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดง สําหรับงานนาฏศิลป์มีแง่มุมที่น่านํามาเผยแพร่ให้เป็นความรู้แก่คนท่ัวไปมากมาย เม่ือนําข้อมูลท่ี

พบมาจําแนกด้วยองค์ประกอบ 7 Ps ปรากฏว่าครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ซ่ึงจะสามารถเป็นประโยชน์ในแง่การศึกษา ท้ังด้าน

ธุรกิจบริการ และศิลปวัฒนธรรมอยู่ไม่น้อย 
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8Ps เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการ ซ่ึงใช้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 8Ps ท่ี
ต่อยอดมาจาก 4Ps และ 7Ps มาใช้กําหนดกลยุทธ์การตลาด ซ่ึงประกอบด้วย Product or Service, Price, Place or 
Distribution, Promotion, People, Physical Evidence, Process of Service, Productivity and Quality of Service 
ซ่ึงนํามาวิเคราะห์ธุรกิจต่อได้ โดย 8Ps ถือเป็นส่วนผสมของการตลาด ท่ีมีการผสานแนวคิดระหว่าง Marketting Mix และ 
Service Mix เพ่ือกําหนดทิศทาง และวางกลยุทธ์ด้านการให้บริการโดยเฉพาะ ท่ีสามารถนํามาพิจารณาธุรกิจบริการแต่งชุดยืน

เคร่ืองให้นักแสดงสําหรับงานนาฏศิลป์ เพ่ืออธิบายว่าองค์ประกอบการทําธุรกิจบริการประเภทนี้มีลักษณะเฉพาะอย่างไร  
ท่ีสามารถสร้างแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดเป็นมาตรฐานของธุรกิจบริการประเภทนี้ในอนาคต   

 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือนําเสนอให้ทราบถึงข้อมูลคุณลักษณะของธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดง สําหรับงานนาฏศิลป์โดยใช้

โครงสร้าง องค์ประกอบ 8Ps มาพิจารณา  
นิยามศัพท์เฉพาะ 

งานนาฏศิลป์  หมายถึง งานท่ีใช้ท่าทาง ลีลา  และการเคลื่อนไหว ทุกชนิด 
ยืนเคร่ือง  หมายถึง ชุดและเคร่ืองแต่งกายอย่างตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ ตัวลิง ในการแสดง โขน ละครใน 

ละครนอก ละครพันทาง ละครชาตรี ละครดึกดําบรรพ์ 
ตรึง   หมายถึง การใช้ด้ายสอดเย็บชุดหรือผ้าผืนให้เป็นรูปร่าง รูปทรงท่ีต้องการ กระทําต่อชุดหรือผ้า

ผืนอย่างเป็นเอกเทศหรือในขณะชุดหรือผ้าผืนอยู่กับร่างกายผู้สวมใส่ 
รัดเครื่อง   หมายถึง การใช้ผ้าดิบขนาดยาวลักษณะเส้นยาว มัด ผูก รั้ง ม้วน หนุนชุดหรือผ้าผืนให้เป็น

รูปร่าง รูปทรงท่ีต้องการ กระทําในขณะชุดหรือผ้าผืนอยู่กับร่างกายผู้สวมใส่ 
 ข้อมูลของธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดง สําหรับงานนาฏศิลป์ ท่ีจะนํามาอธิบายจําแนกเข้าสู่

องค์ประกอบ 7 Ps นี้ เป็นข้อมูลท่ีผสมผสานจากการเก็บข้อมูลโดยการพูดคุยกับผู้ประกอบอาชีพนี้โดยตรง ส่วนหนึ่งผู้นําเสนอ

ได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในการได้มาซ่ึงข้อมูล เนื่องจากผู้นําเสนอเป็นนักแสดงนาฏศิลป์ไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 30 
ปี ได้รับการบริการจากผู้ประกอบอาชีพนี้มากหน้าหลายตา ขณะเดียวกันบางคร้ังได้มีโอกาสทําหน้าท่ีแต่งชุดยืนเครื่องให้กับ

นักแสดงอื่นๆ ได้เรียนรู้รายละเอียดวิธีการจากผู้ประกอบอาชีพได้ถ่ายทอดให้ ผู้นําเสนอมีความสนใจว่าองค์ความรู้ของธุรกิจ

แต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดง สําหรับงานนาฏศิลป์มีแง่มุมที่น่านํามาเผยแพร่ให้เป็นความรู้แก่คนทั่วไปมากมาย เม่ือนําข้อมูลท่ี
พบมาจําแนกด้วยองค์ประกอบ 7 Ps ปรากฏว่าครบถ้วนทุกองค์ประกอบ ซ่ึงจะสามารถเป็นประโยชน์ในแง่การศึกษา ท้ังด้าน

ธุรกิจบริการ และศิลปวัฒนธรรมอยู่ไม่น้อย 
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ประโยชน์ที่จะได้รับ 
ทราบคุณลักษณะของธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดง สําหรับงานนาฏศิลป์  ท่ีมีองค์ประกอบ 8Ps เป็น

โครงสร้างการอธิบายรายละเอียด 
Lovelock (1996: 50) ได้แบ่งการบริการออกเป็น 3 ระดับ ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเข้าไปมี

ส่วนร่วมกับการให้บริการของผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้  
1. บริการที่มีการเผชิญหน้าสูง (High Contract Service) มีส่วนร่วมกับการให้บริการ โดยตลอด เกือบทุก

กระบวนการในการส่งผ่านบริการ หรืออีกนัยหนึ่งผู้บริโภคต้องเข้าไปในสถานท่ี ให้บริการ และอยู่ท่ีนั่นตลอดจนกระบวนการ

ส่งผ่านบริการเสร็จสิ้น  
2. บริการที่มีการเผชิญหน้าปานกลาง (Medium Contract Service) เป็นบริการท่ีมี ระดับการมีส่วนร่วมของ

ผู้บริโภคในกระบวนการส่งผ่านบริการต่ํากว่าบริการแรก ซ่ึงผู้บริโภคจะเข้า ไปในสถานท่ีให้บริการ แต่ไม่ได้อยู่ท่ีนั่น ตลอดจน
กระบวนการส่งผ่านบริการเสร็จสิ้น บริการระดับนี้ จะรวมถึงการให้บริการแบบช่วยเหลือตัวเอง (Self Service) ด้วย 

 3. บริการที่มีการเผชิญหน้าต่ํา (Low  Contract Service) เป็นบริการที่มีระดับการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคใน

กระบวนการส่งผ่านบริการต่ําที่สุด หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ซ่ึงบริการระดับนี้ส่วน ใหญ่จะเป็นการให้บริการผ่านสื่อหรือเครื่องมือ

อิเล็คทรอนิคส์ต่างๆ 
 ธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองมีลักษณะกล่าวคือ ผู้ใช้บริการท่ีแท้จริงคือผู้จ่ายค่าบริการนั้นอาจเป็นเพียง

ผู้จัดการแสดง ท่ีไม่ได้รับการแต่งตัวจากผู้บริการเลยก็ได้ หรืออาจจะเป็นหน่ึงในผู้รับการแต่งตัวก็ได้ ธุรกิจบริการประเภทนี้จึง

อาจจัดอยู่ในลักษณะบริการท่ีมีการเผชิญหน้าต่ํา (Low  Contract Service)เพราะขณะทํางานผู้จ่ายค่าบริการอาจไม่ได้อยู่ใน

กระบวนการเลยก็ได้ หรือบริการท่ีมีการเผชิญหน้าปานกลาง (Medium Contract Service)เพราะปรากฏกรณีท่ีผู้จ่ายเงิน

ค่าบริการเข้ามาชม ประเมิน หรือสั่งการผู้บริการได้ขณะทํางานให้ถูกใจตนเองก็มี  นอกจากน้ียังปรากฏท่ีผู้จ่ายค่าบริการหรือ

ลูกค้าตัวจริงเป็นนักแสดงเองหรืออยู่ชม สั่งการ ตลอดการทํางานในสถานท่ีบริการแบบบริการท่ีมีการเผชิญหน้าสูง (High 
Contract Service)แต่ส่วนใหญ่แล้วสถานที่ในการให้บริการไม่ใช่สถานบริการของผู้ทําธุรกิจแต่เป็นการเดินทางไปบริการ ณ 
จุดนัดพบ หรือสถานที่จัดการแสดงเป็นส่วนใหญ่ มีบ้างก็น้อยมากท่ีจะเป็นการนํานักแสดงหรือผู้ว่าจ้างมารับบริการในสถานท่ี

ส่วนตัวทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเครื่องไม่อาจจัดอยู่ในกลุ่มใดท้ัง 3 ระดับได้อย่างเด็ดขาด และไม่
สามารถเรียกได้ว่าเป็นการMix รูปแบบทั้ง3 เข้าด้วยกัน เพราะขณะปฎิบัติการในการทําการบริการน้ัน จะรวมลักษณะไว้เพียง 
2 ลักษณะใดลักษณะหนึ่งจากข้างต้น หรืออาจมีเพียงลักษณะเดียวก็เป็นได้ 
 องค์ประกอบ 8Ps นับได้ว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของการทําธุรกิจบริการก็ว่าได้ เพราะได้รวมส่วนประสมทาง

การตลาดและการบริการเข้าไว้ด้วยกัน เพราะ ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ซ่ึงบริษัทใช้

ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่ กลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2552)ซึ่งสอดคล้องกับ เสรี วงษ์มณฑา 
(2542) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การท่ีกิจการมีสินค้าหรือบริการไว้ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่พวกเขาได้ ท้ังนี้ราคาของสินค้าหรือบริการอยู่ในระดับท่ี 
ผู้บริโภคยอมรับได้และยินยอมท่ีจะจ่าย (Willing to pay) มีช่องทางการจัดจําหน่ายท่ีเหมาะสม ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวกสบาย อีกท้ังมีความพยายามจูงใจเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ 
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สุดาดวง เรืองรุจิระ. (2543)ได้อธิบายไว้ว่าส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือองค์ประกอบหรือปัจจัยท่ีสําคัญในการ

ดําเนินงานทางด้านการตลาด เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีกิจการสามารถ ทําการควบคุมได้ โดยพื้นฐานของส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) จะประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกว่า 4Ps แต่สําหรับธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เพ่ิม

เข้ามาอีก 3 ปัจจัย คือ ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) ความสําคัญท่ีธุรกิจบริการต้องพิจารณาองค์ประกอบ 7Ps นั้น Kotler 
(1997) ได้กล่าวไว้ชัดเจนถึงการคิดตัวแปรเพิ่มเติมขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดท่ีสําคัญทางการตลาดสมัยใหม่ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงกับธุรกิจ ทางด้านการบริการ ในขณะท่ี นิติพล ภูตะโชติ (2557)ยังได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า ส่วนประสมทางการตลาดของ

อุตสาหกรรมบริการ (Marketing Mix for Service Industry) หมายถึงกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรธุรกิจ    ใช้ให้
เกิดประโยชน์และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ  เป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจ นอกจากนี้ยังนํามาใช้เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าและทําให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมบริการ 
ประกอบด้วย 8Ps (The Eight Components) มีได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service)  ราคา (Price)  สถานท่ี 
หรือช่องทางการจัดจําหน่าย (Place or Distribution) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการให้บริการ (Process 
of Service) ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ (Productivity and Quality of Service) บุคลากร (People) 
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เพ่ือท่ีจะทําให้เราสามารถได้เห็น หลักการของ “8P’s” ได้โดยการอาศัยเพียง

หลักการท่ีว่า ไม่ใช่เพียงแค่ความเร็วอย่างเดียวท่ีจะสามารถทําให้เรือแข่งแล่นเร็วได้ หากแต่ยังต้องอาศัยความเป็นน้ําหนึ่งใจ

เดียวกัน ในการที่จะได้รับความสําเร็จนั้นกรรเชียงพายแต่ละส่วนย่อมมีส่วนสําคัญ ท่ีจะทํา ให้สิ่งต่างๆ ดําเนินไปอย่างมีทิศทาง 
ซ่ึงท้ังนี้ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการมีดังนี้คือ(Lovelock Wright. 2002: 13-15) 
 
1.  ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ(Product or Service) 

เราต้องเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลักรวมถึงการบริการท่ีสามารถ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและสามารถ

แข่งกับคู่แข่งขันได้ ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่บริษัทนําเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดย การบริโภคหรือการใช้

บริการนั้นสามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009,616) โดยความพึงพอใจน้ันอาจจะมาจาก

สิ่งที่สัมผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้ เช่น รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี ราคา ตราสินค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียง
ของผู้ผลิตหรือผู้จัด จําหน่าย นอกจากน้ี ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีนําเสนอขายน้ัน สามารถเป็นได้ท้ังในรูปแบบของการมีตัวตนและ/ 
หรือการไม่มีตัวตนก็ได้ เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ จําเป็นต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า(Value) ในสายตาของ

ลูกค้าซ่ึงเป็นผู้บริโภค  
ธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองนั้น มีสินค้าเป็นบริการที่จับต้องไม่ได้เพียงอย่างเดียว แม้จะมีการผสมผสานการจัดชุด

ให้เช่า หรือมีอุปกรณ์ท่ีมัดตรึงเป็นส่วนหนึ่งในการบริการก็ตาม ชุดยืนเคร่ืองควรนับแยกเป็นอีกธุรกิจคือธุรกิจบริการให้เช่าชุด

เพราะค่าบริการมีการแยกจากกันอย่างชัดเจน และผู้ให้บริการหลายรายไม่ได้มีบริการให้เช่าชดุหรือวัตถุใด คงแต่การขายฝีมือ
แรงงานในการทํางานเท่าน้ัน ฝีมือแรงงานนี้ ผู้ใช้บริการหรือแม้แต่นักแสดงไม่สามารถนําไปเป็นเจ้าของได้หลังเสร็จการแสดง
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เข้ามาอีก 3 ปัจจัย คือ ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) และด้านกระบวนการ (Process) ความสําคัญท่ีธุรกิจบริการต้องพิจารณาองค์ประกอบ 7Ps นั้น Kotler 
(1997) ได้กล่าวไว้ชัดเจนถึงการคิดตัวแปรเพ่ิมเติมข้ึนมา อีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ 
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อย่างย่ิงกับธุรกิจ ทางด้านการบริการ ในขณะท่ี นิติพล ภูตะโชติ (2557)ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนประสมทางการตลาดของ

อุตสาหกรรมบริการ (Marketing Mix for Service Industry) หมายถึงกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรธุรกิจ    ใช้ให้
เกิดประโยชน์และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือ  เป้าหมายทางการตลาดของธุรกิจ นอกจากนี้ยังนํามาใช้เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าและทําให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยส่วนประสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมบริการ 
ประกอบด้วย 8Ps (The Eight Components) มีได้แก่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service)  ราคา (Price)  สถานท่ี 
หรือช่องทางการจัดจําหน่าย (Place or Distribution) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) กระบวนการให้บริการ (Process 
of Service) ประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริการ (Productivity and Quality of Service) บุคลากร (People) 
ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เพ่ือท่ีจะทําให้เราสามารถได้เห็น หลักการของ “8P’s” ได้โดยการอาศัยเพียง

หลักการท่ีว่า ไม่ใช่เพียงแค่ความเร็วอย่างเดียวท่ีจะสามารถทําให้เรือแข่งแล่นเร็วได้ หากแต่ยังต้องอาศัยความเป็นน้ําหนึ่งใจ

เดียวกัน ในการที่จะได้รับความสําเร็จนั้นกรรเชียงพายแต่ละส่วนย่อมมีส่วนสําคัญ ท่ีจะทํา ให้สิ่งต่างๆ ดําเนินไปอย่างมีทิศทาง 
ซ่ึงท้ังนี้ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการมีดังนี้คือ(Lovelock Wright. 2002: 13-15) 
 
1.  ด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ(Product or Service) 

เราต้องเลือกคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลักรวมถึงการบริการท่ีสามารถ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและสามารถ

แข่งกับคู่แข่งขันได้ ท้ังนี้ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่บริษัทนําเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดย การบริโภคหรือการใช้

บริการน้ันสามารถทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Armstrong and Kotler, 2009,616) โดยความพึงพอใจน้ันอาจจะมาจาก

สิ่งท่ีสัมผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้ เช่น รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี ราคา ตราสินค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียง
ของผู้ผลิตหรือผู้จัด จําหน่าย นอกจากน้ี ตัวผลิตภัณฑ์ท่ีนําเสนอขายน้ัน สามารถเป็นได้ท้ังในรูปแบบของการมีตัวตนและ/ 
หรือการไม่มีตัวตนก็ได้ เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ จําเป็นต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) และมีคุณค่า(Value) ในสายตาของ

ลูกค้าซ่ึงเป็นผู้บริโภค  
ธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองนั้น มีสินค้าเป็นบริการที่จับต้องไม่ได้เพียงอย่างเดียว แม้จะมีการผสมผสานการจัดชุด

ให้เช่า หรือมีอุปกรณ์ท่ีมัดตรึงเป็นส่วนหนึ่งในการบริการก็ตาม ชุดยืนเคร่ืองควรนับแยกเป็นอีกธุรกิจคือธุรกิจบริการให้เช่าชุด

เพราะค่าบริการมีการแยกจากกันอย่างชัดเจน และผู้ให้บริการหลายรายไม่ได้มีบริการให้เช่าชดุหรือวัตถุใด คงแต่การขายฝีมือ
แรงงานในการทํางานเท่าน้ัน ฝีมือแรงงานนี้ ผู้ใช้บริการหรือแม้แต่นักแสดงไม่สามารถนําไปเป็นเจ้าของได้หลังเสร็จการแสดง
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เพราะต้องถอดชุดออก ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้นจากการได้รับบริการเกิดขณะได้รับบริการ และต่อเนื่องไปจนจบการแสดงครั้ง

นั้นๆเท่านั้น จะมียกเว้นบ้างในกรณีท่ีเป็นการว่าจ้างเพื่อแต่งกายหุ่นโชว์และชุดยืนเครื่องเป็นสมบัติของผู้ว่าจ้างเองมิตอ้งส่งคืน

กลับ ซ่ึงกรณีนี้มิได้หมายรวมถึงการแต่งกายนักแสดงในบทความวิชาการนี้แต่อย่างใด ด้านคู่แข่งของธุรกิจมีความน่าสนใจว่า 
ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในการทําธุรกิจ เพราะคาดเดาไม่ได้ว่าในการจัดการแสดงแต่ละคร้ังนักแสดงจะมีจํานวนเท่าใด ใน
การให้บริการสําหรับการแสดงคร้ังต่อไปท่ีต้องแต่งนักแสดงจํานวนมากๆอาจต้องพ่ึงพาและหันมารวมตัวกันกับผู้ประกอบ

ธุรกิจเดียวกันนี้ท่านอื่นๆในรูปแบบทีมก็เป็นได้ แต่ท่ีน่าสนใจคือผู้ท่ีมีชื่อเสียงด้านการแต่งชุดยืนเคร่ืองมากๆมักเก็บงําเทคนิค

เฉพาะตนไว้สําหรับการทํางานตามลําพัง เพ่ือสร้างคุณคา่ความสําคัญให้ลูกค้าระลึกถึงเสมอ 
สินค้าของธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดงสําหรับงานนาฏศิลป์  คือฝีมือในการบริการ ซ่ึงในประเทศไทยมี

ความหลากหลายในระดับฝีมือ แต่ยังไม่มีการแบ่งระดับให้เห็นอย่างชัดเจน ในนักแสดงนาฏศิลป์ไทยบางคนท่ีมีประสบการณ์

การแต่งกายให้ผู้ร่วมแสดงในกรณีเฉพาะกิจท่ีไม่ได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาบริการให้ อาจสามารถทําหน้าท่ีนี้ในระดับหน่ึงซ่ึง

ไม่เรียบร้อยสวยงามมากนัก มักใช้ในงานแสดงท่ีไม่มุ่งเน้นคุณภาพของการแสดง นักแสดงเหล่านี้หลายคนจะเกิดการลองผิด

ลองถูกและพัฒนาฝีมือมากขึ้นจนกระทั่งรับงานแต่งผู้อ่ืนเป็นอาชีพต่อมา ในงานที่ต้องการให้เกิดเกียรติยศ ศักด์ิศรีของผู้จัด
และความประทับใจแก่ผู้ชม การจัดจ้างงานบริการแต่งกายชุดยืนเครื่องเป็นสิ่งสําคัญ ผู้ท่ีมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับ มีผลงาน
การแต่งกายให้กับงานสําคัญๆต่างๆจะเป็นท่ีต้องการของผู้ใช้บริการ โดยชื่อเสียงด้านฝีมือนี้ส่งต่อกันแบบปากต่อปาก 
ประกอบด้วยลักษณะความงามความเรียบร้อยท่ีมองเห็นในการแต่งกายให้นักแสดง และความคล่องตัวท่ีนักแสดงรู้สึกได้เม่ือ

ได้รับการแต่งกายจากผู้บริการคนน้ันๆ มักจดจําเป็นชื่อของผู้ให้บริการเช่น คุณวัชรพงษ์ ปานเสนชุติพันธ์ คุณอนันตศักด์ิ กุล
ดิลก  คุณบัญชา ชื่นค้า เป็นต้น บุคคลเหล่านี้มีการคิดค้นเทคนิคการทํางานเป็นแบบพาะของตนเองได้ด้วยนอกจากนี้ผลงาน

การได้ร่วมงานระดับชาติ ระดับนานาชาติ ก็เป็นเครื่องรับประกับความสามารถให้ผู้บริการคนน้ันหรือคณะนั้นจะถูกเรียกใช้

บริการมากขึ้น เช่น เคยแต่งกายยืนเครื่องให้โขนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เคยทําหน้าท่ีแต่งกายให้ศิลปินสํานัก

การสังคีต กรมศิลปากร เป็นต้น ท้ังนี้การบริการอาจผนวกกับการจัดหาชุดยืนเคร่ือง และบริการถอดชุดออกด้วยก็ได้  
 
2. ด้านราคา (Price) 

ราคาเป็นสิ่งท่ีท้ังองค์กรและลูกค้าต่างให้ความสําคัญ ซ่ึงทางองค์กรเองก็ต้องการทําให้ต้นทุนในการผลิตตํ่าท่ีสุดเท่าท่ี

จะทําได้ และทางด้านลูกค้าเองก็ ต้องการที่จะซ้ือในราคาที่ถูกเช่นเดียวกัน บางคร้ังทางองค์กรอาจจะต้องเพ่ิมรายได้โดย

อาจจะมีการสร้างลูกค้าท่ีเป็นการซ้ือสินค้าเป็นเงินเชื่อ หรือไม่ว่าจะเป็นการให้สว่นลดราคา ท้ังนี้ราคา หมายถึง จํานวนเงินตรา
ท่ีต้องจ่ายเพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือ บริการของกิจการ หรืออาจเป็นคุณค่าท้ังหมดท่ีลูกค้ารับรู้ เพ่ือให้ได้รับ

ผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือบริการน้ันๆ อย่างคุ้มค่ากับจํานวนเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong & Kotler, 
2009,616-617) นอกจากน้ี ยังอาจหมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ซ่ึงลูกค้าใช้ในการ เปรียบเทียบระหว่างราคา 
(Price) ท่ีต้องจ่ายเงินออกไป กับคุณค่า (Value) ท่ีลูกค้าจะได้รับกลับมาจาก ผลิตภัณฑ์นั้น ซ่ึงหากว่าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้า
ก็จะทําการตัดสินใจซ้ือ (Buying Decision)  

ราคาในการให้บริการของธุรกิจแต่งกายชุดยืนเครื่องไม่มีการกําหนดเป็นค่าราคากลางหรือระบบตายตัว มีการ

แปรผกผันไปได้ด้วยตัวแปรหลายปัจจัยมาก เรียกได้ว่าความพึงพอใจของผู้ให้บริการท่ีจะกําหนดราคาคือจุดสิ้นสุดของตัวเลข
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ค่าบริการ เพราะต้นทุนการผลิตไม่มี และค่าวิชาชีพก็ไม่มีผู้ใดนํามาคิด เพราะการได้มาของศาสตร์วิชาชีพนี้ทุกคนไม่เคยต้อง

จ่ายค่าหลักสูตรในการเรียน เป็นแต่ใช้วิธีครูพักลักจํา ถ่ายทอดกันจากบุคคลสู่บุคคลเท่านั้นซ่ึงไม่มีการคิดค่าเรียน อย่างไรก็
ตามการกําหนดต้ังราคาท่ีถูกสําหรับลูกค้ามักพิจารณาจากคุณสมบัติของลูกค้าเป็นสําคัญ ย่ิงลูกค้าเป็นผู้ท่ีมีผลต่อชื่อเสียงหรือ

เป็นผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีทางใจกันมาก่อน ก็มีแนวโน้มท่ีจะได้รับการประเมินค่าบริการในราคาท่ีต่ําลง ซ่ึงหากมองในมุมของผู้

ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ เพดานราคาค่าบริการสูงสุดก็ไม่เท่ากันในแต่ละรายของผู้ให้บริการอีกเช่นกัน 
ราคาของการให้บริการมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงาน เช่น การรัดเครื่องตัวพระแขนยาว 

มีความยากมากท่ีสุด รองลงไปได้แก่ตัวพระแขนส้ัน ตัวยักษ์ ตัวลิง ตัวนางท่ีต้องตั้งรัดเกล้า ตัวนางท่ีสวมศิราภรณ์อ่ืนๆ ไปถึง

การแต่งยืนเคร่ืองแบบพันทาง โดยส่วนใหญ่ หากเป็นการบริการแต่งกายยืนเคร่ืองในการแสดงหลายคนหรือเป็นเรื่องเป็นตอนที่ใช้

นักแสดง 3 คนข้ึนไป ผู้ให้บริการจะมาในลักษณะหมู่คณะและแบ่งสรรหน้าท่ีว่าผู้ใดจะแต่งนักแสดงประเภทใด ผู้ให้บริการท่ีมี

ฝีมือดีท่ีสุดจะทําหน้าที่แต่งในชุดที่ยากกว่าและได้ราคาค่าตัวท่ีแพงกว่า การจัดสรรหน้าที่นี้เป็นวิจารณญาณของหัวหน้าผู้ให้บริการ

จะจัดการให้เหมาะกับกําลัง และความสามารถ ราคาการแต่งกาย 1 ชุดอยู่ท่ี1,000-300 บาท ไม่รวมค่าเช่าชุดหากผู้ว่าจ้างจะใช้
บริการเช่าชุดของผู้บริการแต่งกายด้วย แต่หากใช้บริการเช่าชุดด้วยจะมีการบริการรอถอดชุดตัดด้ายตรึงชุด จัดเก็บชุดเข้าสํารับและ
ขนกลับให้ด้วย ในขณะที่หากเป็นการแต่งกายให้ผู้แสดงโดยไม่ใช่ชุดของผู้บริการจะเป็นการแต่งให้เพียงเท่านั้น เม่ือรับค่าตัว

แล้วก็กลับได้เลย ผู้จัดการแสดงและนักแสดงต้องรับผิดชอบตนเองหลังเสร็จการแสดงเอาเอง เป็นธรรมเนียม นอกจากน้ีราคา

การให้บริการยังสัมพันธ์กับการเดินทางไปให้บริการอีกด้วย เช่น การเดินทางไกลไปพร้อมผู้จัดการแสดงที่มียานพาหนะให้ 
หรือการให้ผู้บริการเดินทางไปเองแล้วพบกันท่ีปลายทางท่ีจะใช้บริการ ระยะทางย่ิงไกลก็จะย่ิงต้องมีราคาแพง มีค่าท่ีพักหาก

ต้องค้างแรม ค่าอาหารหากผู้จัดการแสดงไม่จัดเลี้ยงให้ ท้ังนี้ผู้ให้บริการเป็นผู้เจรจาตกลงราคากับผู้ว่าจ้างเป็นราย เป็นกรณีไป

ตามวิจารณญาณให้เหมาะสมและพึงพอใจในการทําธุรกิจต่อกัน อย่างไรก็ตามราคาอาจได้รับการลดลงได้หากเป็นงานแสดงที่

ผู้ให้บริการถือว่าเป็นชื่อเสียงแก่ตนเองในการแสดงฝีมือ หรือเป็นงานท่ีผู้ว่าจ้างมีความสนิทสนมกัน รวมทั้งการที่ผู้ว่าจ้างหรือ

นักแสดงท่ีต้องแต่งกายให้เป็นผู้ทรงอิทธิพลในวงการนาฏศิลป์ เช่นเป็นศิลปินอาวุโส เป็นคนมีชื่อเสียง เป็นต้น  
 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place or Distribution)  
Place ตามหลักการของการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้านั้น ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับเร่ืองของ สถานท่ีและเวลาเขามา

เกี่ยวข้อง ซ่ึงการที่จะสามารถกระจายสินค้าให้ไปถึงลูกค้าได้นั้น เราจําเป็นต้องทําการวางหลักการของการบริการก่อนการ

บริการด้านข้อมูล และการให้ขอ้มูลผ่านอินเตอร์เน็ต ซ่ึงจะทําให้เกิดการลดช่องว่างการติดต่อจากลูกค้าได้ การยืนยันการจัดส่ง

สินค้าให้ลูกค้านั้นจะสามารถสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้ซ่ึงทั้งนี้จะเป็นผลดีต่อองค์กร เนื่องจากลูกค้าคาดหวังว่าจะ ได้รับ

สินค้าตามกําหนดและตรงเวลา โดยช่องทางการจัดจําหน่าย หมายถึง ช่องทางการจําหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึง

วิธีการที่จะนําสินค้าหรือบริการนั้นๆ ไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทันต่อความต้องการ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541. 337) ได้กล่าวไว้ว่า 
การเลือกทําเลท่ีต้ัง (Location) ของธุรกิจนั้นมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจ การให้บริการ เนื่องจากทําเลท่ีตั้งที่

กิจการเลือกไว้นั้น จะเป็นตัวกําหนดกลุ่มลูกค้าท่ีจะเข้ามาใช้บริการ ดังนั้นสถานที่ให้บริการจึงควรครอบคลุมพ้ืนท่ีในการ

ให้บริการกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด ท้ังนี้ ความสําคัญของทําเลที่ตั้ง (Location) จะมีความสําคัญมากน้อยแตกต่างกันไป

ตามลักษณะของธุรกิจ แต่ละประเภท  
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การจัดการด้านสถานที่หากมองเป็นสองส่วนคือ สถานท่ีท่ีเป็นสํานักงานให้ผู้ใช้บริการเข้ามาหา มักไม่มีการจัดให้
ดึงดูดใจเป็นพิเศษ เพราะท่ีพักอาศัยหรือบ้านเครื่องมีเอกลักษณ์เดียวกันท้ังหมดคือความเป็นโกดัง มีความรก เพราะ 
ผู้ให้บริการต่างทราบดีว่า สถานที่ท่ีเป็นท่ีพักหรือสํานักงานไม่มีผลต่อความรู้สึกของผู้รับบริการเลย ฝีมือแรงงาน การบริหาร

ทีมงาน ระเบียบวินัย และอัธยาสัยไมตรีในขณะทํางานมีผลสําคัญกว่ามากนัก โดยเน้นการเจรจาท่ีชัดเจนต่อกันระหว่างผู้ซ้ือ

และขายบริการให้ลงตัวก่อนการทํางาน และดําเนินการจริงตามนัดหมายเท่านั้นเป็นเพียงพอ อย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงสื่อโซเชียล 
สิ่งนี้เป็นส่วนท่ีนอกจากจะเป็นช่องทางในการติดต่อจ้างงาน ตกลงต่อรองรายละเอียดกันแล้ว ยังเป็นพ้ืนท่ีให้ผู้ประกอบธุรกิจ

แสดงผลงานที่ผ่านมาเพ่ือผระชาสัมพันธ์ตัวเองได้อีกด้วย เช่นภาพงานสําคัญๆท่ีเคยได้รับการเรียกใช้ ภาพฝีมือการทํางาน

ต่างๆ ซ่ึงกระจายชื่อเสียงและอธิบายรูปแบบความหลากหลายของความสามารถตนเองได้ดีท่ีสุด 
การเข้าถึงการบริการของผู้ใช้บริการ มีได้หลายรูปแบบเช่น การติดต่อผ่านการโทรศัพท์ ผู้ท่ีให้บริการมักมีการให้

เบอร์โทรศัพท์ไว้กับผู้ว่าจ้างรายก่อนๆ เพื่อหากมีการเรียกใช้ซํ้า และเปิดโอกาสให้ผู้ว่าจ้างรายใหม่ๆสอบถามจากผู้เคยว่าจ้าง

มาก่อนให้ช่วยติดต่อประสานงานให้ หรือมีการต้ังสํานักงานการให้บริการของตนเองข้ึนให้สําหรับผู้ใช้บริการมาติดต่อได้แบบ

Walk in กรณีหลังนี้มักเป็นในลักษณะผู้ให้บริการที่มีบ้านเคร่ืองหรือร้านเช่าชุดเป็นของตนเองอยู่ด้วย แต่มีไม่น้อยท่ีผู้ให้บริการ

หลายรายมีชื่อเสียงและฝีมือในการบริการแต่ดํารงตนเองในลักษณะ Freelance โดยมิได้มีชุดให้บริการเช่าแต่อย่างใด เช่น  
คุณสุรเดช ภักดีพงษ์ คุณสิทธิชัย ตั้งจิตพัฒนกุล หรือคุณอนุชา เลี้ยงสอน เป็นต้น ท้ังนี้ผู้ท่ียึดอาชีพบริการแต่งกายยืนเครื่อง 
ให้นักแสดงต้องทําตนให้เป็นบุคลท่ีติดต่อ ค้นหาตัวได้ง่าย เช่นมี Facebook มีการแจกนามบัตร หรือพร้อมรับงานได้ตลอดเวลา 
มักเป็นผู้ท่ีไม่มีงานประจําเป็นหลักแหล่ง หรือมีงานประจําท่ีไม่ถูกบีบบังคบัด้านเวลาการทํางานที่จะสามารถปลีกตัวออกมารับงาน

ธุรกิจลักษณะนี้ได้  
 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
ไม่มีนักการตลาดคนไหนที่จะละเลยการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากการส่งเสริมการตลาดสามารถท่ีจะสร้างแรงจูงใจ

ให้ลูกค้าทําการซ้ือสินค้าได้ซ่ึงนับว่า เป็นข้อดีท่ีองค์กรต่างๆ นั้นมักจะทําการส่งเสริมการตลาดส่ือสารไปยังลูกค้า ไม่ว่าจะผ่าน
สื่อโทรทัศน์ วิทยุหนังสือพิมพ์นติยสาร ป้ายโฆษณาโบรชัวร์และอินเตอร์เน็ต ท้ังนี้การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการ
สื่อสารทางการตลาด เพ่ือสร้าง ความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรู้สึก (Feeling) ความต้องการ (Need) 
และความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินค้าและ/หรือบริการ โดยสิ่งน้ีจะใช้ในการจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ เกิดความต้องการ

หรือเพ่ือเตือนความทรงจํา(Remind) ในตัวผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าการส่งเสริม การตลาดนั้นจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) 
ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การ ซ้ือสินค้า หรือบริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 2007, 677)  

อย่างท่ีได้กล่าวแล้วว่า การรวบรวมผลงานของตนเองในส่ือโซเชียล หรือการเก็บPorfolio เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ได้รับ

ความเชื่อถือ และจูงใจได้ดีกว่าการอธิบายสรรพคุณ ซ่ึงงานแสดงต่างๆท่ีนักแสดงหรือผู้จัดได้รับเกียรติยศ นั่นเท่ากับว่า  
ผู้บริการแต่งกายก็พลอยได้รับเกียรติยศไปด้วยเช่นกัน เหมือนการสร้างงานศิลปะที่น่าประทับใจ จะนําไปเผยแพร่ท่ีใด ก็จะเกิด
การถามถึงและสนใจในผู้สร้างงานเสมอ 

ในส่วนของการทํางานท่ีเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้บริการนั้น การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการ

แต่งชุดยืนเครื่อง มีได้หลายรูปแบบเช่น การเป็นลูกค้าเก่าได้รับการลดราคา หากเช่าชุดด้วยจะได้รับการจัดชุดท่ีใหม่และ
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สวยงามเป็นพิเศษ นอกจากน้ี มีการบริการแถมได้แก่การแต่งกายให้นักแสดงอ่ืนๆที่ไม่ใช่ชุดยืนเคร่ืองฟรีไม่คิดค่าบริการ เช่นใน
การจัดการแสดงท่ีประกอบด้วยผู้ใหญ่ท่ีต้องใช้บริการแต่งชุดแล้ว หากมีการแสดงอ่ืนๆหรือการแสดงของเด็กท่ีเป็นชุดนาฏศิลป์

แบบไม่ยืนเคร่ืองเช่นแต่งกายแบบนางใน แต่งกายแบบระบําเบ็ดเตล็ดต่างๆจะได้รับการงดเว้นค่าบริการเป็นสินน้ําใจและสร้าง

ความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ หรือแม้กระทั่งการดูแลความเรียบร้อยก่อนการออกแสดงเช่นชุดมีการปริขาด หลุดลุ่ยจะได้รับ

การซ่อมงานก่อนออกฉากให้ ซ่ึงการบริการลักษณะน้ีจะปรากฏเม่ือผู้ใช้บริการใช้บริการเช่าชุดด้วย เป็นส่วนใหญ่  ในหลาย

ครั้งก็ปรากฏว่าผู้ให้บริการที่สนิทสนมกับผู้ใช้บริการ และตนเองมีความสามารถด้านการทําผม แต่งหน้า หรือควบคุมงานแสดง

ได้ ก็ใช้ความสามารถที่ตนมีในการช่วยงานแสดงคร้ังนั้นๆโดยไม่เก่ียวข้องกับการว่าจ้างหรือได้รับค่าตอบแทนเพิ่มแต่อย่างใด 
 

5. ด้านบุคคล (People) 
การบริการขึ้นอยู่กับบุคคล ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง ลูกค้าและพนักงาน ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อลูกค้าในด้านการบริการ ลูกค้า

มักจะตัดสินคุณภาพของการบริการจากสิ่งที่ลูกค้าได้รับการบริการ ท่ีประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับการคิดสรร การฝึกฝน การ
สร้างแรงจูงใจแก่พนักงานเป็นสําคัญ สอดคล้องกับที่ Kotler(1997) ได้กล่าวว่าพนักงานที่ทํางานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ 
ซ่ึงนับรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ โดยบุคลากรนับได้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากเป็นผู้คิด วางแผน 
และปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางท่ีวางกลยุทธ์ไว้ นอกจากนี้บทบาทอีกอย่างหนึ่งของบุคลากรที่มี

ความสําคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้า เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความ
ผูกพันกับองค์กรในระยะยาว 

การจัดการลูกค้าและบุคลากร เน้นรักษาถนอมความสัมพันธ์ต่อกันเสมอ หากลูกค้าหรือบุคลากร(ในบทความนี้ คือ
กรณีท่ีต้องพบกันเพื่อทํางานเป็นทีมเฉพาะกิจ)มิใช่ผู้ท่ีสร้างปัญหาแก่การทํางานร่วมกันตามระบบที่ตกลงกัน เพราะทุกคนมี

ความต้องการท่ีจะเกิดรายได้จากการทําธุรกิจนี้อย่างต่อเน่ือง การจัดการสร้างระบบขึ้นเป็นวัฒนธรรมเฉพาะเรียกว่า ระบบ

การเชื่อในโต้โผ ซ่ึงโต้โผนี้ มีได้ท้ังโต้โผการแสดง โต้โผดนตรี สําหรับงานแต่งชุดยืนเคร่ือง ผู้ใดก็ตามที่เรียกหาตนเองให้ได้

ทํางานผู้นั้นมีอํานาจในการสั่งการตนเอง และขณะเดียวกันผู้เรียกหางานต่อผู้อ่ืนต้องดูแลรับผิดชอบให้ผู้ท่ีตนหามาร่วมงาน

ได้รับในสิ่งท่ีตกลงกันไว้แต่ต้น บทบาทลักษณะน้ีสลับกันไปได้ในแต่ละงาน ไม่มีใครเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องถาวรต่อกันในธุรกิจนี้ 
ท้ังนี้การจัดการบุคลากร ในธุรกิจบริการบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดงสําหรับงานนาฏศิลป์ มีรูปแบบท่ีหลากหลายได้แก่ 

เป็นผู้รับงานบริการอิสระมาทํางานเพียงผู้เดียว  การจัดการเป็นการตัดสินใจของผู้นั้นร่วมกับผู้จัดการแสดงท่ีว่าจ้าง 
เป็นผู้รับงานอิสระหลายคนมาพบกันในงาน งานเดียวกัน ถ้าอาวุโสเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกัน การจัดการแบ่งงาน

และค่าจ้างข้ึนอยู่กับบุคคลท่ีรับงานและผู้จัดการแสดงท่ีว่าจ้างเป็นรายๆไป ถ้ามีผู้อาวุโสลดหลั่นกันอย่างเห็นได้ชัด จะให้เกียรติ

ผู้อาวุโสกว่าได้สิทธิตัดสินใจในแนวทางที่ต้องการก่อนตนเองและน้อมรับวิธีการแบ่งงานที่เกิดขึ้น 
เป็นผู้รับงานมาเป็นหมู่คณะ ผู้เป็นหัวหน้าคณะทํางานบริการจะจัดการแบ่งหน้าท่ีและส่วนแบ่งตามนโยบายของ

ตนเอง 
เป็นผู้รับงานมาเป็นหมู่คณะมากกว่า1คณะ หัวหน้าคณะแต่ละคณะทําการตกลงแบ่งหน้าท่ีให้เหมาะสมและแบ่ง

บริเวณการทํางานไม่ก้าวก่ายกัน 
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สวยงามเป็นพิเศษ นอกจากน้ี มีการบริการแถมได้แก่การแต่งกายให้นักแสดงอ่ืนๆที่ไม่ใช่ชุดยืนเคร่ืองฟรีไม่คิดค่าบริการ เช่นใน
การจัดการแสดงท่ีประกอบด้วยผู้ใหญ่ท่ีต้องใช้บริการแต่งชุดแล้ว หากมีการแสดงอ่ืนๆหรือการแสดงของเด็กท่ีเป็นชุดนาฏศิลป์

แบบไม่ยืนเคร่ืองเช่นแต่งกายแบบนางใน แต่งกายแบบระบําเบ็ดเตล็ดต่างๆจะได้รับการงดเว้นค่าบริการเป็นสินน้ําใจและสร้าง

ความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ หรือแม้กระทั่งการดูแลความเรียบร้อยก่อนการออกแสดงเช่นชุดมีการปริขาด หลุดลุ่ยจะได้รับ

การซ่อมงานก่อนออกฉากให้ ซ่ึงการบริการลักษณะนี้จะปรากฏเม่ือผู้ใช้บริการใช้บริการเช่าชุดด้วย เป็นส่วนใหญ่  ในหลาย

ครั้งก็ปรากฏว่าผู้ให้บริการที่สนิทสนมกับผู้ใช้บริการ และตนเองมีความสามารถด้านการทําผม แต่งหน้า หรือควบคุมงานแสดง

ได้ ก็ใช้ความสามารถที่ตนมีในการช่วยงานแสดงคร้ังนั้นๆโดยไม่เก่ียวข้องกับการว่าจ้างหรือได้รับค่าตอบแทนเพิ่มแต่อย่างใด 
 

5. ด้านบุคคล (People) 
การบริการขึ้นอยู่กับบุคคล ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง ลูกค้าและพนักงาน ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อลูกค้าในด้านการบริการ ลูกค้า

มักจะตัดสินคุณภาพของการบริการจากสิ่งที่ลูกค้าได้รับการบริการ ท่ีประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับการคิดสรร การฝึกฝน การ
สร้างแรงจูงใจแก่พนักงานเป็นสําคัญ สอดคล้องกับท่ี Kotler(1997) ได้กล่าวว่าพนักงานที่ทํางานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ธุรกิจ 
ซ่ึงนับรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ โดยบุคลากรนับได้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากเป็นผู้คิด วางแผน 
และปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางท่ีวางกลยุทธ์ไว้ นอกจากนี้บทบาทอีกอย่างหนึ่งของบุคลากรที่มี

ความสําคัญ คือ การมีปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้า เป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความ
ผูกพันกับองค์กรในระยะยาว 

การจัดการลูกค้าและบุคลากร เน้นรักษาถนอมความสัมพันธ์ต่อกันเสมอ หากลูกค้าหรือบุคลากร(ในบทความนี้ คือ
กรณีท่ีต้องพบกันเพ่ือทํางานเป็นทีมเฉพาะกิจ)มิใช่ผู้ท่ีสร้างปัญหาแก่การทํางานร่วมกันตามระบบที่ตกลงกัน เพราะทุกคนมี

ความต้องการท่ีจะเกิดรายได้จากการทําธุรกิจนี้อย่างต่อเน่ือง การจัดการสร้างระบบขึ้นเป็นวัฒนธรรมเฉพาะเรียกว่า ระบบ

การเชื่อในโต้โผ ซ่ึงโต้โผนี้ มีได้ท้ังโต้โผการแสดง โต้โผดนตรี สําหรับงานแต่งชุดยืนเคร่ือง ผู้ใดก็ตามที่เรียกหาตนเองให้ได้

ทํางานผู้นั้นมีอํานาจในการสั่งการตนเอง และขณะเดียวกันผู้เรียกหางานต่อผู้อ่ืนต้องดูแลรับผิดชอบให้ผู้ท่ีตนหามาร่วมงาน

ได้รับในสิ่งท่ีตกลงกันไว้แต่ต้น บทบาทลักษณะน้ีสลับกันไปได้ในแต่ละงาน ไม่มีใครเป็นหัวหน้าหรือลูกน้องถาวรต่อกันในธุรกิจนี้ 
ท้ังนี้การจัดการบุคลากร ในธุรกิจบริการบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดงสําหรับงานนาฏศิลป์ มีรูปแบบท่ีหลากหลายได้แก่ 

เป็นผู้รับงานบริการอิสระมาทํางานเพียงผู้เดียว  การจัดการเป็นการตัดสินใจของผู้นั้นร่วมกับผู้จัดการแสดงท่ีว่าจ้าง 
เป็นผู้รับงานอิสระหลายคนมาพบกันในงาน งานเดียวกัน ถ้าอาวุโสเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกัน การจัดการแบ่งงาน

และค่าจ้างข้ึนอยู่กับบุคคลท่ีรับงานและผู้จัดการแสดงท่ีว่าจ้างเปน็รายๆไป ถ้ามีผู้อาวุโสลดหลั่นกันอย่างเห็นได้ชัด จะให้เกียรติ

ผู้อาวุโสกว่าได้สิทธิตัดสินใจในแนวทางที่ต้องการก่อนตนเองและน้อมรับวิธีการแบ่งงานที่เกิดขึ้น 
เป็นผู้รับงานมาเป็นหมู่คณะ ผู้เป็นหัวหน้าคณะทํางานบริการจะจัดการแบ่งหน้าท่ีและส่วนแบ่งตามนโยบายของ

ตนเอง 
เป็นผู้รับงานมาเป็นหมู่คณะมากกว่า1คณะ หัวหน้าคณะแต่ละคณะทําการตกลงแบ่งหน้าท่ีให้เหมาะสมและแบ่ง

บริเวณการทํางานไม่ก้าวก่ายกัน 
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การแบ่งส่วนแบ่งทางรายได้ จะให้ตามความยากง่ายและฝีมือการทํางาน ในกรณีท่ีความยากง่ายของง่ายเท่าๆกัน

และฝีมือการทํางานพอกัน แบ่งตามจํานวนปริมาณงานท่ีทํา เช่น รัดเครื่องตัวนางกํานัลเหมือนกัน ให้ส่วนแบ่งผู้ท่ีแต่งให้

นักแสดงมากคนได้มากกว่า ท้ังนี้ ต้องประกอบกับการตกลงของผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มงาน หรือหัวหน้าคณะนั้นๆด้วย 
 

6. ด้านการสร้าง และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
            ลักษณะของอาคารทํา เลที่ตั้ง พาหนะ การตกแต่งภายใน อุปกรณ์ สมาชิก สัญลักษณ์วัสดุทางการพิมพ์และบริการ

อ่ืนๆ ขององค์กรท่ีสามารถจับต้องได้และปรากฏในสายตาของลูกค้าสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะมีผลกระทบต่อความประทับใจของ

ลูกค้าและในด้านการบริการที่ มีองค์ประกอบท่ีจับต้องได้น้อย เช่น การประกันภัย การโฆษณา มักจะมีการสร้างสัญลักษณ์ท่ีมี 
ความหมายเพ่ือแทนบริการ ลักษณะทางกายภาพน้ี นับเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการเลือกใช้ สินค้าหรือบริการของ

องค์กร เป็นการสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่น การตกแต่งสถานท่ีให้บรกิาร การแต่งกายของผู้ให้บริการ 
การพูดจาต่อลูกค้า การบริการท่ีรวดเร็ว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จําเป็นต่อการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจทางด้านการ

บริการ ท่ีควรจะต้องสร้างคุณภาพในภาพรวม ซ่ึงก็คือในส่วนของสภาพทางกายภาพท่ีลูกค้า สามารถมองเห็นได้ ลักษณะทาง

กายภาพที่ลูกค้าให้ความพึงพอใจ และความแปลกใหม่ของสภาพทางกายภาพท่ีแตกต่างไปจากผู้ให้บริการรายอื่น เช่นเดียวกัน
กับ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2546. 106) กล่าวไว้ว่า ลักษณะกายภาพเป็นสิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสจับต้องได้ในขณะที่ยังใช้สินค้า

หรือ บริการอยู่ นอกจากน้ี อาจหมายความถึง สัญลักษณ์ท่ีลูกค้าเข้าใจความหมายในการรับข้อมูลจากการทําการสื่อสารทาง

การตลาดออกไปในสาธารณะ 
ดังท่ีได้กล่าวแล้วในด้าน Place ว่าสํานักงานไม่ใช่ส่วนสําคัญท่ีต้องคํานึงถึงของธุรกิจน้ี  แต่การปฏิบัติขณะทํางาน

ต่างหากคือส่วนสําคัญ โดยมีรูปแบบการนําเสนอเชิงวัตถุได้แก่ หีบห่อสัมภาระที่แสดงความเป็นมืออาชีพ ขนย้ายง่าย มีการติด
ชื่อเจ้าของ ชื่อบ้านเครื่อง การแบ่งประเภทเครื่องประดับ และเสื้อผ้าให้เป็นหมวดหมู่ เป็นระเบียบเรียบร้อยขณะทํางาน เป็น

สิ่งท่ีมีผลต่อลูกค้าให้ประทับใจได้มาก นอกจากน้ีการทําสัญลักษณ์บางอย่างเช่นลายปักบนผ้า การขลิบเย็บริมผ้าท่ีดี แม้จะเป็น

ชิ้นเล็กท่ีซ่อนไว้ ก็แสดงความเป็นมืออาชีพได้ รวมท้ังลักษณะฝีเข็มการเย็บตรึงท่ีเป็นสกุลของสายงานช่างหรือของตนเองก็

เปรียบเสมือนลายเซ็นให้ลูกค้าจดจํา เปรียบเทียบงาน แล้วประทับใจได้ 
           การสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพของผู้ประกอบอาชีพธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดงสําหรับงาน

นาฏศิลป์ มีลักษณะตรงกันทุกผู้ประกอบการ คือการแต่งกายท่ีสะอาดเรียบร้อย รักษาความสะอาดของร่างกายเป็นอย่างดีท้ัง

ด้านผิวพรรณและทรงผม เพราะเป็นอาชีพท่ีต้องสัมผัสใกล้ชิดถึงเนื้อถึงตัวกับนักแสดงท่ีแต่งตัวให้ ต้องสร้างความไว้วางใจให้
เกิดผู้ใช้บริการ การเจรจากับนักแสดงมีความนิ่มนวลเป็นกันเองเพราะในการแต่งกายยืนเครื่องน้ันต้องอาศัยความร่วมมือของ

นักแสดงในการพลิกตัว การช่วยจับ การขยับเคล่ือนตัว การแขม่ว นักแสดงท่ีไม่มีประสบการณ์จะต้องอาศัยการสั่งการ

ตามลําดับข้ันจากผู้บริการแต่งกายบอกให้ทํา ซ่ึงการสื่อสารต้องสุภาพไม่สร้างความอึดอัดและเกิดอุปสรรคในการทํางาน ท้ังนี้ 
ผู้ทํางานบริการทุกคนต้องมีอุปกรณ์เป็นของตนเองได้แก่ด้ายขาวตรามะพร้าวสําหรับตรึงเย็บชุด เข็มขนาดกลางก้นทองจํานวน 
3 -5 เล่มท่ีสนเข็มใส่ด้ายรอไว้ เพราะไม่มีคนช่วยใส่ให้ในการทํางาน บางคนสนเข็มเตรียมไว้นับ 10 เล่ม เพ่ือความรวดเร็ว กระ
ไกรตัดด้ายแบบกรรบิด หรือใบมีดโกน อุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีการหยิบยืม ผู้บริการต้องมีเป็นของตนเอง ระหว่างการทํางานต้องมี

ไหวพริบในการแก้ปัญหาต่างๆเช่นผ้านุ่งสั้นหรือยาวไป ผู้แสดงตัวเล็กหรือตัวใหญ่เป็นพิเศษ ต้องหาวิธีแก้ให้เหมาะสมสวยงาม
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อย่างมีชั้นเชิง มีภูมิรู้ในเรื่องเครื่องประดับ ศิราภรณ์ สีเครื่องแต่งกายท่ีถูกต้องของบทบาทที่ผู้แสดงต้องแต่ง สามารถแบ่งลําดับ

ชั้นความวิจิตรของเครื่องแต่งกายต่างๆให้สัมพันธ์กับระดับชั้นศักด์ิของตัวละคร นอกจากนี้เม่ือเร่ิมงานและหลังผู้แสดง แสดง
เสร็จ มีวิธีกระตุ้นเตือนให้ผู้แสดงรีบมาแต่งหรือรีบถอดชุดให้ทันเวลา ท้ังเวลาออกฉาก และเวลาปิดโรงละคร โดยเครื่องแต่ง
กายทุกชิ้นครบถ้วนไม่ตกหล่น เป็นต้น 
 
7. ด้านกระบวนการ (Process of Service) 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์รวมท้ังกระบวนการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าเป็นกระบวนการที่ต้องทําให้เกิดประสิทธิภาพท่ี

สูงสุด กระบวนการนั้นจะหมายถึง ตั้งแต่ลําดับการคิด การบริการในระบบงานต่างๆ ซ่ึงถ้าหากกระบวนการใดกระบวนการ

หนึ่งของข้ันตอนเกิดความล่าช้าจะส่งผลให้งานเกิดผิดพลาดและอาจจะสร้างความไม่พอใจแก่ลูกค้าได้ ท้ังนี้กระบวนการ 
หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน ปฏิบัติในด้านการบริการท่ีนําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการ

ให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยใน แต่ละกระบวนการสามารถมีได้หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการดําเนินงานของ

องค์กร ซ่ึงหากว่ากิจกรรมต่างๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกัน จะทําให้กระบวนการ โดยรวมมี

ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ท้ังนี้ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ ( 2557. 33) ได้กล่าวว่ากระบวนการทํางานในด้าน

ของการบริการจําเป็นต้องมีการออกแบบกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน เพ่ือให้พนักงานภายในองค์กรทุกคน เกิดความเข้าใจ

ตรงกัน สามารถปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องและราบร่ืน  
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเครื่อง เม่ือสินค้าคือบริการซ่ึงเป็นการกระทํามิใช่วัตถุ จึงต้อง

มองในมุมของการสร้างสรรค์วิธีการ วิธีการในการแต่งชุดยืนเคร่ืองนั้นเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยท่ีได้ส่งทอดต่อๆกันมา 
ไม่สามารถหาต้นตอการกําเนิดได้ และวิธีการยังมีหลากหลายรูปแบบเป้าหมายก็เพ่ือให้ชุดที่อยู่บนร่างกายนักแสดงมีความ

สวยงามประณีต และคล่องตัวขณะแสดงให้สูงท่ีสุด ดังนั้นในผู้บริการแต่ละคนแต่ละสายสกุลช่างกันจะมีเทคนิคท่ีสืบทอดคิด

ขึ้นแตกต่างกันไป เม่ือมีการทํางานร่วมกันเฉพาะกิจ ผู้เป็นหัวหน้าทีมการบริการจําเป็นต้องรักษาคุณภาพงานของตนเองท่ีเป็น

ชื่อเสียงสําคัญไว้ ทําให้ต้องมีการถ่ายทอดกลวิธีท่ีผู้ร่วมงานมือใหม่ยังทําได้ไม่แยบคายพอ เช่น การแทงเข็มลงบนเนื้อผ้าจะทํา

อย่างไรให้ฝีเข็มเรียบร้อย ลายผ้าต่อกัน เส้นด้ายจะโยงยึดต่อเนื่องกันในจุดใดหรือตัดเพ่ือเร่ิมตําแหน่งใหม่เม่ือใด วิธีการใช้นิ้ว
ในการหนีบจับจีบผ้า ให้งานรวดเร็ว เป็นมาตรฐานเดียวกันกับตนเองท่ีแก่ประสบการณ์กว่า การถ่ายทอดนี้จะมีกระบวนการ

สอนกันก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติจริงกับนักแสดง และไม่มีการติงานในขณะทํางานจริงเพ่ือให้ลูกค้าหรือนักแสดงรู้สึกว่าตนเองโดน

บริการโดยคนที่ด้อยฝีมือ    
กระบวนการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า ในธุรกิจน้ีนับว่าผู้ให้บริการมีวินัยสูงมาก นั่นคือก่อนนักแสดงมาถึงต้องตั้งบริเวณ

การทํางานรอไว้ให้เสร็จ ไม่มีการทํางานสาย ไม่ว่าจะนัดพบท่ีสถานท่ีแสดงหรือนัดพบเพ่ือออกเดินทางพร้อมกันสู่ท่ีแสดง 
เพราะความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนต่องานแสดงหนึ่งๆเป็นเรื่องกระทบกระเทือนการลงทุนไปอีกหลายฝ่าย ถ้ามีต้นตอจากผู้บริการ

รัดเคร่ือง จะทําให้ผู้บริการเสียชื่อเสียงแทบจะตลอดไป ในการทํางานบริการนี้ทุกคนจะท้ิงความเป็นตัวเองลงชั่วคราวเพื่อเอา

ใจใส่งาน การจัดส่งสินค้าบริการถึงลูกค้านั้น โดยธรรมเนียมการแสดงนาฏศิลป์ไทยแล้ว ผู้เป็นหัวหน้าคณะต้องชัดเจนกับผู้

ว่าจ้างคือแจ้งล่วงหน้าว่าลูกทีมตนคือใครบ้าง เพ่ือให้ลูกค้าตัดสินใจว่าพอใจกับบุคคลนั้นๆหรือไม่ด้วย 
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การทําธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเครื่องให้นักแสดงสามารถนํากระบวนการมาสร้างความเป็นพิเศษให้ผู้ใช้บริการรู้สึก

ประทับใจได้เช่น การตรึงหางหงส์ของตัวพระ และจีบหน้านางของตัวนางในลักษณะรอการออกฉากแบบการมัดเงื่อนกระตุก 
เพ่ือให้เม่ือแต่งตัวเสร็จแล้ว ระหว่างรอออกฉากไม่เคลื่อนไหวจนจีบผ้าแตกหรือคลายตัวจนออกฉากแล้วดูไม่สวยงาม ท้ังนี้ต้อง

เตือนนักแสดงให้กระตุกด้ายออกก่อนออกฉากแสดงหรือสอดส่องดูความเรียบร้อยด้วยตนเองหากนักแสดงผู้นั้นหลงลืม เรียก
ได้ว่าผู้ทํางานบริการลักษณะน้ีต้องมีความฉับไวในการตรวจสอบทุกสิ่งรอบตัว ดูแลความเรียบร้อยให้มากท่ีสุด นอกจากน้ียังมี

เทคนิคบางประการท่ีสําคัญในการทํางานคือการแยกตัวละครท่ีเคลื่อนไหวรุนแรงผาดโผนให้ออก เช่นมีการสอบถามว่าผู้แสดง

ใดมีการทําบทสู้รบ ตีลังกาต้องตรึงสังวาลให้ติดรัดสะเอวต่างจากตัวละครปกติ หรือตัวนาง ตัวพระท่ีนุ่งจีบและมีการแสดงท่วง

ท่ีแยกเข่ามาก ริมผ้าด้านในจะถูกดึงรั้งเป็นพิเศษต้องเผื่อความยาวเนื้อผ้า ตัวนางที่มีการทําท่านั่งกระดกเสี้ยวต้องตรึงเย็บ

ปลายผ้านุ่งด้านในไว้ไม่ให้แหวกออกเป็นที่อุจาดตาขณะแสดงกระบวนการท้ังหลายเหล่านี้เป็นภูมิรู้ และการเอาใจใจในงาน

บริการที่ต้องอาศัยทักษะประสบการณ์ท่ีสั่งสมมายาวนานแต่ล้วนแล้วสร้างคุณค่าให้กับงานบริการทั้งสิ้น 
 

8. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้ได้ผลดี (Productivity and Quality of Service) 
  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้ได้ผลดี จะทําให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ นอกจากน้ีคุณภาพการ

บริการจะสามารถสร้างความแตกต่างกับ คู่แข่งขัน และสร้างความภักดีต่อสินค้าได้อย่างไรก็ตามการที่จะลงทุนเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงคุณภาพนั้น หากปราศจากความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนและการเพ่ิมข้ึนของรายได้แล้วจะทําให้

เกิดผลทางด้านความเสี่ยงขึ้นมา 
การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ือง ปรากฏได้แก่ การแยกชุดตัวละครเป็นสํารับไว้ตาม

บทบาทซ่ึงตัวละครหนึ่งตัวมีสิ่งต้องคํานึงถึงคือ สีพ้ืนและสีขลิบ ไม่ให้สับสนสลับชุดกัน แล้วมัดกองเขียนชื่อตัวละครไว้ โดยมี
การวิเคราะห์จัดเคร่ืองใหม่ลายสวยงามกว่าให้ตัวละครท่ีมีชั้นศักด์ิสูงกว่าหรือเป็นตัวเอกของเร่ืองของตอนที่จะแสดงด้วย ใน
การเข้าฉากหนึ่งๆแม้ตัวละครหลายตัวจะมีสีพ้ืนและสีขลิบเดียวกันแต่ต้องรู้สึกถึงการไล่ระดับความงามของชุดตามศักด์ิและ

ความสําคัญของตัวละครได้ เป็นเรื่องที่ผู้ทําธุรกิจต้องมีภูมิรู้และใช้การคิดวิเคราะห์จัดการเองไม่ให้เกิดการตั้งคําถามเม่ือการ

แสดงสู่สายตาผู้ชมไปแล้ว นอกจากนี้ในส่วนของเครื่องประดับจะแยกเป็นสํารับของพระ ยักษ์ ลิง และตัวนางใส่กล่องไว้ โดย
พิจารณาความงามของเพชรพลอยสีให้เข้าชุดกันด้วย โลหะเป็นสีเงินหรือสีทองไม่นํามาปะปนกัน ความใหม่ความแวววาวต้อง

สมดุลกันตั้งแต่หัวจดเท้า แล้วเรียงไล่ลําดับเครื่องประดับสํารับท่ีสวยมากท่ีสุด ไปหาสวยน้อยท่ีสุด แล้วกําหนดติดชื่อตัวละคร

ตามความสําคัญของการแสดงงานน้ันๆด้วย นอกจากน้ีการเตรียมการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีกอย่างได้แก่ การจับจีบหน้านาง

เย็บไว้ก่อนนักแสดงมาถึง เม่ือนักแสดงมาถึงจะสามารถนุ่งและตรึงเข้าตัวได้ทันทีทําให้การทํางานรวดเร็วเป็นระบบ  
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สรุปผล 
ธุรกิจบริการแต่งชุดยืนเคร่ืองให้นักแสดงสําหรับงานนาฏศิลป์ มีคุณลักษณะครบตามองค์ประกอบ 7 Ps โดยรูปแบบ

ดังนี้ 
 1.ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) มีทักษะที่ดีในการบริการมีการสร้างเทคนิคการทํางานเฉพาะตัว  
2.ด้านราคา (Price) มีการแบ่งระดับราคาตามความยาก-ง่ายของง่ายและระดับฝีมือการทํางาน  
3.ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ใช้การติดต่อเจรจาโดยตรงกับผู้ประกอบธุรกิจ  
4.ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการให้สิทธิพิเศษกับผู้ใช้บริการซ้ําและบริการเสริมนอกจากหน้าที่  
5.ด้านบุคคล (People) มีการจัดการด้วยระบบวัยวุฒิและคุณวุฒิ  
6.ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence and Presentation) มีการสร้างบุคลิกภาพ

ท่ีดีและความพร้อมในการทํางาน  
7.ด้านกระบวนการ (Process) มีวิธีการตรวจสอบเอาใจใส่ผู้ใช้บริการตลอดการแสดง 
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ยืนเคร่ืองก่อนการแต่งและวิเคราะห์ชุดให้เหมาะกับบทบาทตัวละคร 
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Abstract 

The purpose of this study is to study the Tourism System of Amphawa Community as a tourist 
destination. This study focuses on the three elements of the tourism system of Amphawa Community as 
a destination based on the theory of Leiper’s Tourism System Model, consisting of three geographical 
elements namely Tourist Generating Region (TGR), Transit Route Region (TRR) and the Tourist Destination 
Region (TDR). 

This study focused on the issues included in the conceptual framework. It utilized a descriptive 
research design based on documents as secondary sources and a focus group comprising of local 
merchants, homestay owners and stakeholders.  

The study results showed that Amphawa Community has the potential to be a tourism 
destination according to two geographical elements of the tourism system model namely as a Transit 
Route Region (TRR) and as a Tourist Destination Region (TDR). As a Transit Route Region, it has the 
stopover points of importance such as gasoline stations, coffee shops, souvenir shops, restaurants, toilets, 
parking lots, and other attractions for the convenience of the tourists before reaching their their 
destination, Amphawa. With regards to being a famous destination region for Thai and international 
tourists, it has activities, attractions, setting, facilities, service, hosts, other tourists, and management. 

 
Key Words: Tourism System, community, Amphawa,  
 

Rationale 
Tourism, as one of the most important economic activities in the world, has been a major 

contributor to the economic growth for many countries. (Rodolfo Baggio, 2008: 1-20) Based on Don Ross, 
Thailand’s Tourism accelerates, Bangkok, 22 March 2018, Tourism in Thailand continues to increase with 
arrivals increasing 14.96% during the first two months of this year, January to February. The Ministry of 
Tourism and Sports permanent secretary, Pongpanu Svetarundra, has stated that tourist arrivals have 
reached 7,111,426, while revenue was estimated at THB 384,153 million, up 17.47% year-on-year. The 
total number of tourist arrivals in February was 3,566,898 of which 2,342,593 originated from East Asia, 
followed by Europe, the Americas, South Asia, Oceania, Middle East and Africa. (Don Ross, 2018).  

All Thai people play a role in creating a memorable tourism experience, either as a welcoming 
host or as a provider of tourism products and services. More than 50 industry experts have been engaged 
throughout the plan’s development, each representing a unique element of Thailand tourism: from the 
luxury segment to community-based tourism segments, both from public and private sector. (The Ministry 
of Tourism and Sports Thailand, 2017: Acknowledgements) 
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Amphawa is located in Samut Songkhram province, Thailand, and it is about 80 kilometers west 
of Bangkok. In the past, Amphawa was the largest community center in the Mae Klong River. In the 20th 
century, with the development of the railway system and vehicles, its original social and economic 
importance was phasing out. In 2000, Amphawa became a small community with its housing mostly in a 
state of destruction and some of its areas uninhabited. But Amphawa still retained its identity as a water-
based community famous for its beautiful temples, traditional wooden Thai houses reflecting the local 
architecture to be in harmony with the river tides. Life of the local people continues to be associated 
with water; hence, Amphawa is known as the “Venice of the East”. (Siriwan Silapacharanan, 2008: 
[Online]). Because it of its close distance from Bangkok, Amphawa floating market is packed by the 
tourists who come to enjoy canal side attractions, delicious food and environment. Among the different 
floating markets in Thailand, Amphawa is an old and very popular destination among the local and 
international tourists. This floating market is considered as one of the top Samut Songkhram’s tourist 
attractions.  (Tourism Authority of Thailand, 2003 -2018: [Online]). 

In the Second National Tourism Development Plan (2017 - 2021), Strategy 1 is the development 
of tourist attractions, products and services, including the encouragement of sustainability, environmental 
friendly, and Thainess integrity of attractions and Strategy 5 is the organization of collaboration and 
integration among public sectors, private sectors and general public in tourism development and 
management including international cooperation.  

As the National Tourism Development Plan (2017-2021) has included tourist attractions 
emphasizing on products and services, Thainess integrity, sustainable environment and development, 
together with the collaboration of public and private sectors, it is, therefore, essential to study the 
tourism system of Amphawa Community in order to be a model for other tourism areas. 

 
Purpose of the study: 

To study the Tourism System of Amphawa Community as a tourist destination. 
 

Scope of the Study:  
 In the study of the tourism system of Amphawa Community, Amphawa District, Samut Songkhram 
Province, the researcher has stated the limitation as follows: 
 Scope of Content 

1) To study the tourism system of Amphawa Community as a tourist destination based on 
the theory of Leiper’s Tourism System Model, emphasizing on two geographical 
elements namely the transit route region (TRR) and the tourist destination region 
(TDR). 

 
Scope of Population: 

1) Homestay owners 
2) Local merchants 
3) Stakeholders consisting of Government and Private organizations  
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Research Methodology: 
The study of the tourism system of Amphawa Community as a tourist destination is a qualitative 

study performed using a focus group. The focus group is a useful method to explore the depth of the 
participants’ opinion regarding the issue of the tourism system of Amphawa, emphasizing on two 
geographical elements namely the transit route region (TRR) and the tourist destination region (TDR).  

 The researcher uses document research and a focus group to do the content analysis. In this 
paper, the researcher explains the key informants and population, resources used in the research, 
research instruments, data collection, data analysis and presentation of information. 
 
The key informants and population: 

The key informants and population consist of owners of homestay, local merchants, and 
stakeholders as members of the community, government and private sectors. They were selected using 
convenience sampling from the community members who were conveniently available to participate in 
the focus group interview.  

 
Resources used in research: 

In this study, the researcher studies the document resources and focus group with the following 
steps: 

In the document research, secondary data collection comes from related book reviews, 
documents, articles, internet and researches such as Leiper’s tourism system model and context of 
Amphawa site community, in order for the researcher to gain knowledge based on concepts and theories. 

The focus group is from a group of concerned people consisting of owners of homestay, local 
merchants, and stakeholders as community, government and private sectors, and the researcher has used 
a semi-structured interview which can be adjusted as appropriate. 

 
Research instruments:  

The instrument was a semi-structured interview about the tourism system, emphasizing on two 
geographical elements namely the transit route region (TRR) and the tourist destination region (TDR). 

 
Data Collection:  

The documentary research was the initial step in this study in order to carry out the research. 
Study guides helped to determine issues focusing on the content analysis, study and comprehend the 
tourism system of Amphawa site from related book reviews and research, documents, articles, and the 
internet. 

Focus Group: After the researcher has studied the documents and analyzed the contents, the 
researcher has created a conceptual framework, and set issues to ask in the interview form to use with 
the focus group consisting of key informants of the population. The discussion with the focus group was 
carried out by using the following procedures. At the start of the discussion with the focus group, the 
researcher has explained what the study is, its purpose, the role of the researcher, the use of digital 
recorders, and how their responses would be kept confidential. The researcher created a semi-structured 
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guide of questions to help keep the discussion on the topic. The collection of data included the audio 
recording, video taking, observation and picture taking of the surroundings and note-taking. After the 
discussion, the researcher made a summary of the major points of the discussion and gave the 
participants the opportunity to clarify or to confirm any point with doubts. Then the researcher thanked 
the participants for their valuable time and feedback.   

 
Data analysis: 

 In the analysis of the data, the researcher used inductive approach by using systematic analysis 
and synthesis to explain the results. The results were classified into categories by data interpretation and 
the results were consistent and linked to the concepts and theories. Before analyzing the data, the 
researcher verified the accuracy and reliability of the data in qualitative research. 

 
Data Quality Verification:  

Data triangulation proves that the information collected by the researcher which was derived 
from various sources such as note-taking, audio recording, video taking from the focus group, and picture 
taking of the surroundings confirm that the collected data is accurate and consistent. 

Time triangulation is to compare whether the data collection on different times is the same or 
not. This is to confirm the accuracy of the information. The data from the relevant documents and 
research was analyzed together with the information gathered from the focus group.  

 
Presentation of information:  

The researcher presented the data obtained from the descriptive analysis and presented each 
issue studied to describe with illustrations in order to be consistent with the purpose of the study. The 
researcher found out the outstanding issue to explain, based on the types of documents and theories 
that are relevant to the purpose of the research 

 
Results: 

The researcher has divided the result into three parts as follows: 
Part I: Tourist Generating Region (TGR) (Documentary Research) 
  In Leiper’s System Model, there are three geographical elements and the first element is the 
traveler-generating region (TGR) where the tourist starts the journey in the tourist’s place of residence and 
serves as a demand zone of the various tourism elements. It is influenced by the tourist or the traveler 
and it refers to the volume and characteristics of the traveler. It points out the motivations, preferences, 
behavior and decision making process of the tourist. It starts at the moment when the trip is planned and 
where spending happens. This is the place where a tourist gathers information, makes reservations and 
departure. 
Decision-making Process 

 In Leiper’s System Model, TGR represents the “push factors” or what is known as motivation for 
travel (Cooper et.al., 1993).This is the place where “push factors” are produced to stimulate and motivate 
a tourist. There are many possible variables dictating the demands of travel such as occupation, age, 
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mobility level, education and general personal environment. Moreover, the decisions of the tourist can 
also be influenced by income, personal purposes and interests, and attractiveness of destinations or 
tourism products. 

There are many factors that draw tourists to a destination. Demand for tourism is closely 
associated with consumer behavior. (Chris Cooper et al., 1993) have pointed out that no two individuals 
are the same; therefore, in tourism, the travel decision-making patterns of tourists are influenced by their 
differences in the following:  
 

 Attitude. It is the perception of what someone gets of the world. 
 Perception. It is being aware of something through the senses and influences the attitude 

and behavior of an individual towards products. 
 Images. They are believes and ideas that relate to the products and destinations. 
 Motivation. It comes from the word “motivate” which means to stimulate an individual 

to act in a certain way.    
According to Cooper, the four key factors are essential in predicting the travel behavior of 

tourists. Therefore, what motivates tourists to travel? There are many tourist researchers who have tried 
to uncover travel motives in order to give a response to the question above. Motives explain the inner 
urges that make people want to travel. Hence, to understand motivation in tourism, it is necessary to 
understand what motivates tourists when choosing a certain destination.  

As cited by David B. Klenosky, Dann, (1977) has mentioned that the push-pull framework provides 
a simple approach for explaining the motivations underlying tourist behavior. In that framework, the 
“Push factors” are specific forces in an individual’s life that influences his decisions making when taking a 
vacation outside his normal daily environment while “Pull factors” are those that influences an individual 
when selecting one destination over another after making a decision to travel. (David B. Klenosky, 2002: 
396)   

Dann, (1981) has mentioned 7 elements within the approach to motivation which can help 
explain why people travel: (Cooper et. al., (1998). 

1. Travel is a response to what is lacking yet desired. This simply means that a tourist is 
motivated by his desire to experience something different to what is available in the home 
environment. 

2. Destination pull in response to motivational push. This expresses the difference between the 
individual’s level of desire (push) to experience a phenomena and the pull of the destination. 

3. Motivation as fantasy. It is a combination of the first two factors to undertake a behavior that 
may be different to his residence. 

4. Motivation as classified purpose. The individual is motivated by the purpose of the trip such 
as a need to visit friends or relatives (VFR), or enjoying leisure activities like experiencing 
diverse festivals. 

5. Motivation typologies. It includes motivators such as the theory “Sunlust” which means 
searching for better facilities that do not exist at the place of residence, and “wanderlust” 
which means a desire to experience the unknown and unfamiliar.   

31

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



32 

6. Motivation and tourist experiences. It refers to the authenticity of tourist experience.  
7. Motivation as auto-definition and meaning. It means the tourist gives a better understanding of 

his experience.  
McIntosh, Goeldner and Ritchie, (1995) have grouped motivation into 4 categories. Physical 

motivator is for health purposes, revitalizing body and mind in order to reduce tension. Cultural motivator 
is the desire to experience other cultures and to learn their lifestyles, music, art, folklore, etc. 
Interpersonal motivator is the desire to escape routine relationships, meet friends and relatives, meet 
other people and to gain new and distinct experiences. Status and prestige motivator emphasizes on 
furthering education for personal development and ego enhancement. It is a desire for boosting personal 
ego, for recognition and seeking attention from others. (Cooper et. al., 1998). 

Plog’s theory (1974) developed interrelated psychographic types. The first is psychocentric who 
concentrates on small problem areas in life. It includes those who are conservatives in their travel 
patterns.  They prefer safe destinations and taking return trips. The second is allocentric and they include 
individuals who are adventurous and desire to reach new destination and rarely making a second visit. 
(Cooper et. al., 1998). 

Maslow’s hierarchy model is considered the best motivation theory as it has a hierarchical 
framework arranging individual needs from the lowest which is physiological needs to the highest self-
actualization. Maslow’s theory in moral terms means the individual will grow out of his concern for the 
materialistic aspects of life. (Cooper et. al. Tourism Principles and Practice. Second edition. (1998). 
Maslow’s (1970) needs of hierarchy model has affected various tourist motivation studies (Chon, 1989; 
Pierce, 1982; Ryan, 1997).  

There should be a relationship among motivation, the type of nucleus visited, and the kind of 
market encountered. Leiper argues that “at least one generating marker is necessary, referring to some 
kind of phenomenon that acts as a primary nucleus, before an individual can become motivated to set 
off on a touristic trip”(Greg Richards, 2002). 
Pearce’ theory 

As cited by Allan R. Rhodes Espinoza, Pearce, Morrison and Rutledge (1998) defined tourist 
motivation “as the global integrating network of biological and cultural forces which gives value and 
direction to travel choices, behavior and experience”. In simple words, motivation means an arousal need 
which compels people to do an activity in order to pursue a goal. When a goal is achieved, the need is 
fulfilled. However, though the need subsides, new motives arise once again.  

In tourism, tourist behavior is a complex process for it is “discretionary, episodic, future oriented, 
dynamic, socially influenced and evolving” (Pearce, 1993: 114). It consists of a number of stages starting 
from the identification of needs that leads to the consumption and assessment of the experience.   

According to Pearce, the major characteristics of a tourist travel decision-making patterns can be 
analyzed by considering the travellers’ demographic variables such age, nationality, gender, education, 
occupation, and income. The demographics and psychographics of tourists affect their choices in decision 
making. When analyzing features of a destination in terms of physical, human, and social dimensions 
along with the tourists’ characteristics, it produces a destination image which serves as an antecedent 
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before destination choice. Moreover, the tourist behavior can also be analyzed as a consequence of the 
tourists’ interaction with other tourists and people of the local communities.  
Interaction with other tourists is an important feature of tourist behavior. Tourists learn about other 
cultures or can seek information from other tourists. On the other hand, it may create a negative aspect 
wherein other tourists are considered as being troublemakers. 
 
Part II: Transit Route Region (TRR): It consists of 1 topic with 2 issues according to the theory of Lieper 
(1979: 396-397). (Focus Group) 
It consists of the following: 

1. Stopover Point consists of 2 issues.  
1.1 Convenience  

Going through the route to Amphawa, the traveler can see a lot of stopover points such as 
gasoline stations, coffee shops, souvenir shops, restaurants, and directions and signs for 
directions and places such as toilets, restaurants, parking lots, and different attractions.  

1.2 Existence of attractions such as Rom Hoop Railway Market, Don Hoy Lhod, Baan Laem 
Temple, Mahachai Market.   

This coincides with Stephen Page and Yue (Gurt) Ge, An itinerary is a method of analyzing how a tourist 
travels from an origin to a destination, including the routes they travel along, the stopping point areas, 
and their activity patterns. By modelling such travel behavior, the use of transportation modes, such as 
the car, can be more fully understood in relation to the destinations visited, tourist resources consumed 
en route and likely some impacts of such activity in time and space.  

 
Part III: TDR Tourist Destination Region it is divided into 8 issues according to the theory of Pearce, (2005). 
(Focus Group) 
It consists of: 
 1. Activities: There are a variety of activities for tourists both local and international. One popular 
activity is to take evening boat trips to watch fireflies (Firefly Glow-worm bugs) in Lam Poo Trees. Other 
activities enjoyed by tourists include fruit orchard tour sightseeing, elephant riding and watch their natural 
lifestyles, experiencing the method in the production of sugar-palm and studying nature such as Don Hoi 
Lod (Shell Collection Farming). 

The river and canals are the favorite places of tourists to enjoy water activities such as boat tours 
around the floating market or water sports. The community provides a variety of activities for tourist to 
experience such as “Tam Namtarn Peurg” Maple sugar making, collection of shells or visits to fruit 
orchards along the canals. Tourism has become a fast-developing business in Amphawa, and is poised to 
become a favorable economic sector due to its rich natural and unique cultural resources. As cited by 
Usa Uamson, (2009) the main important feature of a tourist destination is its uniqueness. The natural 
quality of a destination differentiates it from other places, especially in terms of the local eco-system. 
The area’s uniqueness has the potential to attract the attention of tourists. Thus, its natural uniqueness 
should be preserved so that it can be sustained and withstand the effects of tourism. Any changes which 
occur should be a consequence of nature itself and not human beings nor their activities. Shopping is a 
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very common activity at Amphawa floating market. Most of the tourists spend much of their time at the 
floating market buying local foods, products and services such as local desserts, fruits, seafood, souvenir 
items, and handicrafts or sometimes experiencing a Thai massage. 
 2. Attractions: Most tourists would like to go sightseeing and experience the historical sites such 
as King Rama II Memorial Park, Chai Pattana of Late King Rama 9, cruising to nine Amphawa temples to 
make merits, offering foods to monks who in boats, visit the  Culture and Tradition Learning Center to 
watch puppet shows. Tourists are also interested with Thai merchandise shops along the canals and 
these shops have become exhibits for tourists who want to know about the history of Amphawa and 
ancient Thai life. As stated by Usa Uamson, (2009:3-4), Salin Deawsurin, (2003) wrote that the selling point 
for this kind of tourism is the promotion of local living style and local culture.  
 3. Setting: The place is quiet with preserve culture heritage. There is cooperation between the 
government and private sectors conserve the treasured old buildings and architecture of the Amphawa’s 
local community. The old days’ way of living is still seen nowadays as the local people preserve the 
condition of the place. Old style wooden houses and local shops are still an important setting of the 
community. There is still the uniqueness of simple lifestyle that goes together with valuable local arts 
and culture. This setting attracts both Foreign and Thai tourists to visit Amphawa community, The Tourism 
Authority of Thailand, (Samut Songkhram, 2013).  
 4. Facilities:  

There are a lot of facilities for the convenience of the tourists such as the following: 
a. Homestays = The most popular activity for local and international tourists in Amphawa is 

to stay in homestay There are different locations for homestay such as near the canal, near the floating 
market and in fruit orchards. Homestay activity offers an exciting and new kind of experience for tourists 
as they stay with the local people and enjoy local lifestyle. This coincides with the research done by 
Cherman Chothithada, (2009: 13). She has stated that homestay tourism offers a new kind of experience 
for tourists by staying with the locals, and enjoying their new experience about the local lifestyles. 

b. Other facilities found are restaurants, hospitals, banks, post office, restrooms, car park, 
bicycles, and other vehicles. Free restrooms and car parks are situated in appropriate places such as 
temples, and restaurants. This is relevant to Apisit Kaewcha, Sirijanya Kuawiriyapan and Likhit Thongkim 
who wrote that the level of satisfaction with marketing mix in Amaphawa is high for location and 
distribution channel, physical characteristics, price, product and human resource,  Apisit Kaewcha, Sirijanya 
Kuawiriyapan and Likhit Thongkim, 2015. (Tourists’ Satisfaction toward marketing mix of Amphawa Floating 
Market in Samut Song Khram Province, Thailand, 2015).    
 5. Service: The traveler is provided with a variety of places to stay like homestay, local food, 
tourism information center, and signs or directions. As Apisit Kaewcha, Sirijanya Kuawiriyapan and Likhit 
Thongkim, 2015 mentioned that the tourists are satisfied with the activities and the traditional lifestyles of 
the local people.  (Tourists’ Satisfaction toward marketing mix of Amphawa Floating Market in Samut Song 
Khram Province, Thailand, 2015).    
 6. Hosts: They are friendly, generous, helpful, and each one knows everyone in the community. 
The local people in the community love each other and they take care of each other. They share 
whatever they have to each other like relatives in a social environment. They sometimes act as 
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consultants when anyone has problems. Their houses do not have a fences around the house. So it is 
convenient for them to share food dishes to their neighbors. As hosts, they are enthusiastic to help 
tourists who need assistance. They make sure that tourists are safe when they walk around the 
community. This coincides with Apisit Kaewcha, Sirijanya Kuawiriyapan and Likhit Thongkim, 2015, who 
mentioned that tourists are satisfied with their experienced and safety in the community as places are 
provided with security guards. (Tourists’ Satisfaction toward marketing mix of Amphawa Floating Market in 
Samut Song Khram Province, Thailand, 2015).    
 7. Other tourists: They get information among the other tourists when they have some difficulty 
communication with other people. 
 8. Management:  
According to the key informants, the community, government and private sectors are involved or are 
made aware whenever there are decisions to make regarding the community.  The community leaders, 
residents, volunteers and local merchants are called for meetings to ask for their collaboration and 
support. They have group meetings once a month and also before festivals and big events for the 
privilege of the tourists. Amphawa has the best ecosystem. They were once number 1 in the country). 
There are no chemicals and they are called 3 areas of water (fresh salty), so there are many shrimps, 
fireflies and “pangasius”. The community leaders communicate with each other and with everyone in the 
community by giving the news and sharing the news to each other or they bike to inform others.  

 
Conclusion: 

 Amphawa is a popular destination for Thai and international tourists as it is close to Bangkok. 
Given below is a picture showing the tourism system of Amphawa using the three elements: the first 
element referring to the place where the tourists start their decision to travel. The factors involved in 
decision-making are culture, demographics, social networks, personality, values, experience and attitude 
of the travelers or tourists. The second element comprises of the Transit route region consisting of 
stopover points on the way to the tourists’ destination. The final element is the Tourist destination region 
comprising of activities, attractions, setting, facilities, service, host, other tourists and management. The 
presence of the three elements which make Amphawa have a systemized tourism results to the 
popularity of Amphawa as a destination coincides with Tourism Authority of Thailand, (2003 -2018: Online) 
statement that Amphawa is packed by the tourists who enjoy going to Amphawa due to its numerous 
attractions such as canal side attractions, delicious food and favorable environment. Among the different 
floating markets in Thailand, Amphawa is an old and very popular destination among the local and 
international tourists. This floating market is considered as one of the top Samut Songkhram’s tourist 
attractions.  
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 The different phases of a trip have been studied by different researchers. According to William E. 
Hammitt, the first researchers to provide the different stages of a trip were Clawson and Knetsch (1996). 
The first stage is anticipation which involves personal travel thinking, planning and preparation of the 
outing and acquiring advice from friends and relatives. The second stage is travel to the tourist site or 
venue including the different things that happen during the trip. The third stage is on-site recreation 
experience which may include other sites during a trip, the fourth stage is travel back home which 
involves the return journey, and the last stage is recollection and recount of the ways the outings and 
events were shared and how the memories vary because of new experiences at other destinations.  
It incorporates what happens during a tourist event including travel to the site, activities on the site and 
return trip. While traveling to the site, he can develop and refine his expectations of the destination and 
on his return travel, he can reflect on the trip that has just occurred (William E. Hammitt, 2018: 107-115). 
 
 

 
Picture 1: Tourism System of Amphawa Community as a tourist destination. 
Source: Adapted from leiper’s Tourism System Model, (1995)   
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร 
Information System Development for Tourirm in Tri-Trueng Area, Kamphaeng Phet 

 
ยุชิตา กันหาม่ิง1 และ ฉัตรชัย อินทรประพันธ์2  

 
1สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

2สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
1ผู้นําเสนอผลงาน Email: loogtaw@hotmail.com 

2ผู้นําเสนอผลงาน Email: chatchai_int@kpru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนท่ีนคร

ไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ประกอบการด้านการบริการท่ีพักแรม ร้านอาหาร ร้านค้าของที่

ระลึก ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ โดยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา ผลจากการวิจัย
พบว่า 1. ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีชุมชนนครไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และกลุ่มทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมนุษย์สร้างขึ้นทางด้านวัฒนธรรม 2. นําผลการศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์ และหาความต้องการของระบบให้ตรงตามความต้องการของชุมชน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ได้ระบบย่อย คือ
ระบบจัดการข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว ระบบจัดการข้อมูลประเภทกิจกรรมการท่องเท่ียว ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมการท่องเท่ียว 
และระบบจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน 3. ทําการพัฒนาข้ึนในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น ซ่ึงใช้ระบบฐานข้อมูลของมายส์เอสคิวแอล
เซริฟเวอร์ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษา PHP , HTML และ Java Script ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นข้ึนมา ซ่ึงสามารถ
พัฒนาเว็บไซต์แอปพลิเคชั่นท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่นครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร จากกลุ่มตัวอย่าง โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก ท่ี 4.37 

 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศ แหล่งท่องเที่ยว นครไตรตรึงษ์ 

 

Abstract 
 

The object of the research – research and development – is to improve tourism information 
system which has been used in Tri-Trueng area, Khamphaeng Phet. Sample groups are hotel 
entrepreneurs, restaurant owners, souvenir shopkeepers, philosophers, civilians and government agents. 
The study showed us 4 main results. 1. Tourism resources in the district are historical and cultural 
tourisms. 2. Analyzed and searched a suitable system requirements for the community’s need from the 
raw data. The analyzed data reported 4 management information subsystems are these. 1. Tourist 
attractions. 2. Category of tourism activities. 3. Information of tourism activities 4. Products of the 
community. 3. Developed to website application in which used MySQL Sever as the system for database 
management. PHP, HTML and Java Script are used as source codes for developing the efficacious web 
application. 4. The efficiency evaluation score from sample groups of management tourism information 
system in Tri-Trueng area, Khamphaeng Phet is excellent at 4.37. 

 
Keyword: information system, tourist attraction, Tri-Trueng 
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บทนํา 
 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจํานวนมากในแต่

ละปีท่ีผ่านมา อีกท้ังยังสร้างธุรกิจทางการท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวข้องอีกหลากหลายประเภท เช่น ธุรกิจท่ีพักแรม ธุรกิจสินค้าของท่ี

ระลึก ธุรกิจร้านอาหาร เป็นต้น ส่งผลให้เกิดการจ้างงานแก่บุคคลากรทางการท่องเท่ียวและชุมชนท้องถ่ินเป็นจํานวนมาก ทํา

ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีแนวโน้มท่ีดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความนิยมในการท่องเที่ยวท่ีมีมากขึ้นในยุคปัจจุบันท่ีการ

ท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนท่ีช่วยลดความตึงเครียดจากการทํางาน ส่งผลให้การท่องเที่ยวมีการเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ซ่ึงปัจจุบันการแข่งขันทางการท่องเที่ยวนั้นมีค่อนข้างสูง การที่จะดึงดูดให้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้นั้น นอกจากสถานที่

ท่องเที่ยวท่ีต้องมีความน่าสนใจและการบริการที่น่าประทับใจแล้ว ข้อมูลทางการท่องเท่ียวเองก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งที่ช่วย

ในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวด้วย ซ่ึงสามารถมีการบูรณาการเข้าร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การที่จะเข้าถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวได้ (ยุทธศักดิ์ สุภสร, 2561)  
ฉะนั้น ข้อมูลทางการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งท่ีช่วยในการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวของ

นักท่องเท่ียวได้ แต่ปัญหาและอุปสรรคจากการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการท่องเท่ียวจากการอ่านหนังสือ ฟังข้อมูลจากคน

ใกล้ชิด แผนท่ี เป็นต้น ยังไม่สามารถท่ีจะตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียวในด้านของข้อมูลได้เพียงพอ ทําให้

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเลือกท่ีจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและได้รับความนิยมอยู่แล้วแทนการ

เดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองรองท่ีมีข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ชัดเจน 
 ซ่ึงจังหวัดกําแพงเพชรถือเป็นหนึ่งในเมืองรองทางการท่องเท่ียวในยุคปัจจุบัน เป็นเมืองเก่าท่ีถูกกล่าวถึงใน

ประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี แต่เดิมนั้นมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงของสุโขทัย และยังเป็นเมืองหน้าด่านทางยุทธศาสตร์

ท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างมากทําให้กําแพงเมืองและป้อมปราการต่างๆถูกสร้างข้ึนอย่างแข็งแรงและยังคงมีร่องรอยหลง

เหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน และยังมีอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชรซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2534 เป็น

แหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ท่ีสําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย นอกจากน้ันแล้วยังมีแหล่งท่องทางธรรมชาติท่ียังคงมี

ความสมบูรณ์อยู่ท้ังป่าไม้ นก สัตว์ต่างๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติแม่วงค์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และอุทยานแห่งชาติคลองวัง

เจ้า เป็นต้น กําแพงเพชรจึงเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติป่าเขา น้ําตกท่ีงดงาม (PaiNaiDii , 2558) อีก
ท้ังยังมีการขุดค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทําให้พบว่าแต่ก่อนกําแพงเพชรเคยมีโบราณมาก่อน 2 เมือง คือ เมืองชากัง
ราว ตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําปิง และเมืองนครชุม ตั้งอยู่ทางฝ่ังขวาของแม่น้ําปิง นอกจากเมืองโบราณชากังราวและนครชุม

แล้ว ยังมีชุมชนเมืองโบราณอีกหลายแห่งในจังหวัดกําแพงเพชรท่ียังคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เช่น เมืองเทพ

นคร และนครไตรตรึงษ์ เป็นต้น (ชนก หล้านามวงศ์, 2554) 
นครไตรตรึงษ์ เป็นเมืองโบราณแห่งแรกของกําแพงเพชรที่คร้ังหน่ึงเคยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บน

เส้นทางคมนาคมโบราณระหว่างบ้านเมืองในแทบภาคกลางระหว่างละโว้ อโยธยา และเมืองในเขตล้านนาอย่างหริภุญไชย เป็น

เมืองสําคัญชั้นลุงของกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัยซ่ึงเคยเข้ามาเป็นเจ้าผู้ครองเมืองและยังเป็นเมืองที่มีตํานานปรัมปราเร่ือง “ท้าวแสน

ปม” อันโด่งดัง (เรืองศักด์ิ แสงทอง, 2553) อีกท้ังยังเหลือร่องรอยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งอดีตความเป็นเมืองโบราณท่ีมีปรากฏ

เป็นหลักฐานท้ังซากโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลาจารึก พงศาวดาร ตํานาน และเอกสารต่างๆอยู่หลายแห่ง  อีกท้ังยังมีโบราณ

สถานท่ีมีลักษณะโดดเด่น คือ  เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ทรงดอกบัว) ศิลปะสุโขทัย ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเห็นรูปทรงขององค์เจดีย์ได้ครบถ้วน เป็นเจดีย์ทรงดอกบัว ท่ีนับว่าใหญ่ท่ีสุดในเมืองกําแพงเพชร ซ่ึง
ตั้งอยู่ท่ีวัดวังพระธาตุ และยังมีกําแพงเมืองสามชั้น คูเมืองท่ีมีความงดงาม มีอายุนับพันปี วัดเจดีย์เจ็ดยอด อีกทั้งยังมีการแสดง

ละเล่นพ้ืนบ้านท่ีเป็นเอกลักษณ์ เช่น เพลงระบํา ก.ไก่ เพลงคล้องช้าง เป็นต้น จะเห็นได้ว่านครไตรตรึงษ์มีสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีมี
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ความสําคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร แต่ยังขาดการพัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญ

และเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีสําคัญต่อการพัฒนาทางการท่องเท่ียวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและย่ังยืนได้ 
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่านครไตรตรึงษ์ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักมากนัก ซ่ึงจากสภาพดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะสํารวจและรวบรวมข้อมูลสถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆของนครไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร เนื่องจากเห็นถึงความสําคัญของการส่งเสริมให้ชุมชน

สามารถประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวได้ด้วยตนเองโดยการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยมุ่งเน้น

การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวนครไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีความม่ังคั่งและย่ังยืนได้ด้วยตนเอง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในชุมชนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร 
2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่นครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร  
3. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ท่ีใช้ในการให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร  
4. เพ่ือถ่ายทอดการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในชุมชนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชรให้กับชุมชน  

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
องค์ประกอบของการท่องเท่ียว 
สมาพร คล้ายวิเชียร (2550) ได้อธิบายว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเป็น 5 ประเภทดังนี้   

1) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม เช่น สนามบิน 
ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการด้านอุตสาหกรรมขนส่ง เช่น การขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางนํ้า ซ่ึงจะเอื้ออํานวยให้

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง (Destination) หรือแหล่งท่องเที่ยว (Attraction) 
2) การมีท่ีพักแรมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว (Accommodation) ท่ีต้องการค้างคืน ได้แก่ ท่ีพักประเภทต่าง ๆ เช่น 

โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ โฮมสเตย์ ท่ีพักแรม ประเภทต่าง ๆ จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับต่าง ๆ กันซ่ึงจะทําให้มีราคา

และบริการในระดับต่างกัน ได้แก่ ภัตตาคาร สระว่ายน้ํา บาร์ ฟิตเนสเซ็นเตอร์ ศูนย์กลางธุรกิจ และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  
3) แหล่งท่องเท่ียว (Attractions) นับเป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญสูงสุดของการเดินทาง เพราะเป็นจุด

ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเที่ยว แหล่งท่องเท่ียวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมีความ โดดเด่น เช่น ดอยอินทนนท์ ซ่ึงมี
ความหลากหลายทางชีวภาพของเทือกเขาหิมาลัย หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เช่น ปราสาทพนมรุ้งซ่ึง

แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอม ตลอดจนการท่องเที่ยวชนบทเพ่ือสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้าน เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตลอดจนโบราณสถานยุคเก่าแก่ก่อนประวัติศาสตร์ เช่น วัฒนธรรมบ้านเชียง เป็นต้น 

4) กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Tourist Activities และ Recreational 
Activities) นับเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในยุคปัจจุบันเพราะการท่องเที่ยวมิได้หมายเพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน 
อนุสาวรีย์ ความงดงามของธรรมชาติเท่านั้นแต่เป็นการที่นักท่องเท่ียวได้มีโอกาสทํากิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเดินป่าศึกษา

ระบบนิเวศเขตเส้นศูนย์สูตรในป่าดิบชื้น การล่องแก่งในแม่น้ํา ท้องถิ่น การปีนหน้าผา การดําน้ํา ในรูปแบบ Scuba Diving 
หรือ Snorkeling การพายเรือแคนูในบริเวณป่าชายเลน การตกปลาหมึกในทะเลลึกตลอดจนการร่วมกิจกรรมกับชุมชนเจ้า

บ้าน เช่นการดํานา การเก่ียวข้าว การร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นต้น ซ่ึงกิจกรรมท้ังหมดจะเป็นประสบการณ์ (Experience) ท่ี
อยู่ในความทรงจําของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมดังกล่าวมักก่อให้เกิดการกระจายรายได้ 

5) บริการเบ็ดเตล็ด ท่ีมีให้นักท่องเที่ยว (Ancillary) อาทิเช่น บริการด้านร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย์ 
สถานีบริการน้ํามัน ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ห้องสุขา ฯลฯ  
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องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
จากการศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้มีนักวิจัยหลายท่าน ได้อธิบายองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 
สมาพร คล้ายวิเชียร (2550)  ได้อธิบายว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วยทรัพยากร 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติมี

ความสวยงาม และนับว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทนี้เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด 
2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนา หมายถึง แหล่ง

ท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีความเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา  
3) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าทางศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบ

ทอดกันมา ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วยงานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดง

ศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่าต่างๆ สวนสนุก สวนสัตว์ กิจกรรม 
ชูสิทธิ์ ชูชาติและคณะ (2544) ได้อธิบายว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) นักท่องเที่ยว ถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีสุดของธุรกิจท่องเที่ยว  
2) สินค้าท่องเท่ียวหรือสถานท่ีท่องเท่ียวต้องเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้เกิดความประทับใจในแหล่ง

ท่องเที่ยวท่ีมีความโดดเด่น มีลักษณะเฉพาะ มีสิ่งที่มีคุณค่าด้านต่างๆ หลายอย่างที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าด้านต่างๆ  

3) การคมนาคมขนส่ง นับเป็นปัจจัยท่ีทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ และธุรกิจการท่องเที่ยวดําเนินต่อไปได้ 
การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับเทคโนโลยีขนส่งท่ีก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา  

4) ข้อมูลข่าวสารและการบริการ เพ่ือให้เกิดความรู้เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เพื่อชักจูงให้นักท่องเที่ยว

เข้ามาเท่ียวในประเทศมากยิ่งข้ึน เช่น หนังสือแนะนําเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว แผ่นพับ แผนที่และเอกสารแนะนําต่างๆ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือชักจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียว การส่งเสริมและให้ความรู้ใหม่ๆ อบรมการนําเท่ียวหรือมัคคุเทศก์

รายละเอียดเกี่ยวกับ นักท่องเที่ยวแต่ละแห่ง จัดทําแผนที่เส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่ง  
5) ความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองต้องมีการคํานึงถึงมากที่สุด อาจจะกระทําได้

หลายอย่าง ได้แก่ การแนะนําเจ้าของท้องถ่ินให้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เม่ือได้รับความเดือดร้อน  
6) องค์ประกอบด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องมีเพียงพอตามความจําเป็นท่ีจะสนับสนุน ความสะดวกและ

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  
7) การสนับสนุนอ่ืนๆ เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การเงิน การธนาคาร ระเบียบ

ต่างๆ ของสถานท่ีหรือแหล่งค้นคว้า ความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจน ความสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีต่อกัน 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ไกรศักด์ิ เกสร (2556) ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์และออกแบบระบบนี้ เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการพัฒนาระบบ

ขึ้นมา ทําให้สามารถกําหนดกรอบการทํางานของระบบได้ชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1)  การจําลองความต้องการของผู้ใช้ (Requirement modeling) 
 ก่อนจะลงมือพัฒนา ระบบนักวิเคราะห์ระบบ จะมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ ความ

ต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) เป็นความต้องการที่รวบรวมจากผู้ใช้ระบบโดยตรง เช่น ลําดับของช่องท่ีจะให้ใส่

ข้อมูล  จะใส่ข้อมูลอย่างไร  เรียงลําดับอย่างไร ขนาดตัวอักษร  สีอะไร เป็นต้น ความต้องการของระบบ (System 
Requirement) ความต้องการของระบบ เช่น ระบบต้องสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้ จํานวนผู้ใช้ท่ีสามารถรองรับได้ในเวลา
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องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว 
จากการศึกษาองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยว ได้มีนักวิจัยหลายท่าน ได้อธิบายองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวไว้ดังนี้ 
สมาพร คล้ายวิเชียร (2550)  ได้อธิบายว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวประกอบด้วยทรัพยากร 3 ประเภท ได้แก่ 

1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมี

ความสวยงาม และนับว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทนี้เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด 
2) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนา หมายถึง แหล่ง

ท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวท่ีมีความเกี่ยวข้องในฐานะที่เป็นหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา  
3) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวหรือ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าทางศิลปะ และขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสมและถ่ายทอดเป็นมรดกสืบ

ทอดกันมา ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทนี้ประกอบด้วยงานประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน การแสดง

ศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง การแต่งกาย ภาษา ชนเผ่าต่างๆ สวนสนุก สวนสัตว์ กิจกรรม 
ชูสิทธิ์ ชูชาติและคณะ (2544) ได้อธิบายว่า องค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวมี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) นักท่องเที่ยว ถือว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีสุดของธุรกิจท่องเที่ยว  
2) สินค้าท่องเท่ียวหรือสถานท่ีท่องเท่ียวต้องเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเท่ียวให้เกิดความประทับใจในแหล่ง

ท่องเที่ยวท่ีมีความโดดเด่น มีลักษณะเฉพาะ มีสิ่งที่มีคุณค่าด้านต่างๆ หลายอย่างที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่าด้านต่างๆ  

3) การคมนาคมขนส่ง นับเป็นปัจจัยท่ีทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ และธุรกิจการท่องเที่ยวดําเนินต่อไปได้ 
การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับเทคโนโลยีขนส่งท่ีก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางอากาศ และทางน้ํา  

4) ข้อมูลข่าวสารและการบริการ เพ่ือให้เกิดความรู้เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เพื่อชักจูงให้นักท่องเที่ยว

เข้ามาเท่ียวในประเทศมากยิ่งข้ึน เช่น หนังสือแนะนําเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว แผ่นพับ แผนที่และเอกสารแนะนําต่างๆ การ
โฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือชักจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียว การส่งเสริมและให้ความรู้ใหม่ๆ อบรมการนําเท่ียวหรือมัคคุเทศก์

รายละเอียดเกี่ยวกับ นักท่องเที่ยวแต่ละแห่ง จัดทําแผนที่เส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของสถานท่ีท่องเท่ียวแต่ละแห่ง  
5) ความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวกด้านการเข้าเมืองต้องมีการคํานึงถึงมากที่สุด อาจจะกระทําได้

หลายอย่าง ได้แก่ การแนะนําเจ้าของท้องถ่ินให้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เม่ือได้รับความเดือดร้อน  
6) องค์ประกอบด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องมีเพียงพอตามความจําเป็นท่ีจะสนับสนุน ความสะดวกและ

ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว  
7) การสนับสนุนอื่นๆ เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การเงิน การธนาคาร ระเบียบ

ต่างๆ ของสถานท่ีหรือแหล่งค้นคว้า ความร่วมมือระหว่างประเทศตลอดจน ความสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีต่อกัน 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ไกรศักดิ์ เกสร (2556) ได้อธิบายว่า การวิเคราะห์และออกแบบระบบนี้ เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการพัฒนาระบบ

ขึ้นมา ทําให้สามารถกําหนดกรอบการทํางานของระบบได้ชัดเจนมากขึ้น ซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1)  การจําลองความต้องการของผู้ใช้ (Requirement modeling) 
 ก่อนจะลงมือพัฒนา ระบบนักวิเคราะห์ระบบ จะมีการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ได้แก่ ความ

ต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) เป็นความต้องการที่รวบรวมจากผู้ใช้ระบบโดยตรง เช่น ลําดับของช่องท่ีจะให้ใส่

ข้อมูล  จะใส่ข้อมูลอย่างไร  เรียงลําดับอย่างไร ขนาดตัวอักษร  สีอะไร เป็นต้น ความต้องการของระบบ (System 
Requirement) ความต้องการของระบบ เช่น ระบบต้องสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้ จํานวนผู้ใช้ท่ีสามารถรองรับได้ในเวลา
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เดียวกัน ข้อมูลต้องเก็บได้ท้ังท่ีเครื่องแม่ข่าย (Server) และลูกข่าย เป็นต้น และความต้องการของซอฟต์แวร์ (Software 
Specification) รายละเอียดทางด้านเทคนิคของซอฟต์แวร์ว่าสามารถทําอะไรได้บ้าง 

2) การจําลองข้อมูลและกระบวนการ (Data & Process modeling) 
การจําลองการทํางานของระบบโดยจะแสดงออกมาในรูปของกราฟิกนั้นสามารถทําได้หลายรูปแบบ 

รูปแบบหน่ึงที่เป็นท่ีนิยมกันในหมู่นักวิเคราะห์ระบบคือ  แผนภาพการไหลข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) แผนภาพการ

ไหลข้อมูลเป็นเคร่ืองมือของนักวิเคราะห์ระบบท่ีช่วยให้สามารถเข้าใจกระบวนการทํางานของแต่ละหน่วยงาน ซ่ึงทราบถึงการ

รับ/ส่งข้อมูล การประสานงานระหว่างกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินงานซ่ึงเป็นแบบจําลองของระบบแสดงถึงการไหลของข้อมูล

ท้ังข้อมูลเข้าและข้อมูลออก  ระหว่างระบบกับแหล่งกําเนิดรวมท้ังปลายทางของการส่งข้อมูล ซ่ึงอาจเป็นแผนกบุคคลหรือ

ระบบอื่น โดยข้ึนอยู่กับระบบงานและการทํางานประสานงานภายในระบบน้ัน นอกจากน้ียังช่วยให้รู้ถึงความต้องการข้อมูล

และข้อบกพร่อง (ปัญหา) ในระบบงานเดิม เพ่ือใช้ในการออกแบบการปฏิบัติงานในระบบใหม่  
 

3) กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ (Development strategies) 
JAD (Joint Application Development) เป็นกระบวนการในการจัดการและเพิ่มความสามารถในการ

ปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าของระบบ ผู้ใช้ระบบงาน นักวิเคราะห์ระบบ ผู้ออกแบบระบบ และผู้สร้างระบบร่วมกันกําหนด

ขอบเขตวิเคราะห์ และออกแบบระบบ โดยประชุมงานร่วมกันของผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบ โดยต้องเลือกผู้ใช้งาน
ท่ีมีความสําคัญเข้าทํางานร่วมกันก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการสร้าง ท้ังน้ีเพ่ือช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายใน

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล  
RAD (Rapid Application Development) การพัฒนาระบบแบบเร่งด่วน เป็นวิธีการพัฒนาระบบวิธีการ

หนึ่งที่รวบรวมเทคนิค (Techniques)  เครื่องมือ (Tools)  และเทคโนโลยีเพื่อผสมผสานและประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการ

พัฒนาระบบให้สามารถลุล่วงโดยใช้เวลาน้อยท่ีสุดด้วยการมุ่งเน้นด้านการลดต้นทุนและระยะเวลาในการพัฒนา โดย RAD 
จัดเป็นกรรมวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีย่นระยะเวลาของขั้นตอนการวิเคราะห์ ( Analysis) การออกแบบ (Design) การสร้าง 
(Build) และการทดสอบ (Testing) เพ่ือจะได้ลดเวลาในการพัฒนาโดยรวมลง ดังนั้นเพ่ือความคล่องตัวจึงจําเป็นต้องมีทีมงาน

ขนาดเล็กที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ซ่ึงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลุ่มผู้ใช้งานมาร่วมกัน

พัฒนา โดย RAD นี้ถือเป็นการจัดการโครงการ (Project Management) อย่างง่ายชนิดหนึ่ง ท้ังนี้ต้องข้ึนอยู่กับความพร้อม

ขององค์กรในขณะนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าย บุคลากร รวมทั้งความต้องการที่แน่นอนของผู้ใช้ระบบ 
 
ฐานข้อมูล 
ฐิติศักด์ิ รื่นฤทธิ์ (2550) ได้ให้ความหมายของฐานข้อมูลว่า หมายถึงการนําเอาข้อมูลต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กัน 

ซ่ึงแต่เดิมจัดเก็บอยู่ในแต่ละแฟ้มข้อมูล มาจัดเก็บไว้ในท่ีเดียวกัน เช่น ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลคงคลัง โดยแต่เดิมถูกจัดเก็บไว้ใน

รูปของแฟ้มข้อมูลของฝ่ายต่างๆ ได้ถกูจัดเก็บรวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันซ่ึงเป็นข้อมูลรวมของบริษัทส่งผลให้แต่ละฝ่ายสามารถใช้

ข้อมูลร่วมกันและสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในระบบแฟ้มข้อมูลได้ ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าแต่ละฐานข้อมูลจะเทียบเท่ากับ

ระบบแฟ้ม 1 ระบบ และจะเรียกฐานข้อมูลที่จัดทําข้ึนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งวา่ “ระบบฐานข้อมูล”  
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง พบว่าได้มีนักวิจัยหลายท่าน ได้ทําวิจัยเชิงพัฒนาในเร่ืองการพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียว ซ่ึงนักวิจัยแต่ละท่านได้ใช้วิธีการและเทคนิคท่ีหลายหลากในการพัฒนาขึ้น ในปี พ.ศ. 2557 
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ไพศาล กาญจนวงศ์ และคณะ (2557) ได้ทําวิจัยในเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของโฮมสเตย์ งานวิจัยนี้เป็นแบบวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศการ

จองบ้านพักโฮมสเตย์  โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ได้แก่
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ และการนําไปทดลองใช้และประเมินผล ในการ

พัฒนาระบบนั้นทางผู้วิจัยได้พัฒนาระบบในลักษณะเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) จุดเด่นของระบบที่พัฒนาข้ึนคือ 
เป็นเว็บไซต์สําหรับประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโฮมสเตย์เอง ท่ีทางชุมชนสามารถปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง และมีระบบจอง

ห้องพัก ท่ีสามารถส่งข้อมูลการจองไปยังอีเมล์ของผู้ประสานงานในชุมชน ทําให้ชุมชนสามารถตรวจสอบการจองห้องพักจาก

ระบบ และสามารถบันทึกการจองทําให้ตรวจสอบย้อนหลังได้  
กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต และจักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต (2557) ได้ทําวิจัยในเร่ืองระบบบริหารจัดการข้อมูล

ท่องเท่ียวในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน ในงานวิจัยนี้ได้ทําการพัฒนาเท็มเพลตของเว็บไซต์เพ่ือสนับสนุนข้อมูลการท่องเท่ียว 
โดยใช้ข้อมูลเขตพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเขต 3 ซ่ึงประกอบไปด้วย จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ
อุตรดิตถ์ ซ่ึงข้อมูลท่องเท่ียวจะถูกจัดเก็บและแสดงผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น ในการพัฒนาระบบนี้แบ่งแยกออกเป็น 4 รูปแบบ 
ตามประเภทของข้อมูลสนับสนุนการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม/ท่ีพัก ร้านค้าท่ัวไปสถานท่ีท่องเที่ยว และร้านอาหาร ระบบ

บริหารจัดการข้อมูลท่องเที่ยว ประกอบไปด้วยระบบย่อย ได้แก่ ระบบสมัครสมาชิก ระบบจัดการแก้ไขหน้าเท็มเพลต ระบบ

ค้นหาข้อมูล ระบบให้คะแนนโรงแรม/ที่พัก ระบบแสดงความคิดเห็น และระบบจัดการฐานข้อมูล หลังจากท่ีพัฒนาระบบเสร็จ 
ได้ทํางานทดสอบและประเมินความพึงพอใจของระบบบริหารจัดการข้อมูลท่องเท่ียว สําหรับงานวิจัยมีจุดเด่นอยู่ท่ี ระบบนี้

พัฒนาข้ึนมาเพื่อให้สมาชิกสามารถสร้างหน้าเว็บเพจข้ึนมาได้โดยใช้เท็มเพลตที่ได้พัฒนาขึ้น และสามารถใช้งานในระบบย่อย

ต่างๆ ท่ีพัฒนาข้ึนมาได้ท้ังหมดเหมือนกัน และในปีเดียวกันนั้น ชไมพร ทองขาว และคณะ (2557) ได้ทําการวิจัยเรื่องระบบ

แนะนําสถานที่ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติทางภาคใต้ของประเทศไทยด้วย กูเกิลแมพเอพีไอ บนมือถือ สมาร์ทโฟน งานวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือแนะนําสถานท่ีท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้อัลกอริทึม K-Mean โดยได้พัฒนาระบบให้อยู่

ในรูปแบบโมบายแอพพลิเคชั่น ระบบแนะนําสถานที่ท่องเท่ียวนี้มีระบบย่อยอยู่ 3 ระบบ คือ ระบบการหาห้องพักของอุทยาน 
ระบบการค้นหาสถานที่ท่องเที่ยว และระบบการหาข้อมูลรายละเอียดของสถานท่ีท่องเที่ยว จุดเด่นของระบบแนะนําสถานที่

ท่องเที่ยวนี้ คือ มีการใช้เทคนิค Collaborative Filtering มาช่วยหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเรตติ้งให้กับ

สถานท่ีท่องเที่ยว เพ่ือทําให้สถานท่ีท่องเที่ยวนั้นมีความน่าสนใจมากข้ึน  
ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 พรรณี สวนเพลง และคณะ (2558) ได้ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ

การท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้เก่ียวกับอาหารในภูมิภาคอาเซียน งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน

การให้ข้อมูลกับนักท่องเท่ียวเก่ียวกับเส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารในภูมิภาคอาเซียน และพัฒนาระบบโม

บายแอพพลิเคชั่น (Moblie Application) "ASEAN Food" งานวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงบูรณาการของการวิจัยและพัฒนาระบบ

สารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ซ่ึงเว็บไซต์ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบไปข้อมูลของสถานที่ท่องเท่ียวของแต่ละประเทศ 
อาหารประจําประเทศ แกลเลอร่ีภาพ และระบบโมบายแอพพลิเคชัน ซ่ึงเป็นระบบท่ีเรียกดูผ่านโทรศัพท์มือได้ จุดเด่นของ

งานวิจัยนี้คือ มีการพัฒนาเว็บไซต์และระบบโมบายแอพพลิเคชั่นด้วย ซ่ึงในส่วนของโมบายแอพพลิเคชันนี้คือ โปรแกรมที่

สามารถดาวน์โหลดและใช้ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงทําให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากข้ึน ในปี พ.ศ. 2559 ทวีสินธุ์ 
ตั้งเซ่ง และคณะ (2559) ได้ทํางานวิจัยในเร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศของเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดสตูล 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา ซ่ึงวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวข้ึนในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น 
โดยใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ SDLC (System Development Life Cycle) เป็นแนวทางในการศึกษา 
งานวิจัยนี้มีจุดเด่นคือ เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถปรับเปล่ียนหน้าจอได้ตามขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ท่ีใช้แสดงผล และมี
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ระบบย่อยจํานวนมาก ได้แก่ ระบบคลังความรู้เว็บบอร์ด ระบบเว็บบอร์ด ระบบงานวิจัย ระบบสืบค้น ระบบโปรแกรมทัวร์ 
ระบบรูปภาพ ระบบวีดีโอ ระบบสมุดเย่ียมชม ระบบสถิตินักท่องเท่ียว ระบบข่าวสารประชาสัมพันธ์ ระบบจองทัวร์ ระบบ

ปฏิทินการท่องเที่ยว และระบบสมาชิก ซ่ึงทําให้ผู้ดแูลระบบของชุมชนและผู้ใช้เข้าชมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย จาก
การศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวน้ี สามารถสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังนี้  

ตารางที่ 1 สรุปการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
นักวิจัย ภาษาที่ใช้ใน

การพัฒนา 
ฐานข้อมูล วิธีการดําเนิน

วิจัย 
รูปแบบท่ีนําเสนอ 

ไพศาล กาญจนวงศ์ และ
คณะ (2557) 

ASP.NET Microsoft SQL 
Server 

SDLC เว็บแอพพลิเคชั่น 

กนกกาญจน์ เสน่ห์ 
นมะหุต และจักรกฤษณ์ 
เสน่ห์ นมะหุต (2557) 

PHP MySQL SDLC เว็บแอพพลิเคชั่น 

ชไมพร ทองขาว และ
คณะ (2557) 

Java SQLite ไม่ระบุ โมบายแอพพลิเคชัน 

พรรณี สวนเพลง และคณะ 
(2558) 

ไม่ระบุ ไม่ระบุ SDLC เว็บแอพพลิเคชั่น  
และโมบายแอพพลิเคชัน 

ทวีสินธ์ุ ตั้งเซ่ง และคณะ 
(2559) 

PHP MySQL SDLC เว็บแอพพลิเคชั่น 

 
จากตารางที่ 1 จะสังเกตุเห็นได้ว่า ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการท่องเท่ียวนี้ ส่วนใหญ่พัฒนาข้ึนในรูปแบบ

ของเว็บแอพพลิเคชัน ซ่ึงทําให้สามารถใช้ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีผ่านทางอินเตอร์เน็ต และที่สําคัญได้มี

การใช้แผนท่ีเข้ามาเพ่ือบอกเส้นทางในการไปสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีต้องการได้ 
 

ระเบยีบวิธีการศึกษาวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีศึกษา 
พ้ืนท่ีชุมชนนครไตรตรึงษ์ หมู่ท่ี 2 บ้านท้ายเกาะ และหมู่ท่ี 4 บ้านวังพระธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ขอบเขตด้านข้อมูล  
1. พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีนครไตรตรึงษ์ท่ีต้องการจัดทําเว็บไซต์บนเว็บแอปพลิเคชั่น ได้แก่ ข้อมูล

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ท่ีพักแรม ร้านอาหาร ร้านค้าของท่ีระลึก 
2. ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในชุมชนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร 

ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านการบริการที่พักแรม ร้านอาหาร ร้านค้าของท่ีระลึก 
กลุ่มท่ี 2 ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีนครไตรตรึงษ์ 

ขอบเขตด้านเทคโนโลยี 
ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น คือ PHP โดยมี MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
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ระบบย่อยจํานวนมาก ได้แก่ ระบบคลังความรู้เว็บบอร์ด ระบบเว็บบอร์ด ระบบงานวิจัย ระบบสืบค้น ระบบโปรแกรมทัวร์ 
ระบบรูปภาพ ระบบวีดีโอ ระบบสมุดเย่ียมชม ระบบสถิตินักท่องเท่ียว ระบบข่าวสารประชาสัมพันธ์ ระบบจองทัวร์ ระบบ

ปฏิทินการท่องเที่ยว และระบบสมาชิก ซ่ึงทําให้ผู้ดแูลระบบของชุมชนและผู้ใช้เข้าชมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย จาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวน้ี สามารถสรุปออกมาเป็นตารางได้ดังน้ี  

ตารางที่ 1 สรุปการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
นักวิจัย ภาษาที่ใช้ใน

การพัฒนา 
ฐานข้อมูล วิธีการดําเนิน

วิจัย 
รูปแบบที่นําเสนอ 

ไพศาล กาญจนวงศ์ และ
คณะ (2557) 

ASP.NET Microsoft SQL 
Server 

SDLC เว็บแอพพลิเคชั่น 

กนกกาญจน์ เสน่ห์ 
นมะหุต และจักรกฤษณ์ 
เสน่ห์ นมะหุต (2557) 

PHP MySQL SDLC เว็บแอพพลิเคชั่น 

ชไมพร ทองขาว และ
คณะ (2557) 

Java SQLite ไม่ระบุ โมบายแอพพลิเคชัน 

พรรณี สวนเพลง และคณะ 
(2558) 

ไม่ระบุ ไม่ระบุ SDLC เว็บแอพพลิเคชั่น  
และโมบายแอพพลิเคชัน 

ทวีสินธ์ุ ตั้งเซ่ง และคณะ 
(2559) 

PHP MySQL SDLC เว็บแอพพลิเคชั่น 

 
จากตารางที่ 1 จะสังเกตุเห็นได้ว่า ระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนเพ่ือการท่องเที่ยวนี้ ส่วนใหญ่พัฒนาข้ึนในรูปแบบ

ของเว็บแอพพลิเคชัน ซ่ึงทําให้สามารถใช้ประชาสัมพันธ์สถานท่ีท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีผ่านทางอินเตอร์เน็ต และที่สําคัญได้มี

การใช้แผนท่ีเข้ามาเพ่ือบอกเส้นทางในการไปสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีต้องการได้ 
 

ระเบยีบวิธีการศึกษาวิจัย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีศึกษา 
พ้ืนท่ีชุมชนนครไตรตรึงษ์ หมู่ท่ี 2 บ้านท้ายเกาะ และหมู่ท่ี 4 บ้านวังพระธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ขอบเขตด้านข้อมูล  
1. พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ีนครไตรตรึงษ์ท่ีต้องการจัดทําเว็บไซต์บนเว็บแอปพลิเคชั่น ได้แก่ ข้อมูล

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ท่ีพักแรม ร้านอาหาร ร้านค้าของท่ีระลึก 
2. ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในชุมชนนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร 

ขอบเขตด้านประชากร 
กลุ่มท่ี 1 ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านการบริการที่พักแรม ร้านอาหาร ร้านค้าของท่ีระลึก 
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ประชาชน ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ีนครไตรตรึงษ์ 

ขอบเขตด้านเทคโนโลยี 
ภาษาท่ีใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น คือ PHP โดยมี MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 
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วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนท่ีนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร 
เป็นงานวิจัยแบบวิจัยและพัฒนา (Research & Development : R&D) เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวของ

ชุมชนนครไตรตรึงษ์ โดยการประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดวงจรการพัฒนา (System Development Life Cycle : SDLC) ซ่ึงมี
ขั้นตอนการพัฒนาระบบ ดังนี้ 
 1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
  1.1 การศึกษาข้อมูลทางการท่องเท่ียวของพื้นท่ีนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร โดยรวบรวมข้อมูลจาก

เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆทั้งจากในอินเตอร์เน็ตและอื่นๆ 
  1.2 การลงพื้นท่ีเพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลทางการท่องเที่ยวของพ้ืนท่ีนครไตรตรึงษ์ โดยมีผู้ให้ข้อมูล คือ ปราชญ์

ชาวบ้าน ตัวแทนของชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จํานวน 30 คน 
 2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 การนําผลการศึกษาจากขั้นตอนท่ี 1 มาวิเคราะห์และออกระบบให้ตรงตามความต้องการ โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลของระบบเดิม ได้แก่ ลักษณะงานเดิม สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน ข้อเสนอแนะและวิเคราะห์ลักษณะงานใหม่ ได้แก่ รูปแบบ

ของระบบงานแบบใหม่เปรียบเทียบกับงานเดิมรวมถึงการออกแบบทางตรรก ฐานข้อมูล โปรแกรมการทํางาน ได้ระบบใหม่ 
คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 
 3. การพัฒนาระบบ 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีนครไตรตรึงษ์ท่ีได้ทําการพัฒนาข้ึน เป็นการทํางานในลักษณะ

เว็บแอปพลิเคชั่น ซ่ึงจะใช้ระบบฐานข้อมูลของมายส์เอสคิวแอลเซริฟเวอร์ (MySQL server version 5.6) ในการจัดการ

ฐานข้อมูล สว่นการทํางานได้ใช้ภาษา PHP , HTML และ Java Script ในการพัฒนา หลังจากนั้นจะมีการทําการทดสอบความ

ถูกต้องในรูปแบบของภาษาและการประมวลผล โดยจะทําการทดลองข้อมูลจริงตามข้ันตอนการทํางานเพื่อทําเป็นคู่มือการใช้

งานสําหรับผู้ใช้งานทั่วไปและเพื่อมอบให้กับชุมชนนครไตรตรึงษ์เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ชุมชนต่อไป 
 4. การนําไปทดลองใช้และประเมินประสิทธิภาพ 
 การนําระบบที่ได้รับการพัฒนาแล้วไปทดลองใช้กับตัวแทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 
จํานวน 30 คน หลังจากนั้นจึงประเมินประสิทธิภาพ โดยใช้การวิเคระห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ในการวัดค่าเฉลี่ยเลขคณิต

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและมีการแปลผลเทียบกับเกณฑ์ 
 

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 
 
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

ผลการศึกษาความต้องการและแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชนนครไตรตรึงษ์ 
อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างต้องการท่ีจะให้มีการส่งเสริมให้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเข้าถึงนักท่องเที่ยว

ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซ่ึงสามารถสรุปทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของพื้นท่ีชุมชนนครไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชรที่ต้องการส่งเสริมทางการท่องเที่ยวออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1. กลุ่มทรัพยากรการท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดวังพระธาตุและหลวงพ่อโต หลวงพ่อเพชรที่ศักด์ิสิทธิ์

ประดิษฐานอยู่ในบริเวณวัด ศาลท้าวแสนปม วัดท้ายเกาะ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และกลุ่มโบราณสถานท่ีถูกขุดค้นพบใน

ชุมชนนครไตรตรึงษ์ ซ่ึงประกอบไปด้วยวัดเจดีย์เจ็ดยอด วัดพระปรางค์ วัดดงมัน 
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2. กลุ่มทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ประเภทแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมทางด้าน

อาหาร การละเล่น ผลิตภัณฑ์ชุมน เทศกาลงานประเพณี ซ่ึงสามารถนํามาใช้ประกอบการทํากิจกรรมทางการท่องเที่ยวได้ 
 โดยกําหนดโปรแกรมแนะนําการท่องเท่ียวของชุมชนนครไตรตรึงษ์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้ 4 โปรแกรม คือ โปรแกรม

การท่องเที่ยว 1 ประกอบด้วย จุดท่ี 1 การแสดงระบํา ก.ไก่ การฝึกทําบายศรี ไหว้พระชมพระธาตุ สักการะหลวงพ่อโตหลวงพ่อ

เพชร ชมเรือรัตนา จุดท่ี 2 ศาลท้าวแสนปม จุดที่ 3 เจดีย์เจ็ดยอด วัดพระปรางค์ จุดท่ี 4 วัดท้ายเกาะและชมต้นหว้าใหญ่ 
โปรแกรมการท่องเที่ยว 2 ประกอบด้วย จุดท่ี 1 กิจกรรมแม่ศรีผูกรัก มาลัยร้อยรักและกราบสักการะหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อโต 
จุดท่ี 2 กิจกรรม อ่ิมอก อ่ิมใจ จุดท่ี 3 ร้องเล่น เต้นรํา โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ี 3 ประกอบด้วย จุดที่ 1 วัดวังพระธาตุและศาล

ท้าวแสนปม จุดท่ี 2 จุดเรียนรู้งานจากผลิตภัณฑ์ชุมชน จุดท่ี 3 กิจกรรมอิ่มอก อ่ิมใจ จุดท่ี 4 วัดท้ายเกาะ โปรแกรมท่ี 4 
ประกอบด้วย จุดท่ี 1 สักการะหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อโต เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ศาลท้าวแสนปม เรือรัตนา จุดท่ี 2 เจดีย์เจ็ด
ยอด จุดท่ี 3 การเรียนรู้การทําอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบจะนําผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์ และหาความต้องการของระบบให้

ตรงตามความต้องการของชุมชน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ได้ระบบย่อย ดังนี้ 
 1. ระบบจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถ ค้นหา เพ่ิม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล และค้นหาข้อมูลสถานที่

ท่องเที่ยวได้ 
 2. ระบบจัดการข้อมูลประเภทกิจกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึงสามารถ ค้นหา เพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ 
 3. ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึงสามารถ ค้นหา เพ่ิม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล และค้นหาข้อมูล

สถานท่ีท่องเที่ยวได้ 
 4. ระบบจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ซ่ึงสามารถ ค้นหา เพ่ิม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล และค้นหาข้อมูลสถานท่ี

ท่องเที่ยวได้ 
 หลังจากจากการวิเคราะห์และออกแบบย่อยออกมาแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้แผนภาพ Process Hierarchy Chart, และ 
ER-Diagram ในการออกแบบระบบ ซ่ึงมีดังนี้ 
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 โดยกําหนดโปรแกรมแนะนําการท่องเท่ียวของชุมชนนครไตรตรึงษ์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้ 4 โปรแกรม คือ โปรแกรม
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จุดที่ 2 กิจกรรม อ่ิมอก อ่ิมใจ จุดท่ี 3 ร้องเล่น เต้นรํา โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ี 3 ประกอบด้วย จุดที่ 1 วัดวังพระธาตุและศาล

ท้าวแสนปม จุดท่ี 2 จุดเรียนรู้งานจากผลิตภัณฑ์ชุมชน จุดท่ี 3 กิจกรรมอิ่มอก อ่ิมใจ จุดท่ี 4 วัดท้ายเกาะ โปรแกรมท่ี 4 
ประกอบด้วย จุดท่ี 1 สักการะหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อโต เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ศาลท้าวแสนปม เรือรัตนา จุดท่ี 2 เจดีย์เจ็ด
ยอด จุดท่ี 3 การเรียนรู้การทําอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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ตรงตามความต้องการของชุมชน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ได้ระบบย่อย ดังน้ี 
 1. ระบบจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถ ค้นหา เพ่ิม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล และค้นหาข้อมูลสถานที่

ท่องเที่ยวได้ 
 2. ระบบจัดการข้อมูลประเภทกิจกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึงสามารถ ค้นหา เพ่ิม ลบ และแก้ไขข้อมูลได้ 
 3. ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว ซ่ึงสามารถ ค้นหา เพ่ิม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล และค้นหาข้อมูล

สถานท่ีท่องเที่ยวได้ 
 4. ระบบจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน ซ่ึงสามารถ ค้นหา เพ่ิม ลบ แก้ไข แสดงข้อมูล และค้นหาข้อมูลสถานที่

ท่องเที่ยวได้ 
 หลังจากจากการวิเคราะห์และออกแบบย่อยออกมาแล้ว ผู้วิจัยได้ใช้แผนภาพ Process Hierarchy Chart, และ 
ER-Diagram ในการออกแบบระบบ ซ่ึงมีดังนี้ 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่นครไตรตรึงษ์ 

จังหวัดกําแพงเพชร

1. ระบบจัดการข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยว

2. ระบบจัดการข้อมูล
ประเภทกิจกรรมการท่องเที่ยว

3. ระบบจัดการข้อมูล
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

4. ระบบจัดการข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

1.1 เพ่ิมข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว
1.2 แก้ไขข้อมูลสถานท่ีท่องเที่ยว
1.3 ลบข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว
1.4 ค้นหาข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว
1.5 แสดงข้อมูลสถานท่ีท่องเท่ียว

3.1 เพ่ิมข้อมูลกิจกรรมการท่องเท่ียว
3.2 แก้ไขข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว
3.3 ลบข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว
3.4 ค้นหาข้อมูลกิจกรรมการท่องเท่ียว
3.5 แสดงข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว

4.1 เพ่ิมข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.2 แก้ไขข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.3 ลบข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.4 ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
4.5 แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน

2.1 เพ่ิมข้อมูลประเภทกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.2 แก้ไขข้อมูลประเภทกิจกรรมการท่องเท่ียว
2.3 ลบข้อมูลประเภทกิจกรรมการท่องเที่ยว
2.4 ค้นหาข้อมูลประเภทกิจกรรมการท่องเท่ียว
2.5 แสดงข้อมูลประเภทกิจกรรมการท่องเท่ียว

Level 0 Level 1

 
รูปท่ี 1 แผนภาพ Process Hierarchy Chart 
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รูปท่ี 2 แผนภาพ ER-Diagram 
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การพัฒนาระบบ 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ีนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร ได้ทําการพัฒนาข้ึน

ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น ซ่ึงใช้ระบบฐานข้อมูลของมายส์เอสคิวแอลเซริฟเวอร์ (MySQL server version 5.6) ในการ

จัดการฐานข้อมูล และใช้ภาษา PHP , HTML และ Java Script ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นขึ้นมา ผลที่ได้จากการพัฒนา

ดังแสดงในรูปท่ี 3, 4 ,5 และ 6  

 
รูปที่ 3 หน้าหลักของระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร 
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รูปที่ 4 หน้ากิจกรรมการท่องเที่ยว 
 

 
รูปที่ 5 หน้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

 
รูปที่ 6 หน้าสถานท่ีท่องเที่ยว 
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รูปที่ 4 หน้ากิจกรรมการท่องเที่ยว 
 

 
รูปที่ 5 หน้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

 
รูปที่ 6 หน้าสถานท่ีท่องเที่ยว 
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การประเมินประสิทธิภาพ 
ในการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร 

ได้ทดลองใช้กับ ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง จํานวน 30 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพแบบ

ปลายปิด การตอบใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ซ่ึงได้ผลประเมินดังตารางท่ี 2 ดังน้ี 

ตารางที่ 2 ผลประเมินประสิทธิภาพจากนักท่องเที่ยว ตัวแทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ข้อ รายการ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ความหมาย 
1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน 4.40 0.50 มาก 
2 ความสวยงามและน่าสนใจของระบบ 4.07 0.52 มาก 
3 รูปแบบและวิธีการนําเสนอข้อมูล 4.27 0.45 มาก 
4 มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่ 4.43 0.63 มาก 
5 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ 4.33 0.55 มาก 
6 ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 4.30 0.53 มาก 
7 ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน 4.40 0.56 มาก 
8 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 4.30 0.47 มาก 
9 การจัดการระดับความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล 4.10 0.55 มาก 
10 เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการ 4.47 0.51 มาก 
11 มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย 4.70 0.47 มากที่สุด 
12 เป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 4.67 0.48 มากที่สุด 
 รวม 4.37 0.54 มาก 

 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ผู้ใช้งานประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเท่ียวในเขตพื้นที่นครไตรตรึงษ์ 

จังหวัดกําแพงเพชรในด้านมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้เสีย ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับข้ออ่ืนๆ 
โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านเป็นสื่อในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่วนหัวข้อท่ีมีผลการประเมิน

ประสิทธิภาพน้อยท่ีสุดคือด้านความสวยงามและน่าสนใจของระบบ ซ่ึงอาจจะมีสาเหตุมาจากข้อมูลในการนําเสนอยังมีเพียง

แค่รูปภาพและข้อความ และเมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมของผู้ใช้งานต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ

ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่นครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชรโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนท่ีนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร เป็นงานวิจัยแบบวิจัย

และพัฒนา (Research & Development : R&D) โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นสามารถสรุปทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของพ้ืนท่ีชุมชนนครไตรตรึงษ์ อําเภอเมือง จังหวัด

กําแพงเพชร เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และกลุ่มทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น

ทางด้านวัฒนธรรม 
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การวิเคราะห์และออกแบบระบบจะนําผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมาวิเคราะห์ และหาความต้องการของระบบให้

ตรงตามความต้องการของชุมชน ซ่ึงจากการวิเคราะห์ได้ระบบย่อย คือระบบจัดการข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียว ระบบจัดการข้อมูล

ประเภทกิจกรรมการท่องเที่ยว ระบบจัดการข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว และระบบจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชร ได้ทําการพัฒนาข้ึน

ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชั่น ซ่ึงใช้ระบบฐานข้อมูลของมายส์เอสคิวแอลเซริฟเวอร์ (MySQL server version 5.6) ในการจัดการ
ฐานข้อมูล และใช้ภาษา PHP , HTML และ Java Script ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นขึ้นมา ซ่ึงสามารถพัฒนาเว็บไซต์

แอปพลิเคชั่นท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การประเมินประสิทธิภาพของระบบได้ทดลองใช้กับตัวแทนชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง จํานวน 

30 คน โดยใช้แบบประเมินประสิทธิภาพแบบปลายปิด ซ่ึงผลท่ีได้จากการประเมิน พบว่า ผู้ใช้งานประเมินประสิทธิภาพของ

ระบบสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวในเขตพ้ืนท่ีนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชรในด้านมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการและผู้มีส่วน

ได้เสีย ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด เม่ือเปรียบเทียบกับข้ออ่ืนๆ โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้านเป็นสื่อในการ

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ส่วนหัวข้อท่ีมีผลการประเมินประสิทธิภาพน้อยท่ีสุดน้อยคือด้านความสวยงามและน่าสนใจของ

ระบบ และเมื่อพิจารณาถึงผลการประเมินประสิทธิภาพในภาพรวมของผู้ใช้งานต่อระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวในเขต

พ้ืนท่ีนครไตรตรึงษ์ จังหวัดกําแพงเพชรโดยรวมอยู่ในเกณฑ์มาก 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการทดสอบการใช้งานกับกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วย 
1. ควรมีการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบภาษาอังกฤษด้วย เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
2. ควรมีการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น ภาพเคล่ือนไหว เพ่ือทําให้ระบบน่าสนใจมากข้ึน 
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กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสต์ฟูดของผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้า  
เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพรา้ว 

DECITION MAKING PROCESS FOR CHOOSING FAST FOOD OF A GROUP OF ELDERLY IN 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึง 1) กระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของผู้สูงอายุใน

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวและทราบถึง 2) รูปแบบของรายการอาหารในความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ  
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาการสร้างทฤษฎีฐานราก วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล กับผู้ให้

ข้อมูลหลัก เป็นผู้สูงอายุจํานวน 10 คน ได้แก่ เพศชาย 5 คนและเพศหญิง 5 คน ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการตัดสินใจ

ซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1.1) ความสะดวก
รวดเร็วในการใช้บริการจากร้านอาหารฟาสต์ฟูด 1.2) บรรยากาศภายในร้านอาหารฟาสต์ฟูด 1.3) ตัดสินใจเลือกซ้ือหารฟาสต์ฟูด

เพราะลูกหลาน 1.4) ความหลากหลายของอาหารฟาสต์ฟูด 1.5) มีบริการส่งอาหารฟาสต์ฟูดถึงบ้าน และ 2) รูปแบบของ

รายการอาหารในความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังน้ี 2.1) โปรโมชั่นท่ีคุ้มค่าต่อจํานวนคนท่ีจะบริโภค

ภายในครอบครัวของผู้สูงอายุ 2.2) อาหารฟาสต์ฟูดท่ีหลีกเลี่ยงประเภทการปรุงอาหารแบบทอดท่ีน้อยที่สุด เช่น แฮมเบอร์เกอร์ 
2.3) บรรจุภัณฑ์ของอาหารฟาสต์ฟูดท่ีให้ความสะดวกในการรับประทาน สามารถรับประทานได้แม้ภายนอกร้าน 
 

คําสําคัญ กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ฟาสต์ฟูด ผู้สูงอายุ 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to investigate 1) decision making process for choosing fast food of a group of 
elderly in Central Plaza Ladprao department store 2) pattern of fast food menu and service of elderly. 
This study was a qualitative research Grounded theory was used in the study by using individual interview 
with 10 keys male 5 female 5. The results was found that there were five stages of decision making 
processes for choosing fast food of a group of elderly in Central Plaza Ladprao department store  
1) convenience and quickly service from fast food store 2) atmosphere in fast food store 3) decision for 
choosing fast food service because descendants 4) diversity types of fast food 5) food delivery. To identify 
the pattern of fast food menu for choosing of elderly were three points as follows 1) value for money 
promotion on the number of people to be consumed within the family of elderly 2) fast food avoids the 
smallest cooking types such as hamburger 3) fast food packaging. Can be eaten outside the fast food 
store 
 

Keywords:    Decision Making Process, Fast food, Elderly 

54

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



55 
 

บทนํา 
 
ความสําคัญและปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ พบว่า ประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีหรือมากกว่า) มีจํานวน 
เพ่ิมข้ึนจาก 1.21 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2503 ไปเป็น 4.5–5.7 ล้านคนในปี พ.ศ. 2543 โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมี 
จํานวนประชากรท้ังสิ้น 64,785,909 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 9,671,900 คน โดยในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนประชากร 
5,686,252 คน มีประชากรผู้สูงอายุ 817,853 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556) ประมาณการ ผู้สูงอายุคิด
เป็นร้อยละ 14.38 และในปี พ.ศ. 2563  คาดว่า จํานวนประชากรผู้สูงอายจะเพ่ิมข้ึนเป็น 11 ล้านคน ตามลําดับ การก้าวสู่
สังคมของผู้สูงอายุ ปรากฏชัดเจนจาก การเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย ท่ีมีอัตราการเพ่ิมข้ึนของ

จํานวนผู้สูงอายุเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และในปี 2556 ประเทศไทยมีจํานวนผู้สูงอายุจํานวน 9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของ
ประชากรทั้งประเทศจํานวน 65 ล้านคน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2556) และมี ประชากรผู้สูงอายุท่ีทํางาน

จํานวน 3.45 ล้านคน จากจํานวน ผู้สูงอายุท้ังสิ้นสิ้น 9 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 38.3 โดยจําแนกเป็นเพศชาย 2 ล้านคน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 58 และเพศหญิง 1.45 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 42 และมี รายได้เฉลี่ยจากค่าจ้างและเงินเดือน

ประมาณ 10,530 บาท  (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556)    
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนซ้ือขายดํารงอยู่ควบคู่กับสังคมมนุษย์มาช้านาน เน่ืองจากมนุษย์ไม่สามารถผลิตปัจจัยทุก

อย่างได้ด้วยตนเอง อีกท้ังมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จะต้องมีการพบปะสังสรรค์กันตลอดเวลา ซ่ึงการแลกเปลี่ยนซ้ือขายได้มีการ

พัฒนามาจากการแลกเปล่ียนในระหว่างชุมชนท่ีใกล้เคียงเท่านั้น ดังนั้น ซ่ึงผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการจําเป็นต้องศึกษา

พฤติกรรมผู้บริโภค ท่ีมีการจําแนกตามระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ สิ่งสําคัญคือกระบวนการคัดเลือกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการรวมถึงผลกระทบที่กระบวนการที่มีต่อผู้บริโภคเป็นการสมผสานจิตวิทยา 
สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร์ สามารถทําความเข้าใจถึงกระบวนการการตัดสินของผู้ซ้ือ ตลอดจนการ

เลือกซ้ืออาหารถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในวิถีชีวิตท่ีมนุษย์จะต้องใช้บริโภคเพ่ือความอยู่รอด ซ่ึงทําก่อให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจ

ซ้ืออาหารเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน สามารถพิจารณาได้จากความพึงพอใจในรูปแบบหรือประเภทของอาหารแต่ละประเภท 
รายการอาหารเป็นสิ่งท่ีมนุษย์บริโภคเข้าสู่ร่างกาย โดยจะต้องไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ สามารถซ่อมแซมอวัยวะส่วนท่ีสึกหรอ

ต่างๆในร่างกาย สําหรับอาหารฟาสต์ฟูด หรือ อาหารจานด่วน เป็นคําจํากัดความของอาหารที่สามารถเตรียมและปรุงได้อย่าง

รวดเร็วมาก เนื่องจากมีการอาหารที่ผ่านกระบวนแปรรูปอลักษณะแช่แข็ง เพียงแค่อาศัยความร้อน อาทิการนํามา ทอด นึ่ง ใน
ระยะเวลาท่ีสั้น ขณะที่อาหารจานด่วนแต่ละมื้อในปัจจุบันมีขั้นตอนการปรุงที่ไม่ยุ่งยากมากนัก สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมจาก

อเมริกาที่มีผู้ประกอบการรายใหญ่ อาทิเช่น แมคโดนัลด์ เคเอฟซี และเบอร์เกอร์คิง พัฒนารูปแบบอาหารจานท่ีสามารถ

รับประทานได้ในร้านหรือนํากลับด้วยราคาที่ไม่สูงมากนักจึงได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนความสะดวกสบายที่สามารถ

ค้าหาร้านค้าได้ง่าย แต่สําหรับปริมาณสารอาหารที่ได้รับจะเป็นกลุ่มของ คาร์โบไฮเดรตและไขมัน เนื่องจากอาหารมี

ส่วนประกอบจากแป้ง เนื้อสัตว์ รวมไปถึงน้ํามันเป็นหลัก (นันธิณี,2559) 
ในขณะที่ผู้สูงอายุมีความต้องการปริมาณอาหารลดลงจากวัยหนุ่มสาวท่ัวไป แต่ยังคงต้องพิจารณาสารอาหารท่ี

เพียงพอ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ร่างกายและต้านทานต่อโรคภัยต่างๆ อีกท้ังในช่วงอายุท่ีเพิ่มข้ึนจะส่งผลต่อระบบเผาผลาญท่ี

ลดลง จึงจะต้องพิจารณาจํานวนพลังงานที่บริโภคเข้าไปในแต่ละวัน ซ่ึงอาหารฟาสต์ฟูดเป็นสิ่งท่ีกลุ่มผู้สูงอายุบางส่วนควร

หลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตามยังคงมีผู้สูงอายุจํานวนมากท่ียังคงบริโภคอาหารจานด่วนในแหล่งสถานบริการต่างๆทั่วประเทศ อาทิ
เช่น ศูนย์บริการน้ํามันเชื้อเพลิง ห้างสรรพสินค้าเป็นต้น (จุฑาพร,2557) 

จากข้อมูลท่ีปรากฏผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟูด  
ของกลุ่มผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้ากรณีศึกษา เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว สามารถใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของร้านอาหารฟาสต์ฟูดต่างๆ รวมถึงความเหมาะสมของรายการอาหารที่เหมาะสมกับกลุ่ม

ผู้สูงอายุท่ีจะต้องดูแลเอาใจใส่พิเศษในเรื่องของโภชนาการ 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบของรายการอาหารในความต้องการของผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ช่วงวัยที่จะต้องเผชิญกับปัญหาในการดําเนินชีวิตท้ังด้านสังคมและสาธารณสุข จึงมีความแตกต่าง
จากคนในวัยอ่ืน ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สําหรับประเทศไทยทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญ

ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญ จึงสนับสนุนให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนทุกคนตระหนัก เข้าใจ 
พร้อมดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้รับความทัดเทียมด้านสิทธิเสรีภาพและดํารงอยู่ร่มกับผู้อ่ืนอย่างปกติสุข 

ในขณะที่ผู้สูงอายุ เป็นคําท่ีบ่งบอกถึงตัวเลขท่ีนับตามอายุ ท่ีนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological Age) หรือ

อาจถูก เรียกว่า คนชรา โดยพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของผู้สูงอายุ หรือ คนชรา คือ แก่ด้วยอายุ 
รวมถึงร่างกายท่ีชํารุดทรุดโทรม นอกจากน้ี ยังเรียกผู้สูงอายุว่า ราษฎรอาวุโส (Senior Citizen) สําหรับองค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization, WHO) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations,UN) ใช้คําในภาษาอังกฤษของ

ผู้สูงอายุ ว่า Older person or Elderly person ซ่ึงมีความหมายเดียวกันกับภาษาไทยท่ีอธิบายถึงคนท่ีมีอายุมาก(พวงทอง, 
2554) 

อาหารฟาสต์ฟูด (Fast Food) หมายถึง อาหารท่ีปรุงสําเร็จแล้ว สามารถเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าได้ในทันที รวมถึงอาหารท่ี

ใช้ระยะเวลาในการปรุงท่ีรวดเร็วมีขั้นตอนการจัดเตรียมไม่ซับซ้อน เน่ืองจากวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

โดยอาศัยเพียงข้ันตอนสุดท้ายท่ีใช้การอุ่นเท่านั้น ซ่ึงบางชนิดอาจมีสารอาหารครบถ้วน เช่น ข้าวราดแกง ท่ีประกอบด้วยข้าว 
เนื้อสัตว์ และผัก ซ่ึงเป็นอาหารจานด่วนท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการซ่ึงเหมาะสมแก่การบริโภค อย่างไรก็ตามรายการอาหารที่

มุ่งเน้นอาหารทอดเข้ามาร่วมด้วยในปริมาณท่ีมากแต่กลับไม่ได้ประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงในปัจจุบันผู้คนในประเทศไทย ใช้ชีวิต
อย่างเร่งด่วน จึงทําให้ส่งผลต่อการรับประทานอาหารที่เร่งรีบ จึงนิยมบริโภคอาหารจานด่วน ท่ีมีความหลากหลายของรายการ

ให้เลือกรับประทาน (นันธิณี,2559) อาหาร ประเภทน้ีมักมีปริมาณไขมันอ่ิมตัว เกลือโซเดียมสูง มีเส้นใยอาหารตํ่า และจะขาย
คู่กับน้ําอัดลม ซ่ึงให้ พลังงานท่ีได้จากน้ําตาล การรับประทานอาหารประเภทนี้เป็นประจําอาจทําให้เกิดโรคอ้วน มีผลเสีย 
ต่อสุขภาพในระยะยาว มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ ไขมันอุดตันในเส้น เลือด ความดันโลหิตสูง 
และเบาหวาน เป็นต้น 

การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกท่ีมีอยู่ เกิดข้ึนกับผู้บริโภคในการ

พิจารณาข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเองท่ีผ่านมา (ฉัตยาพร  
เสมอใจ, 2550) โดยข้ันตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) มีหน้าท่ีแสดงลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคมีท้ังหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1) การรับรู้ปัญหา (2) การแสวงหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซ้ือ 
และ (5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (ศิริวรรณ,2541) 
 

ระเบยีบวิธีการศึกษาวิจัย 
 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยศึกษากระบวนการตัดสินใจในการซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

ลาดพร้าว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ด้วยวิทยาการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากแนวคําถามแบบกึ่งโครงสร้างปลายเปิด มีผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) เป็น

กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมาใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟูดในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว จํานวน 10 ราย เป็นเพศหญิง  
5 ราย และเพศชาย 5 ราย เพื่อนํามาประยุกต์ข้อมูลท่ีค้นพบจากพ้ืนท่ีและทราบถึงแนวทางการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด

ของผู้สูงอายุ ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเนื้อหาจากการทบทวนเอกสาร 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบของรายการอาหารในความต้องการของผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ช่วงวัยที่จะต้องเผชิญกับปัญหาในการดําเนินชีวิตท้ังด้านสังคมและสาธารณสุข จึงมีความแตกต่าง
จากคนในวัยอ่ืน ปัจจุบันผู้สูงอายุมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สําหรับประเทศไทยทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญ

ท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆที่ผู้สูงอายุต้องเผชิญ จึงสนับสนุนให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง ให้ประชาชนทุกคนตระหนัก เข้าใจ 
พร้อมดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้รับความทัดเทียมด้านสิทธิเสรีภาพและดํารงอยู่ร่มกับผู้อ่ืนอย่างปกติสุข 

ในขณะที่ผู้สูงอายุ เป็นคําท่ีบ่งบอกถึงตัวเลขท่ีนับตามอายุ ท่ีนับตามอายุตั้งแต่แรกเกิด (Chronological Age) หรือ

อาจถูก เรียกว่า คนชรา โดยพจนานุกรมฉบับ ราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของผู้สูงอายุ หรือ คนชรา คือ แก่ด้วยอายุ 
รวมถึงร่างกายท่ีชํารุดทรุดโทรม นอกจากน้ี ยังเรียกผู้สูงอายุว่า ราษฎรอาวุโส (Senior Citizen) สําหรับองค์การอนามัยโลก 
(World Health Organization, WHO) และองค์การสหประชาชาติ (United Nations,UN) ใช้คําในภาษาอังกฤษของ

ผู้สูงอายุ ว่า Older person or Elderly person ซ่ึงมีความหมายเดียวกันกับภาษาไทยท่ีอธิบายถึงคนท่ีมีอายุมาก(พวงทอง, 
2554) 

อาหารฟาสต์ฟูด (Fast Food) หมายถึง อาหารท่ีปรุงสําเร็จแล้ว สามารถเสิร์ฟให้แก่ลูกค้าได้ในทันที รวมถึงอาหารท่ี

ใช้ระยะเวลาในการปรุงท่ีรวดเร็วมีขั้นตอนการจัดเตรียมไม่ซับซ้อน เน่ืองจากวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆถูกจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

โดยอาศัยเพียงข้ันตอนสุดท้ายท่ีใช้การอุ่นเท่านั้น ซ่ึงบางชนิดอาจมีสารอาหารครบถ้วน เช่น ข้าวราดแกง ท่ีประกอบด้วยข้าว 
เนื้อสัตว์ และผัก ซ่ึงเป็นอาหารจานด่วนท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการซ่ึงเหมาะสมแก่การบริโภค อย่างไรก็ตามรายการอาหารที่

มุ่งเน้นอาหารทอดเข้ามาร่วมด้วยในปริมาณท่ีมากแต่กลับไม่ได้ประโยชน์ต่อร่างกาย ซ่ึงในปัจจุบันผู้คนในประเทศไทย ใช้ชีวิต
อย่างเร่งด่วน จึงทําให้ส่งผลต่อการรับประทานอาหารที่เร่งรีบ จึงนิยมบริโภคอาหารจานด่วน ท่ีมีความหลากหลายของรายการ

ให้เลือกรับประทาน (นันธิณี,2559) อาหาร ประเภทน้ีมักมีปริมาณไขมันอ่ิมตัว เกลือโซเดียมสูง มีเส้นใยอาหารตํ่า และจะขาย
คู่กับน้ําอัดลม ซ่ึงให้ พลังงานท่ีได้จากน้ําตาล การรับประทานอาหารประเภทนี้เป็นประจําอาจทําให้เกิดโรคอ้วน มีผลเสีย 
ต่อสุขภาพในระยะยาว มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน โรคหัวใจ ไขมันอุดตันในเส้น เลือด ความดันโลหิตสูง 
และเบาหวาน เป็นต้น 

การตัดสินใจซ้ือ หมายถึง กระบวนการเลือกที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกท่ีมีอยู่ เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในการ

พิจารณาข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตนเองท่ีผ่านมา (ฉัตยาพร  
เสมอใจ, 2550) โดยข้ันตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) มีหน้าท่ีแสดงลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของ

ผู้บริโภคมีท้ังหมด 5 ขั้นตอน ดังน้ี (1) การรับรู้ปัญหา (2) การแสวงหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การตัดสินใจซ้ือ 
และ (5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (ศิริวรรณ,2541) 
 

ระเบยีบวิธีการศึกษาวิจัย 
 
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยศึกษากระบวนการตัดสินใจในการซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า

ลาดพร้าว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ด้วยวิทยาการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) โดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากแนวคําถามแบบกึ่งโครงสร้างปลายเปิด มีผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) เป็น

กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมาใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟูดในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว จํานวน 10 ราย เป็นเพศหญิง  
5 ราย และเพศชาย 5 ราย เพื่อนํามาประยุกต์ข้อมูลท่ีค้นพบจากพ้ืนท่ีและทราบถึงแนวทางการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด

ของผู้สูงอายุ ซ่ึงผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านเนื้อหาจากการทบทวนเอกสาร 
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บทความวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง กับประเด็นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ อาหารฟาสต์ฟูด และการตัดสินใจซ้ือ (2) ด้านพื้นท่ีท่ีใช้ใน

การศึกษา คือ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว เลขท่ี 1691 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร และ (3) ด้านระยะเวลาการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือน มีนาคม 2561-พฤษภาคม 2561 
              วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการบันทึกข้อมูลแบบภาคสนาม (Field Note) นําไปวิเคราะห์เพื่อนําไป

ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนําไปใช้เป็นแนวคําถามแบบกึ่งโครงสร้างปลายเปิดมีการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 
ร่วมกับการถอดรหัสข้อมูลจากการอัดเสียงมาเป็นข้อความตัวอักษร โดยผู้วิจัยจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของผู้สูงอายุ อีกท้ังผู้วิจัยเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล โดยจะต้องดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลผ่าน

แนวคิดทฤษฏีท่ีสําคัญ เพื่อนําไปสู่การวิพากษ์ประเด็นปัญหา รวมถึงจะต้องตัดสินใจในการบันทึกผลเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
อุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ดังนี้กล้อง เคร่ืองบันทึกเสียง สมุด และปากกา 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ใช้วิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลทฤษฎีแบบสามเส้า (Triangulation) โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ด้านตรวจสอบข้อมูล (Data) ได้แก่ เวลา และสถานท่ีแตกต่างกัน (2) ด้านผู้วิจัยแต่ละคนท่ีมีข้อมูลแตกต่างกัน 
(Researcher) โดยใช้นักวิจัยมากกว่า 1 คน และ (3) ด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Method) ท่ีเปรียบเทียบข้อมูลจากการเก็บข้อมูล

หลายวิธีซ่ึงผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด 
 
3.  ขอบเขตการวิจัย  
 3.1 ด้านเนื้อหาและแนวคิด 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้า 
เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ซ่ึงเป็นผู้สูงอายุท่ีอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป 
 3.2 ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอยู่ในช่วง 60 ปีขึ้นไป ในห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว จํานวน 10 คน  
โดยแบ่งเป็น ชาย 5 คน หญิง 5 คน รวมเป็นจํานวน 10 คน 
 3.3 พ้ืนท่ีท่ีใช้ทําวิจัย 
  เขต ลาดพร้าว แขวง จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ 
 

 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

1. ผลการวิจัย 
 1.1 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องที่มีผลต่อการเลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเห็นด้วยจํานวนมากท่ีสุด คือ 
ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ได้แก่ บริการรวดเร็ว บริการจัดส่ง สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคา
เหมาะสม ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะอาหาร วัตถุดิบมีคุณภาพ รายการอาหารมีความหลากหลาย  
 1.2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากร้านอาหารฟาสต์ฟูดต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ ภาพจําผ่านโฆษณาทาง

โทรทัศน์ และ รับรู้ผ่านลูกหลานเป็นการรับรู้แบบปากต่อปาก  
 1.3 เหตุผลหลักท่ีกลุ่มผู้สูงอายุส่วนมากตัดสินใจซื้ออาหารฟาสต์ฟูด คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ 
ตัดสินใจเลือกบริโภคเพราะโปรโมชั่นจากทางร้านเมื่อเวลาอยู่ ณ ห้างสรรพสินค้า และ ตัดสินใจซ้ือเพราะเอาใจลูกหลาน 
 1.4 ประโยชน์และพฤติกรรมหลักจากเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ ได้ใช้เวลาระหว่าง

รับประทานกับลูกหลาน แต่ไม่ได้รับประโยชน์เนื่องจาก อาหารฟาสต์ฟูดมักมีส่วนประกอบที่ค่อนข้างไม่มีคุณค่าอาหารตาม

หลักโภชนาการ พฤติกรรมหลักการซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ รับประทานซํ้าร้านเดิม หรือร้านใหม่

พิจารณาจากการจัดโปรโมชั่นของแต่ละร้าน 
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2. อภิปรายผล 
 2.1 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสต์ฟูดของผู้สูงอายุ ณ ห้างสรรพสิค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าวพบว่า 
1.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องท่ีมีผลต่อการเลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเห็นด้วยจํานวนมากท่ีสุด คือ (1)ปัจจัย

ด้านช่องจัดจําหน่าย เพราะร้านต้ังอยู่ในห้างสรรพสินค้าและสามารถไปใช้บริการได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภา แซ่ตั้ง 
(2542)กล่าวว่า แหล่งการบริการท่ีได้รับความนิยมมากที่สุดคือร้านอาหารท่ีตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ซ่ึงมีความสะดวกต่อการ
ใช้บริการของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (2)ราคาเหมาะสม อาหารมีราคาปานกลางไม่แพงจนเกินไป ทํา

ให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อและปัจจัยด้านราคาทําให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์2อย่าง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2545)กล่าวว่าอายุและรายได้มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซ้ือและการใช้

บริการ ผู้บริโภคย่อมซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาต่ําและมีคุณภาพ (3)ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะอาหาร วัตถุดิบมีคุณภาพ 
รายการอาหารมีความหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิดา แสงทอง และคณะ (2545) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์เป็น

ปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใช้บริการมากที่สุด โดยผู้บริโภคจะพิจารณาที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็น

สําคัญ 
 2.2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากร้านอาหารฟาสต์ฟูดต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ (1)ภาพจําผ่านโฆษณาทาง

โทรทัศน์ การโฆษณาที่น่าดึงดูดจะส่งผลต่อการจดจําและการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยารัตน์ 
คัจฉวารี และคณะ (2537) กล่าวว่าการรับรู้ผ่านทางการโฆษณาทางโทรทัศน์เป็น สื่อท่ีมีอิทธิพลในการดึงดูดความสนใจให้ซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพมากที่สุด ท้ังนี้เพราะโทรทัศน์เป็น สื่อท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
และ(2)การรับรู้ผ่านลูกหลานเป็นการรับรู้แบบการบอกต่อ บุคคลต่อบุคคลสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ จงศักด์ิสวัสด์ิ 
(2544) การรับรู้เพราะได้รบัคําแนะนํา จากเพ่ือน ญาติ และบุคคลในครอบครัว 
 2.3 เหตุผลหลักท่ีกลุ่มผู้สูงอายุส่วนมากตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด คือโปรโมชั่นจากทางร้าน การที่มีการจัด

โปรโมชั่นทําให้อยากใช้บริการ เพราะปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจกับการจัดโปรโมชั่นเป็นอย่างมาก ส่งผลทําให้มีการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของ ธนิดา แสงทอง และคณะ (2545) กล่าวว่าการส่งเสริมการขายที่เป็นการ

ลดราคา การแถม และการแจกของตัวอย่างไม่มีผล ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
 

สรุปผลการวิจยั 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

พลาซ่าลาดพร้าว สรุปได้ว่าปัจจัยที่ผู้สูงอายุเลือกใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟูดมีดังน้ี 
 1.1 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องที่มีผลต่อการเลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเห็นด้วยจํานวนมากท่ีสุด คือ 
ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ได้แก่ บริการรวดเร็ว บริการจัดส่ง สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคา
เหมาะสม ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะอาหาร วัตถุดิบมีคุณภาพ รายการอาหารมีความหลากหลาย  
 1.2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากร้านอาหารฟาสต์ฟูดต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ ภาพจําผ่านโฆษณาทาง

โทรทัศน์ และ รับรู้ผ่านลูกหลานเป็นการรับรู้แบบปากต่อปาก  
 1.3 เหตุผลหลักท่ีกลุ่มผู้สูงอายุส่วนมากตัดสินใจซื้ออาหารฟาสต์ฟูด คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ 
ตัดสินใจเลอืกบริโภคเพราะโปรโมชั่นจากทางร้านเมื่อเวลาอยู่ ณ ห้างสรรพสินค้า และ ตัดสินใจซ้ือเพราะเอาใจลูกหลาน 
 1.4 ประโยชน์และพฤติกรรมหลักจากเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ ได้ใช้เวลาระหว่าง

รับประทานกับลูกหลาน แต่ไม่ได้รับประโยชน์เนื่องจาก อาหารฟาสต์ฟูดมักมีส่วนประกอบที่ค่อนข้างไม่มีคุณค่าอาหารตาม

หลักโภชนาการ พฤติกรรมหลักการซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ รับประทานซํ้าร้านเดิม หรือร้านใหม่

พิจารณาจากการจัดโปรโมชั่นของแต่ละร้าน 
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2. อภิปรายผล 
 2.1 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารฟาสต์ฟูดของผู้สูงอายุ ณ ห้างสรรพสิค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าวพบว่า 
1.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องท่ีมีผลต่อการเลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเห็นด้วยจํานวนมากท่ีสุด คือ (1)ปัจจัย

ด้านช่องจัดจําหน่าย เพราะร้านตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าและสามารถไปใช้บริการได้ง่าย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุภา แซ่ตั้ง 
(2542)กล่าวว่า แหล่งการบริการท่ีได้รับความนิยมมากที่สุดคือร้านอาหารท่ีตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ซ่ึงมีความสะดวกต่อการ
ใช้บริการของผู้ใช้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค (2)ราคาเหมาะสม อาหารมีราคาปานกลางไม่แพงจนเกินไป ทํา

ให้เกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อและปัจจัยด้านราคาทําให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างผลิตภัณฑ์2อย่าง ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิพัฒน์ นนทนาธรณ์ (2545)กล่าวว่าอายุและรายได้มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการตัดสินใจซ้ือและการใช้

บริการ ผู้บริโภคย่อมซ้ือผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาต่ําและมีคุณภาพ (3)ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะอาหาร วัตถุดิบมีคุณภาพ 
รายการอาหารมีความหลากหลาย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิดา แสงทอง และคณะ (2545) กล่าวว่าผลิตภัณฑ์เป็น

ปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือหรือใช้บริการมากที่สุด โดยผู้บริโภคจะพิจารณาที่คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็น

สําคัญ 
 2.2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากร้านอาหารฟาสต์ฟูดต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ (1)ภาพจําผ่านโฆษณาทาง

โทรทัศน์ การโฆษณาที่น่าดึงดูดจะส่งผลต่อการจดจําและการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันยารัตน์ 
คัจฉวารี และคณะ (2537) กล่าวว่าการรับรู้ผ่านทางการโฆษณาทางโทรทัศน์เป็น สื่อท่ีมีอิทธิพลในการดึงดูดความสนใจให้ซ้ือ

ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพมากที่สุด ท้ังนี้เพราะโทรทัศน์เป็น สื่อท่ีเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
และ(2)การรับรู้ผ่านลูกหลานเป็นการรับรู้แบบการบอกต่อ บุคคลต่อบุคคลสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรวรรณ จงศักด์ิสวัสด์ิ 
(2544) การรับรู้เพราะได้รบัคําแนะนํา จากเพ่ือน ญาติ และบุคคลในครอบครัว 
 2.3 เหตุผลหลักท่ีกลุ่มผู้สูงอายุส่วนมากตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด คือโปรโมชั่นจากทางร้าน การที่มีการจัด

โปรโมชั่นทําให้อยากใช้บริการ เพราะปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจกับการจัดโปรโมชั่นเป็นอย่างมาก ส่งผลทําให้มีการ

ตัดสินใจซ้ือสินค้าท่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงขัดแย้งกับงานวิจัยของ ธนิดา แสงทอง และคณะ (2545) กล่าวว่าการส่งเสริมการขายที่เป็นการ

ลดราคา การแถม และการแจกของตัวอย่างไม่มีผล ต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้า 
 

สรุปผลการวิจยั 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของผู้สูงอายุในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

พลาซ่าลาดพร้าว สรุปได้ว่าปัจจัยท่ีผู้สูงอายุเลือกใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟูดมีดังนี้ 
 1.1 ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องที่มีผลต่อการเลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุท่ีเห็นด้วยจํานวนมากท่ีสุด คือ 
ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย ได้แก่ บริการรวดเร็ว บริการจัดส่ง สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ ราคา
เหมาะสม ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ลักษณะอาหาร วัตถุดิบมีคุณภาพ รายการอาหารมีความหลากหลาย  
 1.2 ช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากร้านอาหารฟาสต์ฟูดต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ ภาพจําผ่านโฆษณาทาง

โทรทัศน์ และ รับรู้ผ่านลูกหลานเป็นการรับรู้แบบปากต่อปาก  
 1.3 เหตุผลหลักท่ีกลุ่มผู้สูงอายุส่วนมากตัดสินใจซื้ออาหารฟาสต์ฟูด คือ มีความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการ 
ตัดสินใจเลอืกบริโภคเพราะโปรโมชั่นจากทางร้านเมื่อเวลาอยู่ ณ ห้างสรรพสินค้า และ ตัดสินใจซ้ือเพราะเอาใจลูกหลาน 
 1.4 ประโยชน์และพฤติกรรมหลักจากเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ ได้ใช้เวลาระหว่าง

รับประทานกับลูกหลาน แต่ไม่ได้รับประโยชน์เน่ืองจาก อาหารฟาสต์ฟูดมักมีส่วนประกอบที่ค่อนข้างไม่มีคุณค่าอาหารตาม

หลักโภชนาการ พฤติกรรมหลักการซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ รับประทานซํ้าร้านเดิม หรือร้านใหม่

พิจารณาจากการจัดโปรโมชั่นของแต่ละร้าน 
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2. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการนําไปใช ้
        1.1 จากการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้สูงอายุ จะเลือกท่ีจะรับประทานรายการอาหารในร้านฟาสต์ฟูดเพราะรายการ

อาหารท่ีมีความหลากหลาย และท่ีมีผักเป็นส่วนประกอบ เพื่อให้ได้รับสารอาหารท่ีครบถ้วนมากท่ีสุด เพราะอาหารฟาสต์ฟูด

ส่วนใหญ่มักประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดต โปรตีน ไขมัน และนํ้าตาล ซ่ึงไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ดังนั้นหากผู้ประกอบการที่

ต้องการเพ่ิมยอดขาย หรืออยากให้อาหารฟาสต์ฟูดเป็นหนึ่งในตัวเลือกสําหรับผู้สูงอายุ ผู้ประกอบการควรคํานึงถึงสารอาหาร

ในแต่ละรายการอาหาร ควรมีรายการอาหารท่ีมีส่วนประกอบของผักให้มากข้ึน อาจจะเป็นเมนูเอาใจในกลุ่มผู้ใหญ่ไปจนถึง

กลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการตอบสนองพฤติกรรมในการเลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดในกลุ่มของผู้สูงอายุ 
  1.2 จากการวิจัยพบว่าผู้สูงอายุมักตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดเพราะลูกหลานและโปรโมชั่นของ

ร้านฟาสต์ฟูด ดังนั้นผู้ประกอบการควรมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ท้ังโปรโมชั่นทางด้าน ราคา รายการอาหารต่างๆ ของแถม 
(ของเล่น,รายการอาหาร)  อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเอาใจลูกหลานหรือคนในครอบครัวของผู้สูงอายุ เพ่ือเพิ่มยอดขายและเพ่ือดึงดูด

ความสนใจแก่ลูกค้า ซ่ึงจะส่งผลให้ผู้สูงอายุตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดมากย่ิงข้ึน 
  1.3 จากการวิจัยพบว่าการที่ผู้สูงอายุเลือกรับประทานอาหารฟาสต์ฟูดตามร้านที่ห้างสรรพสินค้า เพราะผู้สูงอายุ

เล็งเห็นว่า ได้ใช้เวลาระหว่างรับประทานกับลูกหลาน ซ่ึงเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับลูกหลานหรือคนในครอบครัวมากขึ้น 
ดังนั้นผู้ประกอบการร้านอาหารฟาสต์ฟูดควรทําให้บรรยากาศภายในร้านมีความอบอุ่น มีบรรยากาศท่ีดีสําหรับการนั่ง

รับประทาน มีบริเวณให้ลูกหลานของกลุ่มผู้สูงอายุได้วิ่งเล่น หรือมีมุมของเด็ก เช่น สนามเด็กเล่นภายใน ตามสาขาใน

ต่างประเทศที่ได้จัดทําขึ้นเพ่ือให้เด็กหรือลูกหลานท่ีมากับผู้ใหญ่หรือครอบครัวได้ใช้เวลาในระหว่างการใช้บริการท่ีร้านอาหาร

ฟาสต์ฟูดต่างๆ  
  1.4 จากการวิจัยพบว่า ช่องทางการรับรู้ข้อมูลจากร้านอาหารฟาสต์ฟูดต่างๆของกลุ่มผู้สูงอายุส่วนใหญ่ คือ ภาพจํา

ผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์ ดังนั้นผู้ประกอบการควรเพ่ิมช่องทางการโฆษณาอาหารฟาสต์ฟูดทางโทรทัศน์ให้มากย่ิงข้ึน และทํา

การโฆษณาในช่วงเวลาที่ผู้สูงอายุเปิดโทรทัศน์บ่อยๆ เพราะกลุ่มผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่มักอยู่บ้านและใช้เวลาว่างในการดู

โทรทัศน์ หรือ ผู้ประกอบการสามารถทําการโฆษณาลงนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ เพราะจะเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีสามารถทําให้

ผู้สูงอายุได้รับรู้ถึงการโฆษณาของอาหารฟาสต์ฟูดได้ 
 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ผู้ท่ีสนใจสามารถศึกษากับกลุ่มของตัวอย่างหรือประชากรที่แตกต่างออกไป เช่น จํานวนที่มากข้ึนจากการ

สัมภาษณ์ ช่วงอายุ เพ่ือนําผลการศึกษามาวิเคราะห์ถึงความแตกต่างทางพฤติกรรม ผลที่ได้สามารถนํามาใช้กําหนดรูปแบบใน

การผลิตอาหารฟาสตฟู์ดเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  2.2 ผู้ท่ีสนใจสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีอ่ืนๆ เช่น ทําแบบสอบถามออนไลน์ 
เพ่ือเอ้ือแก่ความสะดวกและรวมเร็วและเป็นอันไม่รบกวนแก่บุคคลผู้ให้สัมภาษณ์นั่นคือ กลุ่มผู้สูงอายุ เพราะจากการสัมภาษณ์

เชิงลึกหรือการสัมภาษณ์แบบรายบุคคล ทําให้เกิดความล่าช้าและได้ข้อมูลกระจัดกระจายยากต่อการสรุปผล เนื่องจาก กลุ่ม
ผู้สูงอายุบางท่านก็ไม่สะดวกท่ีจะให้สัมภาษณ์ตามจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้ท้ังหมด อีกท้ัง การสัมภาษณ์แบบรายบุคคลมีความยาก 
เนื่องจากบางท่านก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นอุปสรรคแก่ผู้วิจัย นอกจากนี้ ผู้ท่ีสนใจสามารถศึกษาโดยเฉพาะใช้ระเบียบวิธี

วิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือประเมินองค์ประกอบของการตัดสินใจซ้ืออาหารฟาสต์ฟูดของกลุ่มผู้สูงอายุ  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขอบคุณผู้ประกอบการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้สูงอายุในร้านอาหารฟาสต์ฟูด 
ท้ังหมด 10 คน ท่ีให้ความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลการวิจัย พร้อมกับการนําเสนอมุมมองแนวคิดทางพฤติกรรมการตัดสินใจ

เลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด และการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือให้ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้

มีความสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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เลือกซ้ืออาหารฟาสต์ฟูด และการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือให้ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้

มีความสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินโดยใช้แนวคิดการเปล่ียน

ผ่านความรู้ และเพ่ือเปรียบเทียบความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินในการศึกษาทางพหุวัฒนธรรม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้

การจัดการสนทนากลุ่มทั้งหมด 4 กลุ่มหลัก กลุ่มละ 10 คน รวมทั้งหมด 40 คน ประกอบด้วยกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้น 2 
กลุ่มคือ นักศึกษาไทยหลักสูตรภาษาไทยและนักศึกษาต่างชาติหลักสูตรนานาชาติ และกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาในระดับสูง 2 กลุ่ม
แบ่งเช่นเดียวกับระดับต้น ผลการศึกษาพบว่า ระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้น ไม่
แตกต่างกับนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับสูง เมื่อใช้แนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้ด้วยปัจจัยภาวะผู้นําทางปัญญา การให้คํานิยามที่

ชัดเจน และการเรียบเรียงภาษาใหม่ที่เข้าใจง่าย สําหรับการศึกษาเปรียบเทียบความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินระหว่าง

นักศึกษาไทยหลักสูตรภาษาไทยกับนักศึกษาต่างชาติหลักสูตรนานาชาติในการศึกษาทางพหุวัฒนธรรมนั้น นักศึกษาไทยของ

หลักสูตรภาษาไทยมีความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินในบริบทของจิตสํานึกความปลอดภัยทางการบินต่อตนเอง มากกว่า 
นักศึกษาต่างชาติของหลักสูตรนานาชาติด้วยการจัดการโครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ข้อเสนอแนะควรปรับ

โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งสองหลักสูตรให้มีความเท่าเทียมกัน และนําแนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความ

ปลอดภัยทางการบินเข้าไปใช้ในทุกรายวิชา 
 
คําสําคัญ : การเปล่ียนผ่านความรู้, ความปลอดภัยทางการบิน, การศึกษาทางพหุวัฒนธรรม 
 

บทนํา 
 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีการเติบโตของธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ที่สูงขึ้นมากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่าน จะเห็นได้จาก

การเกิดใหม่ของสายการบินต่างๆทั้งที่เป็นสายการบินของคนไทยและสายการบินที่ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็น

จํานวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ํา (Low Cost Airlines หรือ No-Frills Airlines หรือ Budget Airlines) ของไทย

ที่ได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากราคาค่าโดยสารถูกลงกว่าในอดีตและถูกลงกว่าสายการบินแบบดั้งเดิม (Traditional 
Airlines หรือ Full-Service Airlines) มาก ทําให้มนุษย์เงินเดือน นักเรียน และบุคคลทั่วไปมีโอกาสมากขึ้นที่จะสามารถโดยสาร
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เครื่องบินสําหรับการเดินทางไปยังที่ต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ไม่ได้ถูกสงวนสิทธิ์ไว้เฉพาะคนมีฐานะเหมือนเช่นใน

อดีต ในขณะที่กฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางการบินก็เพ่ิมมากขึ้นตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศ (Standard 
And Recommended Practices : SARPs) ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation 
Organization: ICAO) ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยจากการ ”ปฏิบัติตาม” โดยในปี พ.ศ.2553 ที่ประชุมด้านความปลอดภัย

ในระดับสูงของ ICAO รัฐภาคีได้ตกลงร่วมกันในการท่ีจะขับเคล่ือนการจัดการด้านความปลอดภัย (Safety Management 
System: SMS) ให้เป็นที่สนใจ รวมถึงได้ตระหนักถึงว่าอุตสาหกรรมการบินมีความซับซ้อนเกินไปที่จะควบคุมและบริหารจัดการ

ความปลอดภัยโดยแค่เพียงการตรวจสอบมาตรฐานและการปฏิบัติตามข้อกําหนดคําแนะนําต่างๆ ดังน้ันที่ประชุมจึงมีมติในการร่าง 
Annex ใหม่ล่าสุด คือ Annex19 (สิทธิปัฐฬ์ มงคลอภิบาลกุล, 2559) ซึ่งประยุกต์มาจาก Safety Management Manual 
Document 9859 อันเป็นเอกสารที่มีความเช่ือมโยงกับ Annex อื่นๆ ส่งผลให้ในที่สุด Annex19 ได้รับรองโดยองค์การการบินพล

เรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) ในเดือน มีนาคม 2556 และนํามาใช้อย่างเป็น

ทางการในเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน 
การเจริญเติบโตของธุรกิจการบินเชิงพาณิชย์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมกับการปรับปรุงกฎระเบียบด้านความ

ปลอดภัยทางการบินให้ทันสมัยและมีความรัดกุมมากยิ่งข้ึน ส่งผลต่อการรับรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของผู้โดยสารและ

บุคคลทั่วไปในปัจจุบัน เช่น ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติต่างๆในการจัดการการบิน เช่นการห้ามพกพาของมีคมหรือวัตถุอันตรายข้ึน

เครื่องบินโดยสาร หรือการคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้โดยสารระหว่างการบิน หากผู้โดยสารมีความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางการ

บิน จะทําให้สามารถลดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นสัมภาระ ลดการปะทะหรือการถกเถียงระหว่างเจ้าหน้าที่และ

ผู้โดยสาร อันทําให้การจัดการความปลอดภัยทางการบินของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีส่วนสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพการบริการ (Service Quality) ของเจ้าหน้าที่ให้เกิดความประทับใจต่อผู้โดยสารได้มากข้ึนด้วย 
ด้วยเหตุผลข้างต้น ทําให้ปัจจุบันเกิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการบินในระดับอุดมศึกษาข้ึนมากมายในประเทศ

ไทย เพ่ือทําให้นักศึกษามีความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินมากข้ึน โดยสถาบันการศึกษาทางการบินซ่ึงเป็นหน่วยหนึ่งของ

สังคมอุตสาหกรรมการบินมีหน้าที่สําคัญในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมไปด้วยทักษะและความรู้ความสามารถทางการ

บินให้กับสังคมอุตสาหกรรมการบินที่เป็นสังคมแห่งพหุวัฒนธรรมอันประกอบด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ชาติพันธุ์

และวัฒนธรรมปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันอยู่ตลอดเวลา กระบวนการทางการศึกษาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาจะทําให้ผู้คนสามารถ

เรียนรู้ได้อย่างมุ่งมั่นบนพ้ืนฐานของความแตกตา่งทางวัฒนธรรม ทั้งน้ีทักษะและความรู้ความสามารถที่สําคัญที่สุดในอุตสาหกรรม

การบินก็คือ ความปลอดภัยทางการบิน และแก่นสําคัญของความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินก็คือ จิตสํานึกด้านความปลอดภัย

ทางการบินต่อตนเองของแต่ละปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นความสามารถหลักที่สังคมการบินต้องการและขาดแคลนในปัจจุบัน  
การศึกษาเร่ืองการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินในการศึกษาทางพหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา: 

นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะใช้แนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้ (Transformative 
Knowledge) อันหมายถึงวิธีที่บุคคลอธิบายหรือแปลความหมาย ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมให้ละเอียดขึ้น เพ่ือที่จะได้เข้าใจถึง

แก่นสารหรือเป้าหมายของความเป็นจริงน้ันๆ ก่อให้เกิดกระบวนการความคิด ค่านิยม และการให้ความหมายที่แตกต่างไปจากเดิม 
ปรับเปล่ียนแนวความคิดและทัศนคติเดิมของผู้เรียนต่อความรู้น้ันๆไปสู่ความเข้าใจ การให้ความหมาย และทัศนคติซึ่งเป็นความรู้

ใหม่ (Bank, 1996) การเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน (Transformative Safety Knowledge) จึงเป็นวิธีการ

อธิบายความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินที่ทําให้นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินเกิดการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ 
ความเข้าใจและมุมมองความสําคัญต่อความปลอดภัยทางการบินที่มีต่อตนเอง โดยที่จากเดิมความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน

จะเน้นไปที่ความรับผิดชอบของผู้อ่ืนซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในกิจการการบินต่อผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก แต่ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยทางบินที่ใช้แนวคิดการเปลี่ยนผ่านความรู้จะเน้นไปที่ความรับผิดชอบของตนเองในระดับปัจเจกบุคคลต่อ

ผลประโยชน์ส่วนตนอันจะนําไปสู่ผลประโยชน์ของส่วนรวม ซ่ึงเป็นแนวทางไปสู่การสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางการบิน

ต่อตนเองของแต่ละปัจเจกบุคคล ผู้ศึกษาจึงใช้แนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้(Transformative Knowledge) เพ่ือศึกษาระดับ

ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของผู้เรียนว่าเปลี่ยนไปอย่างไรหลังผ่านกระบวนการเปล่ียนผ่านความรู้แล้ว และใช้แนวคิด
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การศึกษาทางพหุวัฒนธรรมมาสร้างความมั่นใจกับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านเช้ือชาติ สัญชาติ สถานะทางสังคม

ความสามารถและบทบาททางเพศให้ได้รับประสบการณ์ทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน (Cushner และคณะ, 2006) เพ่ือ

เปรียบเทียบความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของผู้เรียนพหุวัฒนธรรมทั้งในมิตคิวามรู้ทางดา้นความปลอดภัยทางการบินทัว่ไป

และในมิติของการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน โดยกรณีศกึษาเป็นผู้เรียนของสถาบันการศึกษาด้านการบินที่มี

การจัดหลักสูตรการเรียนการที่แตกต่างกัน ทําให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินที่ได้รับแตกต่างกัน โดยผลจากการศึกษา

เปรียบเทียบจะทําให้ทราบว่าการนําแนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้มาใช้จะสามารถสนับสนุนการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน

ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และทําความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางการบินให้กับผู้เรียนพหุวัฒนธรรมให้เกิดความเสมอภาคและเท่าเทียม

กันได้อย่างไร 
 

ระเบียบวิธกีารศกึษาวิจัย 
 
ในการศึกษาเร่ืองการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินในการศึกษาทางพหุวัฒนธรรม  กรณีศึกษา: 

นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้ศึกษาเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
เป็นการแสวงหาความรู้โดยเน้นความสําคัญของข้อมูลด้านความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการความคิดที่เกี่ยวกับ

ความรู้ที่เปล่ียนแปลงด้านความปลอดภัยทางการบิน และเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตีความสร้างข้อมูลแบบอุปนัย วิธีการหลัก

ที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือข้อมูลจํานวนหน่ึง (สุภางค์ จันทวานิช, 2559: 130)  
ดังน้ันการศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่เน้นในเชิงอธิบาย (Descriptive analysis) เป็นหลัก และ 
เมื่อผู้ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการและเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาจะนําข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียง

เพ่ือบูรณาการและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยผ่านแนวคิดการศึกษาทางพหุ

วัฒนธรรม (Multicultural education) ที่สะท้อนกระบวนสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาสถาบันพัฒนา

บุคลากรการบิน การบูรณาการเนื้อหาสาระผ่านศิลปะการสอนของอาจารย์ ตลอดจนอิทธิพลโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม

ของกลุ่มผู้ที่ถูกศึกษาด้วย 
ส่วนแนวคิดที่ใช้เป็นรากฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตีความต่างๆ ผู้ศึกษาเลือกใช้แนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้

(Transformative knowledge) ที่สะท้อนทัศนคติส่วนบุคคลทางด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาฯที่เปล่ียนแปลงไป

หลังจากการเปล่ียนผ่านความรู้ทางด้านความปลอดภัยทางการบิน การเลือกใช้สองแนวคิดดังกล่าวประกอบกับทฤษฎีการวิจัย 
เชิงคุณภาพ มาเป็นแกนในการวิเคราะห์ตีความข้อมูลในการศึกษา จึงมีความซับซ้อนอยู่บ้าง แต่ด้วยวิธีวิทยา (Methodology)  
ที่เรียกว่า การสนทนาโต้ตอบ (Dialogic approach) จะทําให้เราเข้าใจว่าในสังคมปัจจุบันที่รูปแบบกระบวนการสร้างความรู้  
(The knowledge construction Process) เปล่ียนแปลงไปจากในอดีต เราจะใช้รูปแบบการเปล่ียนผ่านความรู้อย่างไร 
โดยเฉพาะความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน ที่จะนําไปสู่การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) ของผู้โดยสารและ

บุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ในการสนทนากลุ่ม (Focus group) 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินของ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรภาษาไทย) และ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ผู้ศึกษาได้เลือกบุคคลผู้มาร่วมการ

สนทนากลุ่ม (Focus group) หรือผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ A : นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินที่ศึกษาในระดับต้น (Junior Student) สาขาวิชาธุรกิจการบิน 
(หลักสูตรภาษาไทย) จํานวน 10 คน 

63

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



 
 

กลุ่มที่ B : นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินที่ศึกษาในระดับต้น (Junior Student) สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 10 คน แต่เน่ืองจากเกิดปรากฏการณ์ระหว่างการศึกษา กล่าวคือ ตารางเรียน
ของผู้ให้ข้อมูลหลักแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติช้ันปีที่ 1 ที่เข้าเรียนใหม่ยังไม่น่ิง อีกทั้งนักศึกษาต่างชาติช้ันปีที่ 1 
ยังไม่มีความคุ้นชินกับสถานศึกษา ยังไม่มีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติรุ่นพ่ีเหมือนนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 
เพ่ือลดความกดดันของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นนักศึกษาใหม่ต่อการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ทําให้ผู้ศึกษาต้องแยกกลุ่มสนทนาย่อยลง

มาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่ม B1 : นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จํานวน 3 คน และ กลุ่ม B2 : นักศึกษาช้ันปีที่ 2 จํานวน 7 คน 
กลุ่มที่ C : นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินที่ศึกษาในระดับสูง (Senior Student) สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

(หลักสูตรภาษาไทย) จํานวน 10 คน 
กลุ่มที่ D : นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินที่ศึกษาในระดับสูง (Senior Student) สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 10 คน 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาทางพหุวัฒนธรรม (Multicultural education) ผู้ศึกษาจึงได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล

หลัก ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลักสาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรภาษาไทย) 

- นักศึกษาไทย ที่เป็นคนไทย ถือสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย 
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และไม่ได้เทียบโอนมาจาก

คณะหรือสถาบันการศึกษาอื่น 
ข. คุณสมบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

- นักศึกษาต่างชาติ ที่ไม่ได้เป็นคนไทย ไม่ถือสัญชาติไทย และไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย 
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และไม่ได้เทียบโอนมาจาก

คณะหรือสถาบันการศึกษาอื่น  
ผู้ศึกษาใช้การเปลี่ยนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน (Transformative Safety Knowledge in Aviation) 

ในรูปแบบของการบรรยายให้เห็นภาพกว้างๆของการทํางานในอุตสาหกรรมการบิน โดยการย่อส่วนการทํางานในธุรกิจการบินให้

สอดคล้องกับประสบการณ์การเดินทางของผู้ให้ข้อมูลหลัก ซ่ึงแบ่งเป็นส่วนงานให้บริการภาคพื้น และส่วนงานให้บริการบน

เครื่องบิน ทําให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถเชื่อมต่อความรู้เดิมจากประสบการณ์การเดินทางหรือจากการเรียนรู้ในช้ันเรียนระหว่างศึกษากับ

ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการสนทนากลุ่มในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ นอกจากน้ียังแทรก ตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพเพ่ือช้ีให้เห็นถึง

ความสําคัญของความปลอดภัยทางการบินต่อบุคคลด้วย  
ความรู้เก่ียวกับการทํางานของพนักงานให้บริการภาคพ้ืน (Ground Services) ด้านความปลอดภัย ตัวอย่าง พนักงาน

ตรวจสอบการเข้าใช้เที่ยวบิน (Check-in Staff) 
ความรู้เก่ียวกับการทํางานของพนักงานให้บริการบนเคร่ืองบิน (Inflight Services) ด้านความปลอดภัย ตัวอย่าง นักบิน 

(Pilot) และ พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน (Flight Attendant) 
อีกทั้ง ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้รับรู้ถึงความสําคัญของความปลอดภัยทางการบิน โดยเป็นคําถามสอดแทรก

ระหว่างการสนทนากลุ่ม หลังจากได้สอบถามคําถามที่ 5 กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (นักศึกษารู้ไหมคะ ว่าเรื่องสําคัญที่สุดของ Air 
Hostess/ Steward หรือ พนักงาน Check-in คืออะไร) และพบว่ายังมีผู้ให้ข้อมูลหลักที่ไม่ตระหนักถึงความสําคัญของความ

ปลอดภัยทางการบิน 
“ถ้านักศึกษาเดินทางกับสายการบิน K Airlines ที่ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินถูกมาก พนักงานให้บริการทั้งภาคพ้ืนและบน

เครื่องบินหน้าตาดี (สวยและหล่อระดับดาราดัง) พูดภาษาอังกฤษคล่อง ทั้งยังได้อีกหลายภาษาตามความต้องการของผู้โดยสาร 
บริการดีเลิศ พนักงานทุกคนหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส แต่สายการบิน K Airlines ไม่รับรองว่าจะส่งนักศึกษาถึงที่หมายโดยปลอดภัย 
อาจจะเจ็บหรือตายระหว่างการเดินทาง เนื่องด้วยพนักงานของสายการบินไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้ผู้โดยสารได้ นักศึกษา

ยังจะเดินทางไปกับสายการบิน K Airlines อยู่หรือไม่” 
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กลุ่มที่ B : นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินที่ศึกษาในระดับต้น (Junior Student) สาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 10 คน แต่เน่ืองจากเกิดปรากฏการณ์ระหว่างการศึกษา กล่าวคือ ตารางเรียน
ของผู้ให้ข้อมูลหลักแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาติช้ันปีที่ 1 ที่เข้าเรียนใหม่ยังไม่น่ิง อีกทั้งนักศึกษาต่างชาติช้ันปีที่ 1 
ยังไม่มีความคุ้นชินกับสถานศึกษา ยังไม่มีกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างชาติรุ่นพ่ีเหมือนนักศึกษาไทยที่ศึกษาหลักสูตรภาษาไทย 
เพ่ือลดความกดดันของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นนักศึกษาใหม่ต่อการเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม ทําให้ผู้ศึกษาต้องแยกกลุ่มสนทนาย่อยลง

มาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  กลุ่ม B1 : นักศึกษาช้ันปีที่ 1 จํานวน 3 คน และ กลุ่ม B2 : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จํานวน 7 คน 
กลุ่มที่ C : นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินที่ศึกษาในระดับสูง (Senior Student) สาขาวิชาธุรกิจการบิน 

(หลักสูตรภาษาไทย) จํานวน 10 คน 
กลุ่มที่ D : นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินที่ศึกษาในระดับสูง (Senior Student) สาขาวิชาการจัดการ

อุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) จํานวน 10 คน 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาทางพหุวัฒนธรรม (Multicultural education) ผู้ศึกษาจึงได้กําหนดคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูล

หลัก ดังต่อไปนี้ 
ก. คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลหลักสาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรภาษาไทย) 

- นักศึกษาไทย ที่เป็นคนไทย ถือสัญชาติไทยและมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย 
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และไม่ได้เทียบโอนมาจาก

คณะหรือสถาบันการศึกษาอื่น 
ข. คุณสมบัติของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 

- นักศึกษาต่างชาติ ที่ไม่ได้เป็นคนไทย ไม่ถือสัญชาติไทย และไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย 
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) และไม่ได้เทียบโอนมาจาก

คณะหรือสถาบันการศึกษาอื่น  
ผู้ศึกษาใช้การเปลี่ยนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน (Transformative Safety Knowledge in Aviation) 

ในรูปแบบของการบรรยายให้เห็นภาพกว้างๆของการทํางานในอุตสาหกรรมการบิน โดยการย่อส่วนการทํางานในธุรกิจการบินให้

สอดคล้องกับประสบการณ์การเดินทางของผู้ให้ข้อมูลหลัก ซ่ึงแบ่งเป็นส่วนงานให้บริการภาคพื้น และส่วนงานให้บริการบน

เครื่องบิน ทําให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถเชื่อมต่อความรู้เดิมจากประสบการณ์การเดินทางหรือจากการเรียนรู้ในช้ันเรียนระหว่างศึกษากับ

ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการสนทนากลุ่มในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ นอกจากน้ียังแทรก ตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพเพ่ือช้ีให้เห็นถึง

ความสําคัญของความปลอดภัยทางการบินต่อบุคคลด้วย  
ความรู้เก่ียวกับการทํางานของพนักงานให้บริการภาคพ้ืน (Ground Services) ด้านความปลอดภัย ตัวอย่าง พนักงาน

ตรวจสอบการเข้าใช้เที่ยวบิน (Check-in Staff) 
ความรู้เก่ียวกับการทํางานของพนักงานให้บริการบนเคร่ืองบิน (Inflight Services) ด้านความปลอดภัย ตัวอย่าง นักบิน 

(Pilot) และ พนักงานต้อนรับบนเคร่ืองบิน (Flight Attendant) 
อีกทั้ง ผู้ศึกษาได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้รับรู้ถึงความสําคัญของความปลอดภัยทางการบิน โดยเป็นคําถามสอดแทรก

ระหว่างการสนทนากลุ่ม หลังจากได้สอบถามคําถามที่ 5 กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (นักศึกษารู้ไหมคะ ว่าเรื่องสําคัญที่สุดของ Air 
Hostess/ Steward หรือ พนักงาน Check-in คืออะไร) และพบว่ายังมีผู้ให้ข้อมูลหลักที่ไม่ตระหนักถึงความสําคัญของความ

ปลอดภัยทางการบิน 
“ถ้านักศึกษาเดินทางกับสายการบิน K Airlines ที่ราคาตั๋วโดยสารเครื่องบินถูกมาก พนักงานให้บริการทั้งภาคพ้ืนและบน

เครื่องบินหน้าตาดี (สวยและหล่อระดับดาราดัง) พูดภาษาอังกฤษคล่อง ทั้งยังได้อีกหลายภาษาตามความต้องการของผู้โดยสาร 
บริการดีเลิศ พนักงานทุกคนหน้าตาย้ิมแย้มแจ่มใส แต่สายการบิน K Airlines ไม่รับรองว่าจะส่งนักศึกษาถึงที่หมายโดยปลอดภัย 
อาจจะเจ็บหรือตายระหว่างการเดินทาง เนื่องด้วยพนักงานของสายการบินไม่สามารถดูแลความปลอดภัยให้ผู้โดยสารได้ นักศึกษา

ยังจะเดินทางไปกับสายการบิน K Airlines อยู่หรือไม่” 

 
 

 
“If you were a passenger of K Airlines that provided you a very cheap air ticket. All both Ground and 

In-flight staffs were so handsome and beautiful as if Angelina Jolie and Brad Pitt. All staffs were fluent in 
English and in many languages that passengers needed. They served every passengers in excellent services 
with smiley face at all time. However, K Airlines will never ensure the passengers’ safety. Passengers might get 
injured or deaded during the flight or during their traveling with K Airlines due to the Ground Staffs and Flight 
attendants were not able to take care of passengers’ safety. Would you still want to travel or fly with K 
Airlines?” 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) อันประกอบด้วย ประเด็นการสนทนา รูปแบบ

และกระบวนการการสนทนา และเครื่องมือที่ใช้ประกอบการสนทนา เช่น เคร่ืองบันทึกเสียง สมุดจดบันทึกคําสนทนา แผ่นป้าย

ตัวเลข 1-10 ที่ใช้แทนชื่อผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 10 คน เป็นต้น โดยมีข้อคําถาม 5 ข้อหลักที่เป็นขอบข่ายของเน้ือหาในการสนทนา 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 คําถามท่ัวไปเกี่ยวกบัประสบการณ์การเดินทาง ประกอบด้วยคําถามข้อท่ี 1 และคําถามข้อท่ี 2 และคําถามย่อยต่างๆ 
คําถามข้อท่ี 1 : ในชีวิตของนักศึกษาตั้งแต่เล็กจนโตเคยเดินทางไหมคะ 
Question 1 : Since you were young, have you ever traveled? 
1.1 แล้วเดินทางไปที่ไหนกันบ้าง (Where have you ever traveled?)  
คําถามข้อท่ี 2 : นักศึกษาเดินทางด้วยยานพาหนะใดบ้าง (มีตัวเลือกให้ยกมือตอบซ่ึงนักศึกษาสามารถตอบได้

มากกว่า 1 ตัวเลือก) 
Question 2 : Which vehicles have you used for your trips? (There are choices that students 
can select more than 1 answer by raising hand) 

A. รถยนต์ส่วนบุคล / Personal car B. รถบัสโดยสารสาธารณะ / Public bus 
C. รถตู้โดยสารสาธารณะ / Public van D. รถไฟ / Train 
E. เรือโดยสารสาธารณะ / Public boat or cruise F. เครื่องบินโดยสาร / Airplane 

2.1 มีใครเดินทางด้วยยานพาหนะอื่น นอกเหนือจากที่ครูยกตัวอย่างไหม 
2.1 Is there any vehicle that you have traveled apart from those ones I mentioned before? 

ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัยทั่วไป ประกอบด้วยคําถามข้อท่ี 3 และคําถามข้อท่ี 4 และ 
           คําถามย่อยต่างๆ 

คําถามข้อท่ี 3 : ตามความคิดของนักศึกษา ยานพาหนะใดปลอดภัยที่สุด เพราะอะไร (ถ้าไม่มีคนยกมือตอบ 
ต้องเปล่ียนเป็น ‘อันตรายน้อยที่สุด’) 
Question 3 : According to your thought, which vehicle is the safest vehicle? And why? (In 
case of nobody answer, it might change to ‘the least dangerous vehicle’ instead) 
 3.1 แล้วนักศึกษาคิดว่า ยานพาหนะใด อันตรายที่สุด เพราะอะไร 

 3.1 Then which vehicle is the most dangerous vehicle? And why? 
คําถามข้อท่ี 4 : นักศึกษาคิดว่าตนเองมีส่วนทําให้การเดินทางของนักศึกษาครั้งที่ผ่านมา (คําตอบจากข้อที่ 1) 
เกิดความปลอดภัยหรือไม่ 
Question 4 : Do you think you, yourself were a part that caused your previous trips safety?  

-  มี เพราะอะไร / yes with reason 
-  ไม่มี เพราะอะไร / no with reason 
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ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน ประกอบด้วยคําถามข้อที่ 5 และคําถามย่อยต่างๆ  

คําถามข้อท่ี 5 : นักศึกษารู้ไหมคะ ว่าเรื่องสําคัญที่สุดของ Air Hostess/ Steward หรือ พนักงาน Check-in 
คืออะไร 
Question 5 : Do you know what the most important matter for Air Hostess / Steward / 
Check-in Staff is? 
ต้องบอกนักศึกษาให้ทราบว่า มีตัวเลือกทั้งหมด 4 ตัวเลือก และให้เลือกคําตอบที่ตรงกับส่ิงที่เกิดขึ้นในความคิด

ของนักศึกษาอยู่ก่อนแล้ว (It was a must to inform students that there were 4 choices. Student 
could select only 1 choice which matched the pop-up answer in student’s mind.) 

A. ต้องหล่อ ต้องสวย / being handsome or beautiful 
B. เก่งภาษาอังกฤษ / Fluent in English or Language fluency 
C. ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการดี / Good in Service and Cheerful (Smile) 
D. ดูแลความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร / Care for passenger’s safety 

จากนั้นสอบถามเหตุผลตามคําตอบที่นักศึกษาตอบแต่ละข้อ ว่าเพราะอะไรถึงเลือกตอบข้อน้ี 
(With the reason supporting the chosen choice.) 
5.1 นักศึกษาคิดว่าเที่ยวบินที่ Take off ออกไปแล้วและลงจอดในที่หมายได้อย่างปลอดภัย “ใครมีส่วนช่วยทํา

ให้เที่ยวบินนี้ปลอดภัย” (Do you think who can support or cause the safe flight after taking off 
and landing to the destination?) 
 กรณีไม่มีใครตอบ “ตัวเราเอง” / In case of, Nobody answer “Myself” 

 5.1.1 นักศึกษาคิดว่า ตนเองมีส่วนช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางโดยเคร่ืองบินหรือไม่ 
         (Do you think you, yourself can support or cause the safe flight?) 

   - มี เพราะ / yes with reason 
   - ไม่มี เพราะ / no with reason 
5.2 กรณีนักศึกษานั่งโดยสารอยู่บนเครื่องบิน แล้วเห็นน้ํามันๆไหลออกมาจากปีกเครื่องบิน นักศึกษาจะ

ดําเนินการอย่างไรบ้าง (In case, while you were inflight and you saw some water that looked 
oily came out from the wing, what would you do?)  
คําตอบจะได้มาจากการระดมความคิด (Brainstorming) แล้วแทรกคําอธิบาย 
(The answers were from applying brainstorming technique with the explanation.) 
5.3 ย้อนกลับไปถาม ข้อที่ 3.1  นักศึกษายังคิดว่า ยานพาหนะที่ได้ตอบไว้ข้างต้นอันตรายที่สุดอยู่ไหมคะ 
(Return to Question 3.1, do you still think that vehicle you mentioned earlier is the most 
dangerous vehicle?) 

 - คําตอบพร้อมคําอธิบาย / The answer with explanation. 
การศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 10 คน รวม 40 คน ผู้ศึกษาเป็นผู้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ

เป็นผู้นําการสนทนาด้วยตนเอง ข้อมูลจากการสนทนาได้รับการบันทึกและนําไปวิเคราะห์แบบเนื้อหาต่อไป (Content Analysis) 
การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) เพ่ือสังเกตพฤติกรรม

ผู้ให้ข้อมูลหลักในขณะสนทนาไปประกอบการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและกระบวนการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลหลัก  
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุคําถามเกี่ยวกับ ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล่น รหัสประจําตัวนักศึกษา ช้ันปีการศึกษา อายุ 

ประวัติการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมิลําเนา และข้อมูลด้านอาชีพของบิดามารดา เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการ

วิเคราะห์ในการศึกษาทางพหุวัฒนธรรม (Multicultural education)  
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ตอนท่ี 3 คําถามเกี่ยวกับความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน ประกอบด้วยคําถามข้อที่ 5 และคําถามย่อยต่างๆ  

คําถามข้อท่ี 5 : นักศึกษารู้ไหมคะ ว่าเรื่องสําคัญที่สุดของ Air Hostess/ Steward หรือ พนักงาน Check-in 
คืออะไร 
Question 5 : Do you know what the most important matter for Air Hostess / Steward / 
Check-in Staff is? 
ต้องบอกนักศึกษาให้ทราบว่า มีตัวเลือกทั้งหมด 4 ตัวเลือก และให้เลือกคําตอบที่ตรงกับส่ิงที่เกิดขึ้นในความคิด

ของนักศึกษาอยู่ก่อนแล้ว (It was a must to inform students that there were 4 choices. Student 
could select only 1 choice which matched the pop-up answer in student’s mind.) 

A. ต้องหล่อ ต้องสวย / being handsome or beautiful 
B. เก่งภาษาอังกฤษ / Fluent in English or Language fluency 
C. ยิ้มแย้มแจ่มใส บริการดี / Good in Service and Cheerful (Smile) 
D. ดูแลความปลอดภัยให้ผู้โดยสาร / Care for passenger’s safety 

จากนั้นสอบถามเหตุผลตามคําตอบที่นักศึกษาตอบแต่ละข้อ ว่าเพราะอะไรถึงเลือกตอบข้อน้ี 
(With the reason supporting the chosen choice.) 
5.1 นักศึกษาคิดว่าเที่ยวบินที่ Take off ออกไปแล้วและลงจอดในที่หมายได้อย่างปลอดภัย “ใครมีส่วนช่วยทํา

ให้เที่ยวบินนี้ปลอดภัย” (Do you think who can support or cause the safe flight after taking off 
and landing to the destination?) 
 กรณีไม่มีใครตอบ “ตัวเราเอง” / In case of, Nobody answer “Myself” 

 5.1.1 นักศึกษาคิดว่า ตนเองมีส่วนช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางโดยเคร่ืองบินหรือไม่ 
         (Do you think you, yourself can support or cause the safe flight?) 

   - มี เพราะ / yes with reason 
   - ไม่มี เพราะ / no with reason 
5.2 กรณีนักศึกษาน่ังโดยสารอยู่บนเครื่องบิน แล้วเห็นน้ํามันๆไหลออกมาจากปีกเครื่องบิน นักศึกษาจะ

ดําเนินการอย่างไรบ้าง (In case, while you were inflight and you saw some water that looked 
oily came out from the wing, what would you do?)  
คําตอบจะได้มาจากการระดมความคิด (Brainstorming) แล้วแทรกคําอธิบาย 
(The answers were from applying brainstorming technique with the explanation.) 
5.3 ย้อนกลับไปถาม ข้อที่ 3.1  นักศึกษายังคิดว่า ยานพาหนะที่ได้ตอบไว้ข้างต้นอันตรายที่สุดอยู่ไหมคะ 
(Return to Question 3.1, do you still think that vehicle you mentioned earlier is the most 
dangerous vehicle?) 

 - คําตอบพร้อมคําอธิบาย / The answer with explanation. 
การศึกษาคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 10 คน รวม 40 คน ผู้ศึกษาเป็นผู้จัดการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และ

เป็นผู้นําการสนทนาด้วยตนเอง ข้อมูลจากการสนทนาได้รับการบันทึกและนําไปวิเคราะห์แบบเนื้อหาต่อไป (Content Analysis) 
การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) เพ่ือสังเกตพฤติกรรม

ผู้ให้ข้อมูลหลักในขณะสนทนาไปประกอบการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมและกระบวนการรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลหลัก  
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุคําถามเกี่ยวกับ ช่ือ-นามสกุล ช่ือเล่น รหัสประจําตัวนักศึกษา ช้ันปีการศึกษา อายุ 

ประวัติการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภูมิลําเนา และข้อมูลด้านอาชีพของบิดามารดา เป็นข้อมูลที่ใช้ประกอบการ

วิเคราะห์ในการศึกษาทางพหุวัฒนธรรม (Multicultural education)  

 
 

การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Document Analysis) ในงานที่ศึกษาจากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการค้นจาก

ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือรวบรวมข้อมูล สรุปผลเพ่ือใช้อ้างอิงแนวคิดและทฤษฎีจากหนังสือต่างๆ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของงานที่ศึกษา โดยการนําเข้าข้อมูลที่ได้จาก

การเก็บรวบรวมจากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสนทนากลุ่ม และการสังเกต มาทําการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้าง

ข้อสรุป ดังต่อไปน้ี 
นําข้อมูลทั้งที่เก็บรวบรวมได้จากเอกสาร และข้อมูลภาคสนามที่รวบรวมได้จากการสนทนากลุ่มและการสังเกตมา

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ซ่ึงในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้ศึกษาใช้วิธีตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูลใช้วิธี 
Investigator Triangulation โดยการนําข้อมูลไปให้ผู้ให้ข้อมูลอ่านหรือกลับไปสอบถามผู้ให้ข้อมูลซํ้าอีก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับ

ความเป็นจริง และใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) ของ Denizen (1970) คือ การ
แสวงหาความเชื่อถือได้ของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกันคือ (สุภางค์ จันทวานิช. 2559) 

การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้ศึกษาได้มานั้น ถูกต้องหรือไม่ วิธี
ตรวจสอบคือการสอบการใช้ความหลากหลายของแหล่งข้อมูลทั้งในเชิงเวลา หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ 
เชิงสถานที่ หมายถึง ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่ และแหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปล่ียนไป ข้อมูลจะ
เหมือนเดิมหรือไม่ 

การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้ศึกษา (Investigator Triangulation) คือการตรวจสอบว่า ผู้ศึกษาแต่ละคนจะได้ข้อมูล

ต่างกันอย่างไร โดยเปล่ียนตัวผู้สังเกตแทนที่จะใช้ผู้ศึกษาวิจัยคนเดียวกันสังเกตตลอด 
การตรวจสอบสามเส้าด้านแนวคิดทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ  การตรวจสอบว่าถ้าผู้ศึกษาใช้แนวคิดทฤษฎีที่

ต่างไปจากเดิม จะทําให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด 
การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological Triangulation) คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลที่

แตกต่างกัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเร่ืองเดียวกัน 
การปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือช่วยลดข้อผิดพลาดของผู้ศึกษาในด้านการส่ือสาร ตรวจสอบความ

เหมาะสมและแนวทางการพัฒนาข้ันตอนการศึกษาวิจัยอย่างเป็นลําดับ และเพ่ือแนะนํา สะท้อนจากมุมมองที่อุดมไปด้วย

ประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการวิธีวิจัย 
การจําลองการสนทนากลุ่ม (Pilot Project for focus group) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของข้อคําถามที่ใช้ในการ

สนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบการจัดที่น่ังในการสนทนากลุ่ม และปรับปรุงการใช้ภาษาในการสื่อสาร เพ่ือป้องกันความ

คลาดเคล่ือนของข้อมูล 
การวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) คือวิธีตีความสร้างข้อสรุป จากข้อมูลรูปธรรม หรือปรากฏการณ์ที่

มองเห็น เช่น ความคิดเห็นและพฤติกรรมขณะสนทนาของผู้ให้ข้อมูลหลัก ถ้าข้อสรุปน้ัน ยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันก็ถือเป็น

สมมติฐานชั่วคราว (Working Hypothesis) ถ้าหากได้รับการยืนยันแล้ว ก็ถือเป็นข้อสรุป 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
การศึกษาน้ีเป็นงานศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องการศึกษาหาแนวทางในการสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางการบิน

ผ่านกระบวนการคิดและการให้ความหมายจากการรับรู้ของบุคคล ซึ่งผู้ศึกษาได้ใช้ปัจจัยเรื่องของประสบการณ์การเดินทางโดยสาร

เครื่องบินพาณิชย์ มาตั้งเป็นสมมติฐานชั่วคราว (Working hypothesis) ของการศึกษาคร้ังนี้ไว้ทัง้หมด 2 สมมติฐาน ดังน้ี 
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สมมติฐานที่ 1 : ระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาที่ศึกษาในระดับสูงมคีวามรู้ดา้นความปลอดภัย

ทางการบินมากกว่านักศึกษาที่ศกึษาในระดับต้นโดยใช้แนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้ (Transformative knowledge) 
สมมติฐานที่ 2 : ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาต่างชาตใินหลักสูตรนานาชาติ (International 

Program) อยู่ในระดับสูงกว่านักศึกษาไทยในหลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program) 
 
จากผลการศึกษาด้วยการจัดสนทนากลุ่ม ผู้ศึกษาได้พบว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 40 คนนั้นไม่เป็นไปตาม

ข้อสมมติฐานที่ 1 แต่เป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ 2 ดังจะอธิบายต่อไปนี้ 
1) ผลของการศึกษาไม่เป็นตามข้อสมมติฐานที่ 1 กล่าวคือ ระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาที่

ศึกษาในระดับสูงของทั้งสองหลักสูตรน้ันมีเท่ากับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้นของทั้งสองหลักสูตรหลังจากการใช้แนวคิดการ

เปลี่ยนผ่านความรู้ (Transformative knowledge) ในการอธิบายความหมายของความปลอดภัยทางการบินแล้ว ซ่ึงเดิมผู้ศึกษา

คาดเดาว่า ประสบการณ์การเดินทางโดยสารเครื่องบินพาณิชย์จะมีส่วนทําให้ระดับความรู้ของการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความ

ปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้นและในระดับสูงมีความแตกต่างกัน ตามความถี่ของประสบการณ์การเดินทาง

ทางอากาศของนักศึกษา นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน แต่การศึกษา

ผ่านการจัดสนทนากลุ่มพบว่า การเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินที่ทําให้นักศึกษาเกิดจิตสํานึกด้านความ

ปลอดภัยทางการบินต่อตนเองน้ัน ไม่ได้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์การเดินทางโดยสารเคร่ืองบินพาณิชย์ของนักศึกษาแต่อย่างใด 
กล่าวคือนักศึกษาที่ศึกษาในระดับสูงที่มีประสบการณ์การเดินทางทางอากาศมาก ไม่ได้เกิดจิตสํานึกด้านความปลอดภัยต่อตนเอง

มาก แม้จะเรียนรายวิชาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการบินมากกว่านักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้นที่ทั้งประสบการณ์การเดินทางทาง

อากาศและการได้เรียนรายวิชาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการบินมีน้อยกว่า แต่ข้ึนอยู่กับวิธีการอธิบายความหมายด้านความ

ปลอดภัยทางการบินให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงความสําคัญของความปลอดภัยในมุมมองใหม่ ทําให้นักศึกษาเกิดทัศนคติใหม่ต่อความ

ปลอดภัยทางการบินผ่านการให้คํานิยามที่ชัดเจนด้วยภาษาที่เรียบเรียงใหม่ให้สามารถเข้าใจได้โดยง่ายจากบุคคลที่มีภาวะผู้นําทาง

ปัญญาที่ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวผู้ศึกษาเองเท่าน้ัน ผู้ให้ข้อมูลหลักก็สามารถเป็นผู้นําทางปัญญาในการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความ

ปลอดภัยได้เช่นเดียวกัน  เมื่อช่วงสุดท้ายก่อนจบสนทนากลุ่ม ผู้ศึกษาย้อนกลับไปยังคําถามตอนต้นที่ได้ถามนักศึกษาไว้เกี่ยวกับ

ยานพาหนะที่นักศึกษาคิดว่าอันตรายที่สุด แล้วพบว่าคําตอบของนักศึกษาเปล่ียนแปลงไป โดยเปล่ียนไปตามที่ผู้ศึกษาได้อธิบาย

โดยการเปลี่ยนผ่านความรู้ไว้ ก็ทําให้ทราบว่าระดับความรู้ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักหลังการเปลี่ยนผ่าน

ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินแล้วของนักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้นและในระดับสูงไม่แตกต่างกัน 
2) ผลของการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานชั่วคราวที่ 2 กล่าวคือ นักศึกษาต่างชาติในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

การบิน หรือหลักสูตรนานาชาติ (International Program) มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินสูงกว่านักศึกษาไทยใน

หลักสูตรภาษาไทย (Thai Program) โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้น เน่ืองจากประสบการณ์การโดยสาร

เครื่องบินที่ต่างกัน นักศึกษาต่างชาติทุกคนที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติต่างเคยเดินทางโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ ในขณะที่

นักศึกษาไทยหลักสูตรภาษาไทยบางส่วนที่เคยมีประสบการณ์เดินทางโดยสารเคร่ืองบินพาณิชย์ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาไทยที่

ศึกษาอยู่ในระดับต้น  
แต่หากวัดจากความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินที่ใช้แนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้แล้ว ผลของการศึกษานี้จะไม่

เป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ 2 กล่าวคือ นักศึกษาไทยในหลักสูตรภาษาไทย มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินตามแนวคิดการ

เปล่ียนผ่านความรู้สูงกว่า นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนมีรายวิชาที่มีเน้ือหา

ความรู้เกี่ยวกับการปลอดภัยทางการบินในหลักสูตรนานาชาติน้อย ทําให้การเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินจึงมี

น้อยกว่านักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย อีกทั้งนักศึกษาต่างชาติของหลักสูตรนานาชาติก็ยังได้เรียนวิชานิรภัยการบินและ

การรักษาความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Safety and Security) ซ่ึงเป็นวิชาหลักที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางการ

บินช้ากว่านักศึกษาไทยหลักสูตรภาษาไทย ทําให้เมื่อใช้แนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้เข้าไปใช้อธิบายเรื่องความปลอดภัยทางการ

บินจึงทําให้นักศึกษาต่างชาติเข้าใจถึงแก่นสําคัญของความปลอดภัยทางการบินได้น้อยกว่านักศึกษาไทย 
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สมมติฐานที่ 1 : ระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาที่ศึกษาในระดับสูงมคีวามรู้ดา้นความปลอดภัย

ทางการบินมากกว่านักศึกษาที่ศกึษาในระดับต้นโดยใช้แนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้ (Transformative knowledge) 
สมมติฐานที่ 2 : ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาต่างชาตใินหลักสูตรนานาชาติ (International 

Program) อยู่ในระดับสูงกว่านักศึกษาไทยในหลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program) 
 
จากผลการศึกษาด้วยการจัดสนทนากลุ่ม ผู้ศึกษาได้พบว่าข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด 40 คนนั้นไม่เป็นไปตาม

ข้อสมมติฐานที่ 1 แต่เป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ 2 ดังจะอธิบายต่อไปนี้ 
1) ผลของการศึกษาไม่เป็นตามข้อสมมติฐานที่ 1 กล่าวคือ ระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาที่

ศึกษาในระดับสูงของทั้งสองหลักสูตรน้ันมีเท่ากับนักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้นของทั้งสองหลักสูตรหลังจากการใช้แนวคิดการ

เปลี่ยนผ่านความรู้ (Transformative knowledge) ในการอธิบายความหมายของความปลอดภัยทางการบินแล้ว ซ่ึงเดิมผู้ศึกษา

คาดเดาว่า ประสบการณ์การเดินทางโดยสารเครื่องบินพาณิชย์จะมีส่วนทําให้ระดับความรู้ของการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความ

ปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้นและในระดับสูงมีความแตกต่างกัน ตามความถี่ของประสบการณ์การเดินทาง

ทางอากาศของนักศึกษา นอกเหนือจากความรู้ที่ได้รับจากรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน แต่การศึกษา

ผ่านการจัดสนทนากลุ่มพบว่า การเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินที่ทําให้นักศึกษาเกิดจิตสํานึกด้านความ

ปลอดภัยทางการบินต่อตนเองน้ัน ไม่ได้ข้ึนอยู่กับประสบการณ์การเดินทางโดยสารเคร่ืองบินพาณิชย์ของนักศึกษาแต่อย่างใด 
กล่าวคือนักศึกษาที่ศึกษาในระดับสูงที่มีประสบการณ์การเดินทางทางอากาศมาก ไม่ได้เกิดจิตสํานึกด้านความปลอดภัยต่อตนเอง

มาก แม้จะเรียนรายวิชาเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการบินมากกว่านักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้นที่ทั้งประสบการณ์การเดินทางทาง

อากาศและการได้เรียนรายวิชาเก่ียวกับความปลอดภัยทางการบินมีน้อยกว่า แต่ข้ึนอยู่กับวิธีการอธิบายความหมายด้านความ

ปลอดภัยทางการบินให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงความสําคัญของความปลอดภัยในมุมมองใหม่ ทําให้นักศึกษาเกิดทัศนคติใหม่ต่อความ

ปลอดภัยทางการบินผ่านการให้คํานิยามที่ชัดเจนด้วยภาษาที่เรียบเรียงใหม่ให้สามารถเข้าใจได้โดยง่ายจากบุคคลที่มีภาวะผู้นําทาง

ปัญญาที่ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวผู้ศึกษาเองเท่าน้ัน ผู้ให้ข้อมูลหลักก็สามารถเป็นผู้นําทางปัญญาในการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความ

ปลอดภัยได้เช่นเดียวกัน  เมื่อช่วงสุดท้ายก่อนจบสนทนากลุ่ม ผู้ศึกษาย้อนกลับไปยังคําถามตอนต้นที่ได้ถามนักศึกษาไว้เกี่ยวกับ

ยานพาหนะที่นักศึกษาคิดว่าอันตรายที่สุด แล้วพบว่าคําตอบของนักศึกษาเปล่ียนแปลงไป โดยเปล่ียนไปตามที่ผู้ศึกษาได้อธิบาย

โดยการเปลี่ยนผ่านความรู้ไว้ ก็ทําให้ทราบว่าระดับความรู้ด้านความปลอดภัยของนักศึกษาที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักหลังการเปลี่ยนผ่าน

ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินแล้วของนักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้นและในระดับสูงไม่แตกต่างกัน 
2) ผลของการศึกษาเป็นไปตามสมมติฐานชั่วคราวที่ 2 กล่าวคือ นักศึกษาต่างชาติในสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

การบิน หรือหลักสูตรนานาชาติ (International Program) มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินสูงกว่านักศึกษาไทยใน

หลักสูตรภาษาไทย (Thai Program) โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาในระดับต้น เน่ืองจากประสบการณ์การโดยสาร

เคร่ืองบินที่ต่างกัน นักศึกษาต่างชาติทุกคนที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติต่างเคยเดินทางโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ ในขณะที่

นักศึกษาไทยหลักสูตรภาษาไทยบางส่วนที่เคยมีประสบการณ์เดินทางโดยสารเคร่ืองบินพาณิชย์ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาไทยที่

ศึกษาอยู่ในระดับต้น  
แต่หากวัดจากความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินที่ใช้แนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้แล้ว ผลของการศึกษานี้จะไม่

เป็นไปตามข้อสมมติฐานที่ 2 กล่าวคือ นักศึกษาไทยในหลักสูตรภาษาไทย มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินตามแนวคิดการ

เปล่ียนผ่านความรู้สูงกว่า นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ เพราะหลักสูตรการเรียนการสอนมีรายวิชาที่มีเน้ือหา

ความรู้เกี่ยวกับการปลอดภัยทางการบินในหลักสูตรนานาชาติน้อย ทําให้การเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินจึงมี

น้อยกว่านักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย อีกทั้งนักศึกษาต่างชาติของหลักสูตรนานาชาติก็ยังได้เรียนวิชานิรภัยการบินและ

การรักษาความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Safety and Security) ซ่ึงเป็นวิชาหลักที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางการ

บินช้ากว่านักศึกษาไทยหลักสูตรภาษาไทย ทําให้เมื่อใช้แนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้เข้าไปใช้อธิบายเร่ืองความปลอดภัยทางการ

บินจึงทําให้นักศึกษาต่างชาติเข้าใจถึงแก่นสําคัญของความปลอดภัยทางการบินได้น้อยกว่านักศึกษาไทย 

 
 

ทั้งนี้ การวัดความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินว่าเป็น ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทั่วไป หรือ ความรู้ของ
การเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน จะวัดได้จากทัศนคติและมุมมองความคิดของนักศึกษาที่แสดงออกผ่านการ

สนทนาโต้ตอบ โดยความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินทั่วไป ความปลอดภัยทางการบินจะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของบุคคล

อื่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรการบินหรือหน่วยงานทางการบิน แต่สําหรับการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินแล้ว 
ความปลอดภัยทางการบินจะขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ว่าตนเองนั้นจะอยู่ในสถานะใด 

สรุปได้ว่า ระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินเมื่อนําแนวคิดการ

เปล่ียนผ่านความรู้มาใช้ พบว่า นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ทั้งกลุ่มนักศึกษาระดับต้น และกลุ่มนักศึกษาระดับสูง มีความรู้
ด้านความปลอดภัยทางการบิน (Transformative Safety Knowledge) ในบริบทของจิตสํานึกความปลอดภัยทางการบินต่อ

ตนเองไม่แตกต่างกัน ด้วยปัจจัยสําคัญดังน้ี 
1) ภาวะผู้นําทางปัญญา (Intellectual Leadership) การศึกษาน้ีพบว่า ภาวะผู้นําทางปัญญาไม่ได้

หมายถึง อาจารย์ผู้สอน เท่านั้น แต่ยังรวมถึง ผู้เรียนที่มีกระบวนการคิดที่แตกต่างไปจากกลุ่ม และมี
ทักษะในการอธิบายถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ และมุมมองต่างๆได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความ
น่าเช่ือถือ จึงทําให้ผู้ฟังเกิดการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงกระบวนการความคิดไปสู่การสร้างความรู้

ใหม่ได้ ตัวอย่าง การให้เหตุผลระหว่างผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยกันขณะทําการสนทนากลุ่มทําให้เกิดการ

เปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินได้ เป็นต้น  
2) การให้คํานิยามและการใช้ภาษา (Definition and Language) ภาษาเป็นส่วนประกอบที่สําคัญสําหรับ

การเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน โดยเฉพาะการเรียบเรียงภาษาใหม่ (Language 
Revitalization) จะทําให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของคํานิยามที่เคยถูกอธิบายด้วยภาษา

วิชาการ (ทางการ) ที่เข้าใจยากได้ชัดเจนย่ิงขึ้น เมื่อเข้าใจคํานิยาม “ความปลอดภัยทางการบิน” ได้
อย่างชัดเจน จากภาษาที่เรียบง่าย ก็ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเกิดการเปล่ียนแปลงทาง

ความคิดไปสู่ทัศนะมุมมองใหม่ได้ 
ดังน้ัน การเปล่ียนผ่านความรู้จึงเป็นเคร่ืองมือสําคัญต่อการจัดการเรียนสอนในสถาบันการศึกษา ที่จะทําให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันส้ัน การเปล่ียนผ่านความรู้สามารถทําให้ความรู้ที่เข้าใจได้ยากและมีความซับซ้อน

ของการให้ความหมายคํานิยามอย่าง “ความปลอดภัยทางการบิน” น้ันเข้าใจได้ง่ายข้ึน และสามารถทําให้ผู้เรียนเข้าถึงแก่น

สาระสําคัญของความรู้ได้อย่างรวดเร็ว  
ระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ในบริบทของจิตสํานึกความ

ปลอดภัยทางการบินต่อตนเอง ในกลุ่มนักศึกษาต่างชาติของหลักสูตรนานาชาติ มีน้อยกว่า กลุ่มนักศึกษาไทยของหลักสูตร

ภาษาไทย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับสูง ด้วยปัจจัยที่สําคัญ คือ หลักสูตรการเรียนการสอน นักศึกษาไทยมี

รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับความปลอดภัยทางการบินมากกว่านักศึกษาต่างชาติของหลักสูตรนานาชาติ อีกทั้ง การจัดการเรียนการสอน
ของวิชานิรภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Safety and Security) ที่เป็นวิชาพื้นฐานของความรู้

ด้านความปลอดภัยทางการบิน สําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินยังไม่ถูกปรับปรุง 
กล่าวคือ นักศึกษาต่างชาติของหลักสูตรนานาชาติ จะได้เรียนวิชานิรภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยทางการบิน (Aviation 
Safety and Security) เมื่อขึ้นช้ันปีที่ 3 ในภาคการศึกษาที่ 2 แตกต่างกับหลักสูตรไทยที่มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ทําให้

นักศึกษาไทยได้เรียนวิชานิรภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Safety and Security) ตั้งแต่ช้ันปีที่ 2 
ในภาคเรียนที่ 2 (PASSPORT, 2018) ด้วยเหตุน้ีนักศึกษาไทยหลักสูตรไทยที่ศึกษาอยู่ในระดับสูง อันประกอบด้วยนักศึกษาช้ันปีที่ 
3 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้ผ่านการเรียนวิชานิรภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Safety and 
Security) แล้วทุกคน มีความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินในบริบทของจิตสํานึกความปลอดภัยทางการบินต่อตนเอง มากกว่า 
นักศึกษาต่างชาติหลักสูตรนานาชาติที่ศึกษาอยู่ในระดับสูง ซ่ึงมีนักศึกษาช้ันปีที่ 4 เพียงคนเดียวของกลุ่มเท่าน้ันที่ได้ผ่านการเรียน

วิชานิรภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยทางการบิน (Aviation Safety and Security) มาแล้ว 
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ดังน้ัน การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญมากต่อการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน 
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนหลากหลายเช้ือชาติ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เสมอ

ภาคกัน จะส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางบินไปยังผู้เรียนพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียน
พหุวัฒนธรรมจะได้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัย

ทางการบินจะนําไปสู่การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ กระบวนการความคิด และการกระทําของผู้เรียนให้เกิดจิตสํานึกความปลอดภัย

ทางการบินที่มีต่อตนเองของแต่ละบุคคลได้สําเร็จ ทั้งนี้จิตสํานึกความปลอดภัยทางการบินของปัจเจกบุคคลจะช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆทางการบินให้สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในฐานะผู้ใช้บริการขณะศึกษาอยู่ใน

สถาบันการศึกษา และในฐานะผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับกิจการการบินภายหลังจากจบการศึกษาในอนาคตด้วย  
 

อภิปรายผล 
 
จากข้อสรุปข้างต้นเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินในการศึกษาทาง      

พหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา: นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้ศึกษาอภิปรายผลใน 2 ประเด็น

หลักสําคัญ ดังนี ้
ประเด็นท่ี 1 การเปลี่ยนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน (Transformative Safety Knowledge) เป็น

การอธิบายความหมายของ “ความปลอดภัยทางการบิน” ในมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากแนวคิดและทฤษฎีความปลอดภัยเดิมที่เคยได้

มีการศึกษาและอธิบายไว้ในอดีต กล่าวคือ ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเน้นไปที่ความรับผิดชอบ

ด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือหน่วยงานทางการบิน แต่การเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินจะเน้นไป

ที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยที่มีต่อตนเองในแต่ละบุคคล เพ่ือทําให้แต่ละบุคคลเกิดจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางบินอัน

เป็นหัวใจสําคัญของความรู้ด้านความปลอดภัยทางบินในสังคมปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงค้นหาวิธีที่ช่วยสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัย

ทางการบินที่มีต่อตนเองให้เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล และพบว่าแนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้เป็นเครื่องมือที่สามารถทําให้เกิด

จิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาจํากัดผ่านการศึกษาน้ี กล่าวคือ การศึกษาน้ีเป็น           
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ผู้ศึกษาเลือกใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการ

บิน ด้วยคําถามง่ายๆ 5 คําถามที่สามารถกระตุ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้ และแต่ละคําถามจะเปิดโอกาส

ให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเหตุผลอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ผู้ศึกษายังมีการอธิบายและมีคําถามโต้ตอบผู้ร่วม

สนทนากลุ่มที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นระยะๆในรูปแบบเชิงวิพากษ์ เพ่ือให้ผู้ร่วมสนทนามีการใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง 
จนกระทั่งผู้ร่วมสนทนาสามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนาโต้ตอบและสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินด้วยตนเอง

ในมุมมองใหม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง หรือ 60 นาที ของการสนทนากลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม (การสนทนากลุ่ม B แยกเป็นกลุ่ม

สนทนา B1 และกลุ่มสนทนา B2) 
จากผลสรุปข้างต้นจะเห็นว่าปัจจัยสําคัญของการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน คือ ภาวะผู้นําทาง

ปัญญา (Intellectual Leadership) การให้คํานิยาม (Definition) และการเรียบเรียงหรือฟื้นฟูภาษาใหม่ (Language 
Revitalization) ซ่ึงผู้ศึกษาพบว่านอกจากตัวผู้ศึกษาจะเป็นผู้นําทางปัญญาหลักแล้ว ผู้ร่วมสนทนากลุ่มที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักที่มี

ทักษะในการอธิบายถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ และมุมมองต่างๆได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความน่าเช่ือถือ สามารถเป็นผู้นําทาง

ปัญญาในการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินได้ด้วย จะเห็นได้ชัดเจนในการสนทนากลุ่ม A และ การสนทนากลุ่ม 
C ที่เป็นนักศึกษาไทย กล่าวคือ ในคําถามที่ 5.1 ที่ถามว่า “เที่ยวบินที่ Takeoff ออกไปแล้วและลงจอดในที่หมายได้อย่างปลอดภัย 
ใครมีส่วนช่วยทําให้เที่ยวบินน้ีปลอดภัยบ้าง” เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก A3 ที่ไม่เคยเดินทางโดยสารเคร่ืองบินพาณิชย์เลยและเป็น

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เข้ามาเรียนได้เพียง 1 สัปดาห์ ตอบว่า “ทุกคน ซ่ึงประกอบด้วย กัปตัน ผู้โดยสาร ลูกเรือ และพนักงานทุกคน

ของสายการบิน ต้องช่วยกันทุกฝ่าย จึงจะสามารถทําให้เที่ยวบินนั้นปลอดภัย รวมถึงตัวเองด้วย เพราะเราต้องคอย safe ตัวเองไว้
ด้วย ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้น เราก็ต้องช่วยตัวเองด้วย ไม่ใช่รอแต่พนักงาน” ก็ส่งผลให้ A4 ที่ได้เสนอคําตอบต่อมา ใช้คําว่า “ทุกคน” 
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ดังน้ัน การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนจึงมีความสําคัญมากต่อการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน 
โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่มีผู้เรียนหลากหลายเช้ือชาติ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่เสมอ

ภาคกัน จะส่งเสริมการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางบินไปยังผู้เรียนพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียน
พหุวัฒนธรรมจะได้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัย

ทางการบินจะนําไปสู่การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ กระบวนการความคิด และการกระทําของผู้เรียนให้เกิดจิตสํานึกความปลอดภัย

ทางการบินที่มีต่อตนเองของแต่ละบุคคลได้สําเร็จ ทั้งนี้จิตสํานึกความปลอดภัยทางการบินของปัจเจกบุคคลจะช่วยส่งเสริมและ

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมต่างๆทางการบินให้สําเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งในฐานะผู้ใช้บริการขณะศึกษาอยู่ใน

สถาบันการศึกษา และในฐานะผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับกิจการการบินภายหลังจากจบการศึกษาในอนาคตด้วย  
 

อภิปรายผล 
 
จากข้อสรุปข้างต้นเกี่ยวกับการศึกษาเรื่อง การเปลี่ยนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินในการศึกษาทาง      

พหุวัฒนธรรม กรณีศึกษา: นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้ศึกษาอภิปรายผลใน 2 ประเด็น

หลักสําคัญ ดังนี ้
ประเด็นท่ี 1 การเปลี่ยนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน (Transformative Safety Knowledge) เป็น

การอธิบายความหมายของ “ความปลอดภัยทางการบิน” ในมุมมองใหม่ที่ต่างไปจากแนวคิดและทฤษฎีความปลอดภัยเดิมที่เคยได้

มีการศึกษาและอธิบายไว้ในอดีต กล่าวคือ ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินจากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเน้นไปที่ความรับผิดชอบ

ด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือหน่วยงานทางการบิน แต่การเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินจะเน้นไป

ที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยที่มีต่อตนเองในแต่ละบุคคล เพ่ือทําให้แต่ละบุคคลเกิดจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางบินอัน

เป็นหัวใจสําคัญของความรู้ด้านความปลอดภัยทางบินในสังคมปัจจุบัน ผู้ศึกษาจึงค้นหาวิธีที่ช่วยสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัย

ทางการบินที่มีต่อตนเองให้เกิดขึ้นในแต่ละบุคคล และพบว่าแนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้เป็นเครื่องมือที่สามารถทําให้เกิด

จิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาจํากัดผ่านการศึกษาน้ี กล่าวคือ การศึกษาน้ีเป็น           
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพที่ผู้ศึกษาเลือกใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการ

บิน ด้วยคําถามง่ายๆ 5 คําถามที่สามารถกระตุ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ของผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้ และแต่ละคําถามจะเปิดโอกาส

ให้ผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและเหตุผลอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ผู้ศึกษายังมีการอธิบายและมีคําถามโต้ตอบผู้ร่วม

สนทนากลุ่มที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นระยะๆในรูปแบบเชิงวิพากษ์ เพ่ือให้ผู้ร่วมสนทนามีการใช้ความคิดวิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง 
จนกระทั่งผู้ร่วมสนทนาสามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนาโต้ตอบและสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินด้วยตนเอง

ในมุมมองใหม่ได้ภายในระยะเวลา 1 ช่ัวโมง หรือ 60 นาที ของการสนทนากลุ่มทั้ง 5 กลุ่ม (การสนทนากลุ่ม B แยกเป็นกลุ่ม

สนทนา B1 และกลุ่มสนทนา B2) 
จากผลสรุปข้างต้นจะเห็นว่าปัจจัยสําคัญของการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน คือ ภาวะผู้นําทาง

ปัญญา (Intellectual Leadership) การให้คํานิยาม (Definition) และการเรียบเรียงหรือฟื้นฟูภาษาใหม่ (Language 
Revitalization) ซ่ึงผู้ศึกษาพบว่านอกจากตัวผู้ศึกษาจะเป็นผู้นําทางปัญญาหลักแล้ว ผู้ร่วมสนทนากลุ่มที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักที่มี

ทักษะในการอธิบายถ่ายทอดความคิด ทัศนคติ และมุมมองต่างๆได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล มีความน่าเช่ือถือ สามารถเป็นผู้นําทาง

ปัญญาในการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินได้ด้วย จะเห็นได้ชัดเจนในการสนทนากลุ่ม A และ การสนทนากลุ่ม 
C ที่เป็นนักศึกษาไทย กล่าวคือ ในคําถามที่ 5.1 ที่ถามว่า “เที่ยวบินที่ Takeoff ออกไปแล้วและลงจอดในที่หมายได้อย่างปลอดภัย 
ใครมีส่วนช่วยทําให้เที่ยวบินน้ีปลอดภัยบ้าง” เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก A3 ที่ไม่เคยเดินทางโดยสารเครื่องบินพาณิชย์เลยและเป็น

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 เข้ามาเรียนได้เพียง 1 สัปดาห์ ตอบว่า “ทุกคน ซ่ึงประกอบด้วย กัปตัน ผู้โดยสาร ลูกเรือ และพนักงานทุกคน

ของสายการบิน ต้องช่วยกันทุกฝ่าย จึงจะสามารถทําให้เที่ยวบินนั้นปลอดภัย รวมถึงตัวเองด้วย เพราะเราต้องคอย safe ตัวเองไว้
ด้วย ถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้น เราก็ต้องช่วยตัวเองด้วย ไม่ใช่รอแต่พนักงาน” ก็ส่งผลให้ A4 ที่ได้เสนอคําตอบต่อมา ใช้คําว่า “ทุกคน” 

 
 
ซึ่งอธิบายขยายความเพิ่มเติมว่า “รวมถึงตัวเราด้วย” ที่มีส่วนทําให้การเดินทางในเที่ยวบินนั้นๆปลอดภัย รวมถึง A10 ที่ไม่เคย

เดินทางโดยสารเครื่องบินพาณิชย์เลย ก็ให้คําตอบว่า “ทุกคนที่มีส่วนร่วมในสายการบิน ก็มี ATC กัปตัน ลูกเรือในสายการบินน้ัน 
พนักงานCatering พนักงานภาคพ้ืนของสนามบินและของสายการบิน วิศวกรที่ตรวจเช็คเครื่อง รวมถึงตัวเราที่เป็นลูกค้าด้วย เช่น
กรณีเกิดเหตุขึ้นแล้วพนักงานปฏิบัติหน้าที่อื่นอยู่ เราก็ต้องดูแล Safety ของตัวเองก่อน ส่วนหากเราเป็นลูกเรือจะต้องคอยสอดส่อง

ดูแลให้ทั่วถึง ว่าจะมีภัยกับลูกค้าท่านไหนบา้ง ถ้าเป็นกัปตันเราก็ควรทําหน้าที่การบินให้ดี คอยติดต่อกับ ATC ให้ดี และหากเราทํา

หน้าที่เป็น ATC เราก็ควรจะรู้ว่าเราจะจัดการกับตารางบินอย่างไร แล้วทําการติดต่อกับกัปตันอย่างไร” ซึ่งทั้ง A3 และ A10 ที่ไม่

เคยเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบินเลย และยังมีความรู้ด้านความปลอดภัยทั่วไปตามแนวคิดทฤษฎีความปลอดภัยเดิมจากคําตอบที่

ให้ไว้ในข้อที่ 4.1 ที่ว่า “ตัวนักศึกษาเองไม่คิดว่าตนเองมีส่วนทําให้การเดินทางของตัวเองครั้งที่ผ่านมาเกิดความปลอดภัยได้ ข้ึนอยู่

กับผู้ขับข่ียานพาหนะนั้นๆ” สามารถเรียนรู้และเกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติใหม่ต่อความปลอดภัยทางการบิน ผ่านการอธิบาย

ลักษณะการทํางานของฝ่ายปฏิบัติการการบิน และการยกตัวอย่างประกอบของผู้ศึกษาในขณะการสนทนาก่อนหน้าคําถามนี้ แม้ว่า
สุดท้าย A10 จะยังยืนยันว่า “เครื่องบินเป็นยานพาหนะที่อันตรายที่สุดอยู่” ด้วยเหตุผลของสภาวะทางจิตใจที่กลัวต่อความสูง อัน
อยู่นอกเหนือการบังคับควบคุมไม่ให้รู้สึกกลัวได้  

สําหรับการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินโดยผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้ร่วมการสนทนาของการสนทนา

กลุ่ม C ก็จะย่ิงแสดงให้เห็นชัดเจนย่ิงข้ึนว่า การเปล่ียนผ่านความรู้นั้นสามารถกระทําผ่านบุคคลใดๆก็ได้ที่มีภาวะผู้นําทางปัญญา

และได้รับการยอมรับจากสมาชิกของกลุ่ม ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้สอนหรือครูอาจารย์เสมอไป เช่นคําถามที่ 5.1 เมื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก C4 
ซึ่งเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 4 และเคยเป็นอดีตสมาชิกสโมสรนักศึกษาของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินที่เป็นตัวแทนผู้นําเพ่ือนๆ 
น้องๆ ของสถาบันฯ ในการทํากิจกรรมต่างๆ ตอบว่า “ทุกคน” ก็ทําให้ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เหลือตอบว่า “ทุกคน” ด้วย ซึ่งความหมาย

ของคําว่า “ทุกคน” น้ันได้หมายรวมถึง “ตนเอง” ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างความสําคัญของภาวะผู้นําทางปัญญาต่อการ

เปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินที่น่าสนใจในกลุ่มนักศึกษาต่างชาติในการสนทนากลุ่ม B1 ซ่ึงเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 
1 และเข้ารับการศึกษาได้เพียงไม่ก่ีวัน (เทียบจากระยะเวลาท่ีเริ่มเรียนจริงๆจนถึงการเข้าร่วมสนทนากลุ่ม) โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก B10 
มีมุมมองการเกิดความปลอดภัยทางการบินตามความเชื่อทางศาสนา จากคําถามที่ 5.1.1 ว่า “นักศึกษาคิดว่า ตัวนักศึกษามีส่วน

ช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางโดยสารเครื่องบินน้ันหรือไม่” B10 ตอบปฏิเสธว่า “ไม่มี ผมไม่คิดว่าตัวผมสามารถทําให้

เที่ยวบินน้ันปลอดภัยได้ มันขึ้นอยู่กับดวง เราต้องเช่ือในพระผู้เป็นเจ้า ความปลอดภัยนั้นข้ึนอยู่กับลิขิตของพระผู้เป็นเจ้า 
นอกจากนั้น ปัจจุบันเกิดมลพิษทางอากาศเพิ่มข้ึนมาก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ซึ่งความปลอดภัยของเที่ยวบินน้ัน

ขึ้นอยู่กับส่ิงเหล่าน้ัน ไม่ใช่ตนเอง” และเมื่อผ่านคําถามที่ 5.2 ซึ่งเปิดให้มีการระดมสมองช่วยกันตอบคําถามที่ว่า “กรณี นักศึกษา

น่ังโดยสารอยู่บนเคร่ืองบิน แล้วเห็นนํ้ามันๆไหลออกมาจากปีกเครื่องบิน นักศึกษาจะดําเนินการอย่างไรบ้าง” แล้ว B10 ก็ตอบว่า 
“พวกผมสามารถแจ้งลูกเรือเพ่ือยืนยันความอันตรายของน้ํามันๆที่ไหลออกมาจากปีกเครื่องบิน ซ่ึงถ้าไม่อันตราย พวกผมก็จะคลาย

ความเครียดไปได้” ผู้ศึกษาจึงยกตัวอย่างต่อเน่ืองจากคําถาม 5.2 ในทางตรงกันข้ามกับคําตอบของ B10 ว่า “กรณีที่ B10 ไม่

สอบถามลูกเรือ แล้วลูกเรือไม่ทราบว่ามีการรั่วไหลของน้ํามันของเคร่ืองยนต์ ทําให้เที่ยวบินนั้นประสบอุบัติเหตุ ก็สามารถสรุปได้ว่า 
B10 เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เที่ยวบินน้ันไม่ปลอดภัย” โดยผู้ศึกษาก็ใช้เหตุการณ์นี้เชื่อมโยงกลับไปยังคําตอบของ B10 ในคําถามข้อที่ 
5.1.1 ได้ดังนี้ “พระเจ้าบอกลูกเรือเรื่องคราบน้ํามัน หรือเพราะตัวเราบอกลูกเรือเรื่องคราบน้ํามัน จึงทําให้การเดินทางนั้นปลอดภัย

คะ” ซึ่ง B10 ตอบว่า “Myself” ผู้ศึกษาจึงสรุปให้ B10 ฟังอย่างชัดเจนว่า “น่ันหมายความว่าตนเองทําให้เที่ยวบินน้ันเกิดความ

ปลอดภัย ไม่ใช่เพราะพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้กําหนด” น่ีเป็นตัวอย่างจากผลการศึกษาครั้งนี้ ที่ทําให้เห็นว่าลักษณะผู้นําทางปัญญาที่

สามารถเปล่ียนผ่านความรู้ได้สําเร็จ จะต้องมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การเช่ือมโยง และความใส่ใจในทุกรายละเอียดได้

อย่างดีด้วย 
ส่วนปัจจัยเกี่ยวกับการให้คํานิยาม (Definition) และการเรียบเรียงหรือฟ้ืนฟูภาษาใหม่ (Language Revitalization) น้ัน

ก็จะเห็นได้จาก เมื่อผู้ศึกษาใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วมาเรียบเรียงใหม่โดยการแทรกคําที่เน้นแก่นสําคัญของความรู้ด้านความ

ปลอดภัยทางการบินเข้าไป น่ันคือ คําว่า “บุคคลแต่ละคน” และ “ของตนเอง” เข้าไปในคําอธิบายความหมายของความปลอดภัย

ทางการบินที่ว่า “ความปลอดภัยทางการบิน ก็คือ วิธีการที่บุคคลแต่ละคนปกป้องหรือพิทักษ์รักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง
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ให้พ้นจากอันตราย ไม่เอาตนเองเข้าไปเส่ียงต่อการได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ด้วยวิธีง่ายๆคือการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับที่

สายการบินหรือหน่วยงานการบินกําหนดไว้” ทําให้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้รับการตอกยํ้าว่า “ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบต่อ

ตนเองของแต่ละบุคคล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับยานพาหนะ เคร่ืองมือเคร่ืองยนต์ ลิขิตของพระเจ้า และไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อื่น” เมื่อผู้ศึกษา

ย้อนถามกลับไปว่า “ยังมีใครคิดว่า ยานพาหนะที่ตนเองบอกว่าอันตรายที่สุดก่อนหน้านี้ ณ ตอนน้ีก็ยังเป็นยานพาหนะที่อันตราย

ที่สุดอยู่บ้างคะ” จึงไม่มีใครยืนยันคําตอบเดิม ยกเว้น A10 ดังเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
ประเด็นที่ 2 การศึกษาทางพหุวัฒนธรรม (Multicultural Education) เป็นแนวคิดและแนวปฏิบัติทางการศึกษาที่

มุ่งเน้นให้ผู้คนในสังคมมีความเท่าเทียม ความเสมอภาค เสรีภาพและรักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่แตกต่างกัน โดยผ่านกระบวนการ

ทางการศึกษาที่เกิดข้ึนในสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆที่จัดการการเรียนการสอนและเตรียมผู้เรียนให้สามารถ

เรียนรู้ได้อย่างมุ่งมั่นบนพื้นฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เข้าใจ ยอมรับและ

เคารพความแตกต่างกันทั้งด้านเช้ือชาติ สัญชาติ สถานะทางสังคม ความสามารถและบทบาททางเพศ ตลอดจนประสบความสําเร็จ

ทางการเรียนและสามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุขโดยไม่แบ่งแยกชนช้ันและวรรณะ (เอกรินทร์ สังข์ทอง, 2555) ซึ่ง

อุตสาหกรรมการบินเป็นสังคมหนึ่งที่ประกอบด้วยผู้คนที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ และวัฒนธรรมปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกันอยู่ตลอดเวลา สถาบันการศึกษาทางการบินเป็นหน่วยหน่ึงของสังคมอุตสาหกรรมการบิน ที่ทําหน้าที่สําคัญในการผลิต

บุคลากรที่มีคุณภาพ เพียบพร้อมไปด้วยทักษะและความรู้ความสามารถทางด้านการบินให้กับสังคมอุตสาหกรรมการบินอันเป็น

สังคมแห่งพหุวัฒนธรรม ซึ่งทักษะและความรู้ความสามารถท่ีสําคัญที่สุดในอุตสาหกรรมการบิน ก็คือ ความปลอดภัยทางการบิน 
และจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า แก่นสําคัญของความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน ก็คือ  จิตสํานึกด้านความปลอดภัยทาง

บินต่อตนเองของแต่ละปัจเจกบุคคล ดังนั้น สถาบันการศึกษาทางการบินจะต้องจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

และทําความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยทางการบินให้กับผู้เรียนพหุวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อนําไปสู่การเกิดจิตสํานึกด้าน

ความปลอดภัยทางการบินที่เป็นความสามารถหลักที่สังคมการบินต้องการและขาดแคลนในสังคมปัจจุบันนี้ หากโอกาสในการ

เรียนรู้ของผู้เรียนพหุวัฒนธรรมไม่เท่าเทียมกัน ก็จะส่งผลต่อการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินที่จะนําไปสู่การ

เกิดจิตสํานึกด้านความปลอดภัยทางการบินไม่ประสบความสําเร็จ ดังที่ปรากฏในผลการศึกษาน้ี กล่าวคือ การจัดการหลักสูตรการ

เรียนการสอนของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินสําหรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรภาษาไทย) 
และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ไม่เท่าเทียมกัน เน่ืองด้วยวิชาแกน
ของหลักสูตรที่แตกต่างกัน ดังนี้ วิชาแกนของหลักสูตรภาษาไทย สาขาวิชาธุรกิจการบิน คือ งานในส่วนงานปฏิบัติการ 
(Operations) ที่เน้นการบริการบนพื้นฐานความปลอดภัย ซ่ึงส่วนใหญ่จะต้องเผชิญหน้ากับผู้โดยสารของธุรกิจสายการบินต่างๆ จึง
ทําให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางการบินมาก ทั้งที่เป็นรายวิชาเก่ียวกับความปลอดภัยทางการบินโดยตรง (พิจารณา

จากชื่อรายวิชา) เช่น Aviation Safety and Security, Basic Safety Training in In-flight Service, Occupational Health 
and Safety for Airline Business และ Food Safety for Airline Catering และรายวิชาอ่ืนๆทางการบินที่มีเนื้อหาความ

ปลอดภัยทางการบินสอดแทรกอยู่ในรายวิชาน้ันๆ เช่น Airline Industry, Passenger Service in Airport, Cargo Service, 
Basic In-flight Service, etc. 

ในขณะที่ วิชาแกนของหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน คือ งานในส่วนงานบริหารจัดการ 
(Management) ที่เน้นงานวางแผน การจัดการ และการบริหารบุคลากร (Man) งบประมาณหรือเงิน (Money) ระบบและ

เครื่องจักร (Machine) และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ (Material) ขององค์กรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเป็นงานที่คนปฏิบัติหน้าที่ส่วน

ใหญ่ไม่ต้องเผชิญหน้ากับผู้โดยสาร จึงทําให้รายวิชาในหลักสูตรถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ รายวิชาในส่วนของความรู้หลักด้าน

ธุรกิจ (Business Core) และรายวิชาในส่วนของความรู้หลักด้านการบิน (Aviation Core) ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนของความรู้

หลักด้านการบินก็จะพบว่า รายวิชาเก่ียวกับความปลอดภัยโดยตรง (พิจารณาจากช่ือรายวิชา) มีเพียง 1 รายวิชาเท่าน้ัน คือ 
Aviation Safety and Security ที่นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจะได้เรียนเมื่อศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 สําหรับ

รายวิชาอื่นในส่วนของความรู้หลักด้านการบิน (Aviation Core) ที่มีเน้ือหาความปลอดภัยทางการบินแฝงอยู่ก็มี Human 
Resource Management in Aviation Industry สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ที่เนื้อหาในรายวิชาเป็นเรื่องของ 
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Crew Resource Management ซ่ึงเป็นหัวใจหลักของระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety Management System – SMS) 
และ Operation Management in Aviation Industry สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ของหลักสูตรนานาชาติ ซ่ึง
สามารถวิเคราะห์ผ่านวิชาแกนของหลักสูตรและคําตอบของผู้ให้ข้อมูลหลักของกลุ่มสนทนา B และ กลุ่มสนทนา D ได้ว่า วิธีการ
อธิบายความหมายของ “ความปลอดภัยทางการบิน” จะเน้นไปที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆทางการบิน

ผ่านมุมมองของผู้ใช้บริการ ซึ่งก็คือผู้เรียนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักของการสนทนากลุ่ม B และ D โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีภาระ

ความรับผิดชอบสูงสุดในเที่ยวบินต่างๆ น่ันก็คือ กัปตัน หรือนักบิน ดังปรากฏในคําตอบของผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นกลุ่มนักศึกษา

ต่างชาติหลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่ศึกษาอยู่ในระดับสูง ที่ผู้ให้ข้อมูลหลัก 9 คน ซ่ึงเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ทั้งหมด ให้

คําตอบเดียวกันทั้ง 9 คนว่า “นักบินหรือกัปตันเป็นคนที่ทําให้เที่ยวบินปลอดภัย” โดยเฉพาะการให้เหตุผลประกอบของ D6 ที่ว่า 
“Captain because he is the one handling the aircraft. So he knows the route and the places to fly. First they 
get the information for the ATC so they know everywhere to go.” แสดงภาพการทํางานการจัดการในส่วนงาน

ปฏิบัติการ (Operations) อย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อนําคําตอบที่ได้ไปเชื่อมโยงกับรายวิชาที่ได้รับในหลักสูตรนานาชาติของนักศึกษา 
พบว่า ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินของนักศึกษาต่างชาติหลักสูตรนานาชาติ มาจากรายวิชา Operation Management 
in Aviation Industry ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศหรือ Air Traffic Controller (ATC) 
และนักบินหรือกัปตัน ที่ต้องทํางานประสานกันในแต่ละทุกเที่ยวบิน ซึ่งยังมีผู้ให้คําตอบว่า “นักบินและลูกเรือเป็นคนที่ทําให้

เที่ยวบินน้ันปลอดภัย” ด้วยเช่นเดียวกัน อันเชื่อมโยงกับรายวิชาที่นักศึกษาช้ันปีที่ 3 กําลังศึกษาในช่วงเวลาที่ทําการสนทนากลุ่ม 
น่ันคือ Human Resource Management in Aviation Industry (Crew Resource Management) ซึ่งเป็นการทํางานด้านการ

จัดการความปลอดภัยระหว่างนักบินและลูกเรือ ผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน

จากการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันพัฒนาบุคลากรการบินผ่านรายวิชาที่เป็นความรู้หลักด้านการบิน (Aviation 
Core) ไม่ใช่จากประสบการณ์การเดินทางโดยสารสายการบิน 

ดังน้ัน หากจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความเสมอภาคให้กับผู้เรียนพหุวัฒนธรรมได้ ก็จะทําให้สามารถเปล่ียนผ่าน

ความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินได้เป็นผลสําเร็จ ดังผลการศึกษา จะเห็นได้ว่า ผู้ศึกษาใช้วิธีลดช่องว่างความแตกต่างทางเชื้อ

ชาติ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม รวมถึงชนช้ันวรรณะในฐานะอาจารย์ลูกศิษย์ ด้วยการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง แสดงออกถึงการให้

ความสําคัญของคนทุกเช้ือชาติ ชาติพันธุ์ และทุกวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะในเร่ืองของภาษาที่เป็นวัฒนธรรมหลักของ

เช้ือชาติและชาติพันธุ์ ก่อนเริ่มการสนทนาในทุกๆกลุ่ม จะพูดคุยทําความรู้จักด้วยการใช้คําบางคําในภาษาของกลุ่มสนทนาน้ันก่อน

เสมอ เช่น กลุ่มนักศึกษาไทย ผู้ศึกษาก็มีการออกสําเนียงภาษาตามภูมิลําเนาของผู้ให้ข้อมูลหลักขณะพูดคุย เช่นพูดสําเนียงเหนือ

นิดๆ เหน่อหน่อยๆสําหรับคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือสร้างบรรยากาศความเป็นกันเองระหว่างผู้ศึกษาและผู้ให้ข้อมูลหลักใน

ระหว่างการสนทนากลุ่ม สําหรับกลุ่มนักศึกษาต่างชาติก็จะเลือกใช้คําทักทายตามเช้ือชาติของผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้ กลุ่มนักศึกษา

เช้ือชาติจีน ก็จะมีช้ันปีที่3และ4  กลุ่มนักศึกษาชาติพันธุ์แอฟริกา จะแบ่งเป็น กลุ่มนักศึกษาชาวไนจีเรีย ชาวกาน่า ชาวกินี (ช้ันปี  
ที่ 3) และกลุ่มนักศึกษาชาวโซมาเลีย (ช้ันปีที่ 2) โดยในกลุ่มชั้นปีที่ 3 จะมีนักศึกษาชาวเนปาล 1 คน และในกลุ่มนักศึกษาชาว

โซมาเลีย มีนักศึกษาชาวเนปาล 1 คน ชาวศรีลังกา 1 คน ซ่ึงผู้ศึกษาใช้ภาษา Arabic กับนักศึกษาชาวโซมาเลียด้วยคําว่า “สวัสดี” 
และ “ขอบคุณ” สําหรับชาวอินเดีย เนปาล ศรีลังกา ก็ทักทายด้วยคําว่า “นมัสเต”  ส่วนนักศึกษาชาวไนจีเรีย กาน่า และกินีน้ันใช้

ภาษาอังกฤษทั่วไป ในกลุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 3 คนประกอบด้วยนักศึกษาชาวเนปาล นักศึกษาชาวภูฏาน และนักศึกษา     
ชาวฟิลิปปินส์ ผู้ศึกษาก็ใช้วิธีสร้างความเป็นกันเองที่แตกต่างกันออกไป ตามประสบการณ์และความสามารถของผู้ศึกษา เช่นผู้

ศึกษาสามารถร้องเพลงประกอบการ์ตูนอนิเมชั่นญี่ปุ่นในภาษา Tagalog ได้ ผู้ศึกษาก็ร้องเพลงให้ผู้ให้ข้อมูลหลักชาวฟิลิปปินส์ฟัง 
แล้วถามว่าผู้ให้ข้อมูลหลักว่า “เคยได้ยินไหม” สําหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ชาวเนปาล ก็เป็นการเล่าความประทับใจตอนบินไป

ทํางานและหยุดพักที่กาฐมาณฑุ พร้อมภาพถ่ายกับสถานที่ที่เคยไปมาเที่ยวชมมา ส่วนนักศึกษาชาวภูฏานก็ใช้วิธีสอบถามวิธีการ

เดินทางไปยังประเทศภูฏานเพ่ือการวางแผนท่องเที่ยวของผู้ศึกษาในอนาคต ซึ่งสามารถทําให้ผู้ให้ข้อมูลหลักเกิดความรู้สึก

ภาคภูมิใจ และไม่ถูกแบ่งแยกหรือรู้สึกไม่มีความสําคัญลงได้ ทําให้การสนทนากลุ่มได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่ม
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นักศึกษาชาวโซมาเลียและนักศึกษาชาวจีนที่มีความไม่ถนัดในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ผู้ศึกษาไม่เร่งรีบคาดคั้นเพ่ือ     
เอาคําตอบหรือเว้นจากการรับฟังคําตอบของผู้ให้ข้อมูลหลัก ที่ไม่สามารถอธิบายหรือตอบคําถามด้วยภาษาอังกฤษได้อย่าง

คล่องแคล่วเหมือนชาติอื่นๆ อย่างชาวฟิลิปปินส์ ชาวศรีลังกา และชาวเนปาล จึงทําให้การจัดสนทนากลุ่มเพ่ือเป็นเวทีในการเปลี่ยน

ผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินในผู้เรียนพหุวัฒนธรรมประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาต่างชาติ ในท้ายที่สุด 
ทุกคนก็ได้รับการเรียนรู้และเข้าใจถึงความหมายที่เป็นแก่นสําคัญของความปลอดภัยทางการบินว่า “Actually Aviation Safety is 
defined as the ways that each of people protect and prevent their own life and things away from any dangers 
that can be caused during doing the activities in Aviation. You are the one can control yourself the best to 
not doing anything that would harm yourself not the others. So Aviation Safety will exist because of you.” 
นอกจากน้ียังลดความขัดแย้งทางด้านวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มนักศึกษาชาวแอฟริกาและนักศึกษาชาวจีน ด้วยความไม่ถนัดภาษา

ของนักศึกษาชาวจีน ทําให้นักศึกษาชาวแอฟริกาแสดงออกในเชิงดูหมิ่นนักศึกษาชาวจีนว่าด้อยกว่าตน จะเห็นได้ว่าเวลานักศึกษา

ชาวจีนใช้เวลานานกว่าจะให้คําตอบ นักศึกษาชาวแอฟริกาจะรีบบอกผู้ศึกษาให้เรียกล่ามนักศึกษาภาษาจีนมาช่วยส่ือสารให้ เพราะ

คิดว่าผู้ให้ข้อมูลหลักชาวจีนไม่เข้าใจคําถาม ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาเข้าใจ และที่ชัดเจนที่สุดคือ กรณีของ D4 ที่ให้เหตุผล

ประกอบคําตอบของคําถามที่ 5.1 ฟังแล้วน่าขบขัน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักชาวแอฟริกาเกือบทุกคนหัวเราะกับการให้เหตุผลของ D4 ทั้ง

ที่คําตอบของ D4 เป็นผลที่เกิดจากการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบิน นั่นคือ “Myself”  กับเหตุผลที่ว่า “ตัว
ผมเป็นผู้ที่ทําให้เที่ยวบินนั้นเกิดความปลอดภัย เนื่องจากผมสามารถควบคุมตัวเองได้ อย่างเช่นคาดเข็มขัดที่น่ังนิรภัยขณะโดยสาร

เคร่ืองบิน แต่ผมไม่สามารถไปควบคุมคนอ่ืนๆได้” ทําให้ผู้ศึกษาต้องเปล่ียนวิธีการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ เพ่ือยืนยันคําตอบและ

เหตุผลของ D4 น้ันเป็นคําตอบที่เป็นความจริงและถูกต้องที่สุด ซ่ึงทําให้ D4 ได้รับการยอมรับจากผู้ศึกษาชาวแอฟริกา และ
แสดงออกได้ถึงความภาคภูมิใจ  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินในการศึกษาทางพหุวัฒนธรรม 

กรณีศึกษา: นักศึกษาสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังจะได้แจกแจงต่อไปน้ี 

1. ควรกระจายรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางการบินให้มีปริมาณเท่าเทียมกันในทุกช้ันปีทั้งสองหลักสูตร โดย
ผู้สอนจะต้องเน้นยํ้าความหมายของความปลอดภัยทางการบินในมิติของความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยทางการบินที่มีต่อ

ตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ใช้บริการทั่วไป และผู้โดยสาร อันจะนําไปสู่การเกิดจิตสํานึกความปลอดภัย

ทางการบินซึ่งเป็นทักษะความรู้ความสามารถที่สังคมอุตสาหกรรมการบินให้ความสําคัญและมีความต้องการสูง ทําให้ผู้เรียนได้รับ

โอกาสที่จะประสบความสําเร็จเทียบเท่ากับนักศึกษาไทยหลักสูตรภาษาไทย มีโอกาสในการถูกว่าจ้างและรับเข้าทํางานใน

อุตสาหกรรมการบินสูงขึ้น 
2. ควรมีการปรับปรุงการจัดรายวิชาและเนื้อหารายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

การบิน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยย้ายรายวิชา Aviation Safety and Security มาอยู่ในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 2 
เหมือนกับหลักสูตรภาษาไทย 

3. อาจารย์ผู้สอนทุกคนควรนําแนวคิดการเปล่ียนผ่านความรู้ (Transformative Knowledge) กระจายเข้าไปใช้ในการ

เรียนการสอนของทุกรายวิชา โดยเฉพาะการเปล่ียนผ่านความรู้ด้านความปลอดภัยทางการบินในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการบิน

ทั้งหมด ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องเน้นยํ้าความหมายของความปลอดภัยทางการบินในมิติของความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

ทางการบินที่มีต่อตนเอง ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หรือผู้ใช้บริการ ซ่ึงจะนําไปสู่การเกิดจิตสํานึกความปลอดภัย

ทางการบิน (Aviation Safety Mind) อันเป็นทักษะความรู้ความสามารถที่สังคมอุตสาหกรรมการบินให้ความสําคัญและมีความ

ต้องการสูง โดยช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของผู้เรียนหลังจากจบการศึกษาและประสบความสําเร็จจากการได้รับการตอบ

รับเข้าทํางานในองค์กร/หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินให้สูงข้ึน นอกจากนั้น อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดบรรยากาศการ
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เรียนการสอนที่เอื้อต่อการเปล่ียนผ่านความรู้ และต้องใช้เทคนิคการตั้งคําถามเชิงวิพากษ์ เพ่ือกระตุ้นกระบวนการความคิดของ

ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ บูรณาการศาสตร์วิชาและปรัชญาต่างๆจนนําไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ด้วยตัวของผู้เรียนเองได้ด้วย 
เน่ืองจากการเปล่ียนผ่านความรู้จะถูกอธิบายผ่านผู้นําทางปัญญาซ่ึงส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ผู้สอน และยังสามารถถูกอธิบายผ่าน

ผู้เรียนที่มีภาวะผู้นําทางปัญญาและได้รับการยอมรับในกลุ่มของผู้เรียนเองด้วย 
4. การสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยในระบบการคมนาคมขนส่งอื่นๆ หรือในอุตสาหกรรมอื่นๆ สามารถนําแนวคิด

การเปลี่ยนผ่านความรู้ (Transformative Knowledge) ไปปรับประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในองค์กร/หน่วยงาน

น้ันๆได้  
5. การบินเป็นศาสตร์ประยุกต์ที่มีความเป็นพหุวิทยาการสูง และเป็นศาสตร์ที่ควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาไปอย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญ สถาบันการศึกษาทางการบินซึ่งเป็นหน่วยงาน

การศึกษาที่มีสังคมแบบพหุวัฒนธรรมและเป็นอีกหนึ่งหน่วยของสังคมอุตสาหกรรมการบินที่ต้องเน้นการจัดหลักสูตรการเรียนสอน

ให้มีมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทางการบินในประเทศไทยปัจจุบันได้รับความสนใจ

จากนักศึกษาต่างชาติเดินทางเข้ามารับการศึกษาเก่ียวกับ “การบิน” มากข้ึน ด้วยเหตุผลเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษาและค่า

ครองชีพที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ทําให้สถาบันการศึกษาทางการบินของไทยเป็นที่หมายของนักศึกษาต่างชาติในการเรียนรู้

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมกับงานในอุตสาหกรรมการบิน 
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 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจากท่าน ดร.พนิดา ช่ืนชม อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้า

อิสระ ผู้ที่อุทิศเวลาการให้คําแนะนําและคําปรึกษาด้วยความเมตตา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆในการทําวิจัยจนเสร็จ

สมบูรณ์ นอกจากนี้การสนับสนุนจาก อาจารย์กนกวรรณ จ่ันจีน, อาจารย์กิตติกร เรืองขํา และอาจารย์สุภาวดี ธงภักดิ์ ยังเป็น

กําลังใจสําคัญในความสําเร็จของงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ อีกทั้งขอกราบ

ขอบพระคุณบิดามารดา และคู่สมรสผู้ให้กําลังใจในการทําวิจัยน้ีตลอดมา  
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การท่องเท่ียวเชิงอาหารเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวติชุมชนจังหวัดพังงา 
 

วิชัย เปรมมณีสกุล  และ วิทวัช โยวะผุย 
 
 

บทคัดย่อ 
 

ด้วยลักษณะสําคัญของแนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชน กอปรกับกระบวนการทางสังคมที่มุ่งการพัฒนาโดยมีคนใน

ชุมชนเป็นศูนย์กลาง การรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนท่ียึดม่ันต่อความเป็นธรรมในการจัดการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนในการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของชาวพังงา รวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้วยกระบวนการ

ส่งผ่านวัฒนธรรมไปสู่คนรุ่นต่อ ๆ ไป โดยเฉพาะอาหาร จึงเกิดความร่วมมือกันในการจัดการชุมชนให้ชุมชนมีอาชีพและมีรายได้

อย่างต่อเนื่อง ปราศจากการทําลายสิ่งแวดล้อม ทุกปัจจัยจําเป็นอย่างย่ิงต่อการก้าวไปสู่ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีปรากฏใน พังงาแห่งความสุข...สุขท่ีคุณสัมผัสได้ (2561) 
 
คําสําคัญ : การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา 
 

บทนํา 
 
การท่องเท่ียวกลายเป็น"เคร่ืองมือ"ท่ีรัฐบาลให้ความสําคัญเนื่องจากมีความสําคัญต่อการสร้างรายได้เพ่ือพัฒนา

ประเทศอย่างมากและยังเป็นรายได้ท่ีเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศและมีการกระจายไปในหลายภูมิภาคอย่างชัดเจน เช่นการ

เดินทาง ท่ีพักการซื้อของที่ระลึก ภัตตาคาร ร้านค้าจึงมีการประกอบกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวท้ังโดยทางตรงและ

ทางอ้อมขยายมากข้ึน(วีระศักดิ์ โควสุรัตน์: 2016, ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน) 
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยังสร้างรายได้จํานวนมหาศาลเข้าประเทศแต่ละประเทศท่ัวโลก อีกท้ังแนวโน้มของคนเดินทาง

ท่องเที่ยวท่ัวโลกกําลังขยายตัวและมีความน่าสนใจเป็นอย่างย่ิงต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยของเรา ให้
สามารถรองรับจํานวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ท่ีสําคัญการท่องเที่ยวนับได้ว่าเป็นเครื่องมือแห่งการพัฒนาที่

สําคัญ โดยองค์การท่องเท่ียวโลกแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2017 เป็นปีสากลแห่งการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนเพ่ือการ

พัฒนา (UNWTO: 2017) การท่องเท่ียวช่วยให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆและเกิดความยั่งยืนสามารถขจัดความอยากจนขจัด

ความอดอยาก ช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีของทุกคนส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้สร้างความเท่า

เทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน จัดการน้ําอย่างย่ังยืนและพร้อมใช้สําหรับทุกคนให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานที่ย่ังยืนได้ตาม

กําลังของตน และส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน การใช้การท่องเที่ยวเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและ

ประเทศชาติจึงเป็นแนวคิดท่ีสมควรให้ความสนใจจากทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน  
แนวคิดและรูปแบบของการท่องเท่ียวท่ีจะนําไปใช้ในการพัฒนาน้ันมีรูปแบบท่ีหลากหลาย การท่องเท่ียวโดยชุมชน 

(Community Based Tourism หรือ CBT) เป็นแนวคิดท่ีประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกใช้จัดการในชุมชนท้องถ่ิน ตลอด  2 ทศวรรษ

ท่ีผ่านมา โดยรูปแบบของการจัดการโดยคนในชุมชน หรือเจ้าของพ้ืนท่ี (Host Management) เช่น ประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ 
Etsuko (2008) แห่งมหาวิทยาลัย Okazaki Kobe ได้ศึกษาและพบว่า การท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นตัวแบบของการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ ซ่ึงมีองค์ประกอบสําคัญคือการมีส่วนร่วม การกระจายอํานาจ กระบวนการความร่วมมือ และความคิดสร้างสรรค์ใน
กลุ่มสังคม ท้ังนี้รูปแบบของการจัดการโดยชุมชนถูกคาดหวังว่าเป็นวิธีการจัดการท่องเท่ียวแบบหนึ่งที่มีศักยภาพ โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ และสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังทรัพยากรการท่องเที่ยว

ในตัวเอง (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559)และท่ามกลางกระแสท้องถ่ินนิยม ท่ีมุ่งเน้นให้มีการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 
และให้ความสําคัญกับสิทธิชุมชนท้องถิ่นเน้นการท่องเท่ียววิถีถิ่น รวมไปถึงอาหารการกินแบบท้องถ่ิน การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
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ได้รับความนิยม อีกท้ังยังเป็นกระแสการท่องเท่ียวไปปัจจุบัน จากงานสัมมนา “UNWTO World Forum on Gastronomy 
Tourism ครั้งท่ี 4” งานสัมมนาวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารระดับนานาชาติครั้งแรกของเอเชีย เพื่อส่งเสริม

ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย ท่ีกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 กรุงเทพมหานคร 
นายวีระศักด์ิ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พร้อมด้วยนายยุทธศักด์ิ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมงานในฐานะเจ้าภาพว่า “World Forum on Gastronomy Tourism” เป็นสัมมนาวิชาการด้าน

การท่องเท่ียวเชิงอาหารโดยความร่วมมือของ United Nation World Tourism Organization (UNWTO) และ Basque 
Culinary Center โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Harnessing the power of technology and new value 
propositions as drivers for a positive global impact” ซ่ึงการท่ีประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียท่ีได้รับเกียรติให้

เป็นเจ้าภาพจัดงานฯ ถือเป็นเหตุการณ์สําคัญของการท่องเท่ียวของไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยล่าสุดพบว่า มี
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารจากนานาชาติลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานแล้วถึง 567 คน ภายในงานฯ ประกอบด้วยการอภิปราย การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ซ่ึงเน้นการเชื่อมโยงอาหารเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีสามารถ

พัฒนาให้เกิดการท่องเท่ียวเชิงอาหารอย่างย่ังยืน  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานจากนานาชาติได้เลือกเดินทาง

สํารวจเส้นทางอาหารผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก 4 เส้นทาง ได้แก่ บางรัก นางเลิ้ง ตรอกข้าวเม่า และพระนคร 
และเส้นทางอาหารผสมผสานกับวัฒนธรรมและชุมชนจาก 4 เส้นทาง ได้แก่ ตลาดพลู ตลาดน้อย กุฎีจีน และคลองบางหลวง 
นอกจากน้ี นายยุทธศักด์ิ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2559 ท่ีผ่านมา นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติใช้จ่ายเกี่ยวกับ

อาหารและเครื่องด่ืมในประเทศไทยถึง 3.26 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้จากการท่องเท่ียวท้ังหมด การ
ท่องเท่ียวเชิงอาหารจึงเป็นกลยุทธ์การตลาดท่ีสําคัญอีกอย่างหนึ่งของ ททท. ภายใต้นโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” โดยในปีนี้ 
ททท. ยังได้วางแผนต่อยอดความสําเร็จจากการเปิดตัวคู่มือแนะนําร้านอาหารและท่ีพัก “มิชลิน ไกด์ กรุงเทพฯ” ไปยังจังหวัด

ปริมณฑล ภูเก็ต พังงา และเมืองหลักด้านท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพ่ือตอกยํ้าภาพลักษณ์ของไทยในฐานะแหล่งท่องเท่ียวเชิง

อาหารระดับโลกอีกด้วย (ข่าวสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 
จังหวัดพังงาครองแชมป์จังหวัดท่ีมีความสุขมากท่ีสุดต่อเนื่องกัน 2 ปี จากผลการสํารวจสถานการณ์สุขภาพจิตของ

คนไทยในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 และการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตลอด ปี พ.ศ. 2552–2553 และ
ตลอดเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา โครงการผู้นําแห่งอนาคต ภายใต้การดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์การเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งทํางานด้านการ

พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่ท้ังในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้

สังคมไทยเข้าใจและเห็นคุณค่าของการนํากระบวนทัศน์ใหม่ อันจะนําไปสู่จินตนาการและค่านิยมใหม่ในการเปล่ียนแปลง

ประเทศ หลากผู้คนหลายผู้นําท้ังระดับบุคคลองค์กรชุมชนท่ีได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการเรียนรู้ภาวะการนํากระบวนทัศน์ใหม่

หนึ่งในหลายบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพของโครงการฯ อย่างเห็นเป็นรูปธรรมจนสามารถขยาย

ผลกระทบออกไปอย่างวงกว้างคือ ไมตรี จงไกรจักร นายกสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุขและผู้จัดการมูลนิธิชุมชนไทย
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เครื่องมือท่ีใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวพังงาคือแนวคิดและรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการท่องเที่ยงเชิงอาหาร 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนขับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
(พังงาแห่งความสุข:2561) 

 
เนื้อหา 
ภูมิหลังพังงา 

เมืองพังงาหรือ จังหวัดพังงาเดิมเชื่อวันว่าชื่อ "เมืองภูงา" ตามชื่อเขางาหรือเขาพังงาหรือกราภูงา หรือ พังกา (ภาษามลายู 
แปลว่า ป่าน้ําภูงา) ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดพังงาปัจจุบัน เมืองภูงาเคยขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลท่ี 2 โดยชื่อ

เมืองภูงาปรากฏอยู่ในทําเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองข้ึนฝ่ายกรมพระสุรัสวดีฝ่ายซ้าย เมืองภูงานี้อาจจะตั้ง

ชื่อให้คล้องจองกับเมืองภูเก็ต และเหตุท่ีเมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานกันว่าน่าจะเนื่องมาจากชาวต่างชาติท่ีมา

ติดต่อซ้ือขายแร่ดีบุกคงออกเสียงเมืองภูงาเป็นเมืองพังงา เพราะแต่เดิมชาวต่างชาติเขียนชื่อเมืองภูงาว่า Phungaหรือ Punga
อ่านว่าภูงา หรือพังงา หรือ พังกา ก็ได้จังหวัดพังงาปัจจุบัน มีชุมชนขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่าเมือง 4 เมืองเป็นอย่างน้อย คือ เมืองพังงา 
เมืองตะกั่วป่า เมืองตะกั่วทุ่ง และเมืองคุระคุรอด (หรือคุระบุรี) ซ่ึงมีฐานะเป็นอําเภอต่างๆ เป็นชุมชนท่ีเกิดจากการขยายตัว

ของการผลิตและค้าแร่ดีบุกในสมัยอยุธยา อดีตชุมชนเหล่านี้มีฐานะเป็นเมืองขนาดเล็กข้ึนกับเมืองถลาง และอยู่ในความดูแล

ของหัวเมืองชายฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราช หรือไม่ก็ส่งขุนนางผู้ใหญ่จากเมืองหลวงออกไปปกครองโดยตรง 
เช่น ระหว่างปี พ.ศ. 2319 – 2352 จนกระทั่งพม่าเผาทําลายเมืองถลางและเมืองข้ึนเสียหายอย่างหนักในปี พ.ศ.2352 จึงมี
การรวบรวมผู้คนข้ึนใหม่ท่ีเมืองพังงา จากจุดนี้เองท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมืองพังงา ตะกั่วป่า และตะกั่วทุ่ง

ยุคใหม่หลังจากพม่าเผาทําลายเมืองถลาง ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง ในปี พ.ศ.2352 บ้านเมืองเสียหายอย่างหนัก ชาวเมืองแตกตื่นหลบหนี

พม่าไปอาศัยอยู่ในป่าดง และเมืองต่างๆ จึงไม่สามารถจัดต้ังเมืองถลางในเกาะภูเก็ตได้ ต้องใช้วิธีรวบรวมผู้คนท่ีเมืองพังงาก่อน 
ในปี พ.ศ.2354 พระยานครศรีธรรมราช (น้อย) เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากกรมหมื่นศักดิพลเสพย์  
ผู้กํากับราชการกรมพระสมุหกลาโหม ได้อาสาต่อทางราชธานีท่ีจะเป็นผู้จัดต้ังเมืองถลางข้ึนใหม่ ซ่ึงหวังที่จะได้ผลประโยชน์จาก

การทําเหมืองแร่ในเกาะภูเก็ต แต่เนื่องจาก “เมืองถลางยับเยินมาก ถึงจะจัดแจงต้ังได้แต่ใน 2 หรือ4 ปี ก็ยังหาเต็มภาคภูมิ

เหมือนแต่ก่อนไม่” จึงทําให้ทาฝ่ายรัฐบาลต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ซ่ึงในท่ีสุดก็ตัดสินใจให้พระยานครศรีธรรมราช (น้อย) 
เป็นแต่เพียงผู้ดูแลหัวเมืองถลางและเมืองขึ้นอ่ืนๆ ส่วนภารกิจในการจัดต้ังเมืองถลางที่พังงานั้นได้มอบให้พระวิเชียรภักดี (เจิม) 
อดีตยกกระบัตรเมืองตะกั่วทุ่งเป็นผู้ดําเนินการโดยตรง โดยแต่งต้ังให้พระวิเชียรภักดี (เจิม) เป็นผู้ว่าราชการเมืองถลางท่ีพังงา 
 

คณุภาพชีวิตชมุชน

การทอ่งเท่ียว
ชมุชน

การทอ่งเท่ียว
เชิงอาหาร

78

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



78 
 

 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนขับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
(พังงาแห่งความสุข:2561) 

 
เนื้อหา 
ภูมิหลังพังงา 
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แปลว่า ป่าน้ําภูงา) ตั้งอยู่ในตัวจังหวัดพังงาปัจจุบัน เมืองภูงาเคยขึ้นอยู่กับเมืองนครศรีธรรมราช ในสมัยรัชกาลท่ี 2 โดยชื่อ

เมืองภูงาปรากฏอยู่ในทําเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองข้ึนฝ่ายกรมพระสุรัสวดีฝ่ายซ้าย เมืองภูงานี้อาจจะต้ัง

ชื่อให้คล้องจองกับเมืองภูเก็ต และเหตุท่ีเมืองภูงากลายเป็นเมืองพังงานั้น สันนิษฐานกันว่าน่าจะเนื่องมาจากชาวต่างชาติท่ีมา
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ของหัวเมืองชายฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเมืองนครศรีธรรมราช หรือไม่ก็ส่งขุนนางผู้ใหญ่จากเมืองหลวงออกไปปกครองโดยตรง 
เช่น ระหว่างปี พ.ศ. 2319 – 2352 จนกระทั่งพม่าเผาทําลายเมืองถลางและเมืองขึ้นเสียหายอย่างหนักในปี พ.ศ.2352 จึงมี
การรวบรวมผู้คนข้ึนใหม่ท่ีเมืองพังงา จากจุดนี้เองท่ีเป็นจุดเริ่มต้นของเมืองต่างๆ โดยเฉพาะเมืองพังงา ตะก่ัวป่า และตะกั่วทุ่ง

ยุคใหม่หลังจากพม่าเผาทําลายเมืองถลาง ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง ในปี พ.ศ.2352 บ้านเมืองเสียหายอย่างหนัก ชาวเมืองแตกตื่นหลบหนี

พม่าไปอาศัยอยู่ในป่าดง และเมืองต่างๆ จึงไม่สามารถจัดต้ังเมืองถลางในเกาะภูเก็ตได้ ต้องใช้วิธีรวบรวมผู้คนที่เมืองพังงาก่อน 
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ในปีเดียวกันหลังจากปี พ.ศ.2352 ภัยจากการคุกคามของพม่าลดลงไปมาก มีแต่ส่งกองเรือลาดตระเวนออกมาจับคนเท่านั้น 
ไม่มีการส่งกองทัพใหญ่มาอีก  เพราะพม่าเริ่มขัดแย้งกับบริษัทอังกฤษในอินเดีย และในปี พ.ศ.2369  พม่ารบแพ้อังกฤษต้องสูญเสีย

มณฑลอาระกันและตะนาวศรีให้แก่อังกฤษ  ในระยะเดียวกันนั้นเอง ทางฝ่ายรัฐบาลจึงได้ย้ายผู้คนจากพังงาไปต้ังเมืองถลางขึ้นใหม่

ในปี พ.ศ.2367  และโปรดเกล้าฯ ให้พระยาไชยา (กลับ) ไปเป็นเจ้าเมืองพังงาระหว่างปี พ.ศ.2367 – 2383  ต่อมาพระยาไชยา (กลับ) 
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นานาชาติ 
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ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดพังงา 

ภูมิประเทศของจังหวัดพังงา ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีท่ีราบตามชายฝั่งทะเลที่ราบหุบเขา มีชายฝั่งทะเลยาว 
240 กิโลเมตร ตลอดแนวด้านตะวันตกมีเกาะแก่งประมาณ 105 เกาะ มีแม่น้ําลําคลอง และลําธารหลายสายกระจายอยู่ในเขต

อําเภอต่าง ๆ 
           พ้ืนที่มีลักษณะเป็นรูปยาวรีวางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใต้ มีความยาวประมาณ 113 กิโลเมตร มีความกว้าง

จากทิศตะวันออก – ตะวันตก ทางตอนเหนือของจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร และตอนใต้ ประมาณ 50 กิโลเมตร  
มีลักษณะภูมิประเทศดังนี้ 

          บริเวณเทือกเขาและที่ราบสูงทางด้านตะวันออก  บริเวณนี้ครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดมีลักษณะ

เป็นกลุ่มภูเขาน้อยใหญ่จํานวนมาก ท่ีวางตัวสลับซับซ้อน ทอดตัวยาวตามแนวเหนือ – ใต้ มีเทือกเขาท่ีสําคัญคือเทือกเขาภูเก็ต

ซ่ึงเป็นเทือกเขาที่ต่อเนื่องมาจากเทือกเขาตะนาวศรี มีความสูง 200 ถึง 1,050 เมตร จากระดับน้ําทะเล แนวสันเขานี้ใช้เป็น

เส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดกระบี่ บริเวณพ้ืนท่ีอําเภอเมือง ฯ อําเภอทับ

ปุด แหละบางส่วนของอําเภอกะปง 
บริเวณท่ีราบเชิงเขาตอนกลาง  บริเวณตอนกลางของพ้ืนท่ีตามแนวเหนือ-ใต้ มีลักษณะภูมิประเทศแบบท่ีราบเชิง

เขา พ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีความสูงประมาณ 20 – 120 เมตร จากระดับน้ําทะเล ได้แก่พ้ืนท่ีในเขตอําเภอเมือง ฯ อําเภอตะกั่วป่า 
และอําเภอท้ายเหมือง 
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 บริเวณที่รบชายฝ่ังทะเลด้านตะวันตกและด้านใต้  เป็นท่ีราบแคบ ๆ ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลยาวประมาณ 240
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีชายฝั่งทะเลของอําเภอคุระบุรี อําเภอตะก่ัวป่า อําเภอท้ายเหมือง อําเภอตะกั่วทุ่ง อําเภอเมือง ฯ 
และอําเภอทับปุด  

บริเวณท่ีราบดินตะกอนลําน้ํา  ได้แก่ บริเวณสองฝั่งคลองคึกคักและแม่น้ําตะกั่วป่าในเขตอําเภอตะกั่วป่า คลองวังทัง 
คลองห้วยทราย และคลองนาแฝก ในเขตอําเภอท้ายเหมือง คลองหล่อยุง คลองวัดเขา และคลองหินเขาในเขตอําเภอตะกั่วทุ่ง 
และแม่น้ําพังงาในเขตอําเภอเมือง ฯ 

 บริเวณเกาะนอกฝ่ังทะเล  จังหวัดพังงามีเกาะใหญ่น้อยประมาณ 105 เกาะ เกาะเหล่านี้เกิดจากการจมตัวของฝั่ง

ทะเลในอดีต ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่อําเภอตะกั่วป่า อําเภอตะกั่วทุ่ง อําเภอคุระบุรี และอําเภอเกาะยาว  

 
รูปภาพที่ 1 : แผนท่ีจังหวัดพังงา 

 
การเดินทางของพังงาแห่งความสุข 

ปัจจุบันจังหวัดพังงาแบ่งเขตการปกครองเป็น 8 อําเภอ 48 ตําบล 321 หมู่บ้าน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 41,704 ตารางกิโลเมตร 
เป็นพ้ืนท่ีทําการเกษตรประมาณร้อยละ 43 พ้ืนท่ีป่าไม้ร้อยละ 42 และเป็นพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ร้อยละ 15 ทางทิศเหนือติดจังหวัดระนอง 
ทางทิศใต้ตึกจังหวัดภูเก็ต ทิศตะวันออกติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกระบี่ ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามัน คนในพ้ืนท่ีร้อยละ 79 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมียางพาราและปาล์มน้ํามันเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก เกษตรกรร้อยละ 94 มีท่ีดินสําหรับอยู่อาศัยและ

การทํากินเป็นของตนเอง แม้ท่ีดินบางส่วนจะไม่มีเอกสิทธิท่ีดิน แต่ไม่มีหนี้สิน รองลงมาร้อยละ 12 มีอาชีพประมงและค้าขาย

ท้ังขายส่งและขายปลีก ร้อยละ 9 ทําอาชีพเก่ียวกับการบริการด้านการท่องเท่ียว ด้วยวิถีการทําเกษตรทําให้คนพังงาใช้ชีวิต

อย่างเรียบง่าย เป็นนายของตนเองมีหนี้สินน้อยมีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและในพ้ืนท่ีมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงจํานวน

มากทั้งทางทะเล และปากเขาลําเนาไพร จึงนับได้ว่าคนพังงามีความม่ันคงในอาชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี แต่อีกด้านหนึ่ง การเป็น

ผู้ประกอบการรายเล็กที่ ทํากันเองในระดับครัวเรือน ทําให้ มีการจ้างแรงงานภายนอกเข้ามาเป็นระยะๆ เม่ือผสม 
รวมกับมีแหล่งท่องเท่ียวขึ้นชื่อ จึงดึงดูดให้คนต่างถิ่นต่างจังหวัดเข้ามาใช้ประโยชน์จะทรัพยากรในพ้ืนท่ี ปัญหาท่ีตามมาคือคน

พ้ืนถ่ินเริ่มขายท่ีดินให้ชาวต่างชาติและการแพร่ระบาดของยาเสพติด ท่ีสร้างความกังวลใจให้คนพังงาเป็นอย่างมาก 
ย่างก้าวของการถนอมรักษาความเป็นเมืองแห่งความสุข นอกเหนือจากรากของวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรท่ีอุดม

สมบูรณ์ในพื้นท่ีแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทํางานร่วมกันขององค์กรภาคีต่างๆท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนเป็น

ความสัมพันธ์ท่ีเก้ือกูลให้เกิดความ เข้มแข็งของพลเมืองโดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่เริ่มต้นเม่ือ 10 กว่าปีท่ีผ่านมา 
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ท้ังขายส่งและขายปลีก ร้อยละ 9 ทําอาชีพเกี่ยวกับการบริการด้านการท่องเท่ียว ด้วยวิถีการทําเกษตรทําให้คนพังงาใช้ชีวิต

อย่างเรียบง่าย เป็นนายของตนเองมีหนี้สินน้อยมีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและในพ้ืนท่ีมีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงจํานวน

มากทั้งทางทะเล และปากเขาลําเนาไพร จึงนับได้ว่าคนพังงามีความม่ันคงในอาชีพและคุณภาพชีวิตท่ีดี แต่อีกด้านหนึ่ง การเป็น

ผู้ประกอบการรายเล็กท่ี ทํากันเองในระดับครัวเรือน ทําให้ มีการจ้างแรงงานภายนอกเข้ามาเป็นระยะๆ เม่ือผสม 
รวมกับมีแหล่งท่องเท่ียวขึ้นชื่อ จึงดึงดูดให้คนต่างถิ่นต่างจังหวัดเข้ามาใช้ประโยชน์จะทรัพยากรในพ้ืนท่ี ปัญหาท่ีตามมาคือคน

พ้ืนถ่ินเริ่มขายท่ีดินให้ชาวต่างชาติและการแพร่ระบาดของยาเสพติด ท่ีสร้างความกังวลใจให้คนพังงาเป็นอย่างมาก 
ย่างก้าวของการถนอมรักษาความเป็นเมืองแห่งความสุข นอกเหนือจากรากของวัฒนธรรมและฐานทรัพยากรท่ีอุดม

สมบูรณ์ในพื้นท่ีแล้ว คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการทํางานร่วมกันขององค์กรภาคีต่างๆท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนเป็น

ความสัมพันธ์ท่ีเก้ือกูลให้เกิดความ เข้มแข็งของพลเมืองโดยเฉพาะภาคประชาสังคมที่เริ่มต้นเม่ือ 10 กว่าปีท่ีผ่านมา 
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แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้อง 
 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิตมีบทบาทสําคัญทั้งในด้านความผาสุกของมนุษย์ในการดํารงชีวิตและการสร้างผลงานที่มีคุณค่าเรื่อง

ความสุขและคุณภาพชีวิต ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ ความสุขของชีวิตได้มีการกล่าวกันมาต้ังแต่ยุคอริสโตเติล แต่ก็เป็นความหมายในเชิง 
“จริยธรรม” ซ่ึงเป็นความหมายที่ได้รับอิทธิพลแนวความคิดของทางตะวันตก ในการให้ความหมายในเชิงระบบของ “ความสุข” 
อริสโตเติล ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางท่ีนําไปสู่ความผาสุกหรือท่ีเรียกว่า “Eudemonia” ซ่ึงต่อมาได้เปลี่ยนให้เป็นคําศัพท์สมัยใหม่

คือ “Happiness” และได้นํามาหลอมรวมเข้ากับความคิดของนักปรัชญาตะวันตกด้วย  ในช่วงปี พ.ศ. 2483-2492 (ทศวรรษ 1940) 
รัฐบาลของประเทศทางตะวันตกได้พัฒนานโยบายในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2478 
ดร.เอส.ปาร์คส คัดแมน รัฐมนตรีผู้นับถือนิกายคริสเตียนแองโกลอเมริกัน ผู้มีชื่อเสียง ได้ศึกษาความท้าทายของความสุขและค้นหา 
“ความสุข” ในมิติต่างๆ ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสุขภาพ การเมือง การทํางานและค่าจ้าง ความรัก ชีวิตประจําวัน มิตรภาพ 
จินตนาการ ดนตรี วรรณกรรม สวัสดิการสังคม ตลอดจนด้านศาสนา (Oliver,1996) 
 
Maslow’s Hierarchy of Needs 

พัฒนาการทางด้านแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตมีความเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ในช่วง ปี พ.ศ. 2493-2502 
(ทศวรรษ 1950) มาสโลว์ได้ทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์และได้พัฒนา ทฤษฎีลําดับขั้น

ความต้องการของมนุษย์ (Maslow’ Hierarchy of Needs Theory)  สรุปได้ว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีรากฐานมาจากความ

ต้องการ ซ่ึงในเบื้องต้นลําดับไว้เป็น 5 ระดับ  เม่ือมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการในข้ันต้นแล้ว ก็จะมีความปรารถนา

ในขั้นสูงข้ันไปตามลําดับ แต่ถ้าความต้องการนั้นยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเกิดความเครียด นําไปสู่แรงกระตุ้นให้เกิดแรง

ขับเคล่ือนหาวิธีการ หรือแสดงพฤติกรรมที่นําไปสู่ผลลัพธ์ท่ีต้องการเพื่อลดความตึงเครียดหรือตอบสนองความพึงพอใจน้ัน การ
ท่ีผู้บริหารองค์กรภาครัฐเข้าใจเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของมนุษย์จะช่วยให้สามารถสร้างเหตุปัจจัยเพ่ือส่งเสริมให้

บุคลากร มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ท้ังในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร การให้บริการแก่

ประชาชนและบุคลากรทํางานอย่างมีความสุข และมีแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาตนเอง และทํางานอย่างเต็มศักยภาพ 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา 

จาก พังงาแห่งความสุข(2561) มีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในพ้ืนท่ี 16 ตําบลใน 8 อําเภอ โดยแต่ละพื้นท่ีมีความ

คล้ายคร่ึงกันท้ังเรื่องบริบทพื้นท่ีอาชีพและสภาพแวดล้อม จนได้ข้อตกลงของแต่ละอําเภอและนํามายกระดับเป็นร่าง

ยุทธศาสตร์ 10 ข้อเพ่ือให้เป็น “พังงาแห่งความสขุ” คือ 
1. การสร้างระบบเศรษฐกิจท่ียังยืนกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมท้ังการท่องเที่ยว เกษตร ประมงและอุตสาหกรรม 
2. การสร้างระบบการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาตามวิถีชุมชน 
3. การสร้างความม่ันคงในท่ีดินทํากินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรม 
4. การสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

รวมทั้งนโยบายการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
5. การสร้างระบบการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ตามความหลากหลาย รวมกลุ่มชาติพันธ์ุ

และอัตลักษณ์คนพังงา 
6. การสร้างระบบความร่วมมือสุพรรณงามเมืองปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
7. การสร้างระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อลดอบายมุข ยาเสพติด สร้างครอบครัวแห่งความสุข 
8. การส่งเสริมสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิการสังคม โดยความร่วมมือ 4 ฝ่าย ( ชุมชน ท้องถ่ิน รัฐ เอกชน) 
9. การส่งเสริมระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ความเท่าเทียมในระบบการดูแลสุขภาพอย่างมีส่วนร่วม 

10. การสร้างระบบการเมืองภาคพลเมือง ประชาธิปไตยชุมชนการ มีส่วนร่วมให้เกิดธรรมาภิบาล 
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แนวคิดการจดัการการท่องเท่ียว 
 
แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การจัดการท่องเท่ียว โดยท่ัวไปมีเป้าหมายในการดึงนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆมากขึ้น 
และทําให้นักท่องเท่ียวเพ่ิมการใช้จ่ายมากข้ึน เช่นเดียวกับแนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงได้มีแนวทางในการจัดการดังนี้  
(รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2547) โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญด้วยกัน 4 ข้อดังนี้ 1. การดําเนินธุรกิจท่องเที่ยว ต้องตระหนักถึง

ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในด้าน พ้ืนท่ีของแหล่งท่องเท่ียว สภาพธรรมชาติ สมาชิกในชุมชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่อการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงควรกําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวท่ีต้องการ

เข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละวัน2. การดําเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเชิงลบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ควรให้ความสําคัญและหลีกเลี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ต้องมีการประสานงานในการทํางาน และจัดการร่วมกัน เพ่ือลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 
ระบบนิเวศวิทยาขนบธรรมเนียม และประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม4. การดําเนินธุรกิจการท่องเท่ียวต้องคํานึงถึง ปัจจัยท่ีสําคัญท่ี

ส่งผลต่อความกินดีอยู่ดีของคนในชุมชน เช่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถ่ินให้สามารถใช้ได้ต่อไปอย่างย่ังยืน 
ตลอดจนการประสานโครงการ การกําหนดแผนงาน และนโยบายต่างๆให้สอดประสานรับกับการจัดการท่องเที่ยว 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community-based Tourism) หมายถึง "ทางเลือกในการจัดการท่องเท่ียวท่ีชุมชนเข้ามา

กําหนดทิศทางของการท่องเที่ยวบนฐานคิดท่ีว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยว 
โดยการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินด้านต่างๆ ไม่ว่า ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิต
ของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มี

ความรู้ความสามารถและบทบาทที่สําคัญในการตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน การสรุปบทเรียนและมุ่งเน้นให้เกิดความ

ย่ังยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นสําคัญ" ท้ังนี้

ความหมายเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้ถูกเขียนข้ึนภายใต้ข้อสรุปท่ีเกิดจากการดําเนินงานวิจัยการท่องเท่ียวโดยชุมชน ของชุมชน 
และเพื่อชุมชน อันเป็นความพยายามของชุมชนเองท่ีจะสร้างอัตตลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว (Tourism Identity) ให้กับพื้นท่ี

ทางสังคมของชุมชนท่ีถูกท่องเที่ยว (สนิธ์ุ สโรบล, 2559) 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) เป็นการท่องเท่ียวทีเกิดจากกระแสการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ซ่ึงผลักดันให้เกิดกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการสร้างระบบและกลไก

ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม คงรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ

ท้องถิ่นตนเองไว้ โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม สําหรับความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีนักวิชาการ

และนักปฏิบัติจากหลากหลายแหล่งได้นิยามไว้ดังเช่น การท่องเท่ียวคํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการ
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แนวคิดการจดัการการท่องเท่ียว 
 
แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การจัดการท่องเท่ียว โดยท่ัวไปมีเป้าหมายในการดึงนักท่องเท่ียวให้เข้ามาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆมากขึ้น 
และทําให้นักท่องเท่ียวเพ่ิมการใช้จ่ายมากข้ึน เช่นเดียวกับแนวคิดการท่องเท่ียวโดยชุมชนจึงได้มีแนวทางในการจัดการดังนี้  
(รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, 2547) โดยมีองค์ประกอบที่สําคัญด้วยกัน 4 ข้อดังนี้ 1. การดําเนินธุรกิจท่องเที่ยว ต้องตระหนักถึง

ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวในด้าน พ้ืนท่ีของแหล่งท่องเท่ียว สภาพธรรมชาติ สมาชิกในชุมชน ขนบธรรมเนียม

ประเพณี และวิถีชีวิตของคนในชุมชนต่อการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงควรกําหนดจํานวนนักท่องเที่ยวท่ีต้องการ

เข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละวัน2. การดําเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเชิงลบต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ควรให้ความสําคัญและหลีกเลี่ยงท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ต้องมีการประสานงานในการทํางาน และจัดการร่วมกัน เพ่ือลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อวิถีการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 
ระบบนิเวศวิทยาขนบธรรมเนียม และประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม4. การดําเนินธุรกิจการท่องเท่ียวต้องคํานึงถึง ปัจจัยท่ีสําคัญท่ี

ส่งผลต่อความกินดีอยู่ดีของคนในชุมชน เช่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้สามารถใช้ได้ต่อไปอย่างย่ังยืน 
ตลอดจนการประสานโครงการ การกําหนดแผนงาน และนโยบายต่างๆให้สอดประสานรับกับการจัดการท่องเที่ยว 

การท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community-based Tourism) หมายถึง "ทางเลือกในการจัดการท่องเท่ียวที่ชุมชนเข้ามา

กําหนดทิศทางของการท่องเที่ยวบนฐานคิดท่ีว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้เสียจากการท่องเที่ยว 
โดยการนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินด้านต่างๆ ไม่ว่า ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและวิถีการผลิต
ของชุมชนมาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มี

ความรู้ความสามารถและบทบาทที่สําคัญในการตัดสินใจ การวางแผน การดําเนินงาน การสรุปบทเรียนและมุ่งเน้นให้เกิดความ

ย่ังยืนสู่คนรุ่นลูกหลานและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นสําคัญ" ท้ังนี้

ความหมายเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้ถูกเขียนข้ึนภายใต้ข้อสรุปท่ีเกิดจากการดําเนินงานวิจัยการท่องเท่ียวโดยชุมชน ของชุมชน 
และเพื่อชุมชน อันเป็นความพยายามของชุมชนเองท่ีจะสร้างอัตตลักษณ์ด้านการท่องเท่ียว (Tourism Identity) ให้กับพ้ืนท่ี

ทางสังคมของชุมชนท่ีถูกท่องเที่ยว (สนิธ์ุ สโรบล, 2559) 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism: CBT) เป็นการท่องเท่ียวทีเกิดจากกระแสการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ซ่ึงผลักดันให้เกิดกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการสร้างระบบและกลไก

ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม คงรักษาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ

ท้องถ่ินตนเองไว้ โดยมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม สําหรับความหมายของการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้มีนักวิชาการ

และนักปฏิบัติจากหลากหลายแหล่งได้นิยามไว้ดังเช่น การท่องเท่ียวคํานึงถึงความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้แก่ผู้มาเยือน (พจนา สวนศรี. 2540: 14)  
องค์ประกอบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนองค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีอยู่ 4 ด้าน คือ  

1.ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2.องค์กรชุมชน 3.การจัดการ 4.การเรียนรู้ ประเด็นสําคัญของแต่ละองค์ประกอบของ

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2559) อธิบายได้ดังต่อไปน้ี 
 1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 
  1.1 ชุมชนมีฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์และมีวิถีการผลิตท่ีพ่ึงพาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน 
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 3. ด้านการจัดการ 
  3.1 มีกฎ-กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
  3.2 มีองค์กรหรือกลไกในการท างานเพ่ือจัดการการท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับการ

พัฒนาชุมชนโดยรวมได้ 
  3.3 มีการกระจายผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม 
  3.4 มีกองทุนท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
 4. ด้านการเรียนรู้ 
  4.1  ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 
  4.2 มีระบบจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบา้นกับผู้มาเยือน 
  4.3 สร้างจิตสํานึกเรือ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ท้ังในส่วนของชาวบ้านและผู้มาเยือน 
 
หลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ท่ีใช้การท่องเที่ยวเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาชุมชนมีหลักการ (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 
2559) ดังนี้ 1. ชุมชนเป็นเจ้าของ 2. ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและตัดสินใจ 3. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต 5. มีความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 6. คงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 7. ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่าง

คนต่างวัฒนธรรม 8. เคารพในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 9. เกิดผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมแก่คนท้องถิ่น 
10. มีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชนการท่ีจะให้ชุมชนดําเนินการท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น 
จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการการท่องเท่ียวสร้างความเข้าใจในความแตกต่าง

ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเท่ียวทั่วไป กระตุ้นให้คนในสังคมเห็นความสําคัญและเป็นนักท่องเที่ยวท่ีสนใจการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน 
ความแตกต่างระหว่างการท่องเท่ียวโดยชุมชนกับการท่องเท่ียวรูปแบบอ่ืนสถาบันการท่องเท่ียวโดยชุมชน (2559) 

อธิบายว่า Ecotourism ภาษาราชการเรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” แต่หลายชุมชนหรือหลายองค์กร เรียก “การท่องเที่ยว 
เชิงอนุรักษ์” ความแตกต่างของ Ecotourism กับการท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) คือการท่องเท่ียวโดยชุมชน (CBT) เน้นท่ี

ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการทํางานแต่ Ecotourism มีธรรมชาติเป็นศูนย์กลาง ชุมชนเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่ง Homestay 
ภาษาราชการเรียกว่า “ท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท” มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) คือ เน้นบ้านเป็น

ศูนย์กลาง แต่การท่องเท่ียวโดยชุมชนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนในรูปองค์กร

ชุมชนจะพักค้างคืนในชุมชนในรูปแบบท่ีชุมชนจัดการ อาทิโฮมสเตย์ รีสอร์ทชุมชน ตั้งแคมป์หรือไม่ค้างคืนก็ได้การท่องเท่ียว

โดยชุมชน เป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้านในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียว 
ในขณะเดียวกันในภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เข้าไปมีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่

ของการท่องเท่ียวให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อนความสนุกสนาน และความบันเทิง เป็นการท่องเท่ียวโดยชุมชนได้เข้าไป

มีบทบาทในการสร้างคุณภาพใหม่ของการท่องเที่ยวให้มีความหมายมากกว่าการพักผ่อนความสนุกสนาน และความบันเทิง เป็น

การท่องเท่ียวเพื่อการอนุรักษ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันการรับรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเท่ียวคือหัวใจ

ของการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน ดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัยของ Ellis (2014) เ รื่ อ ง The legacy of war for 
community-based tourism development: learnings from Cambodia ศึกษาเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยชุมชนใน

กัมพูชา พบว่าชุมชนรับรู้เรื่องกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในชุมชน เช่นโฮมสเตย์กับกิจกรรมท่ีเสนอแก่นักท่องเท่ียว และอาหาร

ผ่านคณะกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนเท่านั้น ไม่รวมถึงกิจกรรมในการซ้ือของในตลาดของนักท่องเที่ยว หรือใช้บริการอื่น ๆ 
ในชุมชน ซ่ึงมีท้ังนักท่องเท่ียวอิสระและมากับทัวร์ท่ีใช้บริการของกรรมการท่องเท่ียวในชุมชนท้ังสิ้น การรับรู้ท่ีขาดหายไปมีผล

ต่อรายได้ของชุมชนโดยเฉพาะคนที่มีรายได้โดยตรงจากนักท่องเที่ยว และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวม นอกจากนั้น
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ชุมชนยังมีรายได้ทางอ้อมจากธุรกิจหรือองค์กรทางการศึกษา วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงโอกาสทาง

เศรษฐกิจและสังคมของผู้มีส่วนร่วมโดยตรงและคนในชุมชนท่ีไม่มีส่วนร่วมก็ตาม 
จากผลการวิจัยของ Ellis ชี้ให้เห็นว่า การจัดการการท่องเท่ียวตามแนวคิดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งผลต่อมิติ

ทางสังคม คือความสมัครสมานกลมเกลียวและความสัมพันธ์ท่ีดีในชุมชน หากสมาชิกในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง กรรมการหรือผู้นําชุมชนคือส่วนสําคัญอย่างมากต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วม ซ่ึงนําไปสู่

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคล ครวัเรือน และชุมชน 6 โดยรวมอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับงานวิจัยในประเทศไทย

ของอภิวัฒน์ ภูริศิวารักษ์ (2553) เร่ือง การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ศึกษาพ้ืนท่ี บ้านฝั่งท่า ตําบลวังก์พงอําเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเท่ียวของชุมชน การจัดการผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และการมีส่วนร่วมในการ

จัดการท่องเที่ยวของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชมรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 

เป็นการท่องเที่ยวท่ีผสมผสานธรรมชาติ สถานที่ แหล่งท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนใน

พ้ืนที่ของท้องถ่ินนั้น เพ่ือให้การเข้าถึงทรัพยากรท่องเท่ียว การเป็นเจ้าบ้านท่ีดีและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะ

ของพ้ืนที่นั้น รวมเป็นประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับการท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีหลากหลาย ในรูปแบบของการ

ท่องเที่ยวผสมผสานกับการสรรหาแหล่งอาหารอร่อยควบคู่ไปพร้อมๆ กัน ซ่ึงสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถ

ถ่ายทอดและบอกต่อๆ กันไปได้ Gastronomy Tourism หมายถึงรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นประสบการณ์เกี่ยวกับมรดก

ของท้องถ่ิน (Local heritage) ผ่านการเรียนรู้โดยใช้อาหารท้องถ่ินเป็นสื่อกลาง (Kesimoglu, 2015) และเป็นการท่องเที่ยว

เชิงอาหาร (Food Tourism) หมายถึงรูปแบบท่องเที่ยวเพ่ือค้นหาประสบการณ์การรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีแตกต่าง 
ไม่ว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางระยะใกล้หรือไกล (World Food Travel Association, 2015) 

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ได้รับความนิยมชื่นชอบขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะการกลุ่ม

นักท่องเที่ยวทางเลือกซ่ึงนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มักแสวงหาความสุนทรีย์และความจริงแท้ (Authenticity) จากการท่องเท่ียวไปใน

สถานที่ต่างๆ ทําให้เกิดกระแสตามหาความหลัง (Nostalgia) และความอยู่ดีมีสุข (Well-being)(ประภัสสร วรรธนภูติ และคณะ, 
2560 :7)  อธิบายถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ทําให้เกิดแรงจูงใจของนกัท่องเที่ยว ดังน้ี 
 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวท่ีเลือกท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
 - การแสดงออกถึงตัวตน (Self-expression) 
  ความต้องการแสดงความแตกต่าง ความโดดเด่นและความเป็นตัวตน 
 - ความสงสัยและใฝ่รู้ (Curiosity)  
  ความต้องการที่จะหาความรู้และค้นพบอะไรใหม่ๆ เพ่ือบ่งบอกถึงการศึกษาและความรู้ท่ีมีอยู่ 
 - การสืบค้นจากรากฐาน (Grounded) 
  ความต้องการที่จะด่ืมด่ํากับรากเหง้าของอาหารในชนบทที่ซ่ึงสามารถศึกษาวิธีการในการผลิตอาหาร 
 - ความร่ืนรมย์ (Pleasurable Experience) 
  ความต้องการที่จะเติมเต็มความสุขทางความรู้สึกและสัมผัส และประสบการณ์ในการกินอาหาร 
 - ความกังวลใจ (Anxiety) 
  ความต้องการที่จะพักผ่อนหรือผ่อนคลายด้วยการกินอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่างการท่องเที่ยวและ 
  หลีกหนีชีวิตประจําวันด้วยการกินอาหารพื้นเมืองและอาหารที่คุ้นเคยในอดีตแต่ไม่ได้กินเป็นประจํา 
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน 
 - ประสบการณ์ด้านอาหารสามารถส่งเสริมการพัฒนาทางวัฒนธรรมท้องถ่ินได้โดยตรง  ด้วยการสร้างต้นทุนทาง

วัฒนธรรมท่ีจําเป็นต้องใช้ในการสร้าง และสืบสานการผลิตและการบริโภคทางวัฒนธรรมนั้น ๆ 
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ชุมชนยังมีรายได้ทางอ้อมจากธุรกิจหรือองค์กรทางการศึกษา วัฒนธรรม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงโอกาสทาง

เศรษฐกิจและสังคมของผู้มีส่วนร่วมโดยตรงและคนในชุมชนท่ีไม่มีส่วนร่วมก็ตาม 
จากผลการวิจัยของ Ellis ชี้ให้เห็นว่า การจัดการการท่องเท่ียวตามแนวคิดของการท่องเที่ยวโดยชุมชนส่งผลต่อมิติ

ทางสังคม คือความสมัครสมานกลมเกลียวและความสัมพันธ์ท่ีดีในชุมชน หากสมาชิกในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลและมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง กรรมการหรือผู้นําชุมชนคือส่วนสําคัญอย่างมากต่อการรับรู้และการมีส่วนร่วม ซ่ึงนําไปสู่

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคล ครวัเรือน และชุมชน 6 โดยรวมอย่างแน่นอน เช่นเดียวกับงานวิจัยในประเทศไทย

ของอภิวัฒน์ ภูริศิวารักษ์ (2553) เร่ือง การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน ศึกษาพ้ืนที่ บ้านฝั่งท่า ตําบลวังก์พงอําเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศึกษารูปแบบการจัดการท่องเท่ียวของชุมชน การจัดการผลกระทบท่ีเกิดข้ึน และการมีส่วนร่วมในการ

จัดการท่องเที่ยวของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า ชมรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) 

เป็นการท่องเที่ยวท่ีผสมผสานธรรมชาติ สถานที่ แหล่งท่องเท่ียวของพ้ืนท่ี รวมถึงวัฒนธรรมและประเพณีของคนใน

พ้ืนท่ีของท้องถ่ินนั้น เพ่ือให้การเข้าถึงทรัพยากรท่องเท่ียว การเป็นเจ้าบ้านท่ีดีและแสดงออกถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์เฉพาะ

ของพ้ืนท่ีนั้น รวมเป็นประสบการณ์ให้กับนักท่องเท่ียวได้สัมผัสกับการท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีหลากหลาย ในรูปแบบของการ

ท่องเที่ยวผสมผสานกับการสรรหาแหล่งอาหารอร่อยควบคู่ไปพร้อมๆ กัน ซ่ึงสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถ

ถ่ายทอดและบอกต่อๆ กันไปได้ Gastronomy Tourism หมายถึงรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมุ่งเน้นประสบการณ์เกี่ยวกับมรดก

ของท้องถ่ิน (Local heritage) ผ่านการเรียนรู้โดยใช้อาหารท้องถ่ินเป็นสื่อกลาง (Kesimoglu, 2015) และเป็นการท่องเที่ยว

เชิงอาหาร (Food Tourism) หมายถึงรูปแบบท่องเที่ยวเพ่ือค้นหาประสบการณ์การรับประทานอาหารและเคร่ืองดื่มที่แตกต่าง 
ไม่ว่าจะเป็นจุดหมายปลายทางระยะใกล้หรือไกล (World Food Travel Association, 2015) 

การท่องเท่ียวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) ได้รับความนิยมชื่นชอบขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะการกลุ่ม

นักท่องเที่ยวทางเลือกซ่ึงนักท่องเท่ียวกลุ่มนี้มักแสวงหาความสุนทรีย์และความจริงแท้ (Authenticity) จากการท่องเที่ยวไปใน

สถานที่ต่างๆ ทําให้เกิดกระแสตามหาความหลัง (Nostalgia) และความอยู่ดีมีสุข (Well-being)(ประภัสสร วรรธนภูติ และคณะ, 
2560 :7)  อธิบายถึงการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ทําให้เกิดแรงจูงใจของนกัท่องเที่ยว ดังนี้ 
 แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวท่ีเลือกท่องเที่ยวเชิงอาหาร  
 - การแสดงออกถึงตัวตน (Self-expression) 
  ความต้องการแสดงความแตกต่าง ความโดดเด่นและความเป็นตัวตน 
 - ความสงสัยและใฝ่รู้ (Curiosity)  
  ความต้องการที่จะหาความรู้และค้นพบอะไรใหม่ๆ เพ่ือบ่งบอกถึงการศึกษาและความรู้ท่ีมีอยู่ 
 - การสืบค้นจากรากฐาน (Grounded) 
  ความต้องการที่จะด่ืมดํ่ากับรากเหง้าของอาหารในชนบทที่ซ่ึงสามารถศึกษาวิธีการในการผลิตอาหาร 
 - ความร่ืนรมย์ (Pleasurable Experience) 
  ความต้องการที่จะเติมเต็มความสุขทางความรู้สึกและสัมผัส และประสบการณ์ในการกินอาหาร 
 - ความกังวลใจ (Anxiety) 
  ความต้องการที่จะพักผ่อนหรือผ่อนคลายด้วยการกินอาหารและเคร่ืองด่ืมระหว่างการท่องเที่ยวและ 
  หลีกหนีชีวิตประจําวันด้วยการกินอาหารพื้นเมืองและอาหารที่คุ้นเคยในอดีตแต่ไม่ได้กินเป็นประจํา 
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและชุมชน 
 - ประสบการณ์ด้านอาหารสามารถส่งเสริมการพัฒนาทางวัฒนธรรมท้องถ่ินได้โดยตรง  ด้วยการสร้างต้นทุนทาง

วัฒนธรรมท่ีจําเป็นต้องใช้ในการสร้าง และสืบสานการผลิตและการบริโภคทางวัฒนธรรมนั้น ๆ 
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 การสร้างมูลค่าเพ่ิมนั้นควรมาจากฐาน ควรมาจากราก มาจากวิถีถิ่น วิถีไทย อย่างแท้จริง กระบวนการ

พัฒนาการสร้างคุณค่า มูลค่าให้กับสินค้าเพ่ือท่องเที่ยว ให้กับสินค้าไทย รวมถึงอาหารประจําถิ่น สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือ

กระบวนการสืบค้นเพื่อให้รู้สึก ถึงรากเหง้า ท่ีมาของประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม การละเล่น การแสดงต่างๆ ว่ามีท่ีมาอย่างไร 
โดยในกระบวนสืบค้นดังกล่าว ก็สามารถทําได้โดยการทําการวิจัย ค้นคว้าเอกสาร หลักฐาน บันทึกต่างๆ ในชุมชนผ่านเยาวชน 
ศิลปินท้องถิ่น Artisan Chef ทํางานร่วมกับคนในชุมชน พ่อครัว แม่ครัวในชุมชน การขับเคลื่อนการพัฒนา เปลี่ยนแปลงเรื่อง  
ใด ๆ ก็ตามต้องมีผู้ริเร่ิม ผู้นําท่ีเห็นความสําคัญ สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืน โดยใช้การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนเพื่อสร้างความย่ังยืนให้กับท้องถ่ิน ชุมชน   
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สร้างคุณค่า มูลค่าให้กับสินค้าเพื่อท่องเที่ยว ให้กับสินค้าไทย รวมถึงอาหารประจําถ่ิน สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดคือกระบวนการสืบค้น
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ดังกล่าว ก็สามารถทําได้โดยการทําการวิจัย ค้นคว้าเอกสาร หลักฐาน บันทึกต่างๆ ในชุมชนผ่านเยาวชน ศิลปินท้องถ่ิน Artisan 
Chef ทํางานร่วมกับคนในชุมชน พ่อครัว แม่ครัวในชุมชนการขับเคล่ือนการพัฒนา เปลี่ยนแปลงเรื่องใด ๆ ก็ตามต้องมีผู้ริเริ่ม ผู้นําท่ี
เห็นความสําคัญ สร้างให้เกิดการเปล่ียนแปลง เป็นตัวขับเคลื่อนการสร้างความยั่งยืน โดยใช้การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เป็นเคร่ืองมือ

ในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างความย่ังยืนให้กับท้องถ่ิน ชุมชน 
 

บทสรปุ 
 
 แนวคิดและรูปแบบการท่องเท่ียวโดยชุมชนและเชิงอาหารสามารถนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน เพ่ือเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นภาพของการพัฒนาแบบย่ังยืน โดย
ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders ) จะต้องมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และประชาชน และหัวใจหลักคือ

ตัวประชาชนหรือชุมชนเองต้องเป็นผู้ลงมือจัดการทุนมนุษย์ของชุมชนด้วยตัวเอง มีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้าน  
 พังงาแห่งความสุข...สุขท่ีคุณสัมผัสได้ ควรได้รับการสนับสนุนและพัฒนาไปเป็น model ท่ีใช้เป็นยุทธศาสตร์แก่ชุมชน

และจังหวัดต่างๆ ในประเทศ โดยให้ความสําคัญกับบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นท่ี เพ่ือการพัฒนาประเทศที่มีประสิทธิภาพ

และใกล้ภาพแห่งความย่ังยืน ม่ันคงและม่ังคั่ง 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

The Participation of People in Sukhothai City Municipality toward  
the Local Cultural Heritage Conservation. 

 
นายปรีชา  ตั้งสุขขีย์ศิริ1 
นายอธิป  จันทร์สุริย์2 

 
1แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเท่ียว สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย 

2หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ผู้นําเสนอผลงาน E-mail: kfish696927@gmail.com 

 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน  2) เสนอแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนในเขตตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 400 คน รวบรวม

ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวม มีระดับการมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยรวมในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉลี่ยได้ คือ ด้านการเตรียมการด้านการปฏิบัติ 
ด้านการติดตามผล และด้านการรับประโยชน์ แต่หากพิจารณาเป็นรายข้อของทุกด้านนั้น พบว่าข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมมาก

ท่ีสุดคือท่านเคยแสดงความคิดเห็นในการบูรณะบริเวณแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ในท่ีประชุม/เวที

ประชาคม รองลงมา คือ ท่านเป็นสมาชิกชมรม/กลุ่มทางส่ิงแวดล้อมท่ีมีส่วนในการดูแลรักษาศูนย์ท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรมเชิง

ประวัติศาสตร์และท่านเคยร่วมประชุมหาสาเหตุท่ีทําให้แหล่งโบราณสถานเสื่อม เป็นข้อที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด 
ส่วนแนวทางข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน คือ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลางซ่ึงยังคงไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่งท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรมเชิง

ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่ท่ีสืบทอดต่อกันมาหลายร้อยปี จําเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างมาก ดังนั้น
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ สื่อท้องถ่ิน อบจ.สุโขทัย สถานศึกษา จึงควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงความสําคัญของมรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถ่ินและความจําเป็นในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์และประโยชน์ท่ีประชาชนจะ

ได้รับจากมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษาหันมามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หวงแหน

มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากข้ึน โดยอาจขอความร่วมมือตลอดจนคําแนะนําจากเจ้าหน้าท่ีกรมศิลปากรหรือเจ้าหน้าที่

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยเพ่ือให้การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินเป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้องและจะได้ส่งเป็น

ของขวัญให้สืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลังต่อไปในอนาคต 
 

คําสําคัญ การมีส่วนร่วม การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
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ABSTRACT 
 

This study aims to: 1) Study the level of participation of citizens in the Sukhothai city towards the 
local cultural heritage conservation, 2) propose guidelines in conserving local cultural heritage with the 
participation of citizens. The samples were 400 people. The research instruments were a questionnaire. 
The data analysis was performed using fundamental statistics. The findings revealed that moderate levels 
indicated on participation on local cultural heritage conservation with the means naming respectively: 
planning, performances, following up for the results and benefits. The samples found to contribute most 
of you have commented on the restoration of the tourist areas, historic sites, cultural meeting / 
community forum. He was followed by the members / groups involved in environmental preservation, 
historic and cultural tourism center, cause of the participants of the meeting that tourism wane as the 
sample had minimal involvement. Regarding the guidelines in conserving the local cultural heritage, the 
suggestions as a whole were as the following: the preservation of local cultural heritage is the local 
participation in preserving the local cultural heritage of the sample is moderate, which is still not enough. 
The cultural, historic buildings are several hundred years old, it needs to be maintained. Therefore, the 
relevant departments such as Sukhothai Municipality, Academy should promote the importance of local 
cultural heritage and the need to preserve the historical and cultural attractions that the public benefits 
to be derived from local heritage. Urging people to turn to students to participation in conservation, 
Cherishes local cultural heritage. Department of Fine Arts and Cultural office in Sukhothai should play 
pivotal role in conserving and promoting local cultural heritage among all generation and hence to future 
generation without any disrupted heritage. 
 
Keywords: Participation, Local Cultural Heritage Conservation 
 

บทนํา 
 

จังหวัดสุโขทัย มีมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินอันเป็นสมบัติล้ําค่าท่ีบรรพบุรุษได้สร้างขึ้นไว้และสืบทอดเป็นของขวัญ

อันมีคุณค่ามาถึงปัจจุบันถึง 2 แหล่งสําคัญด้วยกันคือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย            
ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นผลงานสร้างสรรค์ของคนในพ้ืนท่ีของชนในชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่าที่ตก

ทอดมาจากรุ่นก่อน เป็นประจักษ์พยานของการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หมายรวมถึง สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น

รวมทั้งระบบนิเวศซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าไม่สามารถหาทดแทนได้ เป็นเคร่ืองหมายท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของผู้คน

ในอดีต แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมท่ีโดดเด่นและเอกลักษณ์ของพ้ืนท่ี มีการสืบทอดมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและควรค่าแก่

การสืบทอดต่อไปในอนาคต (อิโคโมสไทย, 2557) ถ้าหากจําแนกมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินในจังหวัดสุโขทัยออกเป็นประเภท

ของคุณค่าด้านต่างๆ จะเห็นได้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยนั้นมีท้ังประเภทที่จับต้องได้ (Tangible) และ

ประเภทที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) การจําแนกมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินท้ังสองประเภทนั้นถ้าอยู่ในรูปของวัสดุท่ีสัมผัส

ทางกายภาพได้ เช่น โบราณสถาน อาคาร งานศิลปะ ภาพวาด ตลอดจนวัตถุต่างๆ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินที่จับ

ต้องได้ แต่ถ้าเป็นในส่วนของฝีมือช่าง ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ  ภูมิปัญญา ภาษา เป็นต้น ถือว่าเป็นมรดก

ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีจับต้องไม่ได้ (UNESCO, 2003) หากเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีทรงคุณค่า มีเอกลักษณ์

และความเป็นเลิศในระดับชาติตลอดจนระดับสากลก็จะได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเม่ือแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม
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ของประเทศใดได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกแล้ว จะได้รับการคุ้มครองตามอนุสัญญาที่ได้กําหนดร่วมกันไว้ กรณีของ

จังหวัดสุโขทัยท่ีเป็นแหล่งที่มีมรดกโลกต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีคุณค่าย่ิงของบรรพบุรุษท่ีจําเป็น

จะต้องอนุรักษ ์หวงแหน ให้อนุชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความเป็นชาติไทย  
จากนโยบายด้านการศึกษาท่ีแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 มีเป้าประสงค์

จะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมี

คุณภาพและคุณธรรมควบคู่กัน ซ่ึงข้อ 4.8 ได้กล่าวถึงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ

ความเป็นไทย นําไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติตลอดจนเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ  
การศึกษาครั้งนี้จึงเน้นศึกษาว่าประชาชนในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย มีความคิดเห็นต่อการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างไร ซ่ึงผลการศึกษาจะสะท้อนและแสดงความคิดเห็นในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม อันเป็น

ทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยให้ย่ังยืนสืบไป 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน  
2. เพ่ือเสนอแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
ระเบยีบวิธีการศึกษาวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ต่อการอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ประชากร คือ ประชาชนในเขตตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 
400 คน (เทศบาลตําบลเมืองเก่า, 2561) 

 
1. เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชน แบ่งแบบสอบถาม 

เป็น 3 ตอน คือ           
ตอนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ 

รายได้ ส่วนนักเรียนเป็นคําถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ ชั้นปีท่ีศึกษา  
ตอนที่ 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ได้แก่ 

การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์โบราณสถาน และ 
การตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

ตอนที่ 3 เป็นคําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยต่อการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถ่ิน  
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยได้ดําเนินการเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 
  1)  ผู้วิจัยได้ทําการติดต่อนักศึกษาท่ีสนใจจะทําการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นนักศึกษาท่ีมีความรู้ความ

เข้าใจในการทําวิจัยเป็นอย่างดี 
  2) ผู้วิจัยได้ทําการประชุมเพ่ือทําความเข้าใจกับกลุ่มนักศึกษาท่ีเป็นทีมเก็บข้อมูลท่ีจะเข้าไปทําการเก็บข้อมูลใน

กลุ่มต่างๆ เพ่ือให้มีความเข้าใจตรงกันในเรื่องของข้อคําถามและกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 
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  3) นําแบบสอบถามที่ได้สอบถามแล้วมาทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนําไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยได้นําข้อมูลจากแบบสอบถาม

ท่ีเก็บรวบรวมได้มาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรม เพ่ือดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามลําดับ 
3 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1) การคํานวณหาข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ท่ีมีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
  2) การคํานวณหาข้อมูลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินจาก

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
     3) การคํานวณหาข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยต่อการอนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นจากแบบสอบถามส่วนที่ 3 ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหา

ค่าเฉลี่ย (Mean)  

สรุปผลการวิจยั 
 

ตามท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย                
ต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 71.75 และ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 28.25 ระดับอายุคือ              
อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาได้แก่ อายุต่ํากว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.50 อายุระหว่าง 31-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.75 และอายุระหว่าง  51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลําดับ 
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาได้แก่  
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 22.00 ระดับปวส. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 11.50 ระดับปริญญาโท 
คิดเป็นร้อยละ 11.00 และระดับ ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามลําดับ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

มากท่ีสุดได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 50.25 รองลงมาได้แก่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 27.25 
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.00 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท คิดเป็นร้อยละ 8.00 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 1.25 และ อ่ืนๆ  
คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลําดับ ส่วนในเร่ืองของรายได้ รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ 5,001-10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมารายได้ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.50 รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
21.50 รายได้ 20.001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.50 ส่วนรายได้10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 และรายได้ 
25,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลําดับ 
 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ศึกษาเป็นระดับจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 4 ปัจจัย ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยรวม 3.39 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารในระดับปานกลาง ปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานของกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม 3.52 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานในระดับมาก ปัจจัยความ

ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยรวม 3.12 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.25 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ท้องถ่ินในระดับปานกลาง 
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  3) นําแบบสอบถามที่ได้สอบถามแล้วมาทําการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และนําไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยได้นําข้อมูลจากแบบสอบถาม

ท่ีเก็บรวบรวมได้มาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล้วบันทึกลงในโปรแกรม เพ่ือดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติตามลําดับ 
3 ขั้นตอน ดังน้ี 
  1) การคํานวณหาข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามส่วนท่ี 1 ท่ีมีลักษณะ

เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช้วิธีการหาค่าความถี่ (Frequency) แล้วสรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
  2) การคํานวณหาข้อมูลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินจาก

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (Mean)  
     3) การคํานวณหาข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยต่อการอนุรักษ์มรดก

ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินจากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 ท่ีมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีการหา

ค่าเฉลี่ย (Mean)  

สรุปผลการวิจยั 
 

ตามท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย                
ต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 71.75 และ เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 28.25 ระดับอายุคือ              
อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาได้แก่ อายุต่ํากว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.50 อายุระหว่าง 31-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 16.00 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.75 และอายุระหว่าง  51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลําดับ 
ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.75 รองลงมาได้แก่  
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 22.00 ระดับปวส. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 11.50 ระดับปริญญาโท 
คิดเป็นร้อยละ 11.00 และระดับ ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามลําดับ อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

มากท่ีสุดได้แก่ ธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระคิดเป็นร้อยละ 50.25 รองลงมาได้แก่ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 27.25 
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.00 พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท คิดเป็นร้อยละ 8.00 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 1.25 และ อ่ืนๆ  
คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลําดับ ส่วนในเร่ืองของรายได้ รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดได้แก่ 5,001-10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 27.00 รองลงมารายได้ 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.50 รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
21.50 รายได้ 20.001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.50 ส่วนรายได้10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 และรายได้ 
25,001 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลําดับ 
 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ศึกษาเป็นระดับจากปัจจัยท่ีเก่ียวข้อง 4 ปัจจัย ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัยการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยรวม 3.39 หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารในระดับปานกลาง ปัจจัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานของกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
ค่าเฉล่ียรวม 3.52 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานในระดับมาก ปัจจัยความ

ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยรวม 3.12 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินในระดับปานกลาง และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของกลุ่มตัวอย่างโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 3.25 หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ท้องถ่ินในระดับปานกลาง 
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อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเรือ่ง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน” อภิปรายผล ได้ดังนี้ 
 ด้านการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซ่ึงมีการรับรู้ข่าวสารในระดับปานกลาง  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในด้านประเภทข่าวสาร ประชาชนได้รับข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 
มากท่ีสุด รองลงมาคือ การรักษาสภาพแวดล้อมของโบราณสถาน ส่วนยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ท้องถิ่น เป็นประเภทของข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างได้รับน้อยท่ีสุด ในด้านแหล่งข่าวสารนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารจาก

ผู้นําชุมชน/ผู้นําท้องถ่ิน มากที่สุด รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว ส่วนแหล่งข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างได้รับน้อยท่ีสุดคือ 
โทรทัศน์ ซ่ึงในส่วนข่าวสารผ่านโทรทัศน์ท้องถิ่นควรมีการผลักดันในเร่ืองการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถ่ินให้กับประชาชนให้มากกว่านี้เพื่อท่ีจะส่งผลถึงการรักและหวงแหนมรดกท่ีอยู่ในท้องถ่ินท่ีพวกตนเองอาศัยอยู่ 
ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์โบราณสถานของประชาชน ซ่ึงพบว่ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์โบราณสถานมาก หากพิจารณาโดยรวมแล้ว เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจว่า

โบราณสถานหมายถึง สิ่งก่องสร้างเก่าแก่ เจดีย์ วิหารเก่า ซ่ึงไม่อาจทําข้ึนใหม่ให้เหมือนเดิมได้ มากท่ีสุด รองลงมาคือ  
มีความรู้ความเข้าใจว่า การก่อสร้างอาคารรุกลํ้าเขตโบราณสถาน ทําให้โบราณสถานเสียคุณค่าและความสง่างาม ส่วนคําถาม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานท่ีกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจน้อยท่ีสุดหรือตอบผิดมากท่ีสุดคือ การอนุรักษ์โบราณสถานเป็น

ความรับผิดชอบของกรมศิลปากรเท่านั้น รองลงมาคือ ต้นไม้ท่ีขึ้นอยู่ตามเจดีย์ ควรปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ ซ่ึงในส่วน

ตรงน้ีสมควรท่ีจะให้ความเข้าในและหลักการท่ีถูกต้องของระบบการทํางานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าต้องรักษา

โบราณสถานและสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบให้คงสภาพเดิมหรือมีความสมดุลมากท่ีสุด จึงไม่ควรทําลายแม้รอยขูดขีด

เล็กน้อยก็ตาม (กรมศิลปากร, 2548: 17) 
  ด้านความตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของประชาชน พบว่าความว่า ประชาชนมีความ

ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน ปานกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนัก

ว่าโบราณสถานเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทั้งในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี และวัฒนธรรมมากท่ีสุดรองลงมาคือ 
ซากโบราณสถานท่ีแตกหักมากควรรื้อท้ิง เพราะดูแล้วไม่สวยงาม ส่วนคําถามที่ประชาชนมีความตระหนักถึงคุณค่าน้อยท่ีสุดคือ 
ศูนย์ท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าทางจิตใจของทุกคน รองลงมาคือพื้นท่ีประกอบอาชีพ 
ซ่ึงมีโบราณสถานอยู่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ ซ่ึงจะต้องมีการชี้แจงถึงกฎระเบียบและการมีส่วนร่วมถึงการรับ

ผลประโยชน์ในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม อีกท้ังยังต้องเร่งสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ท่องเท่ียว

ศิลปวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อท่ีจะได้ให้แหล่งท่องเที่ยวท่ีอยู่นี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีมีคุณค่าทางจิตใจและ

สมควรที่จะรักและหวงแหนไว้เป็นสมบัติท่ีจะต้องสืบทอดต่อไป 
ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของประชาชน พบว่าประชาชนมีส่วนร่วมใน                 

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน                  
การเตรียมการมากที่สุด ส่วนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการติดตามผล และการมีส่วนร่วมในการได้

ประโยชน์นั้น มีระดับรองลงมา ซ่ึงสมควรท่ีจะเร่งในการทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้ามาดูแลและใช้ประโยชน์กับมรดก

ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินด้วยวิธีท่ีถูกต้องเพื่อลดการเกิดปัญหาได้ภายในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากข้อมูลท่ีได้ค้นพบจากการศึกษากลุ่มประชาชน พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ท้องถ่ินทุกด้านส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง แต่จะมีในส่วนของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานที่อยู่ใน

ระดับมาก ดังนั้นจึงควร จัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนบ่อยๆ จัดประชุมระดมสมองเกี่ยวกับการวางแผนอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การศึกษาหาสาเหตุท่ีทําให้แหล่งโบราณสถานเสื่อมโทรมลง ควรมีการรณรงค์ให้เกิดการต่ืนตัวใน

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน จัดกิจกรรมที่ให้ท้ังนักเรียนและประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถ่ิน ขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ และผลจากการศึกษาความตระหนักของประชาชน โดยรวมมีความตระหนัก ในคุณค่า

ของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกรักหวงแหนและเห็นคุณค่าของมรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะเน้นให้ทุกคนได้รู้ว่าการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินเป็นหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของทุกคนไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่าน้ัน  
นอกจากนี้ ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนด้านการปรับภูมิทัศน์ การรักษาความสะอาด และ     

จัดประชาสัมพันธ์การปลูกฝังให้มีจิตสํานึก เข้าร่วมในกิจกรรมของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมทั้งช่วยกัน

สอดส่องดูแล คอยตักเตือนผู้ทําลายเพื่อเป็นการดูแลรักษา ทํานุบํารุงมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินให้ย่ังยืนตลอดไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งนี้

สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างย่ิงจาก นางเพทาย ซ่ือสัจจพงษ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและรองผู้อํานวยการ

ทุกฝ่าย ท่ีได้ให้คําแนะนําตลอดจนให้การช่วยเหลือต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างย่ิง จนวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  

ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เทศบาลตําบลเมืองเก่า 
วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณรอบพื้นท่ีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีได้ให้ความ

อนุเคราะห์อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างย่ิงในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้  
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีได้ให้กําลังใจ และให้การสนับสนุนทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี และขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนท่ี

ได้ช่วยเหลือในการดําเนินงานการวิจัยฉบับนี้จนประสบความสําเร็จคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้                     
ผู้วิจัยขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 

เอกสารอา้งอิง 
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ข้อเสนอแนะ 
 

จากข้อมูลท่ีได้ค้นพบจากการศึกษากลุ่มประชาชน พบว่าระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

ท้องถ่ินทุกด้านส่วนใหญ่อยู่ระดับปานกลาง แต่จะมีในส่วนของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานที่อยู่ใน

ระดับมาก ดังน้ันจึงควร จัดให้มีเวทีแสดงความคิดเห็นของประชาชนบ่อยๆ จัดประชุมระดมสมองเก่ียวกับการวางแผนอนุรักษ์

มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษาหาสาเหตุท่ีทําให้แหล่งโบราณสถานเสื่อมโทรมลง ควรมีการรณรงค์ให้เกิดการต่ืนตัวใน

การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน จัดกิจกรรมที่ให้ท้ังนักเรียนและประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องการอนุรักษ์มรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถ่ิน ขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ และผลจากการศึกษาความตระหนักของประชาชน โดยรวมมีความตระหนัก ในคุณค่า

ของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นในระดับปานกลาง จึงควรส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกรักหวงแหนและเห็นคุณค่าของมรดกทาง

วัฒนธรรมท้องถ่ินให้มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะเน้นให้ทุกคนได้รู้ว่าการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นหน้าท่ีความ

รับผิดชอบของทุกคนไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่านั้น  
นอกจากนี้ ควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนด้านการปรับภูมิทัศน์ การรักษาความสะอาด และ     

จัดประชาสัมพันธ์การปลูกฝังให้มีจิตสํานึก เข้าร่วมในกิจกรรมของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน รวมทั้งช่วยกัน

สอดส่องดูแล คอยตักเตือนผู้ทําลายเพื่อเป็นการดูแลรักษา ทํานุบํารุงมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินให้ย่ังยืนตลอดไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในอําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ต่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นครั้งนี้

สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างย่ิงจาก นางเพทาย ซ่ือสัจจพงษ์ ผู้อํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยและรองผู้อํานวยการ

ทุกฝ่าย ท่ีได้ให้คําแนะนําตลอดจนให้การช่วยเหลือต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างย่ิง จนวิจัยฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้  

ขอขอบพระคุณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เทศบาลตําบลเมืองเก่า 
วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัยและประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณรอบพื้นท่ีแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีได้ให้ความ

อนุเคราะห์อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างย่ิงในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้  
ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ท่ีได้ให้กําลังใจ และให้การสนับสนุนทุกๆ ด้านเป็นอย่างดี และขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่

ได้ช่วยเหลือในการดําเนินงานการวิจัยฉบับนี้จนประสบความสําเร็จคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้                     
ผู้วิจัยขออุทิศแด่ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่าน 

เอกสารอา้งอิง 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด โดยมีโครงการ MRT พาน้องพิชิต 
TCAS ปี 10 เป็นกรณีศึกษา (2) เพื่อศึกษาถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคในการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
และ (3) เพ่ือนําเสนอแนวทางเชิงขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยมีโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10  
เป็นกรณีศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์

ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาตามประเด็นท่ีศึกษาได้แก่ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด และองค์ประกอบ SWOT เพื่อนําเสนอขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยมีโครงการ 
MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 เป็นกรณีศึกษา 
 ผลการวิจัย พบว่า (1) ขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 จัดข้ึน
โดยบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จํากัด (บี เอ็ม เอ็น) ร่วมกับ บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จํากัด, บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จํากัด A:H, บริษัท ตรีเพรชอีซูซุเซลล์ จํากัด และบริษัท บุญรอดเทรดด้ิง จํากัด จัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต 
TCAS ปี 10 โดยมีบริษัท 168 Event & Organizer ซ่ึงเป็นบริษัทรับจัดโครงการในคร้ังนี้เป็นผู้สร้างสรรค์และออกแบบงาน 
โดยมีทีมงานย่อยประกอบด้วย บริษัททัวร์ดีเวอร์เซอร์วิส, ทีมขุนศึก 168, ทีมรังสิต และทีมคุณตา เป็นผู้ร่วมดําเนินการจัดงาน

ครั้งนี้โดยมีการมอบหมายงานตามความเหมาะสมและความถนัดของทีมงาน ประกอบด้วย ฝ่ายลงทะเบียน, ฝ่ายอํานวยความสะดวก, 
ฝ่ายดูแลภายในห้องประชุม, ฝ่ายประจําบูธกิจกรรม, ฝ่ายเวที (Stage), ฝ่ายดูแลผู้สนับสนุน, ฝ่ายประสานงาน, ฝ่ายเทคนิค, 
ฝ่ายตกแต่งและซ่อมแซม, ฝ่ายข่าวกิจกรรม, ฝ่ายดูแลลูกค้า และฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหา ในการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต 
TCAS ปี 10 (2) เพื่อศึกษาถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคในการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 2.1) จุดเด่น 
การอบรมครั้งนี้เน้นการสรุปเนื้อหาท่ีเข้มข้น เทคนิคในการทําข้อสอบท่ีเข้าใจง่ายและรวดเร็ว สนุก และไม่น่าเบื่อ รวมถึงการ
เก็งข้อสอบในวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนเตรียมพิชิตได้ทุกสนามสอบ 2.2) จุดด้อย นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
บางส่วนต้องกลับก่อนกําหนดเนื่องจากเดินทางมาจากต่างจังหวัด 2.3) โอกาส จากการที่มียอดผู้เข้าร่วมโครงการน้ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามลําดับในทุก ๆ ปี ส่งผลให้โครงการนี้มีโอกาสที่จะขยายการจัดโครงการไปทั่วทุกภูมิภาค 2.4) อุปสรรค เน่ืองจากมีผู้เข้าร่วม

โครงการจํานวนมากก่อให้เกิดการควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างยากและเกิดความไม่สะดวกในการดําเนินงาน (3) แนวทางเชิง

ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 ประกอบด้วย ขั้นตอนท่ี 1 Brainstorming การหา

แนวคิดหลัก (Key massage), ขั้นตอนที่ 2 Proposal Design, ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาแผนงาน, ขั้นตอนที่ 4 Proposal 
presentation, ขั้นตอนท่ี 5 การผลิต, ขั้นตอนที่ 6 การจัดเตรียมพ้ืนท่ี, ขั้นตอนท่ี 7 วันงาน, ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลการ

ทํางาน, ขั้นตอนท่ี 9 เก็บงาน และขั้นตอนท่ี 10 สรุปงาน  
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Abstract 
 
 The objectives of this research were (1) to do a case study on the process of MRT event 
marketing project called “Student Preparation to succeed TCAS, Year 10” (2) to study the strength, 
weaknesses, opportunities and threats (SWOT) of the project mentioned in objective no.1 and (3) to 
present the process of MRT event marketing. This qualitative research based on documentary method 
and in-depth interview of the project organizer and stakeholders. The content analysis was employed to 
analyze the data in order to produce scope and sequence of the content.  
 The study results showed that (1) the process of MRT event marketing project called “Student 
Preparation to succeed TCAS, Year 10”, organized by Bangkok metro network limited partnership with NBD 
Healthcare Co., Ltd., DKSH (Thailand) Limited, Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd. and Boonrod Trading Co., 
Ltd., has hired 168 Event & Organizer, as the company to organize this project. The co-organizers of this 
event consists of D-ver service tour, Khunsuek 168 team, Rangsit team and Khunta team. The assignments 
which consist of Registration, Facilitator, Meeting Room, Activity Booth, Stage, Sponsorship service, 
coordinator, technical, Decoration, News of this events, Customer service and planning and problem 
solving to organize event marketing are distributed to the different organizing teams, basing on the 
suitability and aptitude of each team. (2) In the aspect of strengths, weaknesses, opportunities and threats 
(SWOT) on the process of MRT event marketing project called “Student Preparation to succeed TCAS, 
Year 10”, the SWOT Analysis can be classified as follows: 2.1) Strengths: This training focuses on concise 
content. Techniques for easy and fast to understand tests are fun and not boring,  and this includes 
speculation in the subjects so that all participants in this event are well prepared for the test. 2.2) 
Weaknesses: Some students have to return home early because they are from other provinces. Thus, 
making them unable to participate in all subjects 2.3) Opportunities: Due to the increasing number of 
interested participants every year, the project has the potential to expand across other regions. 2.4) 
Threats: Due to the large number of participants, it is difficult to manage the situation and inconvenience. 
(3) The process of MRT event marketing project called “Student Preparation to succeed TCAS, Year 10”, 
consists of Brainstorming, Proposal Design, Develop a plan, Proposal presentation, Production process, 
Set-up, Event show day, Performance evaluation, Demolish and Summary Operating Results. 
 
คําสําคัญ การจัดกิจกรรมการตลาด, งานอีเว้นท์, MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10, การติวเข้ม 

 
บทนํา 

 
การตลาดยุคปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลา การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นอีก

ทางเลือกหน่ึงท่ีขาดไม่ได้สําหรับผู้ประกอบการหรือองค์กร เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์แบรนด์ขององค์กรแล้ว 
ยังเป็นการกระตุ้นยอดขายหรือสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง ทําให้แบรนด์หรือกิจกรรมท่ีจัดข้ึนได้รับการกล่าวถึง 
การจัดกิจกรรมให้เป็นท่ีสนใจและเป็นท่ีกล่าวขานกับกลุ่มเป้าหมายเป็นวิธีการของการตลาดเชิงกิจกรรม (Event Margeting) 
ท่ีนับวันจะได้รับความนิยมมากย่ิงขึ้น โดยกิจกรรมนั้นมีหลายรูปแบบ อาทิ การจัดประกวด การจัดการแข่งขัน การจัดฉลอง 
การทําแรลลี่ การสัมมนา และการอบรม เป็นต้น (เกรียงไกร กาญจนะโภคิน, [ออนไลน์], 2550) กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือหวังผล
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เฉพาะอย่าง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและส่ิงแวดล้อม โดยกิจกรรมที่จัดข้ึนนั้นต้องผ่านการคิดและวางแผนมาอย่างดี 
และจัดขึ้นเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไป แต่มีสิ่งหนึ่งท่ีเกิดข้ึนร่วมกันในกิจกรรมเหล่านี้ คือความต้องการ
สร้างหรือมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรือประสบการณ์ร่วมของกลุ่มผู้ชมหรือผู้เข้าร่วมงาน เกทส์ (Getz, 2007: 
21) จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) นี้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการส่ือสารแบรนด์แบบบูรณาการ ซ่ึงกิจกรรม
พิเศษและการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมนี้เป็นการสร้างโอกาสให้องค์กรได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังยังมีส่วน

ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ โดยการตอกยํ้าการรับรู้ของแบรนด์อีกด้วย ไจแอนท์นินิ (Giannini, 2010: 175)  
กิจกรรมการอบรมนับเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกนํามาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ให้ได้รับการกล่าวถึง

และเป็นท่ีกล่าวขานกับกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาหนึ่ง โดยบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จํากัด (บี เอ็ม เอ็น) จัดกิจกรรม 
MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 ขึ้น สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้สรุปการเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คือ ระบบ TCAS ย่อมาจาก Thailand University Central 
Administaion System เพ่ือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

อย่างต่อเนื่อง เพราะการศึกษาคือสิ่งท่ีสําคัญสําหรับเยาวชน โดยเน้นการติวเข้ม ติวเสริมความรู้ทางวิชาการ (ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์, 
[ออนไลน์], 2561) อีกท้ังยังเป็นการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด (บีเอ็มเอ็น) ผ่านการ

จัดงานครั้งนี้ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเร่ืองราว ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้สึกและประสบการณ์ไปสู่ผู้ชมโดยตรง เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกในเชิงบวกให้กับผู้ชมแล้ว 
ยังสามารถสร้างค่านิยม (Rating) ให้กับบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด (บีเอ็มเอ็น) ผู้จัดโครงการ MRT  
พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 ได้เป็นอย่าง 

ซ่ึงการจัดโครงการดังกล่าวมีขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการท่ีมีความหลากหลาย ซับซ้อน อีกท้ังยังมีการ

ประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดงาน สําหรับผู้ท่ียังขาดประสบการณ์ในการจัดงานประเภทน้ีจําเป็นต้อง

ศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการดําเนินการจัดงานในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานน้อยท่ีสุด  
จากความสําคัญดังกล่าวขอนําเสนอบทความวิจัยเรื่องขั้นตอนการจัดกิจกรรมการตลาด: กรณีศึกษาโครงการ MRT 

พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 เพ่ือเป็นต้นแบบและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ท่ีสนใจในการจัดกิจกรรมการตลาดในรูปแบบเดียวกันได้

ศึกษาเพื่อใช้สื่อสารแบรนด์แบบบูรณาการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด โดยมีโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 เป็น

กรณีศึกษา โดยใช้แนวคิดของวราภรณ์ ฉัตราติชาต, (2556: 118) อ้างถึงใน พัทธนันท์ เด็ดแก้ว, (2561: 49:50) ในการวิเคราะห์ 
 2) เพื่อศึกษาถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคในการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 โดยใช้

องค์ประกอบ SWOT ของอัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey, 2005:7) ในการวิเคราะห์ 
 3) เพ่ือนําเสนอแนวทางเชิงขั้นตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยมีโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
เป็นกรณีศึกษา 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมการตลาด: กรณีศึกษาโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10” ผู้ศึกษา

ได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

มุ่งศึกษาเฉพาะด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการตลาด: กรณีศึกษาโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 โดยแบ่งเป็น 
 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด โดยมีโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10           
เป็นกรณีศึกษา 
 2) เพ่ือศึกษาถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคในการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10  
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เฉพาะอย่าง ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมที่จัดข้ึนนั้นต้องผ่านการคิดและวางแผนมาอย่างดี 
และจัดข้ึนเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกันออกไป แต่มีสิ่งหนึ่งท่ีเกิดขึ้นร่วมกันในกิจกรรมเหล่านี้ คือความต้องการ
สร้างหรือมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ของแต่ละบุคคลหรือประสบการณ์ร่วมของกลุ่มผู้ชมหรือผู้เข้าร่วมงาน เกทส์ (Getz, 2007: 
21) จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event) นี้เป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการส่ือสารแบรนด์แบบบูรณาการ ซ่ึงกิจกรรม
พิเศษและการสื่อสารการตลาดผ่านกิจกรรมนี้เป็นการสร้างโอกาสให้องค์กรได้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย รวมท้ังยังมีส่วน

ช่วยสนับสนุนกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ โดยการตอกยํ้าการรับรู้ของแบรนด์อีกด้วย ไจแอนท์นินิ (Giannini, 2010: 175)  
กิจกรรมการอบรมนับเป็นเคร่ืองมือการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งท่ีถูกนํามาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ให้ได้รับการกล่าวถึง

และเป็นท่ีกล่าวขานกับกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาหนึ่ง โดยบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จํากัด (บี เอ็ม เอ็น) จัดกิจกรรม 
MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 ขึ้น สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้สรุปการเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คือ ระบบ TCAS ย่อมาจาก Thailand University Central 
Administaion System เพ่ือมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักเรียนได้เตรียมตัวในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

อย่างต่อเนื่อง เพราะการศึกษาคือสิ่งท่ีสําคัญสําหรับเยาวชน โดยเน้นการติวเข้ม ติวเสริมความรู้ทางวิชาการ (ณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์, 
[ออนไลน์], 2561) อีกท้ังยังเป็นการสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์ของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด (บีเอ็มเอ็น) ผ่านการ

จัดงานคร้ังนี้ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบันเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเร่ืองราว ข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้สึกและประสบการณ์ไปสู่ผู้ชมโดยตรง เพราะนอกจากจะช่วยสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกในเชิงบวกให้กับผู้ชมแล้ว 
ยังสามารถสร้างค่านิยม (Rating) ให้กับบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด (บีเอ็มเอ็น) ผู้จัดโครงการ MRT  
พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 ได้เป็นอย่าง 

ซ่ึงการจัดโครงการดังกล่าวมีขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการท่ีมีความหลากหลาย ซับซ้อน อีกท้ังยังมีการ

ประสานงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีส่วนร่วมในการจัดงาน สําหรับผู้ท่ียังขาดประสบการณ์ในการจัดงานประเภทน้ีจําเป็นต้อง

ศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้ในการดําเนินการจัดงานในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดในการดําเนินงานน้อยท่ีสุด  
จากความสําคัญดังกล่าวขอนําเสนอบทความวิจัยเรื่องขั้นตอนการจัดกิจกรรมการตลาด: กรณีศึกษาโครงการ MRT 

พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 เพ่ือเป็นต้นแบบและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ท่ีสนใจในการจัดกิจกรรมการตลาดในรูปแบบเดียวกันได้

ศึกษาเพื่อใช้สื่อสารแบรนด์แบบบูรณาการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด โดยมีโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 เป็น

กรณีศึกษา โดยใช้แนวคิดของวราภรณ์ ฉัตราติชาต, (2556: 118) อ้างถึงใน พัทธนันท์ เด็ดแก้ว, (2561: 49:50) ในการวิเคราะห์ 
 2) เพื่อศึกษาถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคในการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 โดยใช้

องค์ประกอบ SWOT ของอัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey, 2005:7) ในการวิเคราะห์ 
 3) เพ่ือนําเสนอแนวทางเชิงข้ันตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยมีโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
เป็นกรณีศึกษา 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

ในการศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดกิจกรรมการตลาด: กรณีศึกษาโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10” ผู้ศึกษา

ได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังน้ี 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

มุ่งศึกษาเฉพาะด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมการตลาด: กรณีศึกษาโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 โดยแบ่งเป็น 
 1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด โดยมีโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10           
เป็นกรณีศึกษา 
 2) เพ่ือศึกษาถึงจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคในการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10  
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 ขอบเขตด้านประชากร  
กลุ่มประชาชนท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักในพ้ืนท่ี แบ่งเป็น 
1) ผู้จัดงานโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ 
 

นิยามศัพท์ 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมการตลาด หมายถึง แนวทางเชิงข้ันตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยมีโครงการ MRT 
พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 เป็นกรณีศึกษา 
 
วิธีการวิจัย 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการตลาด: กรณีศึกษาโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 เป็นการศึกษาโดยใช้

กระบวนการวิธีเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร (Document Research) และการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในบทน้ีผู้วิจัยจะอธิบายถึงผู้ให้

ข้อมูลหลักและกลุ่มตัวอย่างที่วิจัย แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล และการนําเสนอข้อมูล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ กลุ่มบุคคล ประกอบด้วย  

1) ผู้จัดงานโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 ได้แก่ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จํากัด (บี เอ็ม เอ็น) 
และบริษัท 168 Event & Organizer 

2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงานคร้ังนี้ คือ ผู้สนับสนุนหลัก ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ โปรวาเมด ผลิตภัณฑ์ เฟเบอร์-คาสเทลล์ 
กระดาษ ดับเบิ้ล เอ บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ น้ําดื่มสิงห์ แอพพลิเคชั่น สอบติด ดีโด้ เบนแอนด์เจอร์รีส์ แลคตาซอย และ
ผู้สนับสนุนอ่ืน ๆ อีกมากมาย  

 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 ขั้นตอนการศึกษาเอกสาร (Document Research) 

โดยเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) จากการศึกษาหนังสือ ตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับข้ันตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด องค์ประกอบ SWOT และกระบวนการจัดงานอีเว้นท์ เพ่ือให้มีความรู้จาก

แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ 
 ขั้นตอนการการสัมภาษณ์ (In-depth interview) 

โดยเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้จัดงานโครงการฯ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้สนับสนุนหลัก โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
เป็นการสัมภาษณ์ท่ีมีการวางแผนและกําหนดแนวคําถามไว้พอประมาณแบบหลวมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้งหลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการจัดงานกิจกรรมทางการตลาด 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เป็นข้ันตอนแรกในการศึกษาผลงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างละเอียด  
เพ่ือนํามาประกอบการวิจัย การศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด รวมท้ัง

หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการจัดงานกิจกรรมทางการตลาดจากหนังสือและจากข้อมูลงานวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง

ก่อนหน้านี้ อีกทั้งจากเว็บไซต์ของการจัดกิจกรรมในกรณีศึกษาท่ีได้เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
 การศึกษาและทําความเข้าใจในแนวคิดขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด การจัดงานอีเวนท์ และหลักการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis จากหนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัย อย่างกว้างขวาง 
 การสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์เนื้อหาแล้ว ได้ข้อมูล
เพียงพอท่ีจะนํามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด และกําหนดประเด็นเพื่อเป็นแนวคําถามท่ีใช้ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ใน

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกในการสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

มีแนวคําถามที่สอดคล้องกับประเด็นในการศึกษา แต่สามารถมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผลข้อมูลวิจัยใช้หลักการอุปมาน (Inductive approach) โดยอาศัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง

เป็นระบบเพ่ืออธิบายผลท่ีเกิดข้ึน วิเคราะห์โดยแยกแยะจัดข้อมูลเข้าหมวดหมู่ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์และจุดเด่นหรือจุดท่ี

สําคัญของข้อมูล ส่วนการสังเคราะห์ ผู้วิจัยทําการรวบรวมข้อมูลจํานวนสองสิ่งข้ึนไปมาทําการตีความ (Interpretive) และ
แปรผลเพ่ือให้ข้อมูลเกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎี ก่อนทําการวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) 
ผู้วิจัยทําการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ (Triangulation) ของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ผลของการวิจยั 
 
ผู้วิจัยได้แบ่งผลสรุปออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาดกรณีศึกษาโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของวราภรณ์ ฉัตราติชาต, (2556: 118) อ้างถึงใน พัทธนันท์ เด็ดแก้ว, (2561: 49:50) ดังต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 Brainstorming การหาแนวคิดหลัก (Key massage) 
      ผู้จัดโครงการ เปิดเผยว่า“บีเอ็มเอ็น ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริม นักเรียนได้เตรียมตัวในการสอบเข้าศึกษาต่อใน

ระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะการศึกษาคือสิ่งสําคัญสําหรับเยาวชน ช่วงแห่งการเตรียมตัวสอบ เพ่ือก้าวเข้าสู่รั้ว

มหาวิทยาลัยท่ีกําลังจะมาถึงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจะต้องผ่านอุปสรรคโจทย์ปัญหาของแต่ละรายวิชาซ่ึงไม่ใช่

เรื่องง่าย การติวจะเป็นเหมือนอาวุธลับสําคัญ เราเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ัวประเทศ สมัครเข้ามาร่วมโครงการผ่านทางสถานี

รถไฟฟ้า MRT 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 Proposal Design 
 1) โจทย์ การติวเข้มเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยระบบ TCAS      
(Thai University Central Admission System) 
 2) วัตถุประสงค์ (Objective) โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS เดิมมีชื่อว่า โครงการ MRT พาน้องพิชิต GAT 
สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้สรุปการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คือ ระบบ TCAS โดยย่อมาจาก Thai University Central Admission System จึงได้มี
การเปลี่ยนชื่อโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Event) ด้วยการจัดโครงการน้ีขึ้น
เน้นการติวเข้มติวเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาเอกสาร (Documentary Research) เป็นขั้นตอนแรกในการศึกษาผลงานท่ีเก่ียวข้องอย่างละเอียด  
เพื่อนํามาประกอบการวิจัย การศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด รวมทั้ง

หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการจัดงานกิจกรรมทางการตลาดจากหนังสือและจากข้อมูลงานวิจัยในเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง

ก่อนหน้าน้ี อีกทั้งจากเว็บไซต์ของการจัดกิจกรรมในกรณีศึกษาท่ีได้เผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 
 การศึกษาและทําความเข้าใจในแนวคิดขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด การจัดงานอีเวนท์ และหลักการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis จากหนังสือ ตํารา บทความ งานวิจัย อย่างกว้างขวาง 
 การสัมภาษณ์ (In-Depth Interview) หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาเอกสารและวิเคราะห์เนื้อหาแล้ว ได้ข้อมูล
เพียงพอท่ีจะนํามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด และกําหนดประเด็นเพื่อเป็นแนวคําถามที่ใช้ในการสร้างแบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ใน

การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเลือกในการสัมภาษณ์ โดยแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง

มีแนวคําถามที่สอดคล้องกับประเด็นในการศึกษา แต่สามารถมีการปรับเปล่ียนหรือเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผลข้อมูลวิจัยใช้หลักการอุปมาน (Inductive approach) โดยอาศัยการวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่าง

เป็นระบบเพ่ืออธิบายผลท่ีเกิดข้ึน วิเคราะห์โดยแยกแยะจัดข้อมูลเข้าหมวดหมู่ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์และจุดเด่นหรือจุดท่ี

สําคัญของข้อมูล ส่วนการสังเคราะห์ ผู้วิจัยทําการรวบรวมข้อมูลจํานวนสองส่ิงขึ้นไปมาทําการตีความ (Interpretive) และ
แปรผลเพ่ือให้ข้อมูลเกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎี ก่อนทําการวิเคราะห์ข้อมูล (Content Analysis) 
ผู้วิจัยทําการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ (Triangulation) ของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

ผลของการวิจยั 
 
ผู้วิจัยได้แบ่งผลสรุปออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาดกรณีศึกษาโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
วิเคราะห์โดยใช้แนวคิดของวราภรณ์ ฉัตราติชาต, (2556: 118) อ้างถึงใน พัทธนันท์ เด็ดแก้ว, (2561: 49:50) ดังต่อไปน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 Brainstorming การหาแนวคิดหลัก (Key massage) 
      ผู้จัดโครงการ เปิดเผยว่า“บีเอ็มเอ็น ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมส่งเสริม นักเรียนได้เตรียมตัวในการสอบเข้าศึกษาต่อใน

ระดับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะการศึกษาคือสิ่งสําคัญสําหรับเยาวชน ช่วงแห่งการเตรียมตัวสอบ เพ่ือก้าวเข้าสู่รั้ว

มหาวิทยาลัยท่ีกําลังจะมาถึงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจะต้องผ่านอุปสรรคโจทย์ปัญหาของแต่ละรายวิชาซ่ึงไม่ใช่

เรื่องง่าย การติวจะเป็นเหมือนอาวุธลับสําคัญ เราเปิดโอกาสให้นักเรียนทั่วประเทศ สมัครเข้ามาร่วมโครงการผ่านทางสถานี

รถไฟฟ้า MRT 
 
 ขั้นตอนท่ี 2 Proposal Design 
 1) โจทย์ การติวเข้มเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยระบบ TCAS      
(Thai University Central Admission System) 
 2) วัตถุประสงค์ (Objective) โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS เดิมมีชื่อว่า โครงการ MRT พาน้องพิชิต GAT 
สืบเนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้สรุปการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คือ ระบบ TCAS โดยย่อมาจาก Thai University Central Admission System จึงได้มี
การเปลี่ยนชื่อโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Event) ด้วยการจัดโครงการน้ีขึ้น
เน้นการติวเข้มติวเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
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 3) เนื้อหาหลักที่ต้องการสื่อสาร (Key message) การติวเข้มติวเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับใช้ศึกษาต่อใน

ระดับมหาวิทยาลัย โดยบริษัทแบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จํากัด (บี เอ็ม เอ็น) ผู้นําเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า MRT และ รฟม. 
เป็นผู้จัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
 4) แนวคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ภายในงานมีกิจกรรมในลักษณะของเกมส์สําหรับให้นักเรียนผู้เข้าร่วม

โครงการได้มีส่วนร่วมเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการติว โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลักฯ ในการอบรมเทคนิค

ในการทําข้อสอบนั้นเน้นเทคนิคท่ีเข้าใจง่ายและรวดเร็ว สนุก และไม่น่าเบื่อ 
 5) แก่นของงาน (Theme) โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 เป็นกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR Event) โดยเน้นการติวเข้มติวเสริมความรู้ ทางวิชาการสําหรับใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติ
จากอาจารย์ติวเตอร์ชื่อดัง ได้แก่ คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ อบรม GAT ภาษาอังกฤษ จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
คุณครูสมศรี, คุณครูสุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า (คุณครูพ่ียู) อบรม GAT เชื่อมโยง และ คุณครูวิเศษ กี่สุขพันธ์ (คุณครูพ่ีเอ๋) อบรบ 
PAT1 คณิตศาสตร์ จากสถาบันกวดวิชา WE BY THE BRAIN 
 6) อารมณ์และลีลาของงาน (Mood & Tone) MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 ท่ีมีจุดเด่นของการติว คือ  
การสรุปเนื้อหาท่ีเข้มข้น เทคนิคในการทําข้อสอบท่ีเข้าใจง่ายและรวดเร็ว สนุก และไม่น่าเบื่อ รวมถึงการเก็งข้อสอบในวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือให้น้องทุกคนเตรียมพิชิตได้ทุกสนามสอบ 
 7) ลูกเล่น (Gimmick) ภายในงานจัดให้มีมินิคอนเสิร์ต โดยได้รับการสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ Provamed 
(โปรวาเมด) “Professional Skin Solution” นํา Presenter ศิลปินจากเดอะสตาร์ คือ คุณริท นายแพทย์เรืองฤกธ์ิ ศิริพานิช 
และแขกรับเชิญพิเศษ คือ คุณเฌอปราง อารีย์กุล ศิลปินจาก BNK48 มาร่วมแชร์ประสบการณ์ก่อนเข้ารั้วมหาวิทยาลัยให้

นกัเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้ฟังอย่างเป็นกันเอง ทําให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการนั้นรู้สึกผ่อนคลายจากการติวเข้มในวันนั้นด้วย 
 8) แนวทางการดําเนินงาน (Execution) บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จํากัด (บี เอ็ม เอ็น) ร่วมกับ 
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จํากัด, บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด A:H, บริษัท ตรีเพรชอีซูซุเซลล์ จํากัด และบริษัท 
บุญรอดเทรดด้ิง จํากัด จัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 โดยมีบริษัท 168 Event & Organizer ซ่ึงเป็นบริษัทรับ

จัดโครงการในครั้งนี้เป็นผู้สร้างสรรค์และออกแบบงาน โดยมีทีมงานย่อยประกอบด้วย บริษัททัวร์ดีเวอร์เซอร์วิส, ทีมขุนศึก 
168, ทีมรังสิต และทีมคุณตา เป็นผู้ร่วมดําเนินการจัดงานครั้งนี้โดยมีการมอบหมายงานตามความเหมาะสมและความถนัดของ

ทีมงาน ประกอบด้วย ฝ่ายลงทะเบียน, ฝ่ายอํานวยความสะดวก, ฝ่ายดูแลภายในห้องประชุม, ฝ่ายประจําบูธกิจกรรม, ฝ่ายเวที 
(Stage), ฝา่ยดูแลผู้สนับสนุน, ฝ่ายประสานงาน, ฝ่ายเทคนิค, ฝ่ายตกแต่งและซ่อมแซม, ฝ่ายข่าวกิจกรรม, ฝ่ายดูแลลูกค้า และ
ฝ่ายวางแผนและแก้ไขปัญหา 
 
 ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนาแผนงาน 
      1) หน้าเปิด โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 วันจันทร์ท่ี 13 สิงหาคม 2561 เวลา 06.30 น. – เวลา 18.05 น.  
      2) แนวคิดของงาน (Concept) โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 เป็นกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR Event) โดยเน้นการติวเข้มติวเสริมความรู้ ทางวิชาการสําหรับใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมจํานวน 8,000 คนด้วยกัน ซ่ึงใกล้เคียงเป้าหมายท่ีตั้งไว้ 10,000 คน 
      3) สถานท่ีในการจัดงาน ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
      4) กําหนดการและรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน แสดงในตารางที่ 1 กําหนดการโครงการ MRT พาน้องพิชิต    
TCAS ปี 10 
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Que Time Dur. Description Sound VTR./
กล้อง 

Prop/ 
Actor 

Remark 

1 06.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07.30 
 

08.00 

90 พิธีกรภาคสนาม(1) กล่าวต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์/
ร่วมกิจกรรมบูธ Sponsor/เชิญน้องเข้าห้องประชุม 
- เปิดประตูห้องห้องเพลนารี 1-3 เชิญน้องเข้าห้อง

ประชุม 
- เปิดให้เข้าประตู 2 (หน้า) สําหรับคนที่เตรียม

เอกสารมา  ส่วนคนที่ ไ ม่ มี เอกสารหรือไม่ ได้

ลงทะเบียนให้เข้าทางประตูหลัง 
- รับแบบเรียน ริสแบรนด์ 
- เจ้าหน้าท่ีกล่าวต้องรับน้อง ๆ พร้อมกับจัดแถวให้

น้อง ๆ นั่งอย่างเป็นระเบียบ 
- พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน 
- ร่วมกิจกรรมบูธ Sponsor ด้านหน้าทางเข้างาน 
- เชิญน้องเข้าห้องอบรม 

    

2 08.15 15 พิธีกรบนเวที (2) กล่าวต้อนรับ/พิธีกรเชิญครู

สมศรี/VTRครูสมศรี 
- พิธีกรกล่าวต้อนรับน้อง ๆ และ Sponsor  
- พิธีกรเชิญครูสมศรี 
- VTR ครูสมศรี 30 วินาที 

เปิดตัว

พิธีกร 
 
 

เสียง

จาก

VTR 

  
 
 
 

VTR  
ครูสมศรี 

 

3 08.30 
11.00 

150 เร่ิมอบรม GAT ภาษาอังกฤษ โดยคุณครูสมศรี 
ธรรมสารโสภณ 

 จับภาพ

สด/PPT 
  

4 11.30 
11.35 

5 พิธีกรบนเวที (2) กล่าวขอบคุณ ครูสมศรี/พิธีกร

เชิญประธาน ทําพิธีเปิด 
- พิธีกรกล่าวขอบคุณ ครูสมศรี วิทยากรท้ัง 3 ท่าน 
ผู้บริหาร+Sponsor Stand by ข้างเวที 
- พิธีกรกล่าวเชิญประธาน ทําพิธีเปิดโครงการฯ 

เปิดตัว

ประธาน 
จับภาพ

สดบน

เวที 

  

5 11.35 
11.40 

5 ประธานกล่าวเปิดงานโครงการ MRT พาน้องพิชิต 
TCAS ปี 10 

 จับภาพ

สดบน

เวที 

  

6 11.40 
11.45 

 
 

11.45 
12.00 

5 
 
 
 

15 

พิธีกรบนเวที (2) กล่าวขอบคุณประธาน/พิธีกรเชิญ

ผู้สนับสนุนและวิทยากร/ประธานมอบของที่ระลึก

แก่วิทยากรและผู้สนับสนุนหลัก/ถ่ายภาพรวม 
- พิธีกรกล่าวขอบคุณประธาน/เรียนเชิญ Main 
Sponsor ขึ้นกล่าวถึงการสนับสนุนโครงการ 

เพลง

บรรเลง 
จับภาพ

สดบน

เวที 
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Que Time Dur. Description Sound VTR./
กล้อง 

Prop/ 
Actor 

Remark 

7 12.00 
12.40 

40 - พิธีกรกล่าวขอบคุณ Sponsor ท้ังหมด 
- พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษ 
- พิธีกรสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษ 
- พิธีกรเชิญประธาน Sponsor และวิทยากรขึ้นบน

เวที เพ่ือรับมอบของท่ีระลึกจากประธานโครงการ 
และถ่ายภาพ 
- พิ ธี ก ร กล่ า ว ขอบคุณ ทุ ก ท่ านและแจ้ ง พั ก

รับประทานอาหาร 

เปิดตัว

แขกรับ

เชิญ 

จับภาพ

สดบน

เวที 

  
 
 
ของท่ีระลึก 

8 13.00 
13.10 

10 พิธีกรบนเวที (2) กล่าวต้อนรับ/พิธีกรเชิญครูวิเศษ 
- พิธีกรกล่าวต้อนรับน้อง ๆ ช่วงบ่าย 
- พิธีกรเชิญครูวิเศษ 

เปิดตัว

พิธีกร 
จับภาพ

สดบน

เวที 

  

9 13.10 
15.00 

110 เร่ิมอบรบ PAT1 คณิตศาสตร์ โดยคุณครูวิเศษ  
กี่สุขพันธ์ (คุณครูพ่ีเอ๋) 

เปิดตัว 
วิทยากร 

จับภาพ

สดบน

เวที 

จับภาพ

สด/PPT 
 

10 15.00 
15.05 

5 พิธีกรกล่าวขอบคุณคุณครูวิเศษ (คุณครูพ่ีเอ๋)/พิธีกร

เชิญ คุณครูสุรเชษฐ์ เผ่า (คุณครูพ่ียู)  
    

11 15.05 
17.30 

115 เริ่มอบรม GAT เชื่อมโยง โดยคุณครูสุรเชษฐ์ พิชิต

พงศ์เผ่า (คุณครูพ่ียู)  
เปิดตัว 
วิทยากร 

 จับภาพ

สด/PPT 
 

12 17.30 
17.35 

5 พิธีกรกล่าวขอบคุณ คุณครูสุรเชษฐ์ เผ่า (คุณครูพ่ียู) 
- พิธีกรเชิญผู้บริหาร BMN จับรางวัลเพื่อแจก

ทุนการศึกษา จํานวน 6 รางวัล 

 จับภาพ

สดบน

เวที 

 ป้ า ย ม อ บ

ทุนการศึกษา 
3 ป้าย 

13 18.00 
18.05 

5 พิ ธี ก ร กล่ า วขอบคุณผู้ บ ริ ห า รและขอบ คุณ 
Sponsor ท้ังหมด 
- พิธีกรเชิญน้อง ๆ ท่ีได้รับทุนการศึกษาข้ึน

ถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหาร 
- พิธีกรกล่าวขอบคุณ 

เพลง

คลอ 
จับภาพ

สดบน

เวที 

 ป้ า ย ม อ บ

ทุนการศึกษา 
3 ป้าย 

 
ตารางท่ี 1 กําหนดการโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
ท่ีมา: บริษัท 168 Event & Organizer, (2561) 
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Que Time Dur. Description Sound VTR./
กล้อง 

Prop/ 
Actor 

Remark 

7 12.00 
12.40 

40 - พิธีกรกล่าวขอบคุณ Sponsor ท้ังหมด 
- พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกรับเชิญพิเศษ 
- พิธีกรสัมภาษณ์แขกรับเชิญพิเศษ 
- พิธีกรเชิญประธาน Sponsor และวิทยากรขึ้นบน

เวที เพ่ือรับมอบของท่ีระลึกจากประธานโครงการ 
และถ่ายภาพ 
- พิ ธี ก ร กล่ า ว ขอบคุณ ทุ ก ท่ านและแจ้ ง พั ก

รับประทานอาหาร 

เปิดตัว

แขกรับ

เชิญ 

จับภาพ

สดบน

เวที 

  
 
 
ของท่ีระลึก 

8 13.00 
13.10 

10 พิธีกรบนเวที (2) กล่าวต้อนรับ/พิธีกรเชิญครูวิเศษ 
- พิธีกรกล่าวต้อนรับน้อง ๆ ช่วงบ่าย 
- พิธีกรเชิญครูวิเศษ 

เปิดตัว

พิธีกร 
จับภาพ

สดบน

เวที 

  

9 13.10 
15.00 

110 เร่ิมอบรบ PAT1 คณิตศาสตร์ โดยคุณครูวิเศษ  
กี่สุขพันธ์ (คุณครูพ่ีเอ๋) 

เปิดตัว 
วิทยากร 

จับภาพ

สดบน

เวที 

จับภาพ

สด/PPT 
 

10 15.00 
15.05 

5 พิธีกรกล่าวขอบคุณคุณครูวิเศษ (คุณครูพ่ีเอ๋)/พิธีกร

เชิญ คุณครูสุรเชษฐ์ เผ่า (คุณครูพ่ียู)  
    

11 15.05 
17.30 

115 เริ่มอบรม GAT เชื่อมโยง โดยคุณครูสุรเชษฐ์ พิชิต

พงศ์เผ่า (คุณครูพ่ียู)  
เปิดตัว 
วิทยากร 

 จับภาพ

สด/PPT 
 

12 17.30 
17.35 

5 พิธีกรกล่าวขอบคุณ คุณครูสุรเชษฐ์ เผ่า (คุณครูพ่ียู) 
- พิธีกรเชิญผู้บริหาร BMN จับรางวัลเพื่อแจก

ทุนการศึกษา จํานวน 6 รางวัล 

 จับภาพ

สดบน

เวที 

 ป้ า ย ม อ บ

ทุนการศึกษา 
3 ป้าย 

13 18.00 
18.05 

5 พิ ธี ก ร กล่ า วขอบคุณผู้ บ ริ ห า รและขอบ คุณ 
Sponsor ท้ังหมด 
- พิธีกรเชิญน้อง ๆ ท่ีได้รับทุนการศึกษาข้ึน

ถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหาร 
- พิธีกรกล่าวขอบคุณ 

เพลง

คลอ 
จับภาพ

สดบน

เวที 

 ป้ า ย ม อ บ

ทุนการศึกษา 
3 ป้าย 

 
ตารางท่ี 1 กําหนดการโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
ท่ีมา: บริษัท 168 Event & Organizer, (2561) 
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ลําดับท่ี งาน Staff ผู้รับผิดชอบ Stand by 
1 การลงทะเบียนเข้างานหากติดปัญหา ติดต่อคุณเทห์ 084 439 1992  

ประตูหน้า ซุ้มประตูด้านนอก 
   เปิด 2 ช่อง มีริบบิ้นกั้นทาง ช่องละ 2 คน ปริ้นส์เอกสารมาแล้วย่ืนท่ี

ประตูทางเข้า (กระดาษใส่กล่อง) 
   รับสายรัดข้อมือเรืองแสง 
          เข้ามาหน้าประตู 
   รับกระเป๋าผ้า, หนังสือแบบเรียน, น้ําด่ืมสิงห์ และของแจกอื่น ๆ  
          ประตูหน้า กรณีใช้การถ่ายภาพจากหน้าจอมือถือ 
   ถ่ายหน้าจอโทรศัพท์น้อง ๆ แล้วส่งเข้าไลน์กลุ่ม 
          เข้ามาหน้าประตู 
   รับกระเป๋าผ้า, หนังสือแบบเรียน, น้ําด่ืมสิงห์ และของแจกอื่น ๆ 
กรณีลงทะเบียนหน้างาน (Walk In)  
   รับลงทะเบียน แชร์ Hotspot ให้น้อง ถ้าหากน้องสามารถใช้งาน

อินเตอร์เน็ตได้จากมือถือตนเองให้แชร์ลิงค์การลงทะเบียนและนํานําวิธี 
จากนั้นปริ้นส์เอกสารที่บูธดับเบิ้ลเอ มีบริการ 3 จุดในงาน  

1 
 
4 
 
 
 
4 
4 
 
 
4 
 
1 

คุณเทห์ 
 

ทีมคุณตา 
 
 
 

ทีมคุณตา 
ทีมดีเวอร์ 

 
 

ทีมรังสิต 
 

ทีมดีเวอร์ 

06.00 
 

06.00 
 
 
 

06.00 
06.00 

 
 

06.00 
 

06.00 

2 อํานวยความสะดวก โดยการสร้างบรรยากาศในงานเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วม

โครงการรู้สึกอบอุ่น และต้อนรับน้อง ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน 
   ขึ้นจากสถานี MRT บอกทางจนถึงทางเข้างาน 
   ทางเข้าศูนย์ฯ บอกทางจนถึงทางเข้างาน 

 
 
5 
5 

 
 

ทีมดีเวอร์ 
ทีมดีเวอร์ 

 
 

06.00 
06.00 

3 ในห้องประชุม 
   จัดระเบียบการนั่ง 
   คอนโทรลเสียงด้านบน 
   จัดแถวน้อง ๆ ท้ังสองฝั่ง 
   และจัดระเบียบการใช้ห้อง 

 
2 
1 
4 
4 

 
คุณอ้นใหญ่ 
คุณอ้นเล็ก 
ทีมคุณตา 
ทีมคุณตา 

06.00 
ข้อ7 

4 บูธเกมส์ท่ีเคยออก roadshow 
   ชวนน้อง ๆ ร่วมกิจกรรม 

2 ทีมดีเวอร์ 06.00 

5 ทีม Stage  
   รันคิวหน้าเวที 

5 ทีมดีเวอร์ 06.00 

6 ดูแล Sponsor และประสานงานบูธบริเวณหน้างาน  
อํานวยความสะดวกให้ทีมงานบริษัท 168 Event & Organizer 

1 
1 

คุณอ๊อฟ 
คุณแจ๊ค 

ท้ังวัน 
ท้ังวัน 

7 ประสานงานกับทีม OB /จอภาพ และหน้าเวที  คุณอ้นใหญ่ 06.00 
8 ช่างภาพ 2 กัน/บ๊อบ 06.00 
9 ตกแต่ง ซ่อมแซม ระงับเหตุเบื้องต้น 4 ทีมขุนศึก 06.00 
10 ดูแลนักข่าวและลูกค้า  

วางแผนแก้ปัญหา/ตัดสินใจ ภาพรวม 
1 
1 

คุณยุ้ย 
คุณโต 

ท้ังวัน 
ท้ังวัน 

 
ตารางท่ี 2 รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
ท่ีมา: บริษัท 168 Event & Organizer, (2561) 
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 ขั้นตอนท่ี 4 Proposal presentation  

 
ภาพประกอบที่ 1 แผนงานโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
ท่ีมา: บริษัท 168 Event & Organizer, (2561) 
 
 ขั้นตอนท่ี 5 การผลิต  
      บริษัท 168 Event & Organizer ซ่ึงเป็นบริษัทรับจัดโครงการในคร้ังนี้ได้มีการสร้างสรรค์และออกแบบ เช่น 
การออกแบบสร้างสรรค์ แนวคิด และภาพรวม (Creative team) การออกแบบศิลป์ เช่น ออกแบบตัวหนังสือ/อาร์ตเวิร์ค 
พร้อมกับ Production team/ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแก่นของงาน (Theme) เป็นต้น 
 
 ขั้นตอนท่ี 6 การจัดเตรียมพื้นท่ี 
      บริษัท 168 Event & Organizer ได้ทําการออกแบบวางแผนตําแหน่งการจัดวางพ้ืนท่ีออกเป็นผังเพ่ือดําเนินการ

ส่งให้ผู้สนับสนุนหลักและสื่อมวลชนอีกทั้งทีมงานท้ังหมดได้ทราบถึงตําแหน่งของการจัดวางอุปกรณ์ในการจัดงานต่าง ๆ และมี
การดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนวันงานเป็นระยะ ๆ 
 
 ขั้นตอนท่ี 7 วันงาน 
      บริเวณด้านหน้าห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
      1) ประชุมทีมงาน บริษัท 168 Event & Organizer ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดโครงการในครั้งนี้ได้จัดประชุมทีมงาน

เพ่ือสรุปงานในภาพรวม อีกท้ังมอบหมายงานให้รับผิดชอบในแต่ละส่วนพร้อมกับอธิบายลักษณะของการดําเนินงานพอสังเขป 
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจถึงลักษณะของงานท่ีตนเองได้รับมอบหมาย 
      2) การซักซ้อมคิวบนเวที ทีมงานด้านเทคนิค ได้มีการทดสอบความพร้อมของระบบ แสง เสียง บนเวที ก่อนที่จะ

เข้าสู่ช่วงเวลาดําเนินการจริง 
      3) การลงทะเบียน 
      การลงทะเบียนสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  
เวลา 06.30 – 08.00 น. แบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่  
 วิธีท่ี 1 การลงทะเบียนตามปกติ คือ นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการนําหลักฐานประกอบการลงทะเบียน 
ประกอบด้วย ใบสมัคร และสําเนาบัตรประชาชน ลงทะเบียนเพื่อเข้างาน 
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 วิธีท่ี 2 การลงทะเบียนสําหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ กรณีลืมหลักฐานประกอบการลงทะเบียนตัวจริง 
ทีมงานผู้ดูแลการลงทะเบียนจะให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการนําหลักฐานการลงทะเบียนฉบับสําเนา หรือภาพถ่ายทาง

โทรศัพท์มือถือ หรือสื่ออิเล็คทรอนิค มายืนยันในการลงทะเบียน 
 วิธีท่ี 3 การลงทะเบียนสําหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมาโดยไม่ได้สมัครออนไลน์ล่วงหน้า (Wolk- In) ให้
ทําการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านมือถือ หรือโน้ตบุคท่ีทางทีมงานจัดเตรียมให้ท่ีจุดลงทะเบียน และทําการปรินส์หลักฐานการ

สมัครท่ีบูธ ดับเบิ้ลเอ ซ่ึงเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน โดยบริษัท 168 Event & Organizer เป็นผู้รับลงทะเบียน 
 เม่ือนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทําการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะได้รับเอกสารประกอบการเรียน กระเป๋าผ้า สายรัด
ข้อมือ และนํ้าดื่มตราสิงห์ อีกท้ังบริเวณหน้างานมีการจัดบูธต่าง ๆ มากมายจากผู้สนับสนุนหลัก เช่น กิจกรรมการเล่นเกมส์ 
บริการอาหารและเครื่องด่ืม เป็นต้น โดยมีทีมงานจากผู้สนับสนุนหลักเป็นผู้ดําเนินกิจกรรม 
      การลงทะเบียนสําหรับนักข่าวและสื่อมวลชน  
เวลา 10.30 – 11.00 น. บริเวณด้านหน้าห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนโดยการกรอกข้อมูล 
ลงในแบบฟอร์ม เม่ือนักข่าวและสื่อมวลชน ทําการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะได้รับเอกสารการดําเนินโครงการ กําหนดการ ข่าว
ประชาสัมพันธ์บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จํากัด (บี เอ็ม เอ็น) และของท่ีระลึกในงาน โดยทีมงานจากบริษัท 168 
Event & Organizer เป็นผู้รับลงทะเบียน 
      4) ช่วงเวลาการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Run show) 
      บริเวณห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
เวลา เวลา 08.15 – 11.00 น. การอบรม GAT ภาษาอังกฤษ  โดยคุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ 
คุณครูสมศรี พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนับสนุนหลัก และเชิญวิทยากรข้ึนบนเวทีพร้อมกับนําเสนอ VTR 
เป็นเวลา 30 วินาที จากนั้นก็เข้าสู่การเรียนการสอน โดยการควบคุมเวทีของบริษัท 168 Event & Organizer ใช้เวลาในการ
อบรมท้ังสิ้น 150 นาที เม่ือการอบรมเสร็จสิ้นพิธีกรกล่าวขอบคุณวิทยากร คุณครูสมศรี ธรรมสารโสภณ  
เวลา 11.30 – 11.40 น. ประธานโครงการฯกล่าวเปิดงานโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 โดยคุณณัฐวุฒิ ตรีวิศวเวทย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด (บีเอ็มเอ็น) อีกท้ังได้มอบของท่ีระลึกให้กับวิทยากร และผู้ร่วม
สนับสนุนโครงการครั้งนี้ จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญผู้ร่วมสนับสนุนหลักของโครงการฯ เพ่ือกล่าวถึงการสนับสนุนโครงการฯ 
ประกอบด้วย  
 คุณสมศักดิ์ กวีไตรภพ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการขายและการตลาด บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จํากัด  
 คุณภานุพงศ ์หริรักษ์ Director, BU Controlling บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด A:H 
 คุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) จํากัด (มหาชน) 
 คุณจตุพร ลักษณะ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ บริษัท ตรีเพรชอีซูซุเซลล์ จํากัด และ 
 คุณพินิต วงษ์ย่ีกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์น้ําด่ืมสิงห์ บริษทั บุญรอดเทรดด้ิง จํากัด 
เม่ือผู้สนับสนุนหลักกล่าวถึงการสนับสนุนโครงการฯเสร็จสิ้น  
 
 ขั้นตอนท่ี 8 ประเมินผลการทํางาน 
      จากการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 ได้รับผลการตอบรับท่ีดีมากสําหรับกลุ่มเป้าหมาย โดย
กลุ่มเป้าหมายอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้จัดโครงการ คือ บริษัท แบงคอก      
เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด (บีเอ็มเอ็น)  
 
 ขั้นตอนท่ี 9 เก็บงาน 
      แนวทางการจัดการ การจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปีต่อไป จากปัญหาและอุปสรรคในการจัดงาน

ครั้งนี้ ในการจัดงานครั้งต่อไปควรวางแผนการจัดการเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมอบรมท่ีมีจํานวนมากข้ึนทุกปี เพราะจะส่งผลให้เวลา

กระชับและตรงตามกําหนดการที่วางไว้ และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากย่ิงขึ้น 
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 ขั้นตอนท่ี 10 สรุปงาน  
      บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด (บีเอ็มเอ็น) มีความพึงพอใจสูงในผลการดําเนินงานของทีมงานจาก

บริษัท 168 Event & Organizer ในการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 แม้ว่าจะเกิดอุปสรรคในการดําเนิน

กิจกรรมบ้าง เช่น การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีจํานวนมากถึง 8,000 คน เป็นต้น 
สอดคล้องกับ กัญณัฏฐ์ วงศ์เทววิมาน อ้างถึงใน ดนัย เรียบสกุล (2558) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดงานอีเวนท์จากประสบการณ์ตรง

ในอาชีพออกาไนซ์เซอร์มีขั้นตอนการจัดงานประกอบด้วย 1. ทีมงานดูแลลูกค้ารับโจทย์ 2. สร้างสรรค์ออกแบบงาน  
3. นําเสนองานลูกค้าและรับผลจากลูกค้า 4. ประชุมทีมงานท้ังหมดสรุปงานท่ีผ่านการตรวจสอบจากลูกค้า 5. ผลิตงานเตรียมงาน 
6. ติดต้ังงาน 7. ฝึกซ้อมคิว 8. รื้อถอน 9. ประเมินและหาแนวทางแก้ไข 
  
 ตอนท่ี 2 จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคในการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 วิเคราะห์โดย
ใช้องค์ประกอบ SWOT ของอัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey, 2005:7) ดังต่อไปน้ี 
 จุดเด่น  
      1) ลักษณะของการติว คือ การสรุปเนื้อหาท่ีเข้มข้น เทคนิคในการทําข้อสอบท่ีเข้าใจง่ายและรวดเร็ว สนุก และ
ไม่น่าเบื่อ รวมถึงการเก็งข้อสอบในวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯทุกคนเตรียมพิชิตได้ทุกสนามสอบ  
      2) โครงการนี้ได้รับรว่มมือระหว่างผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่ง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ โปรวาเมด, ผลิตภัณฑ์ 
เฟเบอร์-คาสเทลล์, กระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ, บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์, น้าดื่มสิงห์, แอพพลิเคชั่น สอบติด, ดีโด้, เบนแอนด์เจอร์รีส์, 
แลคตาซอย และผู้สนับสนุนอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
      3) นอกจากการอบรมแล้วภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินจากเดอะสตาร์ โดยคุณริท นายแพทย์เรืองฤกธ์ิ 
ศิริพานิช และแขกรับเชิญพิเศษคุณเฌอปราง อารีย์กุล ศิลปินจาก BNK48 ท่ีมาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ก่อนเข้าร้ัว

มหาวิทยาลัย  
      4) กิจกรรมเกมส์สนุกสนานบริเวณหน้างานจากผู้สนับสนุนหลักมากมาย 
      5) ภายในงานมีการแจกทุนการศึกษาให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการด้วย 
      6) สถานที่จัดงานมีความสามารถในการรองรับผู้เข้าร่วมโครงการได้อย่างเพียงพอ ซ่ึงสอดคล้องกับ เกรียงไกร    
กาญจนะโภคิน (2555) กล่าวว่า การจะทําให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ความเป็นแบรนด์ผ่านกิจกรรมพิเศษนั้น จะต้องสร้างการรับรู้

จากประสบการณ์ตรงและอ้อมผ่านสัมผัสทั้งห้า คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส อีกท้ังการสร้างหรือดึงดูดความสนใจผ่านวิธี

จัดกิจกรรมพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกิจกรรมพิเศษ สถานที่จัดงาน ดาราหรือพิธีกรของงาน กิจกรรมในงาน ย่ิงรูปแบบ

กิจกรรมพิเศษชัดเจน ก็ย่ิงทําให้กลุ่มเป้าหมายแคบหรือเจาะจงมากย่ิงข้ึน 
 
 จุดด้อย  
      1) มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนมากท่ีไม่ได้ทําการลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าร่วมโครงการทําให้กระบวนการ

ลงทะเบียนล่าช้า 
      2) นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการบางส่วนต้องกลับก่อนกําหนดเนื่องจากเดินทางมาจากต่างจังหวัด 
 
 โอกาส 
      1) จากการท่ีมียอดผู้เข้าร่วมโครงการนี้สูงข้ึนเรื่อย ๆ ตามลําดับในทุก ๆ ปี ส่งผลให้โครงการน้ีมีโอกาสท่ีจะขยาย

การจัดโครงการไปท่ัวทุกภูมิภาค 
 
 อุปสรรค 
      1) เนื่องจากมีแฟนคลับของศิลปินและแขกพิเศษ อีกท้ังผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนมากก่อให้เกิดการควบคุม

สถานการณ์ได้ค่อนข้างยากและเกิดความไม่สะดวกในการดําเนินงาน  
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      2) ผู้เข้าร่วมโครงการเดินเข้า-ออกห้องอบรมตลอดเวลาก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
      3) การประสานงานมีความล่าช้าเนื่องจากเสียงจากกิจกรรมภายในงานและจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนมาก 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภติมา ประเสริฐแท่น และ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2559) ที่ว่า ในเรื่องการประสานงานกับองค์กรอื่น
หรือบุคคลภายนอกต้องมีการสื่อสารอย่างชัดเจนและรัดกุมเน่ืองจากการประสานงานในขณะทํางานในวันทํางานจริงจะทํา

ค่อนข้างยาก  
 
 ตอนท่ี 3 แนวทางเชิงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการตลาดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 

     จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) ผู้จัดงานโครงการฯ        
2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในด้านข้ันตอนการปฏิบัติงานกิจกรรมทางการตลาด และจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคในการจัด

โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาออกเป็น 10 ขั้นตอน โดยใช้แนวคิดข้ันตอนการจัด

กิจกรรมการตลาดของพัทธนันท์ เด็ดแก้ว, (2561) ในการนําเสนอแนวทางเชิงข้ันตอนการจัดกิจกรรมทางการตลาด โดยมี
โครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 เป็นกรณีศึกษา ดังภาพประกอบท่ี 2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการตลาดโครงการ 
MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 Brainstorming การหาแนวคิดหลัก (Key massage) 
      การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เตรียมตัวในการสอบเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 ขั้นตอนที่ 2 Proposal Design ประกอบด้วย 
      (1) โจทย์ การติวเข้มเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยระบบ TCAS (Thai 
University Central Admission System) (2) วัตถุประสงค์ (Objective) เพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Event) 
ด้วยการจัดโครงการน้ีขึ้นเน้นการติวเข้มติวเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (3) เน้ือหาหลักท่ี

ต้องการสื่อสาร (Key message) การติวเข้มติวเสริมความรู้ทางวิชาการสําหรับใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยบริษัท 
แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จํากัด (บี เอ็ม เอ็น) ผู้นําเชิงพาณิชย์ในระบบรถไฟฟ้า MRT และ รฟม. เป็นผู้จัดโครงการ MRT  
พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 (4) แนวคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ภายในงานมีกิจกรรมของเกมส์ ศิลปินนกัแสดง มาร่วมสร้างสีสัน
ภายในงานและการอบรมเทคนิคในการทําข้อสอบนั้นเน้นเทคนิคท่ีเข้าใจง่ายและรวดเร็ว สนุก และไม่น่าเบื่อ (5) แก่นของงาน 
(Theme) เน้นการติวเข้มติวเสริมความรู้ ทางวิชาการสําหรับใช้ศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  (6) อารมณ์และลีลาของงาน 
(Mood & Tone) การติว คือ การสรุปเนื้อหาท่ีเข้มข้น เทคนิคในการทําข้อสอบท่ีเข้าใจง่ายและรวดเร็ว สนุก และไม่น่าเบื่อ 
รวมถึงการเก็งข้อสอบในวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้น้องทุกคนเตรียมพิชิตได้ทุกสนามสอบ (7) ลูกเล่น (Gimmick) ภายในงานจัดให้มี

มินิคอนเสิร์ต ทําให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการน้ันรู้สึกผ่อนคลายจากการติวเข้มในวันนั้นด้วย (8) แนวทางการดําเนินงาน (Execution) 
ผู้จัดโครงการและผู้สนับสนุนหลักได้มีการว่าจ้างบริษัท 168 Event & Organizer ให้เป็นผู้สร้างสรรค์และออกแบบงาน โดยมีการ
มอบหมายงานตามความเหมาะสมและความถนัดของทีมงาน  
 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาแผนงาน 
      บริษัท 168 Event & Organizer ได้มีการวางแผนงานและพัฒนาแผนงานตามโจทย์และวัตถุประสงค์ตามที่

บริษัทแบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จํากัด (บี เอ็ม เอ็น) ได้กําหนด แล้วจึงมอบหมายงานให้แต่ละส่วนได้ดําเนินการต่อไป โดยใช้
ระยะเวลาในการเตรียมงาน 6 เดือน  
 ขั้นตอนที่ 4 Proposal presentation  
      บริษัท 168 Event & Organizer ได้ทําการวางแผนตามท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สร้างสรรค์และออกแบบงาน 
แล้วจึงนําเสนอแผนการดําเนินการต่อบริษัทแบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จํากัด (บี เอ็ม เอ็น) เพื่อสรุปแผนงานก่อนท่ีจะ

ดําเนินการในขั้นตอนต่อไป  
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 ขั้นตอนที่ 5 การผลิต  
      บริษัท 168 Event & Organizer ซ่ึงเป็นบริษัทรับจัดโครงการในคร้ังนี้ได้มีการสร้างสรรค์และออกแบบ เช่น 
การออกแบบสร้างสรรค์ แนวคิด และภาพรวม (Creative team) การออกแบบศิลป์ เช่น ออกแบบตัวหนังสือ/อาร์ตเวิร์ค 
พร้อมกับ Production team/ผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแก่นของงาน (Theme) เป็นต้น 
 
 ขั้นตอนที่ 6 การจัดเตรียมพ้ืนท่ี 
       บริษัท 168 Event & Organizer ได้ทําการออกแบบวางแผนตําแหน่งการจัดวางพ้ืนท่ีออกเป็นผังเพ่ือดําเนินการ

ส่งให้ผู้สนับสนุนหลักและสื่อมวลชนอีกทั้งทีมงานท้ังหมดได้ทราบถึงตําแหน่งของการจัดวางอุปกรณ์ในการจัดงานต่าง ๆ และมี
การดําเนินการติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนวันงานเป็นระยะ 
 
 ขั้นตอนที่ 7 วันงาน 
      ในวันงาน บริษัท 168 Event & Organizer ได้ทําการประชุมเพื่อนัดหมายและทําความเข้าใจ อีกท้ังอธิบาย

รายละเอียดของงานแก่ทีมงานทุก ๆหน่วยท่ีมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความเข้าใจให้ตรงกันในทุกประเด็นส่งผลต่อการเกิดความ

เสี่ยงในการดําเนินงานผิดพลาดน้อยลง และมีการแจกเอกสารประกอบการดําเนินงาน เช่น ตารางแสดงภาระหน้าท่ีตามที่

ได้รับมอบหมายของทุกหน่วยงาน กาํหนดการ เป็นต้น 
 
 ขั้นตอนที่ 8 ประเมินผลการทํางาน 
      จากการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 ได้รับผลการตอบรับท่ีดีมากสําหรับกลุ่มเป้าหมาย โดย
กลุ่มเป้าหมายอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้จัดโครงการ คือ บริษัท แบงคอก     
เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด (บีเอ็มเอ็น)  
 
 ขั้นตอนที่ 9 เก็บงาน 
      แนวทางการจัดการ การจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปีต่อไป จากปัญหาและอุปสรรคในการจัดงาน

ครั้งนี้ ในการจัดงานครั้งต่อไปควรวางแผนการจัดการเพื่อรองรับผู้เข้าร่วมอบรมท่ีมีจํานวนมากข้ึนทุกปี เพราะจะส่งผลให้เวลา

กระชับและตรงตามกําหนดการที่วางไว้ และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากย่ิงขึ้น 
 
 ขั้นตอนที่ 10 สรุปงาน  
      บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จํากัด (บีเอ็มเอ็น) มีความพึงพอใจสูงในผลการดําเนินงานของทีมงานจาก

บริษัท 168 Event & Organizer ในการจัดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 แม้ว่าจะเกิดอุปสรรคในการดําเนิน

กิจกรรมบ้าง เช่น การจัดการความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีจํานวนมากถึง 8,000 คน เป็นต้น  
 
 แนวทางเชิงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการตลาดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 สอดคล้องกับ กัญณัฏฐ์ วงศ์เทววิมาน 
อ้างถึงใน ดนัย เรียบสกุล (2558) กล่าวว่า ขั้นตอนการจัดงานอีเวนท์จากประสบการณ์ตรงในอาชีพออกาไนซ์เซอร์มีขั้นตอน

การจัดงานประกอบด้วย 1. ทีมงานดูแลลูกค้ารับโจทย์ 2. สร้างสรรค์ออกแบบงาน 3. นําเสนองานลูกค้าและรับผลจากลูกค้า 
4. ประชุมทีมงานท้ังหมดสรุปงานที่ผ่านการตรวจสอบจากลูกค้า 5. ผลิตงานเตรียมงาน 6. ติดต้ังงาน 7. ฝึกซ้อมคิว 8. รื้อถอน 
9. ประเมินและหาแนวทางแก้ไข และยังสอดคล้องกับองค์ประกอบการบริหารจัดการงานกิจกรรม ของ Tum, Norton, & Wright, 
(2007: 5-8) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) ขั้นตอนการวางแผนการทํางาน 
(Detailed Planning) ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนและส่งมอบ (Implementation and Delivery) และขั้นตอนการ

ประเมินผลการจัดงาน (Performance Evaluation) 
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ภาพประกอบที่ 2 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการตลาดโครงการ MRT พาน้องพิชิต TCAS ปี 10 
ท่ีมา: ดัดแปลงมาจาก พัทธนันท์ เด็ดแก้ว, (2561) 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศทางด้าน

บริการต่อความสําเร็จในธุรกิจการบิน ซ่ึงจะกล่าวถึง (1) แนวทางการพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการ   
ทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน (2) แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการอย่างย่ังยืน และ (3) แนวทางการพัฒนา

สร้างสมดุลในแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการ ท้ังในเชิงพื้นท่ี เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบการท่องเท่ียว ตามที่ยุทธศาตร์

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพ

แหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน นําไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านบริการต่อ

ความสําเร็จในธุรกิจการบิน 

Abstract 
 
 The article is literature review related to provides best practices in service excellence for aviation 
business success it discusses. (1) Improve qualities of tourism offerings for all tourist segments. (2) 
Develop tourism offerings that adhere to cultural and environmental sustainability and (3) Create 
balanced development in tourism offerings in both regions and time dimension. According to the second 
national tourism development plan (2017 - 2021) in strategy 1 development of tourist attractions, 
products and services, including the encouragement of sustainability for service excellence for aviation 
business success. 
 
คําสําคัญ ความเป็นเลิศ บริการ ความสําเร็จ ธุรกิจการบิน 

บทนํา 
  

ตามที่ยุทธศาตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์   
ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน โดยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวท้ังระบบ เสริมสร้าง พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวและ

บริการให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเท่ียวเพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้นําคุณภาพ

ของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการระดับโลกสากล (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, [ออนไลน์], 2560) ในการเปิด

ให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นยุทธศาสตร์สําคัญของชาติในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
เม่ือวันท่ี 28 กันยายน 2549 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้เปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ เป็นท่าอากาศยานหลัก

ท่ีเป็นศูนย์กลางการบิน (Hub) ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับเส้นทางการบินจากทุกมุมโลก เป็นประตูสู่ประเทศ
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ในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gateway to the Golden Land) ซ่ึงจะช่วยเชื่อมโยงในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของภูมิภาค โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ท่ีมีความทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอํานวย

ความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูง การรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล และสามารถ
ให้บริการสายการบิน และผู้โดยสารอย่างมีคุณภาพในระดับสากล โดยในเบ้ืองต้นจะมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารได้ 45 
ล้านคนต่อปี และเม่ือพัฒนาเต็มพ้ืนท่ีแล้วจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงถึง 100 ล้านคนต่อปี พร้อมท้ังยกระดับคุณภาพและ

การบริการของท่าอากาศยานท่ีมีผู้โดยสารสูงติด อันดับ 1 ใน 10 ของโลกโดยจัดทําแผนกลยุทธ์เพ่ือนําไปสู่การจัดอันดับท่า

อากาศยานและคุณภาพการให้บริการในระดับสากลปีงบประมาณ 2549 – 2551 เพื่อให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถ

แข่งขันกับท่าอากาศยานอ่ืน ๆ ในระดับสากลได้ (ท่าอากาศยานไทย, [ออนไลน์], 2561) 
จะเห็นได้ว่าคุณภาพการบริการมีความสําคัญและมีบทบาทเป็นอย่างมากสําหรับองค์กรและธุรกิจ ในสังคมปัจจุบัน

พบว่าอุตสาหกรรมการบริการมีแนวโน้มท่ีจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สาเหตุสําคัญมาจากความเป็นอยู่ 
ตลอดจนมาตรฐานการครองชีพของประชาชนที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับการศึกษาและมีรายได้สูงขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความ

ต้องการการบริการในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต คุณภาพบริการจึงต้องมีความหลากหลายและมี

บทบาทในสังคมมากย่ิงขึ้นกว่าในอดีต จากกระแสความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การบริการเข้ามีบทบาทสําคัญต่อการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของผู้บริโภคในฐานะของผู้รับบริการ อีกท้ังยังก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจและสังคมต่อระบบการ

ประกอบธุรกิจ (ภาวิณี ทองแย้ม, 2560: 221) โดยบริษัทท่ีสามารถครองความเป็นเลิศได้อย่างสมํ่าเสมอ สามารถเอาชนะใจ

ลูกค้าได้ มอบคุณค่าในสินค้าและการบริการเหนือกว่าคู่แข่งจะสามารถได้เปรียบในการแข่งขันอย่างแท้จริง แบรดมอร์ 
(Bradmore, 1996) 

การให้บริการที่เป็นเลิศจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีบริษัทชั้นนําต่างนํามาใช้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า จากการ
นําลูกค้าเป็นท่ีตั้ง พนักงานทุกคนสามารถท่ีจะดําเนินการและเห็นผลได้ในทันที ทําให้ลูกค้าพึงพอใจและกลับมาใช้บริการอีก

อย่างต่อเนื่อง สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ซ่ึงการบริการท่ีเป็นเลิศกลายเป็นกลไกท่ีมีองค์ประกอบของการทํางานเพื่อ

ตอบสนองต่อลูกค้าในทุกระดับ (สุรชัย โฆษิตบวรชัย, [ออนไลน์], 2561) และการบริการท่ีเป็นเลิศนั้นยังทําให้องค์กรมีความ

แตกต่างและโดดเด่นออกมาจากคู่แข่งท้ังหลาย คุณภาพของการบริการจึงนับได้ว่าเป็นความสามารถในการแข่งขันท่ีสามารถ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ โดยความพึงพอใจทําให้เกิดความต้องการท่ีจะมาใช้บริการและทําให้เกิดการมาใช้บริการซํ้า

นับว่าเป็นผลดีต่อฐานะทางเศรษฐกิจขององค์กร แม้ว่าการบริการเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ แต่ในเชิงวิชาการการ

บริการสามารถวัดได้ว่าเป็นการบริการท่ีมีคุณภาพโดยใช้ความคาดหวังของลูกค้าท่ีมีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับความรู้สึก

หลังจากที่ได้สัมผัสกับบริการจริง (ภาวิณี ทองแย้ม, 2560: 222) 
จากความสําคัญดังกล่าวขอนําเสนอบทความเร่ืองความเป็นเลิศทางด้านบริการต่อความสําเร็จในธุรกิจการบิน เพื่อ

เสนอแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศทางด้านบริการต่อความสําเร็จในธุรกิจการบิน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยว

แห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ในด้านการเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับด้านการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่การเป็น

ผู้นําคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการระดับโลกสากล โดยใช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) 
ดังนี้  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน โดยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวทั้งระบบ เสริมสร้าง พัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานด้านการ
ท่องเที่ยวและบริการให้คลอบคลุมทุกรูปแบบเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นําคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว สินค้า และบริการระดับ
โลกสากล 
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รูปแบบคุณภาพการบริการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 รูปแบบคุณภาพการบริการ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากกรอนรูส (Gronroos, 1984: 36: 44) 

 
คุณภาพของการบริการที่เกิดจากการรับรู้ของลูกค้านี้จะสามารถแบ่งคุณภาพออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ ได้แก่ 
1) คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) คุณภาพเชิงเทคนิคนี้ หมายถึง คุณภาพท่ีเกิดจากการท่ีลูกค้าประเมิน 

“ผลลัพธ์” (Outcome ) ของการบริการท่ีลูกค้าได้รับ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งลูกค้าจะประเมินคุณภาพของการบริการโดยการ

พิจารณาว่าเขาได้รับ “อะไร” (What) หลังจากท่ีกระบวนการผลิตบริการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายบริการสิ้นสุด

ลง การประเมินคุณภาพประเภทนี้มักจะเป็นการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (Measured Objectively) ว่าการบริการท่ี

ลูกค้าได้รับนั้นสามารถแก้ปัญหา (ทางเทคนิค) ให้กับเขาได้หรือไม่ 
2) คุณภาพเชิงหน้าท่ี (Functional Quality) คุณภาพเชิงหน้าท่ี หมายถึงคุณภาพท่ีเกิดจากการที่ลูกค้าประเมิน 

“กระบวนการ” (Process) หรือวิธีการในการใช้บริการว่าเขาได้รับการบริการ“อย่างไร” (How) โดยลูกค้าอาจพิจารณาจาก

องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รูปลักษณ์ภายนอกของสถานบริการ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบุคลิกลักษณะ  
กิริยาท่าทางคําพูด และมารยาทของพนักงานท่ีให้บริการ เป็นต้นซ่ึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบท่ีสําคัญต่อการประเมิน

คุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้ท้ังสิ้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งลูกค้ามักจะทําการประเมินคุณภาพเชิงหน้าท่ีของบริการที่เขา

ได้รับโดยอาศัยความรู้สึกส่วนตัวเป็นหลักคุณภาพการบริการที่ลูกค้ารับรู้จะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่สําคัญ 
2 ประการ คือ 
        1) คุณภาพท่ีลูกค้าคาดหวัง (Expected Quality) ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัย ดังต่อไปน้ี 
      1.1) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 
      1.2) ภาพลักษณ์ขององค์การ (Image) 
      1.3) การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth Communication) 
      1.4) ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) 
       2) คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ (ในการใช้บริการ) ของลูกค้า (Experienced Quality) ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 
ดังต่อไปน้ี 
      2.1) ภาพลักษณ์ขององค์การ (Image) 
     2.2) คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) 
      2.3) คุณภาพเชิงหน้าท่ี (Functional Quality) กรอนรูส (Gronroos, 1990) อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุธยา (2549) 

112

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



112 
 

รูปแบบคุณภาพการบริการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1 รูปแบบคุณภาพการบริการ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากกรอนรูส (Gronroos, 1984: 36: 44) 

 
คุณภาพของการบริการที่เกิดจากการรับรู้ของลูกค้านี้จะสามารถแบ่งคุณภาพออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ ได้แก่ 
1) คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) คุณภาพเชิงเทคนิคนี้ หมายถึง คุณภาพท่ีเกิดจากการท่ีลูกค้าประเมิน 

“ผลลัพธ์” (Outcome ) ของการบริการท่ีลูกค้าได้รับ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งลูกค้าจะประเมินคุณภาพของการบริการโดยการ

พิจารณาว่าเขาได้รับ “อะไร” (What) หลังจากท่ีกระบวนการผลิตบริการและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายบริการสิ้นสุด

ลง การประเมินคุณภาพประเภทนี้มักจะเป็นการประเมินตามสภาพความเป็นจริง (Measured Objectively) ว่าการบริการท่ี

ลูกค้าได้รับนั้นสามารถแก้ปัญหา (ทางเทคนิค) ให้กับเขาได้หรือไม่ 
2) คุณภาพเชิงหน้าท่ี (Functional Quality) คุณภาพเชิงหน้าท่ี หมายถึงคุณภาพท่ีเกิดจากการที่ลูกค้าประเมิน 

“กระบวนการ” (Process) หรือวิธีการในการใช้บริการว่าเขาได้รับการบริการ“อย่างไร” (How) โดยลูกค้าอาจพิจารณาจาก

องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รูปลักษณ์ภายนอกของสถานบริการ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบุคลิกลักษณะ  
กิริยาท่าทางคําพูด และมารยาทของพนักงานท่ีให้บริการ เป็นต้นซ่ึงสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีผลกระทบท่ีสําคัญต่อการประเมิน

คุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้ท้ังสิ้นหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งลูกค้ามักจะทําการประเมินคุณภาพเชิงหน้าที่ของบริการที่เขา

ได้รับโดยอาศัยความรู้สึกส่วนตัวเป็นหลักคุณภาพการบริการที่ลูกค้ารับรู้จะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบที่สําคัญ 
2 ประการ คือ 
        1) คุณภาพท่ีลูกค้าคาดหวัง (Expected Quality) ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัย ดังต่อไปนี้ 
      1.1) การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication) 
      1.2) ภาพลักษณ์ขององค์การ (Image) 
      1.3) การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word-of-Mouth Communication) 
      1.4) ความต้องการของลูกค้า (Customer Needs) 
       2) คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ (ในการใช้บริการ) ของลูกค้า (Experienced Quality) ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 
ดังต่อไปนี้ 
      2.1) ภาพลักษณ์ขององค์การ (Image) 
     2.2) คุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) 
      2.3) คุณภาพเชิงหน้าท่ี (Functional Quality) กรอนรูส (Gronroos, 1990) อ้างถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ 
อยุธยา (2549) 

113 
 

 รูปแบบคุณภาพการบริการ คือ การรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพของการบริการประกอบด้วยคุณภาพเชิงเทคนิคและ

คุณภาพเชิงหน้าท่ี ท้ังสองสิ่งนี้เป็นคุณภาพท่ีเกิดจากการประเมินของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ โดยคุณภาพเชิงเทคนิคเกิดจากการ

ประเมินตามสภาพความเป็นจริง ส่วนคุณภาพเชิงหน้าท่ีเป็นการประเมินด้านกระบวนการ 
 

คุณภาพการบริการ 
      คุณภาพการให้บริการหรือ “service quality” นั้น เป็นแนวคิดท่ีถือหลักการการดําเนินงานบริการท่ีปราศจาก

ข้อบกพร่อง และตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้บริการ และสามารถท่ีจะทราบของต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ

ได้ด้วย ครอสบี้ (Crosby, 1992: 15) 
วิชเชอร์ และคอร์เนย์ (Wisher and Corney, 2001) กล่าวว่า คุณภาพการให้บริการ มีแนวการศึกษาท่ีสําคัญ คือ 

การวิเคราะห์ท่ีเรียกว่า SERVQUAL ท้ังนี้นักวิชาการท้ังสองท่านเสนอว่าคุณภาพการให้บริการเป็นการตัดสินใจวินิจฉัยเกี่ยวกับ

ความเลิศของบริการ (superiority of the service) อีกท้ัง กรอนรูส (Gronroos, 1990: 40: 42) ได้อธิบายแนวคิดในเร่ือง

คุณภาพที่ลูกค้ารับรู้ท้ังหมดว่าเป็นคุณภาพการให้บริการท่ีลูกค้าหรือผู้รับบริการรับรู้ โดยเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์ประกอบของสิ่งต่าง ๆ ท่ีสําคัญ 2 ประการคือ  
1. คุณภาพที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการคาดหวัง (expected quality) ซ่ึงได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การสื่อสาร

ทางการตลาด (marketing communication) ภาพลักษณ์ขององค์กร (corporate image) การสื่อสารแบบปากต่อปาก 
(word-of-mouth communication) และความต้องการของลูกค้า (customer needs)  

2. คุณภาพที่เกิดจากประสบการณ์ในการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ (experiences quality) ซ่ึงได้รับ

อิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ขององค์กร (corporate image) คุณภาพเชิงเทคนิค (technical quality) 
และคุณภาพเชิงหน้าท่ี (functional quality)  

พาราซุรามานและคณะ (Parasuraman et al., 1985: 41: 50) อ้างถึงใน กนกพร ลีลาเทพินทร์และคณะ (2554: 447) 
ได้เสนอแบบจําลองคุณภาพการบริการจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังของการให้บรกิารของลูกค้า ดังรูปท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2 แบบจําลองคุณภาพการบริการจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังของการให้บริการของลูกค้า 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากพาราซุรามานและคณะ (Parasuraman et al., 1985: 41: 50) อ้างถึงใน กนกพร ลีลาเทพินทร์และคณะ 
(2554: 447) 
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แบบจําลองคุณภาพการบริการจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังของการให้บริการของลูกค้า 
ช่องว่าง (Gap) ท่ีเกิดขึ้นระหว่างข้ันตอนต่าง ๆ นั้นทําให้บริการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยช่องว่าง
เหล่านั้นประกอบด้วย 5 ช่อง โดยช่องว่างแต่ละส่วนนั้นจะมีดังนี้ ช่องว่างที่ 1 เป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้มารับ

บริการ (Customers’ expectation) และการรับรู้ถึงความคาดหวังนั้นของผู้ให้บริการ (Management’s perception) 
ช่องว่างที่ 2 เป็นช่องว่างระหว่างการรับรู้ของผู้ให้บริการ เรื่องความคาดหวังของผู้รับบริการ (Managements’ perception 
of customers’ expectation) และการกําหนดลักษณะของคุณภาพบริการ (Service quality specification) ช่องว่างที่ 3 
เป็นช่องว่างระหว่างลักษณะของ คุณภาพของบริการที่ได้กําหนดไว้ (Service quality specification) และบริการที่ให้ 
(Service delivery) ช่องว่างที่ 4 เป็นช่องว่างระหว่างบริการท่ีให้จริง (Service delivery) และการส่ือสารให้ผู้มารับบริการ

รับทราบ (External communication) ช่องว่างที่ 5 เป็นช่องว่างระหว่างบริการท่ีผู้มารับบริการรับรู้ (Perceived service) 
และบริการท่ีผู้มารับบริการคาดหวังไว้ (Expected service) สําหรับช่องว่างทั้ง 4 ส่วนแรกน้ันจะนําไปสู่ช่องว่างที่ 5 ซ่ึงเป็น

ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้การบริการของลูกค้า โดยช่องว่างในส่วนท่ี 5 นี้ มักจะใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินคุณภาพบริการ ซ่ึงปัญหาของช่องว่างนี้เกิดจากการท่ีผู้รับบริการมีเกณฑ์ในการวัดคุณภาพบริการต่างจากผู้ให้บริการ 
ซ่ึงเกณฑ์นั้นประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่สิ่งที่เห็นด้วยตา (Tangibles) ความเชื่อถือได้ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) การให้ความรู้สึกเชื่อม่ัน (Assurance) และการเอาใจใส่ (Empathy) แต่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้

กําหนดและตัดสินคุณภาพของบริการ แต่ไม่ได้มองถึงความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการ พาราซุรามานและคณะ 
(Parasuraman et al., 1985: 41: 50) อ้างถึงใน กนกพร ลีลาเทพินทร์และคณะ (2554: 447) 

คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งท่ีสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อองค์กรธุรกิจด้านการบริการ ดังน้ันการบริการจึงนับได้ว่า     
เป็นความสามารถในการแข่งขันท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ ในการให้บริการ

ท่ีลูกค้าหรือผู้รับบริการรับรู้ ได้แก่ คุณภาพท่ีลูกค้าหรือผู้รับบริการคาดหวัง และคุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ในการใช้

บริการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
 
เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ 
เคร่ืองมือวัดคุณภาพ SERVQUAL ได้มาจากการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการบริการ   

ในระยะเริ่มแรก พาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988) อ้างถึงใน ภาวิณี ทอง

แย้ม (2560: 223) ได้มีการกําหนดมิติท่ีใช้วัดคุณภาพในการบริการ (Dimension of Service Quality) ไว้ 10 มิติ คือ การ
เข้าถึงบริการ การติดต่อสื่อสารสมรรถนะ ความมีไมตรีจิต ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า ความ
ปลอดภัย ความเป็นรูปธรรมของบริการ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ปัจจุบันประกอบด้วยมิติของคุณภาพท่ีประเมินโดย

ผู้รับบริการ 5 มิติ คือ สิ่งที่เห็นด้วยตา (Tangibles)  ) ท่ีประจักษ์กับสายตาของผู้โดยสารและสามารถรับรู้ได้ ความเชื่อถือได้ 
(Reliability) เป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีเกิดขึ้นเมื่อผู้โดยสารได้รับบริการท่ีถูกต้องตามคําม่ันสัญญา การตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) เป็นการตอบสนองต่อการจัดการกับคําร้องขอ ข้อร้องเรียนและปัญหาของผู้โดยสาร การให้ความรู้สึก

เชื่อม่ัน (Assurance) ผู้โดยสารเกิดความไว้วางใจต่อการบริการจากความสามารถของพนักงานท่ีให้บริการด้วย ความรอบรู้ 
และการเอาใจใส่ (Empathy) เป็นการมุ่งเน้นบริการเฉพาะเจาะจงแก่ผู้โดยสารแต่ละรายตามความต้องการส่วนบุคคล         
ดังตารางที่ 1  แสดงตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการของลูกค้า 
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แบบจําลองคุณภาพการบริการจากความแตกต่างระหว่างการรับรู้และความคาดหวังของการให้บริการของลูกค้า 
ช่องว่าง (Gap) ท่ีเกิดข้ึนระหว่างข้ันตอนต่าง ๆ นั้นทําให้บริการไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ โดยช่องว่าง
เหล่านั้นประกอบด้วย 5 ช่อง โดยช่องว่างแต่ละส่วนนั้นจะมีดังนี้ ช่องว่างที่ 1 เป็นช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้มารับ

บริการ (Customers’ expectation) และการรับรู้ถึงความคาดหวังนั้นของผู้ให้บริการ (Management’s perception) 
ช่องว่างที่ 2 เป็นช่องว่างระหว่างการรับรู้ของผู้ให้บริการ เรื่องความคาดหวังของผู้รับบริการ (Managements’ perception 
of customers’ expectation) และการกําหนดลักษณะของคุณภาพบริการ (Service quality specification) ช่องว่างที่ 3 
เป็นช่องว่างระหว่างลักษณะของ คุณภาพของบริการที่ได้กําหนดไว้ (Service quality specification) และบริการท่ีให้ 
(Service delivery) ช่องว่างที่ 4 เป็นช่องว่างระหว่างบริการท่ีให้จริง (Service delivery) และการส่ือสารให้ผู้มารับบริการ

รับทราบ (External communication) ช่องว่างที่ 5 เป็นช่องว่างระหว่างบริการท่ีผู้มารับบริการรับรู้ (Perceived service) 
และบริการท่ีผู้มารับบริการคาดหวังไว้ (Expected service) สําหรับช่องว่างทั้ง 4 ส่วนแรกน้ันจะนําไปสู่ช่องว่างที่ 5 ซ่ึงเป็น

ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและการรับรู้การบริการของลูกค้า โดยช่องว่างในส่วนท่ี 5 นี้ มักจะใช้เป็นเกณฑ์ในการ

ประเมินคุณภาพบริการ ซ่ึงปัญหาของช่องว่างนี้เกิดจากการท่ีผู้รับบริการมีเกณฑ์ในการวัดคุณภาพบริการต่างจากผู้ให้บริการ 
ซ่ึงเกณฑ์นั้นประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่สิ่งที่เห็นด้วยตา (Tangibles) ความเชื่อถือได้ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) การให้ความรู้สึกเชื่อม่ัน (Assurance) และการเอาใจใส่ (Empathy) แต่ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้

กําหนดและตัดสินคุณภาพของบริการ แต่ไม่ได้มองถึงความคาดหวังและการรับรู้ของผู้รับบริการ พาราซุรามานและคณะ 
(Parasuraman et al., 1985: 41: 50) อ้างถึงใน กนกพร ลีลาเทพินทร์และคณะ (2554: 447) 

คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งท่ีสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อองค์กรธุรกิจด้านการบริการ ดังนั้นการบริการจึงนับได้ว่า     
เป็นความสามารถในการแข่งขันท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีองค์ประกอบที่สําคัญ 2 ประการ ในการให้บริการ

ท่ีลูกค้าหรือผู้รับบริการรับรู้ ได้แก่ คุณภาพท่ีลูกค้าหรือผู้รับบริการคาดหวัง และคุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ในการใช้

บริการของลูกค้าหรือผู้รับบริการ 
 
เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ 
เคร่ืองมือวัดคุณภาพ SERVQUAL ได้มาจากการศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างคุณภาพการบริการ   

ในระยะเริ่มแรก พาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988) อ้างถึงใน ภาวิณี ทอง

แย้ม (2560: 223) ได้มีการกําหนดมิติท่ีใช้วัดคุณภาพในการบริการ (Dimension of Service Quality) ไว้ 10 มิติ คือ การ
เข้าถึงบริการ การติดต่อสื่อสารสมรรถนะ ความมีไมตรีจิต ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ การตอบสนองต่อลูกค้า ความ
ปลอดภัย ความเป็นรูปธรรมของบริการ การรู้จักและเข้าใจลูกค้า ปัจจุบันประกอบด้วยมิติของคุณภาพท่ีประเมินโดย

ผู้รับบริการ 5 มิติ คือ สิ่งที่เห็นด้วยตา (Tangibles)  ) ท่ีประจักษ์กับสายตาของผู้โดยสารและสามารถรับรู้ได้ ความเชื่อถือได้ 
(Reliability) เป็นประสบการณ์ท่ีดีท่ีเกิดข้ึนเมื่อผู้โดยสารได้รับบริการท่ีถูกต้องตามคําม่ันสัญญา การตอบสนองต่อลูกค้า 
(Responsiveness) เป็นการตอบสนองต่อการจัดการกับคําร้องขอ ข้อร้องเรียนและปัญหาของผู้โดยสาร การให้ความรู้สึก

เชื่อม่ัน (Assurance) ผู้โดยสารเกิดความไว้วางใจต่อการบริการจากความสามารถของพนักงานท่ีให้บริการด้วย ความรอบรู้ 
และการเอาใจใส่ (Empathy) เป็นการมุ่งเน้นบริการเฉพาะเจาะจงแก่ผู้โดยสารแต่ละรายตามความต้องการส่วนบุคคล         
ดังตารางท่ี 1  แสดงตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการของลูกค้า 
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ตารางท่ี 1 ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการของลูกค้า 
ท่ีมา: (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988) อ้างถึงใน เบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559: 13: 14) 

 
เคร่ืองมือท่ีแบบประเมินคุณภาพการบริการหรือ SERVQUAL ขึ้นกับสองส่วนท่ีแตกต่างกันคือความคาดหวังของลูกค้า

และการรับรู้ท่ีลูกค้าได้รับ เพ่ือประเมินความคาดหวังในบริการของผู้รับบริการและการรับรู้ของผู้รับบริการต่อบริการท่ีได้รับรู้

จริง ถ้าคะแนนการรับรู้มากกว่าหรือเท่ากับคะแนนความคาดหวังในคุณภาพการบริการหมายถึงผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
แต่ถ้าคะแนนการรับรู้น้อยกว่าคะแนนความคาดหวังในคุณภาพการ บริการจะหมายถึงผู้รับบริการไม่พึงพอใจในบริการท่ีได้รับ 
SERVQUAL เป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจของลูกค้าท่ีมีต่อคุณภาพการบริการท่ีแตกต่างกัน ลูกค้าสามารถประเมินผลงาน

การบริการโดยเปรียบเทียบระหว่างการบริการท่ีต้องการกับความคาดหวัง ท่ีต้องการได้รับซ่ึงมีมาตรวัดความพอใจการบริการ 
22 คําถามครอบคลุมท้ัง 5 มิติข้างต้นแบบสอบถามจะถามคําถามที่เป็นมาตรวัดท้ัง 22 คําถาม คําถามคือลูกค้าคาดหวังบริการ

ไว้อย่างไรแล้วจึงถามคําถามเดียวกัน คือบริการท่ีได้รับไปนั้นเป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่ ถ้าบริการท่ีได้รับมีความพึงพอใจ

น้อยกว่าท่ีคาดหวังไว้ในตอนแรกแสดงว่าคุณภาพการบริการไม่ดีพอ แต่ในทางกลับกันถ้าความพึงพอใจดีเท่ากับความคาดหวัง

หรือเกินจากการที่ตั้งความหวังไว้แสดงว่าคุณภาพการบริการดีหรือดีมาก พาราซุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, 
Zeithaml and Berry, 1988) อ้างถึงใน ภาวิณี ทองแย้ม (2560: 223)  

เครื่องมือท่ีเป็นแบบประเมินคุณภาพการบริการเป็นตัวแปรท่ีได้รับการคัดเลือกใช้ในการประเมินคุณภาพการบริการ

ของลูกค้ามีมาตรวัดความพอใจการบริการครอบคลุมท้ัง 5 มิติ ประกอบด้วย สิ่งท่ีเห็นด้วยตา (Tangibles) ความเชื่อถือได้ 
(Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การให้ความรู้สึกเชื่อม่ัน (Assurance) และการเอาใจใส่ (Empathy)  
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การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ 
การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศนั้นผู้ปฏิบัติงานควรคํานึงถึงสิ่งท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี  
1) ต้องมีความรู้ในงานที่ให้บริการ (Knowledge) ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานที่ตนรับผิดชอบท่ีสามารถตอบข้อซักถาม

จากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยําในเรื่องของสินค้าท่ีนําเสนอ ประวัติองค์กร ระเบียบ นโยบาย และวิธีการต่าง ๆ ใน
องค์กร เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย และต้องขวนขวายหาความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึนอย่างสม่ําเสมอ 
      2) มีความช่างสังเกต (Observe) ผู้ทํางานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัว เป็นคนมีความช่างสังเกต เพราะหากมี

การรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นท่ีพอใจของผู้รับบริการก็จะพยายามนํามาคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการท่ีดีย่ิงข้ึน เกิดความ
พอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้มากย่ิงข้ึน  
      3) ต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือร้นจะแสดงถึงความมีจิตใจในการต้อนรับ ให้
ช่วยเหลือแสดงความห่วงใยจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในการช่วยเหลือผู้รับบริการ  
      4) ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเป็นสิ่งท่ีแสดงออกจากความคิด ความรู้สึก และส่งผลให้เกิด

บุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นเพ่ือให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ  
      5) ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ ๆ ไม่ควรยึดติดกับประสบการณ์หรือ

บริการที่ทําอยู่ เคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ทําไปอย่างนั้นไม่มีการปรับเปล่ียน วิธีการให้บริการจึงควรมีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิรูป

งานบริการได้ดี  
      6) ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional control) งานบริการเป็นงานท่ีให้ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ต้อง
พบปะผู้คนมากมายหลายชนชั้น มีการศึกษาท่ีต่างกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผู้รับบริการจะแตกต่างกัน เม่ือผู้รับบริการไม่ได้

ตั้งใจ อาจจะถูกตําหนิพูดจาก้าวร้าว กิริยามารยาทไม่ดีซ่ึงผู้ให้บริการต้องสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี  
      7) ต้องมีสติในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น (Calmness) ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติ แต่บาง

กรณีลูกค้าท่ีมีปัญหาเร่งด่วน ผู้ให้บริการจะต้องสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ อาจจะ
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า  
      8) มีทัศนคติต่องานบริการดี (Attitude) การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ทํางานบริการเป็นผู้ให้จึงต้องมีความคิด

ความรู้สึกต่องานบริการในทางท่ีชอบ และเต็มใจท่ีจะให้บริการ ถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ แม้จะพอใจใน

การรับบริการจากผู้อ่ืนก็ไม่อาจจะทํางานบริการให้เป็นผลดีได้ ถ้าบุคคลใดมีทัศนคติต่องานบริการดีก็จะให้ความสําคัญต่องาน

บริการ และปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี เป็นผลให้งานบรกิารมีคุณค่าและนําไปสู่ความเป็นเลิศ  
      9) มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Responsibility) ในด้านงานทางการตลาดและการขาย และงาน
บริการ การปลูกฝังทัศนคติให้เห็นความสําคัญของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วยการยกย่องว่า “ลูกค้าคือบุคคลที่สําคัญท่ีสุด” และ 
“ลูกค้าเป็นฝ่ายถูกเสมอ” ท้ังนี้ก็เพ่ือให้ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีท่ีสุด (ตรีเพ็ชร์ อํ่าเมือง, [ออนไลน์], มปป.) 

ผู้ให้บริการต้องมีความคิดความรู้สึกรักในการเป็นผู้ให้บริการเต็มใจท่ีจะให้บริการ มีจิตใจในการต้อนรับและมีความ

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการเป็นอย่างดี อีกท้ังยังต้องเป็นผู้ท่ีรู้จักการสังเกตและสามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

อย่างดี เพ่ือท่ีจะสามารถให้ข้อมูลกับผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน 
 

ประสิทธิภาพในการบริการ 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยหลักการ 10 S 
1. S - Smooth หมายถึง อารมณ์ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการท่ีดีควรมีอารมณ์ม่ันคงสมํ่าเสมอ แม้ขณะที่ผู้รับการ

บริการจะแสดงอารมณ์เสียใส่ ผู้ให้บริการก็ควรพยายามข่มใจไม่แสดงอารมณ์ท่ีไม่ดีตอบโต้กลับไป 
2. S - Smile หมายถึง การบริการด้วยรอยย้ิม ผู้บริการท่ีมีหน้าใบหน้าท่ีย้ิมแย้มแจ่มใส ไม่บูดบึ้งเม่ือมีผู้มาติดต่อ
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การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ 
การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศน้ันผู้ปฏิบัติงานควรคํานึงถึงสิ่งท่ีสําคัญดังต่อไปน้ี  
1) ต้องมีความรู้ในงานที่ให้บริการ (Knowledge) ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานที่ตนรับผิดชอบที่สามารถตอบข้อซักถาม

จากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยําในเรื่องของสินค้าท่ีนําเสนอ ประวัติองค์กร ระเบียบ นโยบาย และวิธีการต่าง ๆ ใน
องค์กร เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย และต้องขวนขวายหาความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นอย่างสม่ําเสมอ 
      2) มีความช่างสังเกต (Observe) ผู้ทํางานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัว เป็นคนมีความช่างสังเกต เพราะหากมี

การรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นท่ีพอใจของผู้รับบริการก็จะพยายามนํามาคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการท่ีดีย่ิงข้ึน เกิดความ
พอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้มากย่ิงข้ึน  
      3) ต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือร้นจะแสดงถึงความมีจิตใจในการต้อนรับ ให้
ช่วยเหลือแสดงความห่วงใยจะทําให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในการช่วยเหลือผู้รับบริการ  
      4) ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเป็นสิ่งท่ีแสดงออกจากความคิด ความรู้สึก และส่งผลให้เกิด

บุคลิกภาพที่ดี ดังน้ันเพ่ือให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ  
      5) ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ ๆ ไม่ควรยึดติดกับประสบการณ์หรือ

บริการที่ทําอยู่ เคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ทําไปอย่างน้ันไม่มีการปรับเปล่ียน วิธีการให้บริการจึงควรมีความคิดใหม่ ๆ ในการปฏิรูป

งานบริการได้ดี  
      6) ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ (Emotional control) งานบริการเป็นงานท่ีให้ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน ต้อง
พบปะผู้คนมากมายหลายชนชั้น มีการศึกษาท่ีต่างกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผู้รับบริการจะแตกต่างกัน เม่ือผู้รับบริการไม่ได้

ตั้งใจ อาจจะถูกตําหนิพูดจาก้าวร้าว กิริยามารยาทไม่ดีซ่ึงผู้ให้บริการต้องสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้เป็นอย่างดี  
      7) ต้องมีสติในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น (Calmness) ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติ แต่บาง

กรณีลูกค้าท่ีมีปัญหาเร่งด่วน ผู้ให้บริการจะต้องสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ อาจจะ
เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดจากหลายทางเลือกในการให้บริการแก่ลูกค้า  
      8) มีทัศนคติต่องานบริการดี (Attitude) การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ทํางานบริการเป็นผู้ให้จึงต้องมีความคิด

ความรู้สึกต่องานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจท่ีจะให้บริการ ถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงานบริการ แม้จะพอใจใน

การรับบริการจากผู้อ่ืนก็ไม่อาจจะทํางานบริการให้เป็นผลดีได้ ถ้าบุคคลใดมีทัศนคติต่องานบริการดีก็จะให้ความสําคัญต่องาน

บริการ และปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี เป็นผลให้งานบรกิารมีคุณค่าและนําไปสู่ความเป็นเลิศ  
      9) มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Responsibility) ในด้านงานทางการตลาดและการขาย และงาน
บริการ การปลูกฝังทัศนคติให้เห็นความสําคัญของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วยการยกย่องว่า “ลูกค้าคือบุคคลที่สําคัญท่ีสุด” และ 
“ลูกค้าเป็นฝ่ายถูกเสมอ” ท้ังนี้ก็เพ่ือให้ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดีท่ีสุด (ตรีเพ็ชร์ อํ่าเมือง, [ออนไลน์], มปป.) 

ผู้ให้บริการต้องมีความคิดความรู้สึกรักในการเป็นผู้ให้บริการเต็มใจท่ีจะให้บริการ มีจิตใจในการต้อนรับและมีความ

รับผิดชอบต่อผู้รับบริการเป็นอย่างดี อีกท้ังยังต้องเป็นผู้ท่ีรู้จักการสังเกตและสามารถคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

อย่างดี เพ่ือท่ีจะสามารถให้ข้อมูลกับผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน 
 

ประสิทธิภาพในการบริการ 
การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยหลักการ 10 S 
1. S - Smooth หมายถึง อารมณ์ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการท่ีดีควรมีอารมณ์ม่ันคงสมํ่าเสมอ แม้ขณะที่ผู้รับการ

บริการจะแสดงอารมณ์เสียใส่ ผู้ให้บริการก็ควรพยายามข่มใจไม่แสดงอารมณ์ท่ีไม่ดีตอบโต้กลับไป 
2. S - Smile หมายถึง การบริการด้วยรอยย้ิม ผู้บริการท่ีมีหน้าใบหน้าท่ีย้ิมแย้มแจ่มใส ไม่บูดบึ้งเม่ือมีผู้มาติดต่อ

ขอรับบริการ จะสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการ 
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      3. S - Speak หมายถึง การพูดจาดี น้ําเสียงการพูดจาไพเราะ มีสัมมาคารวะ เนื่องจากการบริการจะต้องเจอกับ

บุคคลที่มีความต้องการที่หลากหลาย บางคร้ังผู้รับบริการเป็นบุคคลเจ้าอารมณ์พูดจาไม่สุภาพหรือขาดสัมมาคารวะพูดจาไม่น่า

ฟัง แต่ผู้ให้บริการจําเป็นจะต้องใจเย็นและพูดจาให้ไพเราะน่าฟัง 
      4. S - Small หมายถึง ผู้บริการต้องปฏิบัติตนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อวดอ้างว่าตัวเองเป็นใหญ่หรือเป็นผู้มี

ยศมีตําแหน่งการงานที่ดีกว่า มีความรู้มากกว่าผู้มารับบริการแต่ควรยินดีและเต็มใจให้บริการ 
      5. S - Smart หมายถึง ผู้ให้บริการที่มีบุคลิกภาพที่ดีสง่างามจะสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการตั้งแต่แรกเห็น 
      6. S – Special หมายถึง ผู้ให้บริการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ โดยมองว่าผู้รับบริการเป็นบุคคลพิเศษ จะต้อง
ปฏิบัติให้ผู้รับบริการรู้สึกเสมือนว่าผู้รับบริการเป็นบุคคลพิเศษ 
      7. S - Spirit หมายถึง ผู้บริการต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ ยอมเป็นผู้รับฟังท่ีดี 
      8. S – Speed หมายถึง การให้บริการด้วยความรวดเร็ว เนื่องจากการให้บริการท่ีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สามารถ
ประหยัดเวลาในการให้บริการและผู้ให้บริการสามารถให้บริการแก่บุคคลอื่นได้จํานวนมากขึ้น และท่ีสําคัญผู้บริการไม่ต้อง

เสียเวลาในการคอยรับบริการ 
      9. S – Super หมายถึง การให้บริการที่มากกว่า มากกว่าในท่ีนี้หมายถึงการให้บริการท่ีมากกว่าสิ่งที่ผู้รับบริการ

คาดหวังหรือคาดคิด 
      10. S – Save หมายถึง การประหยัด ประหยัดในท่ีนี้หมายถึงการประหยัดเวลาในการดําเนินการให้บริการ และ
การประหยัดวัสดุของหน่วยงาน เนื่องจากในการให้บริการบางครั้งจําเป็นต้องใช้วัสดุภายในหน่วยงาน เช่น ใช้เอกสาร การถ่าย
เอกสาร หากผู้ให้บริการให้บริการด้วยความแม่นยําถูกต้องตามขั้นตอนในคร้ังเดียวจะช่วยประหยัดค่าวัสดุภายในสํานักงาน

และประหยัดเวลา (สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.กรุงเทพ, 2557: 12:13) 
 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้หลัก 10s เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและเสริมสร้างให้มี

บุคลิกภาพที่ดีท้ังภายนอกและภายในต่อการให้บริการ ผู้ให้บริการควรมองว่าผู้รับบริการน้ันเสมือนคนพิเศษ เพราะพฤติกรรม

การแสดงออกนั้นจะสามารถสร้างความประทับใจและเกิดการบริการที่เหนือความคาดหมายต่อผู้รับบริการ 
 

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ 

 
การบริหารจัดการคุณภาพบริการและนวัตกรรมการบริการ 
กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสําหรับองค์กรทุกแห่งท่ีต้องการความสําเร็จเหนือคู่แข่งขันรวมถึงการ

เจริญเติบโตและการพัฒนาทางธุรกิจ โดยทั่วไปคุณภาพการบริการจะหมายถึงความรู้สึกของลูกค้าภายหลังจากการได้เข้ารับ

บริการว่ามีความชอบหรือไม่ชอบในบริการที่ได้รับมากน้อยเพียงใด และอีกหนึ่งวิธีท่ีทําให้หลายองค์กรประสบความสําเร็จและ

อยู่รอดได้ คือ การสร้างนวัตกรรมเพราะการท่ีองค์กรรวบรวมความรู้ทางเทคโนโลยี และประสบการณ์ต่าง ๆ ในการสร้างสรรค์ 
และนําเสนอสิ่งแปลกใหม่ในสินค้าและบริการ รวมถึงการส่งมอบให้ถึงมือลูกค้า ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อองค์กรเท่านั้น แต่ยัง
ทําให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเติบโตตามไปด้วย (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 2559: 23) ซ่ึงการจัดการนวัตกรรมการบริการ

ให้ประสบความสําเร็จจะต้องคํานึงถึงปัจจัย 4 ประการ คือ 
1) ใชแ้นวคิดท่ีมีผู้ดํารงชีวิต (ลูกค้า) เป็นจุดเร่ิมต้น เช่น การให้บริการสินค้าท่ีสร้างความสะดวกให้กับลูกค้า หรือการ

เก็บข้อมูลความต้องการจากลูกค้าจะต้องสัมผัสกับลูกค้าโดยตรง แล้วนําความต้องการนั้นมาตอบสนองอย่างละเอียดและ

พิถีพิถัน อาจใช้ไอที (IT) มาวิเคราะห์ความต้องการและรูปแบบการบริโภคของลูกค้า นอกจากน้ีอาจใช้วิธีการดึงดูดลูกค้าโดย

ใช้การ์ดสะสมแต้ม การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) หรือการให้บริการ 
Ecommerce, One-to-One Service เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาจากแนวคิดท่ีมีผู้ดํารงชีวิตเป็นจุดเร่ิมต้นท้ังสิ้น 

2) การปฏิรูปกรอบท่ีมีอยู่เดิม คิดค้นการบริการใหม่ท่ีเกิดจากการเช่ือมประสานธุรกิจ ซ่ึงถือว่าเป็นบริการท่ีก้าวข้าม

กรอบเดิมของธุรกิจ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ท่ีก้าวข้ามกรอบของธุรกิจเดิม เช่น บริษัท Navitime ใช้เทคโนโลยีเดิมของ
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ตัวเองและระบบ GPS เป็นฐานในการเชื่อมประสานข้อมูลด้านสถานท่ี การจัดการแสดง โรงภาพยนตร์ การท่องเท่ียว ฯลฯ ทํา

ให้บริษัทสามารถให้บริการเนวิเกชั่นและให้บริการแนะนําส่วนตัวหรือแนะนําข้อมูลของบริษัทต่อผู้บริโภคได้ด้วย ซ่ึงสิ่งนี้ถือว่า
เป็นบริการใหม่ท่ีก้าวข้ามกรอบเดิมของธุรกิจ  

3) การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นแบบแพลตฟอร์มที่เหมาะกับธุรกิจบริการ แพลตฟอร์มในท่ีนี้หมายถึงการทํางาน

ร่วมกันในหลายระบบปฏิบัติการถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการในยุคใหม่ เช่น การสาธารณสุขมีการแบ่งงานออกเป็น 
การรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ การประกันสังคมและสวัสดิการสังคม การสร้างแพลตฟอร์มข้ึนมาเพื่อให้

กิจกรรมต่าง ๆ สามารถดําเนินร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนับว่ามีประโยชน์อย่างมากปกติแล้วในธุรกิจบริการจะมี

ลักษณะการให้บริการที่เข้มข้นต่อหน้าลูกค้า คุณภาพการให้บริการหรือคุณภาพบริการหลังการขายข้ึนอยู่กับการวางโครงสร้าง

พ้ืนฐานในการสนับสนุนการทํางาน ในความหมายดังกล่าวนี้ทําให้ร้านอาหารท่ีต้องการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของ

อาหาร หรือการท่ีบริษัทต้องการลดต้นทุนในการประกอบการต้องสร้างแพลตฟอร์มในการดําเนินการข้ึนมา แม้กระทั่งร้านค้า

ปลีกอย่างเซเว่น อีเลฟเว่นก็จําเป็นจะต้องสร้างแพลตฟอร์มของการบริการขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ  
4) บริการท่ีมีลักษณะของการมีส่วนร่วม คือ การคิดร่วมและอยู่ร่วมกันของบริษัทกับลูกค้า หรือการยอมรับความ

คิดเห็น บางครั้งลูกค้าก็ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บริการใหม่ขึ้นมา ความต้องการมีส่วนร่วมน้ีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
เช่น การใช้วิธีการต้ังราคาแบบ EDLP (Everyday Low Price) ซ่ึงต้องเป็นราคาที่ถูกท่ีสุดในพ้ืนท่ีนั้นในทุก ๆ วัน ผู้ซ้ือจึงไม่
จําเป็นต้องแวะเวียนไปดูราคาตามร้านอ่ืน นอกจากน้ียังมีการออกบัตรซ่ือสัตย์ท่ีอธิบายคุณสมบัติของสินค้า และการแสดง
ราคาและส่วนลดของสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของผู้ซ้ือ การให้ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลร่วมกับลูกค้าเป็นแนวทางพื้นฐานท่ีใช้ในการ

สร้างความไว้วางใจจากลูกค้า การคิดร่วมจากลูกค้านี้จึงเป็นการทําให้บริการมีการปรับปรุงท่ีตรงกับความต้องการใน

ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มผลิตภาพของร้านค้าด้วยแนวคิดเรื่องการคิดร่วมน้ีนอกจากจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ประกอบการกับลูกค้าดีขึ้นแล้วยังทําให้เกิดความพึงพอใจในเหล่าพนักงานที่ร่วมให้บริการน้ันอีกด้วย มาโคโตะ ยูซูอิ (2555) 
อ้างถึงใน ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2559: 22)  

นวัตกรรมการบริการเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลให้ธุรกิจด้านการบริการประสบผลสําเร็จ โดยมี 4 ปัจจัย ได้แก่ การใช้
แนวคิดท่ีมีผู้รับบริการเป็นจุดเริ่มต้น คือ การนําความต้องการของผู้รับบริการนั้นมาตอบสนองอย่างละเอียดและพิถีพิถันผ่าน

ระบบไอที การปฏิรูปจากกรอบเดิมที่มีอยู่ คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ท่ีก้าวข้ามกรอบของธุรกิจเดิม การสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีเป็นแบบแพลตฟอร์ม คือ การทํางานร่วมกันในหลายระบบปฏิบัติการเพ่ือการตอบสนองความต้องการในยุคใหม่ และ
การบริการที่มีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด  
 
 แนวทางการพัฒนาสร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพ้ืนที่ เชิงเวลา ฤดูกาล และ
รูปแบบการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาสินค้าและบริการที่โดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 

 
การบริการที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 
คุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ หมายถึง เครื่องมือประเมินระดับการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อบริการท่ีได้รับจริง 

ผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ (Kotler, 2006) เป็นกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลอ่ืนท่ีก่อให้เกิด

ความพึงพอใจของผลจากการกระทํานั้น การบริการท่ีดีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลน้ันท่ีคาดหวังในการได้รับ

บริการ (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2557) การบริการท่ีเป็นเลิศตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนทําให้

ลูกค้าเกิดความพอใจและเกิดความจงรักภักดี (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552)  
การบริการที่ดีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการเป็นสําคัญ เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการส่งผลให้เกิดเอกลักษณ์ประจําองค์กรทําให้เกิดการใช้บริการซ้ําของผู้ใช้บริการ 
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ตัวเองและระบบ GPS เป็นฐานในการเชื่อมประสานข้อมูลด้านสถานท่ี การจัดการแสดง โรงภาพยนตร์ การท่องเที่ยว ฯลฯ ทํา

ให้บริษัทสามารถให้บริการเนวิเกชั่นและให้บริการแนะนําส่วนตัวหรือแนะนําข้อมูลของบริษัทต่อผู้บริโภคได้ด้วย ซ่ึงสิ่งนี้ถือว่า
เป็นบริการใหม่ท่ีก้าวข้ามกรอบเดิมของธุรกิจ  

3) การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นแบบแพลตฟอร์มท่ีเหมาะกับธุรกิจบริการ แพลตฟอร์มในท่ีนี้หมายถึงการทํางาน

ร่วมกันในหลายระบบปฏิบัติการถือว่าเป็นการตอบสนองความต้องการในยุคใหม่ เช่น การสาธารณสุขมีการแบ่งงานออกเป็น 
การรักษาพยาบาล การดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ การประกันสังคมและสวัสดิการสังคม การสร้างแพลตฟอร์มข้ึนมาเพื่อให้

กิจกรรมต่าง ๆ สามารถดําเนินร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงนับว่ามีประโยชน์อย่างมากปกติแล้วในธุรกิจบริการจะมี

ลักษณะการให้บริการที่เข้มข้นต่อหน้าลูกค้า คุณภาพการให้บริการหรือคุณภาพบริการหลังการขายข้ึนอยู่กับการวางโครงสร้าง

พ้ืนฐานในการสนับสนุนการทํางาน ในความหมายดังกล่าวนี้ทําให้ร้านอาหารท่ีต้องการรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของ

อาหาร หรือการท่ีบริษัทต้องการลดต้นทุนในการประกอบการต้องสร้างแพลตฟอร์มในการดําเนินการข้ึนมา แม้กระทั่งร้านค้า

ปลีกอย่างเซเว่น อีเลฟเว่นก็จําเป็นจะต้องสร้างแพลตฟอร์มของการบริการขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น ๆ  
4) บริการท่ีมีลักษณะของการมีส่วนร่วม คือ การคิดร่วมและอยู่ร่วมกันของบริษัทกับลูกค้า หรือการยอมรับความ

คิดเห็น บางครั้งลูกค้าก็ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์บริการใหม่ขึ้นมา ความต้องการมีส่วนร่วมนี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น 
เช่น การใช้วิธีการต้ังราคาแบบ EDLP (Everyday Low Price) ซ่ึงต้องเป็นราคาที่ถูกท่ีสุดในพ้ืนท่ีนั้นในทุก ๆ วัน ผู้ซ้ือจึงไม่
จําเป็นต้องแวะเวียนไปดูราคาตามร้านอื่น นอกจากน้ียังมีการออกบัตรซ่ือสัตย์ท่ีอธิบายคุณสมบัติของสินค้า และการแสดง
ราคาและส่วนลดของสินค้าท่ีเป็นท่ียอมรับของผู้ซ้ือ การให้ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลร่วมกับลูกค้าเป็นแนวทางพื้นฐานท่ีใช้ในการ

สร้างความไว้วางใจจากลูกค้า การคิดร่วมจากลูกค้านี้จึงเป็นการทําให้บริการมีการปรับปรุงท่ีตรงกับความต้องการใน

ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มผลิตภาพของร้านค้าด้วยแนวคิดเรื่องการคิดร่วมนี้นอกจากจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผู้ประกอบการกับลูกค้าดีขึ้นแล้วยังทําให้เกิดความพึงพอใจในเหล่าพนักงานที่ร่วมให้บริการนั้นอีกด้วย มาโคโตะ ยูซูอิ (2555) 
อ้างถึงใน ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ (2559: 22)  

นวัตกรรมการบริการเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลให้ธุรกิจด้านการบริการประสบผลสําเร็จ โดยมี 4 ปัจจัย ได้แก่ การใช้
แนวคิดท่ีมีผู้รับบริการเป็นจุดเริ่มต้น คือ การนําความต้องการของผู้รับบริการนั้นมาตอบสนองอย่างละเอียดและพิถีพิถันผ่าน

ระบบไอที การปฏิรูปจากกรอบเดิมที่มีอยู่ คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ท่ีก้าวข้ามกรอบของธุรกิจเดิม การสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีเป็นแบบแพลตฟอร์ม คือ การทํางานร่วมกันในหลายระบบปฏิบัติการเพ่ือการตอบสนองความต้องการในยุคใหม่ และ
การบริการที่มีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด  
 
 แนวทางการพัฒนาสร้างสมดุลในแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ทั้งในเชิงพ้ืนท่ี เชิงเวลา ฤดูกาล และ
รูปแบบการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาสินค้าและบริการที่โดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 

 
การบริการที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 
คุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ หมายถึง เครื่องมือประเมินระดับการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อบริการท่ีได้รับจริง 

ผลลัพธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสําคัญ (Kotler, 2006) เป็นกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลอ่ืนท่ีก่อให้เกิด

ความพึงพอใจของผลจากการกระทําน้ัน การบริการท่ีดีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลนั้นท่ีคาดหวังในการได้รับ

บริการ (คํานาย อภิปรัชญาสกุล, 2557) การบริการท่ีเป็นเลิศตรงกับความต้องการหรือเกินความต้องการของลูกค้าจนทําให้

ลูกค้าเกิดความพอใจและเกิดความจงรักภักดี (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2552)  
การบริการที่ดีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการเป็นสําคัญ เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการส่งผลให้เกิดเอกลักษณ์ประจําองค์กรทําให้เกิดการใช้บริการซ้ําของผู้ใช้บริการ 
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บทสรุป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศทางด้านบริการต่อ

ความสําเร็จในธุรกิจการบิน ผู้ศึกษาได้สรุปผลท้ัง 3 ประเด็น โดยจําแนกออกเป็น 7 หัวข้อ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการด้าน

การท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน ท่ีสามารถนําไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านบริการต่อความสําเร็จในธุรกิจการบิน ดังน้ี 
 
 

  

 
รูปท่ี 3 แนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศทางด้านบริการต่อความสําเร็จในธุรกิจการบินสอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ ท่ี 1 
ท่ีมา: ผู้ศึกษา 
 
 1. แนวทางการพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการทุกรูปแบบอย่างมีมาตรฐาน โดยการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวท้ังระบบ เสริมสร้าง พัฒนา และปรับปรุงมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

และบริการให้คลอบคลุมทุกรูปแบบเพ่ือก้าวสู่การเป็นผู้นําคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการระดับโลกสากล 
 รูปแบบคุณภาพการบริการ การรับรู้ของลูกค้าต่อคุณภาพของการบริการประกอบด้วยคุณภาพเชิงเทคนิคและ

คุณภาพเชิงหน้าท่ี ท้ังสองสิ่งนี้เป็นคุณภาพท่ีเกิดจากการประเมินของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ โดยคุณภาพเชิงเทคนิคเกิดจากการ

ประเมินตามสภาพความเป็นจริง ส่วนคุณภาพเชิงหน้าท่ีเป็นการประเมินด้านกระบวนการ ซ่ึงสอดคล้องกับ ณัฏฐฐิฌา อ่วม
อารีย์ (2554) ได้ทําการศึกษาเรื่อง โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อคุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ 
และความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัท ไทยแอร์เอเชียจํากัด ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าท่ีรับรู้ในการใช้บริการของลูกค้าและ

ความพึงพอใจของลูกค้า มีตัวแปรตามได้แก่ ความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัท ซ่ึงคุณค่าท่ีรับรู้ของลูกค้านั้นมีอิทธิพลทางบวก

ต่อความจงรักภักดีของลูกค้าสายการบิน ในขณะท่ีส่วนประสมทางการตลาดในด้านราคามีอิทธิพลทางอ้อมต่อความพึงพอใจ

ของลูกค้าสายการบินไทยแอร์เอเชียผ่านทางการรับรู้คุณค่า  
 คุณภาพการให้บริการ เป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อองค์กรธุรกิจด้านการบริการ ดังนั้นการบริการจึงนับได้ว่าเป็น

ความสามารถในการแข่งขันท่ีสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีองค์ประกอบท่ีสําคัญ 2 ประการ ในการให้บริการที่

ลูกค้าหรือผู้รับบริการรับรู้ ได้แก่ คุณภาพท่ีลูกค้าหรือผู้รับบริการคาดหวัง และคุณภาพท่ีเกิดจากประสบการณ์ในการใช้บริการ

ของลูกค้าหรือผู้รับบริการ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อินทิรา จันทรัฐ. (2552). ได้ทําการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและการ
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รับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการสายการบินต่ําเที่ยวบินภายในประเทศ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคาดหวังของลูกค้าท่ีมีต่อ

คุณภาพบริการสายการบินต้นทุนตํ่า เท่ียวบินภายในประเทศมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ในด้านทัศนะความมันใจ ทัศนะ

การตอบสนองที่รวดเร็ว ทัศนะความเชื่อถือได้ทัศนะการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและด้านทัศนะลักษณะทางกายภาพ 
 เครื่องมือที่เป็นแบบประเมินคุณภาพการบริการ เป็นตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกใช้ในการประเมินคุณภาพการ

บริการของลูกค้ามีมาตรวัดความพอใจการบริการครอบคลุมท้ัง 5 มิติ ประกอบด้วย สิ่งที่เห็นด้วยตา (Tangibles) ความเชื่อถือ
ได้ (Reliability) การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) การให้ความรู้สึกเชื่อม่ัน (Assurance) และการเอาใจใส่ 
(Empathy) ซ่ึงสอดคล้องกับ ฐิติพงศ์ วรธรรมทองดี (มปป.) ได้ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการบนเคร่ืองบินของการบิน

ไทยมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการของผู้โดยสาร ผลการศึกษาพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ

การบริการ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งท่ีเห็นด้วยตา ผู้โดยสารมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการด้านบริการท่ีสัมผัสได้โดยรวมมี

คุณภาพการบริการดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านความเชื่อถือได้ ผู้โดยสารมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการด้านความ

น่าเชื่อถือ โดยรวมมีคุณภาพการบริการดีโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.15 ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า ผู้โดยสารมีความคิดเห็นต่อ

คุณภาพการบริการด้านการตอบสนองโดยรวมมีคุณภาพการบริการดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านการให้ความรู้สึกเชื่อม่ัน 
ผู้โดยสารมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการด้านความม่ันใจ โดยรวมมีคุณภาพการบริการดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 และ
ด้านการเอาใจใส่ ผู้โดยสารมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการบริการด้านความเข้าถึงจิตใจโดยรวมมีคุณภาพการบริการดีโดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ความคิดเห็นท้ัง 5 ด้านนั้นมีคุณภาพการบริการอยู่ในระดับดี เนื่องจากสายการบินไทยเป็นสายการบินท่ี

ให้บริการเต็มรูปแบบ (Full-Service Airline) และเป็นสายการบินท่ีมีชื่อเสียงมายาวนาน ได้รับรางวัลมามากมายและปัจจุบัน

มีการปรับปรุงโดยการนําเครื่องบินลําใหม่ ๆ มาให้บริการเพิ่มข้ึน เช่น  Airbus 380 และ Boeing 787 ทําให้ผู้โดยสารมีความ

คิดเห็นอยู่ในระดับที่ดี 
 การเป็นผู้ให้บริการท่ีเป็นเลิศ ผู้ให้บริการต้องมีความคิดความรู้สึกรักในการเป็นผู้ให้บริการเต็มใจที่จะให้บริการ     
มีจิตใจในการต้อนรับ และมีความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการเป็นอย่างดี อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ท่ีรู้จักการสังเกตและสามารถคิด

วิเคราะห์แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี เพ่ือท่ีจะสามารถให้ข้อมูลกับผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ ศิวัตรา 
พิพัฒน์ไชยศิริ (2555) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยในการเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนตํ่าเส้นทางภายในประเทศ ของ
ผู้โดยสารชาวไทยที่เคยใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําและเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตัวเอง ผลการศึกษาพบว่า ด้านพนักงานใน

ภาพรวมก็อยู่ในระดับมาก โดยให้ความสําคัญกับอัธยาศัยไมตรีและประสิทธิภาพของพนักงานที่ให้บริการบนเคร่ืองเป็นปัจจัย

สําคัญ และท้ายสุดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยปัจจัยท่ีได้รับความสําคัญมากท่ีสุดคือ

สํานักงานสายการบินท่ีทันสมัยและสวยงาม 
 ประสิทธิภาพในการบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการโดยใช้หลัก 10s เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางานและเสริมสร้างให้มีบุคลิกภาพท่ีดีท้ังภายนอกและภายในต่อการให้บริการ ผู้ให้บริการควรมองว่าผู้รับบริการนั้นเสมือน

คนพิเศษ เพราะพฤติกรรมการแสดงออกนั้นจะสามารถสร้างความประทับใจและเกิดการบริการท่ีเหนือความคาดหมายต่อ

ผู้รับบริการ สอดคล้องกับ กิจจา ทองน่ิม (2553: ออนไลน์) ท่ีได้ให้ความหมายของการจูงใจ คือ ความโน้มเอียงท่ีกระทําเพ่ือ

บรรลุเป้าประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง และยังสอดคล้องกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการด้วยหลัก 10S อีกท้ังยัง

สอดคล้องกับ ณัฏฐพงษ์ ฉายแสงประทีป (2558) กล่าวว่า ยุทธวิธีท่ีสายการบินต้องนํามาปรับใช้ในองค์กรในอันดับแรก คือ 
พฤติกรรมและประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน ซ่ึงมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยตรง ดังนั้นการฝึกอบรมอย่าง

ต่อเนื่อง และการปรับปรุงการทํางานอยู่เสมอจึงมีความสําคัญต่อการเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการท่ีมี

คุณภาพสูง 
 
 2. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างย่ังยืน โดยการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการ

ท่องเที่ยว และสนับสนุนผู้ประกอบการให้ใช้นวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ 
 การบริหารจัดการคุณภาพบริการและนวัตกรรมการบริการ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลให้ธุรกิจด้านการบริการ

ประสบผลสําเร็จ โดยมี 4 ปจัจัย ได้แก่ การใช้แนวคิดท่ีมีผู้รับบริการเป็นจุดเร่ิมต้น คือ การนําความต้องการของผู้รับบริการนั้น
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มาตอบสนองอย่างละเอียดและพิถีพิถันผ่านระบบไอที การปฏิรูปจากกรอบเดิมท่ีมีอยู่ คือ การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ท่ีก้าว

ข้ามกรอบของธุรกิจเดิม การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเป็นแบบแพลตฟอร์ม คือ การทํางานร่วมกันในหลายระบบปฏิบัติการ

เพ่ือการตอบสนองความต้องการในยุคใหม่ และการบริการท่ีมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิด สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ภรณ์พกตรา ศักด์ดา (2553: 88) ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยท่ีมีต่อการบริการ

ภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้านอุปกรณ์อํานวยความ

สะดวก สิ่งเหล้านี้ย่ิงมีความสําคัญต่อระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารเป็นอย่างย่ิง การบินไทยควรเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบอินเตอร์เน็ตภายในห้องรับรอง และควรเพ่ิมจํานวนเก้าอ้ี โซฟา ภายในห้องรับรองให้มีความเพียงพอต่อจํานวนผู้โดยสาร

ท่ีใช้บริการห้องรับรองผู้วิจัยเล็งเห็นว่าไม่เฉพาะภายในห้องรับรองชั้นธุรกิจเท่านั้น ท่ัวทุกห้องจําเป็นต้องมองเห็นและสร้าง

ความเหมาะสมของสิ่งอํานวย ความสะดวกเหล่าน้ีแก่ผู้โดยสารอย่างท่ัวถึงท่ีสุดอีกด้วย 
 

3. แนวทางการพัฒนาสร้างสมดุลในแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการ ท้ังในเชิงพื้นท่ี เชิงเวลา ฤดูกาล และรูปแบบ

การท่องเที่ยว โดยการพัฒนาสินค้าและบริการที่โดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถ่ิน 
การบริการที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ การบริการท่ีดีจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการเป็น

สําคัญ เพ่ือก่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการส่งผลให้เกิดเอกลักษณ์ประจําองค์กรทําให้เกิดการใช้บริการซํ้าของ

ผู้ใช้บริการ สอดคล้องกับ จุฑามาศ นาเงิน (2559: 38) ได้ทําการศึกษาคุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ ทักษะการสื่อสาร 
และส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชียของผู้โดยสารชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพและเอกลักษณ์การบริการ มีผลต่อความจงรักภักดีสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ของผู้โดยสารชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของชุมชนปกาเกอะญอ 

จากการเข้ามาของนักท่องเท่ียว และปัจจัยท่ีส่งผลให้การท่องเท่ียวเข้ามาในชุมชน โดยมีขอบเขตการศึกษาท่ีหมู่บ้านกุยเลอตอ 

ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาและเข้าใจภาพรวมของชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนท่ี

ศึกษาเป็นการเลือกแบบเจาะจง และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และเทคนิค 

การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเพื่อระบุประเด็นท่ีสําคัญ  

การศึกษาคร้ังนี้ชี้ให้เห็นว่า การท่องเท่ียวท่ีหมู่บ้านกุยเลอตอ เร่ิมมาจากมีกลุ่มนักท่องเท่ียวเดินป่าได้มาท่องเท่ียว

ผ่านยังหมู่บ้านกุยเลอตอ เลยเข้าไปในหมู่บ้านกุยเลอตอเพ่ือสอบถามข้อมูล จนชาวบ้านกุยเลอตอได้พาไปยังน้ําตกเปรโต๊ะลอซู 

และมีการบอกต่อของสถานท่ีท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเท่ียวในระยะแรกเป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมธรรมชาติ และศึกษาวิถีชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน แต่เม่ือจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนก็ส่งผลให้เกิดความเปล่ียนแปลงต่อชุมชน ชุมชนพยายามทํา

กจิกรรมบางอย่างเพื่อส่งเสริมและดึงดูดการท่องเที่ยว เช่น การเดินป่า, การพักแรมในชุมชน, สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

การเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน พบว่า การท่องเท่ียวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อภาวะเศรษฐกิจด้านอาชีพ รายได้       

การผลิต การลงทุน และการตลาด ส่วนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมยังกระทบถึงด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน การมีส่วน

ร่วมต่อกิจกรรมทางสังคม ปัญหาการอพยพย้ายถิ่น และปัญหาสังคมต่างๆ ส่วนด้านวัฒนธรรมเกิดความเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรมท่ีอยู่อาศัย วัฒนธรรมการบริโภค วัฒนธรรมการแต่งกาย และวัฒนธรรมวิถีชีวิต 

 

คําสําคัญ ชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ความเปลี่ยนแปลงชุมชน 
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บทนํา 
 

ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยเป็นพื้นท่ีท่ีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเข้ามา

ท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ท้ังการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโหยหาอดีต หรือแม้แต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจาก

ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของพ้ืนท่ีภาคเหนือและภาคตะวันตกมีลักษณะเป็นภูเขาสลับกับหุบเขา จึงส่งผลให้มีธรรมชาติ ป่าไม้ท่ี

สวยงาม ความสวยงามจากธรรมชาติสร้างเหล่านี้เป็นท่ีดึงดูดใจของบรรดานักท่องเท่ียวในการเข้าไปศึกษา เย่ียมชม และสร้าง

ประสมการณ์ให้แก่ตนเอง 

 ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือและภาคตะวันตกดังกล่าว ทําให้การอยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ 

 ในประวัติศาสตร์ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามแนวภูเขาสูงต่างๆ ถูกเรียกเหมารวมเป็น “ชาวเขา” กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีพบมากในแถบ

ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทยคือ ชาวกะเหรี่ยง หรือท่ีรู้จักกันด้วยชื่อเรียกตามท่ีกลุ่มชาติพันธ์ุเรียกขาน 

ตนเองว่า ชาวปกาเกอะญอ ข้อมูลจากการสํารวจวิจัยของกรมประชาสงเคราะห์และศูนย์วิจัยชาวเขาในปี พ.ศ. 2537 กล่าวถึง 

ชาวปกาเกอะญอว่าเป็นกลุ่มคนท่ีมีวิถีชีวิตโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ด้วยการอาศัยในพื้นท่ีภูเขาสูง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ดํารงวิถีชีวิตโดยการพ่ึงพาสิ่งต่างๆ จากธรรมชาติ เป็นส่วนทําให้พ้ืนท่ีชุมชนและวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอได้รับความสนใจ

ในฐานะทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการท่องเท่ียววิถีไทยท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวในชุมชนต่างๆ  

ซ่ึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง พ้ืนท่ีท่ีถูกข้ึนทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยองค์การเพ่ือการศึกษา 

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESSCO) ถือได้ว่าเป็นแหล่งมรดกทางธรรมชาติท่ีสวยงาม ประกอบไปด้วยป่าไม้

ท่ีอุดมสมบูรณ์ มีคุณค่า ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติต่างๆ เหล่านี้ทําให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง และ

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุ้มผางซ่ึงอยู่ในผืนป่าท่ีติดกันจากภาคตะวันตกยาวไปทางภาคเหนือเป็นแหล่งพํานักต้ังถิ่นฐานของชุมชน

กลุ่มชาติพันธ์ุต่างๆ ท่ีใช้ชีวิตร่วมกับผืนป่ามาช้านาน โดยพบกลุ่มชาติพันธ์ุปกาเกอะญอมากที่สุด (วรรณา วงษ์วานิช, 2539) 

 ในระยะแรกของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ถือเป็นการท่องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการเดินทางเข้าไปใน

พ้ืนท่ีต่างๆ ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ มักจะเป็นการท่องเที่ยวแบบวันเดียว และส่วนใหญ่มักจะเลือกพื้นท่ีในการท่องเที่ยวเป็น

ชุมชนท่ีใกล้ตัวเมือง แต่เม่ือมีนโยบายของภาครัฐให้มีการสนับสนุนการท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น เพราะการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรม

กระตุ้นเศรษฐกิจ ทําให้การท่องเที่ยวมีระยะยาวขึ้น รวมทั้งมักมีการพักค้างแรม มีกิจกรรมให้ทํามากข้ึน ในหลากหลายรูปแบบ

ท้ังการล่องแพ เดินป่า รวมไปถึงการใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนในท้องถ่ินต่างๆ ด้วย ถือได้ว่าเป็นโอกาสท่ีทําให้นักท่องเท่ียวได้มีเวลา

อยู่ร่วมกับธรรมชาติและกลุ่มคนในท้องถิ่นมากย่ิงขึ้น ซ่ึงมีผลดีคือ เกิดการเปลี่ยนแปลงและศึกษาวัฒนธรรมกับผู้คนในท้องถิ่น 

แต่การพัฒนา ซ่ึงนําพาคนภายในเข้าสู่ชุมชน ในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ย่อมสร้างผลกระทบต่อพ้ืนท่ีต่างๆ 

เหล่านั้นไปพร้อมๆ กันอย่างเลี่ยงไม่ได้ในหลากหลายมิติ  

 ชุมชนชาติพันธ์ุปกาเกอะญอถือเป็นชุมชนหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของการท่องเที่ยว ท้ังการเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หมู่บ้านกุยเลอตอ ซ่ึงเป็นหนึ่งในหมู่บ้านปกาเกอะญอแห่งหนึ่ง 

ท่ีได้รับการสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินป่าระยะไกลเข้าเย่ียมชมน้ําตกเปรโต๊ะลอซู 

ท่ีสายน้ําไหลลงมาบรรจบกันจนเป็นรูปหัวใจ ส่งผลให้คนในชุมชนส่วนใหญ่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ในฐานะลูกหาบให้แก่นักท่องเที่ยว หรือปรากฏการณ์การหลั่งไหลเข้ามาของผู้คนในเมือง ซ่ึงมาพร้อมค่านิยมและความคิด 

ท่ีแตกต่าง ก็ส่งผลต่อระบบโครงสร้างต่างๆ ท้ังทางสังคม ศีลธรรม จริยธรรม การประกอบอาชีพ วิธีการได้มาซ่ึงรายได้ท่ีเกิด

ความเปลี่ยนแปลง รวมไปถึงความต้องการความสะดวกสบายตามแบบมาตรฐานสังคมเมืองของคนในชุมชน  
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 ปรากฏการณ์ต่างๆ ดังท่ีกล่าวมา และเกิดข้ึนในชุมชนแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์ท่ีท้ังน่ากังวล และน่าสนใจ 

เพราะมีความเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนชาวปกาเกอะญอในหลากหลายมิติ ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังส่งผล

ให้ชุมชนเกิดการปรับตัวตามไปด้วย บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ศึกษาความเปล่ียนแปลงของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ และ 

2. ศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการปรับตัวของคนในชุมชนต่อจากการเข้ามาของการท่องเท่ียว  

โดยใช้หมู่บ้านกุยเลอตอ ตําบลแม่จัน อําเภออุ้มผาง จังหวัดตากเป็นกรณีศึกษา 

 

การท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนกลุ่มชาติพนัธุ ์
 

  การท่องเที่ยว คือ ช่วงเวลาท่ีบุคคลเดินทางจากท่ีพํานักไปยังสถานท่ีต่างๆ และในการเดินทางน้ัน ก็จะมีกิจกรรม

ต่างๆ ท่ีอาจจะแตกต่างจากชีวิตประจําวันเกิดขึ้น การท่องเที่ยวมีได้ในหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็ขึ้นอยู่กับปัจจัย

หลายประการ ตั้งแต่ระยะเวลาในการเดินทางไปท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมในสถานที่ท่ีจะไปท่องเท่ียว ค่าใช้จ่ายในการ

ท่องเท่ียว รวมไปถึงวัตถุประสงค์ท่ีจะไปยังสถานท่ีแห่งนั้นด้วย ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้จะให้วามสนใจกับแนวคิดซ่ึงเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Ecotourism) เป็นหลัก 

การท่องเท่ียวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม 

และยังเป็นเคร่ืองมือท่ีสําคัญในการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน เป็นการท่องเที่ยวท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการเรียนรู้และเข้าใจ

ในธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยยึดหลักการแห่งการเคารพซึ่งศักด์ิศรีของระบบนิเวศวิทยา เอื้ออํานวยประโยชน์

และโอกาสทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนและท้องถิ่นเป็นสําคัญ แนวคิดนี้มีความหมายมากกว่าการเสนอขายสินค้าทางการท่องเที่ยว

เพื่อท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เข้ามา แต่เป็นแนวคิดท่ีมีการประสานผลประโยชน์ความต้องการในการจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือให้เข้ากับการพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ และการ

ท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวท่ีช่วยเสริมและพัฒนาเพ่ือให้เป็นการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน (การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย, 2560) 

ในปัจจุบัน กระแสนิยมการท่องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีเพ่ิมมากขึ้น ท้ังจากการสนับสนุนเชิงนโยบายจาก

ภาครัฐ และรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีได้รับการถ่ายทอดเชิงเล่าประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียวท่ีไม่เพียงได้รับประสบการณ์

ใหม่ แต่ใส่ใจประเด็นต่างๆ ในการเดินทาง เช่น ความใส่ใจต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ของเหล่า

บรรดาบล็อกเกอร์ท่องเที่ยวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จึงเป็นเหตุสําคัญท่ีกระตุ้นให้บรรดานักท่องเที่ยวรุ่นใหม่สนใจท่ีจะออก

เดินทางท่องเที่ยว โดยมีความใส่ใจในเร่ืองการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันมากข้ึน เห็นได้จากการการเพ่ิมขึ้นของ

จํานวนผู้สนใจการท่องเท่ียวในทิศทางนี้ และการเกิดข้ึนของบริษัทด้านการท่องเท่ียวซ่ึงจัดการท่องเท่ียวท่ีให้ความสนใจต่อ

กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีได้รับความสนใจเพ่ิมมากข้ึนใน

ปัจจุบันจากเหล่านักเดินทางที่สนใจธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สถานท่ีท่ีมี

ความสําคัญทางโบราณคดี ถ้ํา เกาะ ไปจนถึงชุมชนหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธ์ุท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

ด้วยศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติของประเทศไทย ไม่ว่าจะธรรมชาติท่ีสวยงาม เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นทาง

วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่เอ้ืออํานวยต่อการพักผ่อน การพัฒนาการท่องเท่ียวด้านธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจึงสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงปริมาณนักท่องเที่ยวท่ีให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวรูปแบบน้ีท่ีเพิ่มมากข้ึน 

การมองหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ มานําเสนอ ทําให้เกิดการนําเสนอเนื้อหาของชุมชนที่จะสามารถพัฒนา และสนับสนุนเป็น

สถานท่ีท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มมากข้ึน (กรมป่าไม้, 2539) รวมถึงความพยายาม
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สร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดบริการแก่นักท่องเที่ยว อาทิ การทัวร์เดินป่า (trekking tours) หรือการท่องเที่ยวเดินป่า  

ซ่ึงเกิดจากความต้องการของนักท่องเที่ยวท่ีนิยมการท่องเท่ียวแบบผจญภัย ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมกับพื้นท่ีในธรรมชาติ  

เพ่ือสัมผัสและใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกับป่า หรือการท่องเท่ียวโดยการเข้าไปอาศัยร่วมกับกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนท่ีตั้งในผืนป่า 

เพ่ือต้องการเรียนรู้และซึมซับวิถีชีวิต และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวไม่คุ้นเคย  

 

การท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีน้ําตกเปรโต๊ะลอซู 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีสําคัญของอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก คือ น้ําตกทีลอซู น้ําตกทีลอจ่อ และน้ําตกเปร

โต๊ะลอซู น้ําตกเปรโต๊ะลอซูเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามของธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากการบรรจบกันของน้ําตกสองสายไหลชนกันจน

เกิดเป็นน้ําตกรูปหัวใจ การเดินทางเข้าไปเยี่ยมชมนํ้าตกเปรโต๊ะลอซูทําได้ทางเดียวคือการเดินเท้าเข้าป่าไป โดยใช้เวลาท้ังหมด 

3 วัน 2 คืน วิธีการเข้าไปเยือนน้ําตกเปรโต๊ะลอซูเป็นการท้าทายการท่องเที่ยวเพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบผจญภัย  

ต้องเดินข้ึนเนินภูเขา ข้ามลําธาร ไต่หิน ใช้ชีวิตท่ีแปลกใหม่ แต่การเดินทางเข้าไปเย่ียมชม จะเข้าไปได้ก็ต่อเม่ือมีเจ้าหน้าท่ีของ

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า หรือคนในท้องถ่ินนําทางเท่านั้น เพราะหากไม่ชินเส้นทางก็อาจทําให้เกินอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ 

 การเข้ามาท่องเท่ียวเดินป่าระยะไกลเพ่ือเย่ียมชมนํ้าตกเปรโต๊ะลอซู ท่ีต้องการผู้เชี่ยวชาญเส้นทาง ทําให้ชาวบ้าน

กลายมาเป็นผู้นําทาง หรือเป็นลูกหาบ เกิดเป็นความสัมพันธ์ของคนท้องถ่ิน ชาวปกาเกอะญอ กับนักท่องเที่ยว รวมไปถึงเกิด

เป็นกิจกรรมสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจภายในชุมชน เพราะชาวบ้านมีรายรับจากนักท่องเท่ียว จากกิจกรรมการนําทาง ค่าจ้าง

ลูกหาบ และการค้าขายสินค้าภายในชุมชน ความสัมพันธ์ของคนท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ภายในชุมชนอีกหลายมิติ รวมไปถึงมิติทางสังคมวัฒนธรรม เพราะเม่ือมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์ ย่อมก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม ชาวปากาเกอะญอ ซ่ึงอาศัยในพื้นท่ีห่างไกลเมือง มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมต่างๆ กับนักท่องเท่ียวที่

ส่วนใหญ่มาจากเขตเมือง ย่อมส่งผลถึงความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตเชิงรูปธรรมหลายๆ ด้าน  

 การแลกเปลี่ยนและความเปล่ียนแปลงน้ีเรียกได้ว่าเกิดท้ัง 2 ฝ่ายท้ังกับผู้มาเยือนและคนในชุมชน เพราะการเรียนรู้

ประสบการณ์จากชุมชน ทําให้ผู้มาเยือนที่มีความสนใจกลับไปถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวท่ีน้ําตกเปรโต๊ะลอซู และ

ประสบการณ์ท่ีนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตชาวปกาเกอะญออย่างใกล้ชิด ตลอดจนการได้สัมผัสการท่องเที่ยวแบบ

ผจญภัย ซ่ึงมีเจ้าถิ่นช่วยนําทาง จนเกิดเป็นการถ่ายทอดผ่านตัวอักษร ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ในสื่อสังคมออนไลน์  เป็นตัวกระตุ้นและดึงดูดความสนใจให้ผู้ติดตามอยากจะเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยว เพ่ือจะได้รับและสัมผัส

ประสบการณ์เหล่านั้นบ้าง วิถีชีวิตและสถานที่ของชุมชนกุยเลอตอ จึงได้มีโอกาสต้อนรับนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น จนไปถึงการ

มีภาคธุรกิจ เช่นบริษัททัวร์ท่ีเข้ามาดําเนินการเรื่องทัวร์นําเที่ยวเดินป่าด้วยบทบาทตัวกลางจัดเตรียมทุกอย่างให้บริการแก่

นักท่องเที่ยว 

 

ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนจากการท่องเท่ียว และผลกระทบจากการเข้ามาของการท่องเท่ียวในชุมชน 

 เม่ือชุมชนได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว ย่อมเกิดผลกระทบต่อชุมชนและคนในชุมชนท้ังด้านบวก

และด้านลบ เม่ือชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลได้พบปะกับนักท่องเที่ยวท่ีมาจากสังคมเมือง ก็ย่อมเกิดการเรียนรู้แลกเปล่ียนวัฒนธรรมกัน    

การเข้ามาของความเป็นเมืองก็ย่อมส่งผลต่อชุมชนในพื้นท่ีชนบทโดยตรง รวมไปถึงความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

 เช่นที่ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข และคณะ (2530) ได้สรุปได้ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม และวัฒนธรรม โดยปัจจัยภายนอกท่ีสําคัญคือ ปัจจัยทางด้านสาธารณูปโภค ปัจจัยด้านการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 

และปัจจัยทางด้านสื่อสารมวลชน ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับคือ ปัจจัยทางนิเวศวิทยา ปัจจัยทางชาติพันธุ์ ปัจจัยทาง
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บุคลิกภาพ ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงภายในชุมชน และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ กลายเป็นระบบ

การค้ามากข้ึน มีสถาบันการเงินเข้ามามีบทบาทในหมู่บ้าน เกิดความเปล่ียนแปลงอาชีพ จากเดิมทํานา ทําไร่อย่างเดียวก็มีการ

เพ่ิมช่องทางการหารายได้หรือทําอาชีพอ่ืนเพิ่มขึ้น มีการจ้างแรงงาน  

 จากการศึกษาของนิศา ชัชกุล กล่าวสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวมีบทบาทและความสําคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนา

สังคม และประเทศชาติ นําไปสู่ความเจริญก้าวหน้าควบคู่กับสันติภาพ แต่เม่ือการท่องเที่ยวได้เติบโตและพัฒนาจนกลายเป็น

อุตสาหกรรมซ่ึงทํารายได้ รายได้ท่ีเกิดนั้นต้องมีการแปรรูปวัตถุดิบ และวัตถุดิบทางการท่องเท่ียวคือสภาวะแวดล้อม ดังนั้นใน

การท่องเท่ียวกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการบริโภคน้ันส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมอย่างแน่นอน ความเปลี่ยนแปลงต่อ

สภาวะทางสังคมโดยท่ัวไปแล้ว สภาวะแวดล้อมทางสังคมของมนุษย์มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น 

ปัจจัยทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางสังคม ยกเว้นปัจจัยในสังคมนั้นมีองค์ประกอบบางอย่างมีเป็นตัวเร่งความเปล่ียนแปลงทําให้

เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อสังคม คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการ

ท่องเที่ยวจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ชุมชนมีความเปลี่ยนแปลง 

 นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีผลกระทบต่อระบบวัฒนธรรม คําว่าวัฒนธรรมหมายถึง สิ่งต่างๆ ท่ีคนในสังคมกําหนดขึ้น

เพ่ือการอยู่ร่วมกัน และเป็นท่ียอมรับร่วมกันของสมาชิกในกลุ่มนั้นๆ และเนื่องจากการเข้ามาของนักท่องเท่ียวท่ีมีจุดประสงค์

ท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์ในชุมชนของชาวชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ นักท่องเท่ียวก็มีวัฒนธรรมเป็นของตนเอง เม่ือมีจํานวน

นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน วัฒนธรรมของนักท่องเท่ียวก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนกันกับคนในชุมชน แต่จะมีผลกระทบมากหรือ

น้อยก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและการยอมรับ หรือต่อต้านวัฒนธรรมใหม่ของแต่ละฝ่าย การท่องเที่ยวก็ส่งผลกระทบต่อสภาวะ

แวดล้อมทางวัฒนธรรมในหลายๆ ด้าน ท้ังทําให้ค่านิยมเปลี่ยนแปลงไป เพราะนักท่องเท่ียวนําเอาวัฒนธรรมของตนเข้าไป

ท่องเที่ยว และผู้คนท้องถ่ินก็เริ่มเปิดรับวัฒนธรรมนั้น ทําให้พฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม และระเบียบต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไป 

ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือเกิดความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม เนื่องจากการท่องเที่ยวท่ีเป็นสาเหตุใหญ่ในการเกิดการ

เปลี่ยนแปลงระบบสังคมวัฒนธรรม เช่น แบบแผนชีวิตพื้นเมืองเปลี่ยนไป ระบบค่านิยมของคนในท้องถ่ินเปลี่ยนไป อาจเกิด

การลอกเลียนแบบนักท่องเที่ยวหรือเพ่ือเป็นการเอาใจนักท่องเที่ยว มีการบิดเบือนเปลี่ยนรูปแบบ (พงศธร เกษสําลี, 2530,  

น.11-13) 

 

สังคมของชาวปกาเกอะญอ 

 โสฬส ศิริไสย์ (2536) กล่าวว่า ชาวกะเหรี่ยงหรือชาวปกาเกอะญอ เป็นกลุ่มชนชาติพันธุ์ท่ีอาศัยอยู่หนาแน่นใน

บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย ชื่อกะเหรี่ยงเป็นชื่อเรียกตามอย่างมอญ ท่ีเรียกกลุ่มชาติพันธ์ุกลุ่มนี้ว่า

กะเรง ชนกลุ่มนี้จะเรียกตัวเองว่าปกาเกอะญอ ซ่ึงแปลว่าคน ชาวปกาเกอะญอในประเทศไทยเข้ามาต้ังถ่ินฐานกระจายอยู่ตาม

จังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ บริเวณทางชายแดนไทย-พม่า และทางภาคตะวันตกของประเทศไทยมานานแล้ว 

 การแต่งกายของชาวปกาเกอะญอ เป็นการแต่งกายท่ีมีเอกลักษณ์ประจํากลุ่ม สังเกตได้จากการแต่งกายของ 

ชาวปกาเกอะญอผู้หญิง เพราะปัจจุบันชาวปกาเกอะญอผู้ชายจะแต่งตัวเหมือนคนไทยทั่วไปในท้องถ่ิน แต่ใส่ชุดประจํากลุ่ม

ชาติพันธ์ุเฉพาะเนื่องในวันสําคัญหรือเมื่อมีพิธีกรท่ีสําคัญ ชาวปกาเกอะญอส่วนใหญ่จะทอผ้าเองด้วยมือ ซ่ึงเป็นวัฒนธรรม

เก่าแก่ดั้งเดิม โดยทอผ้าใช้เองในครัวเรือนมาเป็นระยะเวลานาน (สุริยา รัตนกุล, 2538) 

ชาวปกาเกอะญอดํารงชีวิตร่วมกับธรรมชาติ เป็นระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ จะทําไร่ ทํานา โดยอาศัยน้ําฝน  

การเข้าใจสภาพแวดล้อมและฤดูกาลจึงเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิง โดยจะใช้ระบบนิเวศปรับตัวในการดํารงชีวิต และสร้างระบบ
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นิเวศท่ีเกี่ยวข้องกับตนเองขึ้นมา ขณะเดียวกันพ้ืนท่ีท่ีชาวปกาเกอะญออาศัยอยู่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าว มีความอุดม

สมบูรณ์ ดินเป็นสีดํามีธาตุอาหารสูง ชาวปกาเกอะญอจะปรับระบบนิเวศเพื่อการผลิตข้าว ด้วยระบบการทําไร่หมุนเวียน 

ภายหลังจากการทําไร่แล้วชาวปกาเกอะญอจะปล่อยพ้ืนที่ไร่ให้ฟื้นตัวกลายเปน็ป่า 7-8 ปี (ยศ สันติสมบัติ, 2542, น.33) 

ระบบความเชื่อตามประเพณีของชาวชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ มีความซับซ้อนไม่แตกต่างจากระบบความเชื่ออื่นๆ  

มีความเชื่อตามแนวความคิดหลักทางศาสนา คือเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลก มีเทพคุ้มครอง มีการพยากรณ์ทํานาย มีพิธีเลี้ยงผี

เคารพผี จริงๆ แล้วชาวปกาเกอะญอมีการนับถือท้ังศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ขึ้นอยู่กับว่าศาสนาไหนจะเข้าไปในหมู่บ้าน 

แต่ส่วนใหญ่แล้วจะนับถือผีเป็นหลัก ปฏิบัติต่ออํานาจท่ีอยู่เหนือธรรมชาติ การอ้อนวอนเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บปวด หรือเพ่ือ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ จากประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษาท่ีได้เคยลงพ้ืนท่ีในหมู่บ้านกุยเลอตอและเกิดอุบัติเหตุระหว่าง 

การเดินทางไปยังหมู่บ้าน ทําให้ข้อเท้าพลิกจนเกิดอาการบวม ผู้ศึกษาได้วางแผนในการเดินทางเข้าไปยังน้ําตกเปรโต๊ะลอซู  

ทําให้ต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่ในหมู่บ้านไม่มีสถานท่ีพยาบาล ชาวปกาเกอะญอในหมู่บ้านจึงทําพิธีเป่าน้ํา มีการท่องคาถา

และใช้พืชสมุนไพรให้การประคบ เป็นการอ้อนวอนต่อสิ่งเหนือธรรมชาติให้ช่วยปัดเป่าบรรเทาความเจ็บปวดให้ทุเลาลง   

 

การเข้ามาของการท่องเที่ยวในชุมชนชาติพันธ์ุ 

 เบญจา อ่อนท้วม (2528) ได้ศึกษาผลกระทบการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า ชาวบ้านในท้องถ่ินไม่มีความรู้

เรื่องผลกระทบจากการท่องเที่ยวมากนัก ชาวบ้านยังคงใช้วิถีชีวิตตามเดิม แต่ชาวบ้านวัยหนุ่มสาวเริ่มมีการออกไปทํางานนอก

หมู่บ้าน ทําให้มีโอกาสได้ไปท่องเท่ียวยังท่ีอ่ืนๆ จนทําให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ลดความถ่ีในการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ในการ

เปลี่ยนแปลงท่ีพบจากแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยศึกษาจากบ้านดอยปุย พบว่าลักษณะของตัวบ้านเปลี่ยนไป 

มีการต้ังร้านค้าเพื่อจําหน่ายของแก่นักท่องเที่ยว สินค้าท่ีนํามาขายก็ซ้ือมาจากตัวเมือง มีผลผลิตท่องถ่ินเป็นเสื้อผ้าเท่านั้น  

พ่อแม่จะไม่ค่อยมีเวลาดูแลลูกเท่าไหร่ เพราะต้องทําการค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 

ปุสตี อาคมานนท์ มอนซอน และคณะ (2535, น.ก) ได้ศึกษาว่า การท่องเท่ียวเดินป่าส่วนใหญ่ยังอยู่ในเขตของ

อุทยานแห่งชาติทางภาคเหนือของประเทศไทย และมีแนวโน้มท่ีขยายตัวขึ้นทุกปี เนื่องจากเป็นท่ีนิยมจากนักท่องเที่ยวท่ีชอบ

ความสวยงามของธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการผจญภัย และยังพบว่าผลประโยชน์ท่ีได้จากการท่องเที่ยวแบบเดินป่า 

คือชาวบ้านในท้องถ่ินสามารถที่จะเพิ่มรายได้ อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวเดินป่าก็ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้มีความ

สูญเสียทางกายภาพ มีความสูญเสียทางสังคมและวัฒนธรรม เพราะมีการค้นหาเส้นทางเดินป่าใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง 

โดยปราศจากการควบคุม ท้ังนี้ยังทําให้วฒันธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของชาวเขาได้เปลี่ยนไป และถูกทําลายไปโดยระบบการค้า 

 จากการศึกษาจากข้อมูลต่างๆ ทําให้เห็นว่าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเข้าไปยังพ้ืนที่

ธรรมชาติและวัฒนธรรมต่างๆ โดยเพื่อชื่นชมความสวยงามทางธรรมชาติเท่านั้น เลี่ยงการทําลายธรรมชาติ ไม่รบกวนหรือก่อ

ผลเสียแก่สถานท่ีท่องเที่ยวนั้นๆ ถึงแม้การเข้ามาของการท่องเที่ยวจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบของชุมชน ท้ังด้าน

เศรษฐกิจ เช่น ปัจจัยการเกษตรที่เปลี่ยนไป อาชีพท่ีนอกจากการทําเกษตรก็มีอาชีพเสริมเพ่ิมข้ึน รายได้และหนี้สินก็มีความ

เปลี่ยนแปลงไป ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงวิถีชีวิตบางอย่างของชาวบ้าน แต่ความเปล่ียนแปลง

นี้ก็ไม่ได้ส่งผลด้านลบเพียงอย่างเดียว ในอีกแง่หนึ่งก็ส่งผลดีต่อชุมชนและนักท่องเที่ยว เพราะชาวบ้านได้ติดต่อกับสังคมความ

เป็นเมืองมากขึ้น มีการพัฒนาชีวิตให้มีความทันสมัยมากขึ้น การเข้าถึงการศึกษาท่ีสูงข้ึนและมีคุณภาพมากข้ึนด้วย รวมไปถึง

ผลดีต่อภาครัฐ 
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ระเบยีบวิธีวิจยั 
 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ต้องการทําความเข้าใจถึงประเด็นการเปล่ียนแปลงของชุมชน ท้ังด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม รวมถึงผลดี และผลเสียท่ีเกิดจากการเข้ามาท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว จึงเลือกท่ีจะศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้อง

กับการเปลี่ยนแปลงเป็นหลักด้วยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือจะเข้าถึงข้อมูลท่ีละเอียดและชัดเจน โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เนื่องจากใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษา คัดเลือกคุณสมบัติและลักษณะ

ของกลุ่มตัวอย่างที่จะให้สัมภาษณ์ โดยเลือกชาวชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ท้ังชายและหญิงที่อาศัยในหมู่บ้านเกิน 10 ปี จํานวน  

3 คน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างกลุ่มนี้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ จากการเข้ามาของการท่องเท่ียวได้

ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา ชาวบ้านที่ทําหน้าท่ีเป็นลูกหาบนําทางให้แก่นักท่องเท่ียว ซ่ึงจะมีความใกล้ชิดกับนักท่องเท่ียวมากท่ีสุด 

จํานวน 5คน และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เคยเข้าไปในหมู่บ้านกุยเลอตอ จํานวน 2 คน ในบางกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยไม่ได้กําหนด

คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างแบบละเอียด เช่น อายุ เชื้อชาติ ชนชั้น ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น แต่จะนําคุณสมบัติ

เหล่านี้มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ เพ่ือท่ีจะศึกษาว่าแต่ละคนมีการให้ความคิดเห็นเหมือนหรือต่างกัน

อย่างไร 

2. กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนท่ีจะมาทําการศึกษา ผู้ศึกษาได้มีโอกาสไปเป็นครูอาสาและได้เดินป่าเพื่อเข้า

ไปท่องเที่ยวน้ําตกเปรโต๊ะลอซู โดยไปอยู่ในชุมชนเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้าน

หลายๆ คน เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเข้ามาพร้อมกับการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวท่ีให้ความสนใจเข้ามาท่องเท่ียวในหมู่บ้าน

ท่ีเพ่ิมมากขึ้น ผู้ศึกษาจึงคิดว่าความคิดของชาวชาติพันธุ์ปกาเกอะญอแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ จึงศึกษา

ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านกุยเลอตอ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยค้นคว้าข้อมูลจาก

เอกสารเก่ียวกับหมู่บ้าน   กุยเลอตอและความเปลี่ยนแปลงจากการท่องเท่ียว จากหนังสือ สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ อินเตอร์เน็ต 

งานวิจัย ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ มาอ้างอิงประกอบการศึกษาทําความเข้าใจก่อนลงสนามจริง และหา

ข้อมูลจากการพูดคุยกับชาวชาติพันธ์ุ ปกาเกอะญอหลายๆ คน เพ่ือทําความเข้าใจก่อนลงสนามจริงในการสัมภาษณ์อย่าง

ละเอียด 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ใช้คําถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ร่วมกับการสังเกต ซ่ึงเป็นวิธีการเฝ้าดูปรากฏการณ์ท่ี

เกิดข้ึนอย่างเอาใจใส่และกําหนดไว้อย่างมีระเบียบวิธี เพ่ือวิเคราะห์หรือหาความสัมพันธ์ของสิ่งท่ีเกิดข้ึน ใช้ท้ังการสังเกต 

แบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม รวมไปถึงสังเกตภาษาท่ีแสดงออกเวลาสัมภาษณ์ ท้ังภาษาพูดและภาษา

ท่าทาง ภาษาพูดก็จะดูถึงวิธีการใช้ภาษา คําศัพท์ต่างๆ ท่ีนํามาใช้ รวมไปถึงภาษาท่าทาง ได้แก่น้ําเสียง สีหน้า บุคลิกภาพ 

เวลาสัมภาษณ์ ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะทําความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่างได้มากข้ึน และยังทําการจดบันทึกสนาม จดรวบรวมข้อมูลท้ังหมด

จากการสัมภาษณ์และสังเกต พร้อมท้ังถ่ายภาพบรรยากาศต่างๆ 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล จะใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้แนวคําถามในการ

สัมภาษณ์ให้อยู่ในประเด็น สภาพความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชาวชาติพันธุ์ปกาเกอะญอในอดีตจนถึงปัจจุบัน, แหล่งท่องเที่ยว

และการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยวในอดีตจนถึงปัจจุบัน, การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในหมู่บ้านกุยเลอตอ ท้ังด้านสภาพ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และความคาดหวังท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง 
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หัวใจแห่งกุยเลอตอ  
 

 

ภาพที่ 1 แผนท่ีอุ้มผาง แสดงท่ีตั้งของหมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยว 

 

หมู่บ้านกุยเลอตอ   

กุยเลอตอ เป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาบนที่ราบสูง หรือ กลุ่มชาติพันธ์ุปกาเกอะญอ หรือเรียกโดยท่ัวไปว่า  

ชาวกะเหรี่ยง (สะกอ) ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ําแม่กลอง ใกล้กับชายแดนประเทศเมียนมาร์ ในหมู่ท่ี 6 ตําบลแม่จัน อําเภออุ้มผาง 

จังหวัดตาก โดยชื่อหมู่บ้านกุยเลอตอแปลว่าวังหินตั้ง กุย แปลว่าวัง เลอ แปลว่าก้อนหิน ตอ แปลว่าตั้ง ซ่ึงตําแหน่งท่ีตั้งของ

หมู่บ้าน ทางทิศเหนือติดกับหมู่บ้านนุโพ  ทางทิศใต้ติดกับหมู่บ้านเปิ่งเคลิ่ง ทางทิศตะวันตกติดกับนํ้าตกเปรโต๊ะลอซู และทาง

ทิศตะวันออกติดกับหมู่บ้านกุยต๊ะ โดยลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนท่ีราบสูงเชิงเขามีห้วยแม่จันไหลผ่านกลางหมู่บ้าน 

ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็นสามฤดู โดยช่วงฤดูหนาวจะเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม-มกราคม ฤดูร้อนจะอยู่ช่วงเดือน

กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ช่วงฤดูฝนจะอยู่ช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน แต่ช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวมาท่ีสุดจะเป็นช่วง

ฤดูฝน เพราะเป็นช่วงท่ีน้ําตกมีน้ําเยอะ และรองลงมาเป็นช่วงฤดูหนาวที่สภาพอากาศเอื้อแก่การเดินป่า 

ระบบการคมนาคมในการเดินทางเข้าหมู่บ้านกุยเลอตอ สามารถเดินทางได้เส้นทางเดียวเท่านั้น โดยใช้ถนน

หมายเลข 1288 โดยหมู่บ้านกุยเลอตอมีรถสองแถวสายอุ้มผาง-เปิ่งเคล่ิง รับส่งผ่านหมู่บ้านกุยเลอตอ โดยสามารถข้ึนรถสอง

แถวได้ท่ีตัวอําเภออุ้มผาง ราคาค่ารถโดยสารอยู่ท่ี 100 บาท หรือสามารถขับรถส่วนตัวเข้าหมู่บ้านก็ได้ 

ระบบสาธารณูปโภคภายในหมู่บ้านกุยเลอตอ จะใช้น้ําประปาภูเขาโดยต่อท่อพลาสติกแล้วต่อเข้าหมู่บ้าน ระบบ

ไฟฟ้าในหมู่บ้านจะใช้ระบบไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์หรือจากแบตเตอรี่ ขึ้นอยู่กับกําลังทรัพย์ของแต่ละบ้าน ส่วนการ

โทรคมนาคมและการสื่อสารท่ีหมู่บ้านกุยเลอตอไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โดยจะติดต่อสื่อสารได้ผ่านการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต

ไร้สายของโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ห้องเรียนสาขากุยเลอตอเท่าน้ัน 

ลักษณะการต้ังบ้านเรือนในหมู่บ้านกุยเลอตอเป็นสิ่งท่ีสะท้อนถึงสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมความเป็นอยู่ ซ่ึงสังเกต

จากขนาดของบ้านและวัสดุท่ีใช้สร้างบ้าน โดยพบว่าส่วนใหญ่จะใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างตัวบ้าน แต่บางบ้านก็มี

การใช้ไม้ผสมคอนกรีต ลักษณะการสร้างบ้านจะเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูง การต้ังบ้านเรือนจะต้ังติดๆ กันเป็นกลุ่มๆ เนื่องจาก

สร้างใกล้ๆ กันเป็นเครือญาติของตน และตั้งบ้านเรือนใกล้ๆ แหล่งน้ําพร้อมพ้ืนท่ีทํากินล้อมรอบหมู่บ้าน 
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การนับถือศาสนาของชาวบ้านในหมู่บ้านกุยเลอตอจะมีการนับถือศาสนาพุทธร่วมกับนับถือผีแบบด่ังเดิมเป็นส่วน

ใหญ่ โดยในหมู่บ้านมีสํานักสงฆ์ 1 แห่ง เม่ือถึงวันสําคัญทางศาสนา ชาวบ้านก็จะมีการรวมตัวกันทําบุญตามความเชื่อของ

ตนเอง ชาวบ้านส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับประเพณีทางศาสนา จะมีการทําบุญทุกๆ วันพระใหญ่ โดยมีการทําบุญ

ทอดผ้าป่า ทําบุญทอดกฐิน และประเพณีเฉพาะโอกาสท่ีจะจัดขึ้นเช่น การแต่งงาน การบวช โดยการประกอบพิธีต่างๆ 

ชาวบ้านมักแต่งตัวด้วยชุดพ้ืนเมืองประจําเผ่า เพราะถือว่าเป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีสุภาพในการประกอบพิธีกรรม 

 

 

ภาพที่ 2 

ชาวบ้านที่สวมชุดประจําเผ่ากําลังนําต้นกฐินไปยังสํานักสงฆ์กุยเลอตอ 

 

การประกอบอาชีพของชาวบ้านกุยเลอตอ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทําเกษตรหมุนเวียน ปลูกข้าว

สลับกับพืชอ่ืนๆ หรือมีการปลูกพืชแทรกในไร่ เช่น พริก ถั่ว ข้าวโพด การทําการเกษตรส่วนใหญ่จะปลูกเพ่ือใช้บริโภคใน

ครัวเรือน มีการแบ่งขายบ้างตามแต่ปริมาณผลผลิตของแต่ละคร้ัง โดยจะมีพ่อค้าคนกลางจากหมู่บา้นอื่นมารับซ้ือเป็นครั้งคราว 

 

   

ภาพที่ 3 

บรรยากาศบริเวณภายในหมู่บ้านกุยเลอตอ 

 

ความเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของหมู่บ้านกุยเลอตอ 

ในช่วงเดือนท่ีชาวบ้านไม่ต้องทําการเกษตร ในอดีตชาวบ้านก็จะว่าง มีการออกไปล่าสัตว์ป่า หากุ้งหาปลา เดินทาง

ไปยังหมู่บ้านอ่ืนๆ หากเป็นผู้หญิงท่ียังสาวก็จะทอผ้า หรือเลี้ยงลูก และเมื่อต้ังแต่ช่วง พ.ศ. 2555-2561 ท่ีเริ่มมีการเข้ามาของ

นักท่องเที่ยว และก็ยังมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นในทุกๆ ปี ทําให้ชาวบ้านมีช่องทางการทําอาชีพเสริมรองจากการทํา

การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ คือการรับจ้างนําทางและเป็นลูกหาบในการพานักท่องเท่ียวเดินเท้าเข้าป่าเพื่อชมน้ําตกเปรโต๊ะลอซู      

โดยรับเฉพาะลูกหาบที่เป็นผู้ชายเท่าน้ัน ในช่วงแรกจะเป็นการที่บริษัทนําเที่ยวเข้ามาติดต่อโดยการสอบถามเร่ือย โดยไม่มี

ระบบอะไรมานัก ชาวบ้านคนไหนว่างก็ไป หรือหากนักท่องเที่ยวมาเองโดยไม่ผ่านบริษัทนําเที่ยวก็จะต้องไล่สอบถามชาวบ้าน

ตามบ้านต่างๆ เอาเอง แต่เมื่อช่วงกลางปี 2560 ได้มีการพัฒนาระบบการว่าจ้างลูกหาบ และการเข้ามาท่องเที่ยวภายใน
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หมู่บ้านกุยเลอตอ ให้มีระบบมากขึ้น โดยพระสงฆ์ประจําสํานักสงฆ์กุยเลอตอ เป็นผู้ดูแลและจัดการเรื่องการดูแลค่าธรรมเนียม

การเข้าท่องเท่ียวภายในหมู่บ้าน โดยนักท่องเที่ยวทุกคนที่จะเดินเท้าเข้าป่าเพ่ือเย่ียมชมน้ําตกเปรโต๊ะลอซู และข้ึนไปยังยอด

ดอยมะม่วงสามหมื่น จะต้องจ่ายธรรมเนียมค่าเข้าคนละ 20 บาท เพ่ือนําเงินท่ีได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเท่ียวมา

พัฒนาหมู่บ้านกุยเลอตอ ท้ังใช้บํารุงพื้นท่ีธรรมชาติท่ีได้รับความเสียหายจากการเข้ามาของการท่องเที่ยว ซ่ึงจะมีเด็กๆ ใน

หมู่บ้านทําหน้าท่ีเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยว หากวันไหนที่มีจํานวนนักท่องเท่ียวมาก ในบางช่วงที่ติดกับวันหยุดยาวก็

จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวเกินร้อยคน  เด็กๆ ท่ีมาช่วยงานก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นสินน้ําใจจากหลวงพ่ีท่ีเด็กๆ มาช่วยเหลือ

ส่วนรวม และกฎของนักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปท่องเท่ียวจะต้องพักค้างคืนเฉพาะจุดท่ีมีไว้เท่านั้น ไม่นั้นจะถือว่าเป็นการบุกรุกป่า 

และยังเป็นการเสี่ยงอันตรายของนักท่องเท่ียวอีก มีการจํากัดปริมาณขยะ นักท่องเที่ยวทุกคนเม่ือกลับออกมาจากการเข้าชม

น้ําตกแล้วจะต้องนําขยะของตนเองกลับมาท้ิงในหมู่บ้าน โดยชาวบ้านจะกําจัดขยะด้วยการเผา วิธีนี้พัฒนามาจากอดีตท่ีไม่มี

กฎระเบียบเรื่องขยะ ทําให้นักท่องเที่ยวท่ีเข้าไปเที่ยวท้ิงขยะไว้กับธรรมชาติ ทําให้พ้ืนท่ีป่าถูกทําลายไปและเกิดภาพลักษณ์ไม่ดี

ต่อนักท่องเที่ยวชุดหลัง 
ชาวบ้านท่ีทําอาชีพเสริมโดยการรับจ้างเป็นลูกหาบจากช่วงหน้าฝนหลังจากทําการเพาะปลูกทางการเกษตรเสร็จ           

โดยลูกหาบจะดูแลจัดการระบบเรื่องการว่าจ้างกันเองสลับช่วงกันตามแต่สะดวก และในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม มีการ

เข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปริมาณท่ีมาก ก็ใช้ลูกหาบแทบจะหมดหมู่บ้านขึ้นไปหาบของให้แกน่ักท่องเท่ียว โดยค่าจ้าง

แรงลูกหาบจะอยู่ท่ีคนละ 500 บาท/คืน โดยไม่จํากัดน้ําหนัก ตามแต่แรงของลูกหาบ แต่ส่วนใหญ่ลูกหาบจะแบกของได้คนละ

เฉลี่ย 30 กิโลกรัมต่อรอบ 

 

 

 

ภาพที่ 4 

น้ําตกเปรโต๊ะลอซู น้ําตกรูปหัวใจ 

 

การเข้ามาท่องเที่ยวเดินป่าเพ่ือเข้าชมน้ําตกเปรโต๊ะลอซูจะสามารถเข้าชมได้ในช่วงฤดูฝน เพราะเป็นช่วงนี้น้ําตกมีน้ํา

มาก และไหลมาชนกันจนเป็นรูปหัวใจ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์และเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวน้ําตกแห่งนี้ โดยอย่างที่

ทราบกันดีว่าอุ้มผางมีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติหลายแห่งมาก และแหล่งท่องเท่ียวที่คล้ายกับการท่องเท่ียวน้ําตกเปร

โต๊ะลอซู คือ น้ําตกทีลอซู ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่มีชื่อเสียงระดับโลก และยังเป็นน้ําตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยอีกด้วย 

พร้อมทั้งยังมีการดูแลและพัฒนา ภายใต้การดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์อุ้มผางอีกด้วย ถือว่าน้ําตกทีลอซูเป็นคู่แข่งท่ีดึงดูด

นักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวน้ําตกเปรโต๊ะลอซูเลยก็ว่าได้ แต่ความสวยงามของธรรมชาติท่ีสร้างให้น้ําตกทีลอซูมีความใหญ่ 

อลังกาล และการเดินทางเข้าท่ีต้องใช้รถกระบะเข้าเท่านั้น ทําให้หากประสงค์ท่ีจะเข้าไปท่องเที่ยวยังน้ําตกทีลอซูก็จะต้องไป

ช่วงหน้าร้อน และหน้าหนาวเท่านั้น ถึงจะได้พบกับความสวยงามที่พอดีของนํ้าตกทีลอซู และไม่เป็นอันตรายในการเดินทาง 
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ถือเป็นการดีท่ีการท่องเท่ียวยังน้ําตกเปรโต๊ะลอซูท่ีต้องรอในช่วงท่ีน้ําตกมีปริมาณน้ําท่ีมากพอในช่วงฤดูฝน นักท่องเท่ียวถึงจะ

ไปพบกับความสวยงามของนํ้าตกเปรโต๊ะลอซู จึงทําให้นักท่องเที่ยวหากมาเท่ียวในบริเวณนี้ก็สามารถเลือกเท่ียวให้เหมาสม

ตามฤดูกาลท่ีเข้ามาท่องเที่ยวเลยว่าจะเลือกมาที่ไหน และยังไม่เป็นการแย่งนักท่องเที่ยวของสถานท่ีท่องเที่ยวมีสิ่งดึงดูด

นักท่องเที่ยวท่ีคล้ายคลึงกันอีกด้วย 

นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีน้ําตกเปรโต๊ะลอซูส่วนใหญ่จะมากันเป็นกลุ่มใหญ่ จํานวนสิบคนข้ึนไปต่อกลุ่ม     

และจะมาท่องเที่ยวผ่านบริษัทท่องเท่ียวเอกชนของอุ้มผาง ท่ีเปิดบริการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย เช่น บริษัทตูกะส ู       

อุ้มผางคันทรีฮัท หรือนักท่องเท่ียวบางส่วนจะเหมารถตู้เข้ามา โดยผ่านบริษัททัวร์ในกรุงเทพ อย่างบริษัทอนาถาทัวร์  

จากคําบอกเล่าของชาวบ้าน นักท่องเที่ยวมามาเท่ียวกับทัวร์ซ่ึงเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่มีการพักแรมภายในหมู่บ้านท่ี

ชาวบ้านอาศัยอยู่   แต่จะมีนักท่องเท่ียวกลุ่มเล็กท่ีไม่ได้มาท่องเท่ียวกับทัวร์เข้ามาพักแรมในหมู่บ้าน แต่จะพบเป็นส่วนน้อย

มากๆ ซ่ึงจริงๆ แล้วชาวบ้านกุยเลอตอส่วนใหญ่ก็ยังชอบความสงบ และห่างไกลจากความวุ่นวายของนักท่องเที่ยวอยู่ แต่เม่ือ

นักท่องเท่ียวเข้ามาก็จะมีการต้อนรับอย่างดี และเม่ือต้นปี 2560 ชาวบ้านจึงต้องสร้างจุดชมธรรมชาติและสะพานไม้ไผ่ให้

อาหารปลาขึ้น  

ในปีพ.ศ. 2550 เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวของอุ้มผาง จึงนําไปสู่การ

เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยด้วย และเม่ือช่วงปีพ.ศ. 2550-2561 ก็เริ่มมีจํานวนการเข้ามาท่องเท่ียวน้ําตก

เปรโต๊ะลอซูของนักท่องเที่ยวจํานวนมากขึ้น เนื่องจากได้มีนักท่องเที่ยวบางส่วนมาเท่ียวแล้วไปนําเสนอการท่องเท่ียวน้ําโต๊ะ

เปรโต๊ะลอซูยังสังคมออนไลน์ ทําให้มีคนสนใจและมาท่องเท่ียวท่ีนี้มากข้ึน และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2560 คือ

ชาวบ้านมีการสร้างห้องน้ําจํานวน 2 ห้อง เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวบริเวณจุดลงทะเบียนหน้าปากทางที่จะต้องเดินเท้าเข้าไปชม

น้ําตกเปรโต๊ะลอซู   และมีการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีพักค้างแรม เพราะเนื่องจากแต่เดิมไม่ได้มีการกําหนดว่านักท่องเท่ียวจะต้องพัก

ตรงไหน ทําให้เกิดปัญหาการทิ้งขยะ ซ่ึงทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว ในอีกท้ังในบริเวณจุกพักแรมท่ีชาวบ้าน

เตรียมไว้ให้ ก็มีการสร้างห้องน้ําเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อนักท่องเท่ียว จากปีก่อนๆ หากนักท่องเท่ียวต้องการจะขับถ่ายก็จะ

ใช้วิธีการเดินไปถ่ายในป่า หรือหลังต้นไม้ใหญ่ ซ่ึงการจัดการด้วยวิธีนี้เป็นผลดีของหลายๆ ฝ่าย ท้ังเป็นการไม่ทําลายธรรมชาติ

และระบบนิเวศมากเกินไป  ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีดีต่อสุขอนามัยของท้ังนักท่องเท่ียวและชาวบ้านด้วย หากมีการขับถ่ายท่ีไม่ถูกหลัก

อนามัย เชื้อโรคก็สามารถไหลลงน้ํา แพร่เชื้อให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านท่ีอยู่ปลายนํ้าได้เช่นกัน และยังเป็นการทําลายระบบ

นิเวศของธรรมชาติ 

 
คนท้องถิ่น และ ผู้มาเยือน 

สะวา ชาวบ้านกุยเลอตอเล่าว่า เคยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักที่บ้านแต่ไม่บ่อยนัก นักท่องเที่ยวปฏิบัติตัวดี มีการสอบถาม

เรื่องวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เพ่ือเป็นการให้เกียรติซ่ึงกันและกัน สะวาก็พานักท่องเท่ียวไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ  

ไปเก็บผักมาทําอาหาร หาปลาท่ีลําธาร เดินเย่ียมชมรอบหมู่บ้าน และยังพาไปบ้านชาวบ้านของคนอื่นๆ เพ่ือให้นักท่องเท่ียว 

ได้เปิดหูเปิดตา และเม่ือนักท่องเที่ยวกลับไปก็มีการติดต่อกลับมาผ่านการแลกเฟซบุ๊ก ก็มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มกลับมาเย่ียม 

แก็บ เป็นลูกหาบให้กับนักท่องเท่ียวใน ได้เล่าว่า นักท่องเที่ยงบางกลุ่มท่ีไม่ได้มากับกลุ่มบริษัทท่องเที่ยวก็ได้มาพักแรม 

ท่ีบ้านแก็บด้วยเช่นกัน มีการติดต่อกับนักท่องเท่ียวอยู่บ่อยครั้ง คุยผ่านเฟซบุ๊กกันแบบเดียวกับสะวา ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วเร่ือง

ติดต่อกับนักท่องเท่ียวหรือคนภายนอก ส่วนใหญ่แก็บจะรับหน้าที่นี้ เพราะแก็บเป็นชาวบ้านกุยเลอตอท่ีสามารถพูดภาษาไทยได้ชัด 

และเข้าใจได้ สามารถเข้าใจภาษาเขียนและภาอังกฤษได้บ้าง เพราะแก็บได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาท่ีโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี  
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ถือเป็นการดีท่ีการท่องเท่ียวยังน้ําตกเปรโต๊ะลอซูท่ีต้องรอในช่วงท่ีน้ําตกมีปริมาณน้ําท่ีมากพอในช่วงฤดูฝน นักท่องเท่ียวถึงจะ

ไปพบกับความสวยงามของนํ้าตกเปรโต๊ะลอซู จึงทําให้นักท่องเที่ยวหากมาเท่ียวในบริเวณนี้ก็สามารถเลือกเที่ยวให้เหมาสม

ตามฤดูกาลที่เข้ามาท่องเที่ยวเลยว่าจะเลือกมาที่ไหน และยังไม่เป็นการแย่งนักท่องเที่ยวของสถานท่ีท่องเท่ียวมีสิ่งดึงดูด

นักท่องเที่ยวท่ีคล้ายคลึงกันอีกด้วย 

นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวท่ีน้ําตกเปรโต๊ะลอซูส่วนใหญ่จะมากันเป็นกลุ่มใหญ่ จํานวนสิบคนข้ึนไปต่อกลุ่ม     

และจะมาท่องเที่ยวผ่านบริษัทท่องเท่ียวเอกชนของอุ้มผาง ท่ีเปิดบริการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย เช่น บริษัทตูกะส ู       

อุ้มผางคันทรีฮัท หรือนักท่องเท่ียวบางส่วนจะเหมารถตู้เข้ามา โดยผ่านบริษัททัวร์ในกรุงเทพ อย่างบริษัทอนาถาทัวร์  

จากคําบอกเล่าของชาวบ้าน นักท่องเที่ยวมามาเท่ียวกับทัวร์ซ่ึงเป็นนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่มีการพักแรมภายในหมู่บ้านท่ี

ชาวบ้านอาศัยอยู่   แต่จะมีนักท่องเท่ียวกลุ่มเล็กท่ีไม่ได้มาท่องเท่ียวกับทัวร์เข้ามาพักแรมในหมู่บ้าน แต่จะพบเป็นส่วนน้อย

มากๆ ซ่ึงจริงๆ แล้วชาวบ้านกุยเลอตอส่วนใหญ่ก็ยังชอบความสงบ และห่างไกลจากความวุ่นวายของนักท่องเท่ียวอยู่ แต่เม่ือ

นักท่องเท่ียวเข้ามาก็จะมีการต้อนรับอย่างดี และเม่ือต้นปี 2560 ชาวบ้านจึงต้องสร้างจุดชมธรรมชาติและสะพานไม้ไผ่ให้

อาหารปลาขึ้น  

ในปีพ.ศ. 2550 เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวของอุ้มผาง จึงนําไปสู่การ

เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของประเทศไทยด้วย และเม่ือช่วงปีพ.ศ. 2550-2561 ก็เริ่มมีจํานวนการเข้ามาท่องเที่ยวน้ําตก

เปรโต๊ะลอซูของนักท่องเที่ยวจํานวนมากขึ้น เน่ืองจากได้มีนักท่องเที่ยวบางส่วนมาเที่ยวแล้วไปนําเสนอการท่องเท่ียวน้ําโต๊ะ

เปรโต๊ะลอซูยังสังคมออนไลน์ ทําให้มีคนสนใจและมาท่องเท่ียวท่ีนี้มากข้ึน และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในปีพ.ศ. 2560 คือ

ชาวบ้านมีการสร้างห้องน้ําจํานวน 2 ห้อง เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวบริเวณจุดลงทะเบียนหน้าปากทางที่จะต้องเดินเท้าเข้าไปชม

น้ําตกเปรโต๊ะลอซู   และมีการปรับเปลี่ยนพื้นท่ีพักค้างแรม เพราะเนื่องจากแต่เดิมไม่ได้มีการกําหนดว่านักท่องเท่ียวจะต้องพัก

ตรงไหน ทําให้เกิดปัญหาการทิ้งขยะ ซ่ึงทําให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว ในอีกท้ังในบริเวณจุกพักแรมที่ชาวบ้าน

เตรียมไว้ให้ ก็มีการสร้างห้องน้ําเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อนักท่องเท่ียว จากปีก่อนๆ หากนักท่องเท่ียวต้องการจะขับถ่ายก็จะ

ใช้วิธีการเดินไปถ่ายในป่า หรือหลังต้นไม้ใหญ่ ซ่ึงการจัดการด้วยวิธีนี้เป็นผลดีของหลายๆ ฝ่าย ท้ังเป็นการไม่ทําลายธรรมชาติ

และระบบนิเวศมากเกินไป  ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีดีต่อสุขอนามัยของท้ังนักท่องเท่ียวและชาวบ้านด้วย หากมีการขับถ่ายท่ีไม่ถูกหลัก

อนามัย เชื้อโรคก็สามารถไหลลงน้ํา แพร่เชื้อให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านท่ีอยู่ปลายนํ้าได้เช่นกัน และยังเป็นการทําลายระบบ

นิเวศของธรรมชาติ 

 
คนท้องถิ่น และ ผู้มาเยือน 

สะวา ชาวบ้านกุยเลอตอเล่าว่า เคยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาพักที่บ้านแต่ไม่บ่อยนัก นักท่องเที่ยวปฏิบัติตัวดี มีการสอบถาม

เร่ืองวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เพ่ือเป็นการให้เกียรติซ่ึงกันและกัน สะวาก็พานักท่องเท่ียวไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอ  

ไปเก็บผักมาทําอาหาร หาปลาท่ีลําธาร เดินเย่ียมชมรอบหมู่บ้าน และยังพาไปบ้านชาวบ้านของคนอื่นๆ เพ่ือให้นักท่องเท่ียว 

ได้เปิดหูเปิดตา และเม่ือนักท่องเที่ยวกลับไปก็มีการติดต่อกลับมาผ่านการแลกเฟซบุ๊ก ก็มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มกลับมาเย่ียม 

แก็บ เป็นลูกหาบให้กับนักท่องเท่ียวใน ได้เล่าว่า นักท่องเที่ยงบางกลุ่มท่ีไม่ได้มากับกลุ่มบริษัทท่องเที่ยวก็ได้มาพักแรม 

ท่ีบ้านแก็บด้วยเช่นกัน มีการติดต่อกับนักท่องเท่ียวอยู่บ่อยครั้ง คุยผ่านเฟซบุ๊กกันแบบเดียวกับสะวา ซ่ึงส่วนใหญ่แล้วเรื่อง

ติดต่อกับนักท่องเท่ียวหรือคนภายนอก ส่วนใหญ่แก็บจะรับหน้าที่นี้ เพราะแก็บเป็นชาวบ้านกุยเลอตอที่สามารถพูดภาษาไทยได้ชัด 

และเข้าใจได้ สามารถเข้าใจภาษาเขียนและภาอังกฤษได้บ้าง เพราะแก็บได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาท่ีโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี  
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ทําให้แก็บเข้าใจคนเมืองกว่าคนอ่ืนๆ ในหมู่บ้าน เสมือนว่า คนนอกเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านต้องตามแก็บมาช่วยจัดการก่อน

เลย แก็บยังบอกอีกว่า “แก็บว่าถ้าเขาตั้งใจจะมาแล้ว เราก็ต้องต้อนรับอย่างเต็มท่ี อย่างว่าอะเนอะ เดินทางก็ไกล อยากให้เขา

กลับไปแล้วประทับใจ” 

จากการสอบถามคุณศศิธร นักท่องเท่ียวที่ได้เข้าท่องเท่ียวยังน้ําตกเปรโต๊ะลอซู และได้มีโอกาสค้างแรมที่หมู่บ้าน 

ครั้งแรกได้ไปท่ีหมู่บ้านช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 และอีกครั้งคือช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ครั้งแรกท่ีได้เข้าไปยัง

หมู่บ้านตรงกับช่วงทําการเกษตรของชาวบ้าน ไปช่วงวันธรรมดา ขึ้นไปบนน้ําตกไม่มีนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่นเลย มีแต่กลุ่มของ

ตนเองเท่านั้น รู้สึกประทับในชาวบ้านท่ีนี้มาก ได้รับการต้อนรับอย่างดี แต่ตอนนั้นในหมู่บ้านยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจ นอกว่า

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้านท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ แต่เมื่อได้มีโอกาสกลับมาเป็นครั้งท่ีสองก็ได้เห็นถึงความ

เปลี่ยนแปลงของหมู่บ้าน มีจุดท่องเที่ยวเป็นสะพานไม้ไผ่ทอดยาว เป็นจุดชมธรรมชาติท่ีสวยงาม “เราชอบหมู่บ้านนี้มาก สงบจริง 
นี่ไปแล้วสองครั้ง อยากไปคร้ังที่สามอีกเลย” 

และได้มีโอกาสสอบถามคุณโดนัท เจ้าของเพจท่องเที่ยว Isara backpacker ท่ีมียอดผู้ติดตามมากถึง 178,800 คน      

คุณโดนัทไปท่องเที่ยวน้ําตกเปรโต๊ะลอซู และเข้าพักแรมในหมู่บ้านกุยเลอตอ ซ่ึงก็ได้พักท่ีบ้านของแก็บ แก็บทําหน้าท่ีนําทาง

และเป็นลูกหาบให้ ในช่วงที่คุณโดนัทไปช่วงนั้น ยังไม่มีจุดท่องเที่ยวในหมู่บ้าน มีร้านค้าก็ไม่เยอะ ท่ีพักก็ต้องพักท่ีวัด และบ้าน

ของชาวบ้าน ตอนเข้าไปเที่ยวท่ีน้ําตกก็ยังไม่มีบัตรเข้าชม ไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรมาก บนน้ําตกเปรโต๊ะลอซูก็สามารถพักจุด

ไหนก็ได้   ยังไม่มีกฎอะไรมากมาย คุณโดนัทยังเล่าถึงความประทับใจตอนไปหมู่บ้านกุยเลอตอให้เราฟังด้วยว่า “ตอนท่ีพ่ีไป  
พ่ีก็ตามๆ มาจากเพจที่เขารีวิวกัน เราชอบเที่ยวแบบน้ีอยู่แล้ว เลยตัดสินใจมา พ่ีไปกุยเลอตอมาสองครั้งแล้ว ชาวบ้านเป็น
กันเองมากๆ ด้วยความท่ีพ่ีแบคแพคไปเอง ไม่ได้ไปกับทัวร์ ไปขอชาวบ้านเขานอน เลยสนิทกับเขาง่ายหน่อย เขาดูแลดีมากๆ 
เลย เราก็มารีวิวสถานท่ีท่องเที่ยวสวยๆ ให้คนอื่นต่อ นี้ก็พยายามถ่ายรูปให้สวยที่สุดไปลงเพจแล้วนะเน่ีย” 

 

   
ภาพที่ 5 

ความเปลี่ยนหลังจากที่การท่องเที่ยวเริ่มเข้ามา 

 

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาติพันธุ์หมู่บ้านกุยเลอตอจากการเข้ามาของการท่องเที่ยว ได้ส่งผลท้ังคนใน

ชุมชนและสภาพแวดล้อม ซ่ึงคนในชุมชนก็พยายามจัดการปัญหาต่างๆ ท่ีอาจจะก่อผลเสียได้ในระยะยาว เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี

ของตนเองและลดการทําลายธรรมชาติโดยไม่ส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวลดลง นักท่องเที่ยวท่ีได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสวิถีชีวิต

และความสวยงามของธรรมชาติท่ีหมู่บ้านกุยเลอตอเสียงส่วนใหญ่ก็ยังคงความประทับใจและอยากที่จะกลับมาอีกครั้ง 

 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเปล่ียนแปลงและการปรับตัวที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

การเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านกุยเลอตอมีปัจจัยหลักจากการเข้ามาของการท่องเท่ียวเดินเท้าเข้าป่าไปยังน้ําตกเปร

โต๊ะลอซู ซ่ึงเป็นการท่องเที่ยวแบบพิเศษ ไม่ใช่ใครก็ขึ้นเดินเข้าไปได้ ต้องใช้ผู้ชํานาญเส้นทางก็คือชาวบ้านในพ้ืนท่ี การเดินทาง
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ต้องใช้เวลาพอสมควร ทําให้ชาวบ้านท่ีทําหน้าท่ีเป็นลูกหาบให้กับนักท่องเท่ียวมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อนักท่องเที่ยว นิสัยพ้ืนฐาน

ของชนชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอท่ีการต้อนรับคนนอกคือสิ่งท่ีควรทํา ทําให้การปฏิบัติเช่นน้ีส่งผลดี เกิดความประทับใจต่อ

นักท่องเที่ยวอีกด้วย เพราะการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ยังเป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นในช่วงที่รอ

ผลผลิตจากการเกษตร 

จากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ศึกษาที่ได้มีโอกาสไปท่องเท่ียวท่ีหมู่บ้านกุยเลอตอ และเดินเท้าชมน้ําตกเปรโต๊ะลอซู 

เดินทางไปช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงตรงกับวันธรรมดา ทําให้การพักแรมในป่าวันนั้นไม่มีนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่น

เลย ผู้วิจัยใช้เวลาท่องเที่ยวท่ีหมู่บ้านกุยเลอตออยู่ 5 วัน 4 อ่ืน โดยพักแรมบริเวณใกล้น้ําตก 2 คืน และพักแรมในตัวหมู่บ้าน 2 

คนื ช่วงนั้นบริเวณหมู่บ้านและน้ําตกยังไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากเท่าไร ยังไม่มีห้องน้ําสาธารณะท่ีรองรับนักท่องเท่ียว จึง

ต้องใช้วิธีขับถ่ายกับธรรมชาติ จุดพักแรมก็เลือกเองได้โดยลูกหาบเป็นคนเลือกให้เรา ซ่ึงจะใช้ความเช่ียวชาญตรวจสอบพ้ืนท่ีดู

ว่าพ้ืนท่ีบริเวณไหนท่ีปลอดภัยกับนักท่องเท่ียว การมาเที่ยวท่ีนี้ทําให้ได้คุยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับลูกหาบและชาวบ้านที่

นิสัยพ้ืนฐานของชาวปกาเกอะญอเป็นคนมีน้ําใจ ไม่คิดร้าย ตามมารยาทใครแปลกหน้ามาก็ชวนขึ้นบ้าน ชวนทานข้าว ดื่มน้ํา 

หากเขารู้ว่าเราอยากไปไหน หรือเราอยากได้อะไรเขาจะรีบไปหามาทันที แม้จะมีอุปสรรคทางด้านภาษาบ้างแต่ถือว่า

ประทับใจมากๆ 

 

ความเปลี่ยนแปลงจากการท่องเท่ียวในหมู่บ้านกุยเลอตอ 
 

ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดขึ้นในทุกๆ ชุมชนตามความล่วงเลยของกาลเวลา เพราะสังคมมีการเดินหน้าไปต่อ     

คนในชุมชนก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ มีการแสวงหาท้ังจากคนเมืองที่พยายามเข้าหาชนบท และคนชนบทที่พยามเข้าหาความ

เป็นเมือง เพราะลึกๆ แล้วมนุษย์เป็นสัตว์ท่ีไม่หยุดนิ่ง ชอบแสวงหาส่ิงใหม่ๆ ให้ตัวเอง และการเดินทางก็เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์

ได้เรียนรู้ความแตกต่าง การเดินทางพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว และในยุคโลกาภิวัตนส์ังคมออนไลน์ทําให้เราติดต่อสื่อสารกันง่าย

ขึ้น การท่องเที่ยวตามการบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นท่ีสะดวก ยังทําให้การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวท่ีไม่กล้าท่องเที่ยวใน

สังคมที่แตกต่างกันก็กล้าออกมาท่องเท่ียวมากขึ้น การเข้ามาของการท่องเท่ียวในชุมชนก็เป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านกุยเลอตอ การท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี ชาวบ้านก็ได้พบกับความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

เร่ือยๆ ท้ังทางกายภาพ ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อวิถีชีวิตด่ังเดิมของ

ชาวบ้านในหมู่บ้าน    กุยเลอตอ ทําให้บางอย่างเลือนหายไปแต่บางอย่างกลับเพ่ิมข้ึนมา 

เริ่มมีการท่องเที่ยวเข้ามายังหมู่บ้านกุยเลอตอต้ังแต่ปีพ.ศ. 2550 เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเส้นทาง

การท่องเที่ยวที่อุ้มผาง ทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวยังอําเภออุ้มผางมากข้ึน แต่ในช่วงแรกนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 

ยังไม่ค่อยรู้จักน้ําตกเปรโต๊ะลอซูมากนัก นักท่องเท่ียวจะเข้าไปท่องเที่ยวท่ีน้ําตกทีลอซูมากกว่า เน่ืองจากมีการอํานวยความ

สะดวกที่ดี และเดินทางเข้าได้ง่ายกว่า แต่เม่ือช่วงปีพ.ศ. 2555 เริ่มมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเท่ียวนํ้าตกเปรโต๊ะลอซูมากข้ึน มีการ

เข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านกุยเลอตอจนมีการบอกต่อการท่องเที่ยวในสื่อออนไลน์ ท้ังจากนักท่องเท่ียวหรือแม้แต่เพจเฟซบุ๊ก

ท่องเที่ยว ทําให้เกิดการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก จากเดิมการเข้าไปท่องเที่ยวยังน้ําตกเปรโต๊ะลอซูสามารถ

ติดต่อลูกหาบนําทางแล้วเข้าไปท่องเท่ียวได้เลย จะพักแรมตรงไหนก็ได้ แต่เม่ือมีจํานวนการเข้ามาของนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น  

ในพ.ศ. 2560 หมู่บ้านกุยเลอตอก็ได้มีการจัดการการท่องเท่ียวมากข้ึน ทําให้การเข้าชมน้ําตกเปรโต๊ะลอซูมีระบบท่ีดีขึ้น  

ให้นักท่องเที่ยวเสียค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมน้ําตกเปรโต๊ะลอซูคนละ 20 บาท เพื่อเป็นการบํารุงสถานท่ีและบังคับให้
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ต้องใช้เวลาพอสมควร ทําให้ชาวบ้านท่ีทําหน้าท่ีเป็นลูกหาบให้กับนักท่องเท่ียวมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อนักท่องเที่ยว นิสัยพ้ืนฐาน

ของชนชาติพันธุ์ ปกาเกอะญอท่ีการต้อนรับคนนอกคือสิ่งท่ีควรทํา ทําให้การปฏิบัติเช่นน้ีส่งผลดี เกิดความประทับใจต่อ

นักท่องเที่ยวอีกด้วย เพราะการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ยังเป็นปัจจัยหลักท่ีทําให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นในช่วงที่รอ

ผลผลิตจากการเกษตร 

จากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้ศึกษาท่ีได้มีโอกาสไปท่องเท่ียวท่ีหมู่บ้านกุยเลอตอ และเดินเท้าชมน้ําตกเปรโต๊ะลอซู 

เดินทางไปช่วงปลายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงตรงกับวันธรรมดา ทําให้การพักแรมในป่าวันนั้นไม่มีนักท่องเที่ยวกลุ่มอ่ืน

เลย ผู้วิจัยใช้เวลาท่องเที่ยวท่ีหมู่บ้านกุยเลอตออยู่ 5 วัน 4 อ่ืน โดยพักแรมบริเวณใกล้น้ําตก 2 คืน และพักแรมในตัวหมู่บ้าน 2 

คนื ช่วงนั้นบริเวณหมู่บ้านและน้ําตกยังไม่มีสิ่งอํานวยความสะดวกมากเท่าไร ยังไม่มีห้องน้ําสาธารณะท่ีรองรับนักท่องเที่ยว จึง

ต้องใช้วิธีขับถ่ายกับธรรมชาติ จุดพักแรมก็เลือกเองได้โดยลูกหาบเป็นคนเลือกให้เรา ซ่ึงจะใช้ความเช่ียวชาญตรวจสอบพ้ืนท่ีดู

ว่าพ้ืนท่ีบริเวณไหนท่ีปลอดภัยกับนักท่องเท่ียว การมาเที่ยวท่ีนี้ทําให้ได้คุยและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับลูกหาบและชาวบ้านที่

นิสัยพ้ืนฐานของชาวปกาเกอะญอเป็นคนมีน้ําใจ ไม่คิดร้าย ตามมารยาทใครแปลกหน้ามาก็ชวนขึ้นบ้าน ชวนทานข้าว ดื่มน้ํา 

หากเขารู้ว่าเราอยากไปไหน หรือเราอยากได้อะไรเขาจะรีบไปหามาทันที แม้จะมีอุปสรรคทางด้านภาษาบ้างแต่ถือว่า

ประทับใจมากๆ 

 

ความเปลี่ยนแปลงจากการท่องเท่ียวในหมู่บ้านกุยเลอตอ 
 

ความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกิดข้ึนในทุกๆ ชุมชนตามความล่วงเลยของกาลเวลา เพราะสังคมมีการเดินหน้าไปต่อ     

คนในชุมชนก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ มีการแสวงหาท้ังจากคนเมืองที่พยายามเข้าหาชนบท และคนชนบทที่พยามเข้าหาความ

เป็นเมือง เพราะลึกๆ แล้วมนุษย์เป็นสัตว์ท่ีไม่หยุดนิ่ง ชอบแสวงหาส่ิงใหม่ๆ ให้ตัวเอง และการเดินทางก็เป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์

ได้เรียนรู้ความแตกต่าง การเดินทางพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยว และในยุคโลกาภิวัตนส์ังคมออนไลน์ทําให้เราติดต่อสื่อสารกันง่าย

ขึ้น การท่องเที่ยวตามการบอกต่อผ่านสื่อออนไลน์ก็เป็นท่ีสะดวก ยังทําให้การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวท่ีไม่กล้าท่องเที่ยวใน

สังคมที่แตกต่างกันก็กล้าออกมาท่องเท่ียวมากขึ้น การเข้ามาของการท่องเท่ียวในชุมชนก็เป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านกุยเลอตอ การท่องเที่ยวมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในทุกๆ ปี ชาวบ้านก็ได้พบกับความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น

เร่ือยๆ ท้ังทางกายภาพ ทางสังคมและวัฒนธรรม รวมไปถึงด้านเศรษฐกิจ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อวิถีชีวิตด่ังเดิมของ

ชาวบ้านในหมู่บ้าน    กุยเลอตอ ทําให้บางอย่างเลือนหายไปแต่บางอย่างกลับเพ่ิมขึ้นมา 

เริ่มมีการท่องเที่ยวเข้ามายังหมู่บ้านกุยเลอตอต้ังแต่ปีพ.ศ. 2550 เพราะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเส้นทาง

การท่องเที่ยวที่อุ้มผาง ทําให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวยังอําเภออุ้มผางมากขึ้น แต่ในช่วงแรกนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ 

ยังไม่ค่อยรู้จักน้ําตกเปรโต๊ะลอซูมากนัก นักท่องเท่ียวจะเข้าไปท่องเที่ยวท่ีน้ําตกทีลอซูมากกว่า เนื่องจากมีการอํานวยความ

สะดวกที่ดี และเดินทางเข้าได้ง่ายกว่า แต่เม่ือช่วงปีพ.ศ. 2555 เริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเท่ียวน้ําตกเปรโต๊ะลอซูมากขึ้น มีการ

เข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านกุยเลอตอจนมีการบอกต่อการท่องเที่ยวในสื่อออนไลน์ ท้ังจากนักท่องเท่ียวหรือแม้แต่เพจเฟซบุ๊ก

ท่องเที่ยว ทําให้เกิดการขยายตัวของนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก จากเดิมการเข้าไปท่องเที่ยวยังน้ําตกเปรโต๊ะลอซูสามารถ

ติดต่อลูกหาบนําทางแล้วเข้าไปท่องเท่ียวได้เลย จะพักแรมตรงไหนก็ได้ แต่เม่ือมีจํานวนการเข้ามาของนักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น  

ในพ.ศ. 2560 หมู่บ้านกุยเลอตอก็ได้มีการจัดการการท่องเท่ียวมากข้ึน ทําให้การเข้าชมน้ําตกเปรโต๊ะลอซูมีระบบท่ีดีขึ้น  

ให้นักท่องเที่ยวเสียค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมน้ําตกเปรโต๊ะลอซูคนละ 20 บาท เพื่อเป็นการบํารุงสถานท่ีและบังคับให้
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นักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปยังน้ําตกแล้ว นําขยะของตนเองออกมาด้วย เพ่ือเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อม มีการสร้างจุดพักแรมให้กับ

นักท่องเท่ียว ห้ามนักท่องเที่ยวพักแรมนอกเหนือบริเวณท่ีจัดไว้ เน่ืองจากป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนและลดการบุกรุกและ

ทําลายป่า  

ในบริเวณเขตชุมชนท่ีหมู่บ้านกุยเลอตอก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นการรองรับนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามายังหมู่บ้าน มีการ

สร้างห้องน้ําสาธารณะไว้ให้นักท่องเที่ยว มีจุดบริการนํ้าด่ืมสาธารณะ และสร้างสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจคือมีการสร้างสะพานไม้

ไผ่ เพ่ือเป็นจุดชมธรรมชาติและยังสามารถให้อาหารปลาได้อีกด้วย ร้านค้าในหมู่บ้านก็มีการนําสินค้าเข้ามาขายมากขึ้น ทําให้

ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้นด้วย 

การเข้ามาของการท่องเท่ียวยังส่งผลต่อรายได้ของชาวบ้านโดยตรง ก่อนมีการท่องเท่ียวชาวบ้านที่หมู่บ้านกุยเลอตอ    

ทําเฉพาะอาชีพเกษตร ทําให้ชาวบ้านมีรายรับแค่ทางเดียว แต่เม่ือมีการท่องเที่ยวเข้ามาชาวบ้านได้รับว่าจ้างเป็นลูกหาบผู้นํา

ทางให้แก่นักท่องเท่ียว รายได้ของชาวบ้านก็เพ่ิมข้ึนและไม่เบียดเบียนอาชีพเดิมด้วย เนื่องจากการเข้าไปเท่ียวยังน้ําตกเปร

โต๊ะลอซูนั้น นักท่องเท่ียวมักจะมาช่วงท่ีชาวบ้านรอผลผลิตทางการเกษตร จากเดิมชาวบ้านก็จะอยู่บ้านเฉยๆ  แต่พอมีการ

ท่องเที่ยวเข้ามาชาวบ้านก็ได้ทําหน้าท่ีลูกหาบเป็นอาชีพเสริมและยังเป็นผลดีกับชาวบ้านที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนด้วย 

ความเปลี่ยนแปลงด้านประเพณีของชาวชาติพันธุ์ปกาเกอะญอที่หมู่บ้านกุยเลอตอจากการเข้ามาของการท่องเที่ยว 

ชาวบ้านมีนิสัยตามชาวเมืองมากขึ้น จากการติดต่อกับนักท่องเท่ียว เกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมและประเพณีกันระหว่าง

ชาวบ้านกับนักท่องเท่ียว การลดการถือตัวหรือการแต่งกายของชาวบ้านก็เหมือนคนเมืองมากขึ้น อาจจะมีเฉพาชาวบ้าน

สูงอายุท่ียังแต่ตัวด้วยชุดประจําชนเผ่าเท่านั้น 

การเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านกุยเลอตอจากการเข้ามาของนักท่องเท่ียวพบว่า ปัจจัยท่ีเอ้ือให้คนเข้ามาท่องเท่ียวท่ี

หมู่บ้านกุยเลอตอคือการเปิดเส้นทางการท่องเท่ียวของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีทําให้อุ้มผางเป็นท่ีรู้จักและเส้นทาง

สะดวกในการเข้าถึงได้ดีกว่าแต่ก่อน อีกทั้งการบอกต่อการท่องเที่ยวท่ีน้ําตกเปรโต๊ะลอซูและการบันดาลใจในการจากพิชิตยอด

เขาของนักท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีทําให้มีอัตราเพิ่มข้ึนของการเข้ามาท่องเที่ยวยังหมู่บ้านกุยเลอตอ จนการหลั่งไหลเข้ามา

ตลอดของการท่องเท่ียวได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนของชุมชนในหลายด้าน ท้ังด้านอาชีพ การทํามาหากินของชาวบ้านท่ี

เปลี่ยนไป ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการท่องเที่ยว ร้านค้าในหมู่บ้านก็มีการขายของเพ่ิมขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยว มีการสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกและจุดพักผ่อนหย่อนให้แก่นักท่องเท่ียว เป็นการดึงนักท่องเท่ียวให้เข้ามา

ท่องเที่ยวในหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง ชาวบ้านในหมู่บ้านมีการติดต่อกับนักท่องเท่ียวมากข้ึน เกิดการแลกเปล่ียนทางวัฒนธรรมของ

คนเมืองและชาวเขา ชาวบ้านรุ่นหลังๆ สื่อสารด้วยภาษาไทยมากขึ้นด้วยการเข้าถึงความเป็นเมืองและใช้ในการสื่อสารกับ

นักท่องเที่ยว เปรียบเสมือนไกด์ล่ามของหมู่บ้าน นอกจากน้ียังทําให้เยาวชนในหมู่บ้านรู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เกิด

กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ มีการประชุมรวมกลุ่มกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้านที่ทําร่วมกับนักท่องเท่ียว ให้ชาวบ้านรู้จัก

รักษาและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้คุ้มค่าโดยเลี่ยงการทําลาย 
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การศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี. (รายงานวิจัย). มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รีวิวจากนักท่องเท่ียว. สืบค้นเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560, จาก https://pantip.com/topic/35536772 

รีวิวจากนักท่องเท่ียว. สืบค้นเม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2560, จาก https://travel.sanook.com/1398885/ 
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รายชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
จอคลี  ธาราแม่กลอง                    วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

จอลอเอ๊ะ                                  วันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ฤทธิรงค์  สนิทขํา (คุณโดนัท)           วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

โตโย  ยอดย่ิง                       วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

พงศ์นที  เก้าคํา                           วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

ศศิธร  ลูกหยี                              วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

สะวา                                        วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

เสาวนีย์  คองเคียน                        วันท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

หม่อต้ีโปร่                                   วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

อาโม                                        วันท่ี 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
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การจัดการการท่องเท่ียวเชิงอาหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รังสิตา บุนนาค1*    และอุมาพร สุวัตถี 2 
 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
* ผู้นําเสนอผลงาน E-mail: bunnakpattadol@gmail.com 

                                                              
บทคัดย่อ 

 

 บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมเพื่อนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 
โดยการสร้างความเข็มแข็งให้คนในชุมชนท่ีทําการผลิตและจําหน่ายอาหารให้มีความพร้อมท่ีจะรับการพัฒนาสู่สังคมภายนอก 
มิใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากภายนอกเข้าไปหาชุมชน โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นหลัก มิใช่ยึดความ
ต้องการจากหน่วยงานส่วนกลาง การที่จะทําให้การท่องเท่ียวเชิงอาหารประสบความสําเร็จ ต้องดึงคนในท้องถ่ินให้เข้ามามี

ส่วนร่วมเพื่อให้คนในท้องถ่ินมีความรู้สึกและความภาคภูมิใจในความเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย ซ่ึงนําไปสู่ความสําเร็จได้ อาหารมี

ความผูกพันกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน สินค้าหรือกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาหารควรเน้นคุณภาพความหลากหลาย

และเอกลักษณ์ของวัตถุดิบท้องถิ่น การท่ีชุมชนหรือท้องถิ่นมีการผลิตและจําหน่ายอาหารเพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเท่ียวเดินทาง

มาท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนของตน ควรนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในพ้ืนท่ี

ของตน การนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนท่ีเกี่ยวกับการมีเหตุผลและความรอบรู้เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน การส่งเสริม
การตลาดการท่องเที่ยว โดยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง นํามาใช้กับความพอประมาณ มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตท่ีไม่ได้คาดหมายไว้ การมีความรอบรู้ในเร่ืองต่างๆท่ีเกี่ยวกับการผลิตอาหาร  
ท่ีมีการจัดการโดยใช้ภูมิสังคมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือใช้การท่องเท่ียวเชิงอาหารเป็นเครื่องมือให้เกิดความยั่งยืน 
ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสันติภาพต่อไป 
 
คําสําคัญ : การจัดการ, การจัดการการท่องเที่ยว, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การท่องเที่ยวเชิงอาหาร   

 
บทนํา 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดทําข้ึนในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ

ท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้

สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา

ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน   
สําหรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Gastronomy tourism ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับนี้  

มีเป้าหมายในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทย ผ่านการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรแบบ Smart 
Farming ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ หรือ Creative Economy ภายใต้การพัฒนา Thailand 4.0 มีการกล่าวถึง
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหารร่วมกับการพัฒนากรรมวิธีการผลิตของภาคเกษตร โดยจะมุ่งเน้นประสบการณ์ สัมผัส
บรรยากาศและวัฒนธรรมท้องถ่ิน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งเสริมอาหารเพ่ือ

สุขภาพ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560). 
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ท้ังนี้ UNWTO (2017) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงอาหารจะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบย่ังยืน 
ท้ังในระดับท้องถ่ิน ภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ  ดังน้ันจะเห็นได้ว่าอาหารการกินไม่ใช่เรื่องเล็กที่เราไม่ใส่ใจไม่ได้แล้ว 

จากความสําคัญข้างต้น บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนวรรณกรรมและเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีการทบทวนวรรณกรรมดังนี้ 
         
                                                                
 
 
                                                                การจัดการ                   
 
รูปท่ี 1 : กรอบแนวคิดเร่ือง   การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา    : รังสิตา บุนนาค และอุมาพร  สุวัตถี ,2561. 

 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy philosophy)  

จุดเร่ิมต้นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยได้ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและส่ิงแวดล้อม อีกท้ัง

กระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีปัจจัยท่ีเชื่อมโยงกัน สําหรับการพัฒนา

ในทางบวกนั้นได้แก่ การเพ่ิมขึ้นของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคต่างๆ ระบบสื่อสารท่ีทันสมัย หรือ

การขยายปริมาณและกระจายการศึกษา อย่างท่ัวถึงมากข้ึน แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบทน้อย 
แต่ว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคม ได้เกิดผลลบติดตามมาด้วยเช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้
ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน ท้ังการต้องพึงพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการส่ังสินค้าทุน ความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติ และการรวมกลุ่มกันตามประเพณี เม่ือการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่แต่

เดิมแตกสลายลง ภูมิความรู้ท่ีเคยใช้แก้ปัญหาและสั่งสมปรับเปล่ียนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่มสูญหายไป สิ่งสําคัญคือความ

พอเพียงในการดําเนินชีวิต ซ่ึงเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทําให้คนไทยสามารถพ่ึงตนเองได้และดําเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักด์ิศรี 
ภายใต้อํานาจและความมีอิสระในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับ

การสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ รวมท้ังความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซ่ึงท้ังหมดน้ีถือว่าเป็น

ศักยภาพพ้ืนฐานที่คนไทยและสังคมไทยมีอยู่แต่เดิมต้องถูกกระทบกระเทือน ซ่ึงวิกฤติเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหา

ความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอ่ืนท่ีเกิดข้ึนล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี (มูลนิธิชัย
พัฒนา, 2561)  

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ได้ทรงพระราชทานพระ

บรมราโชวาทแก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เน้นทางสายกลาง  
“พอเพียงหมายความว่ามีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอเพียงก็คือพอเท่านั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการมัน

ก็จะมีความโลภน้อย ก็จะเบียดเบียนคนอ่ืนน้อย พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคน

อ่ืน ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทําอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็แปลว่าความ

พอประมาณและความมีเหตุผล...”  ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, (2550: 13)   
กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” กล่าวคือ 3 ห่วง ประกอบไป

ด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว โดยท่ีท้ังหมดน้ัน อยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้
และคุณธรรม สามารถดําเนินกิจกรรมด้านต่างๆ อย่างสมดุล สามารถจําแนกได้ดังน้ี 

 

ปรปรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง       การทอ่งเท่ียวเชิงอาหาร 
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รูปที่  2: กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                              
ท่ีมา    : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, 2551: ข 
 

1. ความพอประมาณ (Moderation) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบายความหมายของความพอประมาณว่าหมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มาก

เกินไป ไม่สุดโต่งเกินไป ขณะเดียวกันความพอดีนั้น จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและ
การบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ จากพระราชดํารัสด้านความประหยัด ประมาณรู้ว่าสิ่งใดควรจ่ายออกไป และสิ่งใดควร
รักษาไว้ โดยใช้การประมาณตน และประมาณสถานการณ์ ประมาณตนให้รู้ว่าตนเองต้องการอะไร มีความจําเป็นสําหรับตน

มากแค่ไหน และในสถานการณ์ท่ีกําลังเผชิญอยู่ต้องทําอย่างไรถึงจะพอเพียงแก่ตนเอง ซ่ึงการประมาณตนเองและสถานการณ์ 
เพ่ือวิเคราะห์ว่าความพอดีของตนนั้นท่ีว่าไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอยู่ท่ีระดับใด เพราะฉะน้ันความพอประมาณคือ

พอประมาณขนาดไหน ต้องใช้การประมาณปัจจัยต่างๆรอบด้านท้ังปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเหตุผลให้

ทราบถึงความพอประมาณในระดับความพอประมาณน้ัน  
2. ความมีเหตุผล (Reasonableness) การมีเหตุผลสมควรหรือไม่สมควรในการกระทํา และการตัดสินใจโดย

พิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการกระทํานั้นอย่างรอบคอบ มีความสุขอันแท้จริงท่ีไม่

เบียดเบียนมาจากผู้อ่ืนซ่ึงเป็นการประพฤติท่ีไม่เป็นธรรมสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาทําลายตนเอง นํามาซ่ึงความล่มจมไปใน

ท่ีสุดและสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันท่ีความคิดและความต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ก็คือการยึด
เหตุผลและความถูกต้องปรับความคิด ความต้องการจากสิ่งที่เป็นคุณค่าเทียม ซ่ึงเกิดขึ้นจากความวิปริตผันผวนของสังคมและ

ไม่คงทนย่ังยืน ให้กลับไปสู่การยอมรับนับถือคุณค่าแท้ตามธรรมชาติของสิ่งต่างๆ การอยู่อย่างมีเหตุผล การใช้ข้อมูลอย่างมี
คุณภาพ ตัดสินใจด้วยข้อมูลความรู้ รู้เขารู้เรา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไม่ทําตามๆกัน รู้ตัวเอง รู้ท้องถิ่น รู้ศักยภาพ รู้ทัน

ชุมชน รู้ปัญหา รู้โลกาภิวัตน์ แสวงหาความรู้ศึกษาในระดับสูงขึ้น ตามศักยภาพของตนเอง มีแผนท่ีชีวิตครอบครัว แผนท่ี

ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนงานองค์กรแผนงบประมาณครอบครัว รายรับรายจ่าย หนี้สิน แผนการลงทุนแผนเศรษฐกิจ

พอเพียง ทําดีมีคุณภาพ ด้วยความสมํ่าเสมอ และการมีเหตุผลมาจากการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ทําให้คนพัฒนาศักยภาพของตน

และสามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล  
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี (Self–immunity) กล่าวว่า พลวัตในมิติต่างๆทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วข้ึน  

จึงต้องมีการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ เรียกได้ว่าพอเพียงไม่เพียงคํานึงถึง
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รูปที่  2: กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                              
ท่ีมา    : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, 2551: ข 
 

1. ความพอประมาณ (Moderation) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบายความหมายของความพอประมาณว่าหมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มาก

เกินไป ไม่สุดโต่งเกินไป ขณะเดียวกันความพอดีนั้น จะต้องเป็นไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและ
การบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ จากพระราชดํารัสด้านความประหยัด ประมาณรู้ว่าสิ่งใดควรจ่ายออกไป และสิ่งใดควร
รักษาไว้ โดยใช้การประมาณตน และประมาณสถานการณ์ ประมาณตนให้รู้ว่าตนเองต้องการอะไร มีความจําเป็นสําหรับตน

มากแค่ไหน และในสถานการณ์ท่ีกําลังเผชิญอยู่ต้องทําอย่างไรถึงจะพอเพียงแก่ตนเอง ซ่ึงการประมาณตนเองและสถานการณ์ 
เพ่ือวิเคราะห์ว่าความพอดีของตนนั้นท่ีว่าไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปอยู่ท่ีระดับใด เพราะฉะนั้นความพอประมาณคือ

พอประมาณขนาดไหน ต้องใช้การประมาณปัจจัยต่างๆรอบด้านท้ังปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเหตุผลให้

ทราบถึงความพอประมาณในระดับความพอประมาณน้ัน  
2. ความมีเหตุผล (Reasonableness) การมีเหตุผลสมควรหรือไม่สมควรในการกระทํา และการตัดสินใจโดย

พิจารณาจากปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น จากการกระทํานั้นอย่างรอบคอบ มีความสุขอันแท้จริงท่ีไม่

เบียดเบียนมาจากผู้อ่ืนซ่ึงเป็นการประพฤติท่ีไม่เป็นธรรมสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาทําลายตนเอง นํามาซ่ึงความล่มจมไปใน

ท่ีสุดและสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันท่ีความคิดและความต้องการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ก็คือการยึด
เหตุผลและความถูกต้องปรับความคิด ความต้องการจากสิ่งที่เป็นคุณค่าเทียม ซ่ึงเกิดขึ้นจากความวิปริตผันผวนของสังคมและ

ไม่คงทนย่ังยืน ให้กลับไปสู่การยอมรับนับถือคุณค่าแท้ตามธรรมชาติของสิ่งต่างๆ การอยู่อย่างมีเหตุผล การใช้ข้อมูลอย่างมี
คุณภาพ ตัดสินใจด้วยข้อมูลความรู้ รู้เขารู้เรา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไม่ทําตามๆกัน รู้ตัวเอง รู้ท้องถิ่น รู้ศักยภาพ รู้ทัน

ชุมชน รู้ปัญหา รู้โลกาภิวัตน์ แสวงหาความรู้ศึกษาในระดับสูงขึ้น ตามศักยภาพของตนเอง มีแผนท่ีชีวิตครอบครัว แผนท่ี

ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนงานองค์กรแผนงบประมาณครอบครัว รายรับรายจ่าย หนี้สิน แผนการลงทุนแผนเศรษฐกิจ

พอเพียง ทําดีมีคุณภาพ ด้วยความสมํ่าเสมอ และการมีเหตุผลมาจากการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม ทําให้คนพัฒนาศักยภาพของตน

และสามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีเหตุผล  
3. การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี (Self–immunity) กล่าวว่า พลวัตในมิติต่างๆทําให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วขึ้น  

จึงต้องมีการเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ เรียกได้ว่าพอเพียงไม่เพียงคํานึงถึง

143 

 
 

เหตุการณ์และผลในปัจจุบัน แต่จําเป็นต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตภายใต้ข้อจํากัดของ

ข้อมูลท่ีมีอยู่และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการมีภูมิคุ้มกันจะทําให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปล่ียนแปลงในดา้นต่างๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที สรุปได้ว่า การมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัวหมายถึง การเตรียม
ตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล สามารถประมาณการณ์ได้

อย่างเหมาะสมเพราะไม่ประมาท มีการเตรียมพร้อมตรวจสอบการเปล่ียนแปลงต่างๆอยู่เสมอเช่นเดียวกับการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
อย่างเช่น ความมีสติรู้และความสงบภายในใจอยู่เสมอนอกจากคุณลักษณะท้ังสามคือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยังมีเงื่อนไขสําคัญอีก 2 ประการ คือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม (เสรี พงศ์พิศ, 
2549: 59)  
 
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยพิจารณาตามภูมิสังคม  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดภูมิสังคมต่างก็เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาท่ี

สมดุลท้ังด้าน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาคนให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้นในอันท่ีจะอยู่ร่วมกันใน

สังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป ดังนั้น การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันในภูมิสังคมสามารถกล่าว

โดยสรุปได้ว่าเป็นแนวทางการดํารงชีวิตหรือแนวทางการพัฒนาท่ีต้องเป็นไปตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสอดคล้อง

กับวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของท้องถ่ินนั้นๆ ภายใต้กรอบของการพัฒนาแบบทางสายกลาง มีความพอดี พอประมาณ  
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ภายใต้ฐานความรู้และคุณธรรม มีการพัฒนาอย่างเป็นลําดับขั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ท่ีแท้จริงและเท่า

เทียมกันในสังคมที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลักการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการการท่องเที่ยว

เชิงอาหาร โดยใช้หลัก “ภูมิสังคม” เพื่อให้เข้าใจว่าในท้องถิ่นนั้นๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร ท้ังสิ่งแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ และ
ลักษณะทางสังคม หรือต้องเข้าใจลักษณะโดยธรรมชาติของท้องถ่ินนั้นเสียก่อน จากน้ันจึง นํา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
ไปกําหนดกรอบแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยใช้หลักกรอบแนวคิดหลักภูมิสังคม สามารถประยุกต์ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักภูมิสังคม ดังนี้ 
 

                    
รูปที่ 3  : การพัฒนาตามภูมิสังคม                                                                                                               
ท่ีมา     : สถาบนัดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย, 2555.    
 
           เมื่อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหารโดยพิจารณาตามภูมิสังคม ท่ีแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน 
คือ ภูมิและสังคม โดยเม่ือกล่าวถึง “ภูมิ” แล้วจะเห็นได้ว่า เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ 
ได้แก่ ลักษณะของภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะดิน พืชพรรณในท้องถ่ิน สอดคล้องกับ UNWTO (2017) ในการจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างย่ังยืน เพื่อให้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหารประสบความสําเร็จ ต้องนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาเป็นตัวกําหนดโดยพิจารณาตามภูมิสังคมมาเป็นแนวทางในการจัดการเพื่อความยั่งยืน  
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รูปที่ 4   :   กรอบแนวคิดหลักภูมิสังคม    
ท่ีมา      :   สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2555.   
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ  

  “การจัดการ” คือกระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organization) การสั่งการ 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) เป็นความพยายามในการใช้ทรัพย์กรต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนดไว้ 
“การจัดการ” จึงเป็นกระบวนการของการวางแผน การกระตุ้นและการควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรบุคคล

และอื่นๆ ท้ังนี้การจัดการจะทําให้การทํางานสําเร็จได้ก็โดยอาศัยผู้คนจากหลายๆฝ่ายร่วมมือกันทํางานนั้น (จินตนา ใจจะวะนะ 
และอภิสรา อานุภาพยรรยง, 2549: 16)  

ผู้บริหารขององค์กรจะสามารถจัดการตามกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความสามารถด้านความคิด

(Conceptual Skill) ท่ีเป็นความสามารถในการมองภาพรวมทั่วท้ังองค์กร และความสามารถท่ีจะรวบรวมเอากิจกรรมและ

สถานการณ์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันโดยอาศัยความสามารถด้านคน (Human Skill) ท่ีจะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การทํางานเป็นทีม 
การสร้างบรรยากาศในการทํางาน และการยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และมีความสามารถด้านงาน (Technical Skill) 
มีความรู้ความชํานาญ กระบวนการ วิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ในการทํางาน และความสามารถในการประยุกต์ให้งานประสบ

ความสําเร็จได้ดี โดยมีระดับของผู้บริหารแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันคือ 1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) เป็นผู้ทําหน้าท่ี

นําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ โดยกําหนดนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2.ผู้บริหารระดับกลาง และ 
3. ผู้บริหารระดับต้น  ซ่ึงมีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่นักบริหารต้องให้ความสนใจในการจัดการเพื่อให้การดําเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรประสบความสําเร็จ ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้คือ คน (Man) คือทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจ

ขององค์กร ซ่ึงมีผลต่อความสําเร็จในการจัดการ เงิน (Money) คือปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ของ
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รูปที่ 4   :   กรอบแนวคิดหลักภูมิสังคม    
ท่ีมา      :   สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2555.   
 
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ  

  “การจัดการ” คือกระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organization) การสั่งการ 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) เป็นความพยายามในการใช้ทรัพย์กรต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์กรกําหนดไว้ 
“การจัดการ” จึงเป็นกระบวนการของการวางแผน การกระตุ้นและการควบคุมให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน โดยใช้ทรัพยากรบุคคล

และอื่นๆ ท้ังนี้การจัดการจะทําให้การทํางานสําเร็จได้ก็โดยอาศัยผู้คนจากหลายๆฝ่ายร่วมมือกันทํางานนั้น (จินตนา ใจจะวะนะ 
และอภิสรา อานุภาพยรรยง, 2549: 16)  

ผู้บริหารขององค์กรจะสามารถจัดการตามกระบวนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ความสามารถด้านความคิด

(Conceptual Skill) ท่ีเป็นความสามารถในการมองภาพรวมทั่วท้ังองค์กร และความสามารถท่ีจะรวบรวมเอากิจกรรมและ

สถานการณ์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันโดยอาศัยความสามารถด้านคน (Human Skill) ท่ีจะทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การทํางานเป็นทีม 
การสร้างบรรยากาศในการทํางาน และการยอมรับความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน และมีความสามารถด้านงาน (Technical Skill) 
มีความรู้ความชํานาญ กระบวนการ วิธีการขั้นตอนต่าง ๆ ในการทํางาน และความสามารถในการประยุกต์ให้งานประสบ

ความสําเร็จได้ดี โดยมีระดับของผู้บริหารแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกันคือ 1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) เป็นผู้ทําหน้าท่ี

นําองค์กรไปสู่ความสําเร็จ โดยกําหนดนโยบายต่าง ๆ ขององค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 2.ผู้บริหารระดับกลาง และ 
3. ผู้บริหารระดับต้น  ซ่ึงมีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีนักบริหารต้องให้ความสนใจในการจัดการเพ่ือให้การดําเนินการ

ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรประสบความสําเร็จ ประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้คือ คน (Man) คือทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจ

ขององค์กร ซ่ึงมีผลต่อความสําเร็จในการจัดการ เงิน (Money) คือปัจจัยสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมต่าง ๆ ของ
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องค์กรดําเนินการต่อไปได้ วัสดุ (Materials) คือวัตถุดิบซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีสําคัญไม่แพ้ปัจจัยอ่ืน จําเป็นต้องมีคุณภาพและมีต้นทุน

ท่ีต่ําเพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต เครื่องจักร (Machine) เครื่องจักรอุปกรณ์ท่ีมีศักยภาพท่ีดีจะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการผลิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  5 : ความสามารถทางการบริหารตามระดับการบริหาร 
ท่ีมา     : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 4 นครนายก ,2558  : 8  
 
  สําหรับ Luther Gulick และ Lymdall Urwick ได้กําหนดหน้าท่ีของผู้บริหารในการจัดการ ไว้ 7 ประการด้วยกัน

คือ P = Planning การวางแผน O = Organizing การจัดองค์การ S = Staffing การจัดการคนเข้าทํางาน D = Directing การ
อํานวยการ CO = Co-ordinating การประสานงาน R = Reporting การรายงาน B = Budgeting งบประมาณการบริหาร

จัดการหรือการดําเนินงานในหน้าท่ีต่างๆ โดยใช้ทรัพยากรท้ังหลายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคคลที่มี

บทบาทสําคัญ คือ ผู้บริหาร ท่ีจะต้องดําเนินการจัดการภารกิจภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบาย

แผนงานท่ีได้กําหนดไว้ จัดการประสานให้การทํางานของบุคลากรในองค์กร สามารถปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมงาน และใช้
กิจกรรมพื้นฐานของกระบวนการบริหารจัดการเป็นกลไกสําคัญที่ทําหน้าท่ีในการบริหารจัดการทรัพยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 6  :หน้าท่ีของการจัดการ   

            ท่ีมา     :ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 4 นครนายก ,2558 : 7 
 
สําหรับแนวคิดทางการบริหารการจัดการได้วิวัฒนาการเรื่อยมาเป็นลําดับ ซ่ึงสามารถแบ่งออกได้ดังน้ี  
แนวคิดก่อนยุคการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Pre– Scientific Management) เป็นยุคก่อนปี ค.ศ. 1880  

ซ่ึงการบริหารในยุคนี้อาศัยอํานาจหรือการบังคับให้คนทํางานเยี่ยงทาส บังคับ ลงโทษและใช้แส้ คนในยุคนี้ทํางานเพราะกลัว

การถูกลงโทษ  
 
 

การวางแผน 

กําหนด
เปา้หมายและ
วตัถปุระสงค์ 

การจดัองค์กร 

ออกแบบ
โครงสร้างของ

องค์กร 

การจดัคนเข้าทํางาน

สรรหา คดัเลือก
อบรมพฒันา
บคุลากร 

ภาวะผู้ นํา 

การจงูใจ 
การชกันํา 

การควบคมุ

การวดัผล การ
ประเมิน 

ความสําเร็จ
ขององค์กร 
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แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) ใช้หลักวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์มาช่วย

ในการบริหารจัดการทําให้ระบบบริหารจัดการแบบโบราณได้เปลี่ยนแปลงไปมาก บุคคลท่ีมีชื่อเสียงในการบริหารในยุคนี้มี 2 ท่าน 
คือ Frederich W. Taylor และ Henri J. Fayol  Frederich W. Taylor ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิธีการจัดการท่ีมี

หลักเกณฑ์ โดยได้ศึกษาหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม จากการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ 
ไม่มีมาตรฐาน การแบ่งงานท่ีไม่เหมาะสม การตัดสินใจท่ีขาดหลักการและเหตุผล Taylor ได้คัดค้านการบริหารงานแบบเก่าท่ี

ใช้อํานาจ (Power) ว่าเป็นการบริหารท่ีใช้ไม่ได้และมีความเชื่อว่า การบริหารท่ีดีต้องมีหลักเกณฑ์การทํางาน Taylor ได้ศึกษา

และวิเคราะห์เวลาและการเคล่ือนไหวในขณะทํางาน (Time and Motion) และหาวิธีการทํางานท่ีดีท่ีสุด (One Best Way) 
สําหรับงานแต่ละอย่างที่ได้มอบหมายให้คนงานทํา มีการใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientific) ท่ีสังเกตได้ แล้วนําข้อมูลมาทํา

การทดสอบความถูกต้องเพื่อท่ีจะหาหลักเกณฑ์ (Principles) ในการทํางานและมีการจัดการระบบความคิด  
Henri J. Fayol ได้สร้างผลงานทางแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร ท่ีเน้นผู้บริหารระดับสูง ได้กําหนดหลักเกณฑ์ใน

การบริหารของผู้บริหารดังนี้  การวางแผน (Planning) หมายถึงการท่ีผู้บริหารจะต้องเตรียมการวางแผนการทํางานไว้ล่วงหน้า  
การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการที่ผู้บริหารจะต้องเตรียมจัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมกับทรัพยากรทางการ

บริหาร การสั่งการ (Directing) หมายถึงการที่ผู้บริหารจะต้องมีการวินิจฉัยสั่งการท่ีดีเพ่ือให้การดําเนินงานขององค์กรดําเนิน

ไปตามเป้าหมาย การประสานงาน (Co-ordinating) หมายถึงการท่ีผู้บริหารมีหน้าท่ีเชื่อมโยงต่างๆขององค์กรให้ดําเนินไป

อย่างสอดคล้องต้องกัน การควบคุม (Controlling) หมายถึงการท่ีผู้บริหารคอยควบคุมและกํากับกิจกรรมต่างๆภายในองค์กร

ให้ดําเนินไปตามแผนท่ีวางไว้  โดย Fayol ได้วางหลักพ้ืนฐานทางการบริหารไว้ 14 ประการ คือ การแบ่งงานกันทํา (Division 
of work) ทําให้คนเกิดความชํานาญเฉพาะอย่าง (Specialization) การใช้ประโยชน์ของคนและกลุ่มคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
อํานาจหน้าท่ี (Authority) เป็นเครื่องมือท่ีจะทําให้ผู้บริหารมีสิทธิท่ีจะสั่งให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติงานท่ีต้องการได้โดยจะมีความ

รับผิดชอบ (Responsibility) เกิดข้ึนตามมาด้วย ซ่ึงจะมีความสมดุลซ่ึงกันและกัน ความมีระเบียบวินัย (Discipline) บุคคลใน

องค์กรจะต้องเคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กติกาและข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีองค์กรกําหนดไว้ความมีระเบียบวินัยจะมา

จากความเป็นผู้นําท่ีดี เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการทํางานควรได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชา

เพียงคนเดียวเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะเกิดการโต้แย้งสับสน มี เอกภาพในการสั่งการ (Unity of Direction) ท่ีอยู่ภายใต้การจัดการ

หรือการสั่งการโดยผู้บังคับบัญชาคนหน่ึงคนใด และการคํานึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรก่อนผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
(Subordination of individual interest to the general interest) ผลตอบแทนท่ีได้รับ (Remuneration of Personnel) 
ต้องยุติธรรมและเกิดความพึงพอใจท้ังสองฝ่าย การรวมอํานาจ (Centralization) ควรรวมอํานาจไว้ท่ีศูนย์กลางเพื่อให้สามารถ

ควบคุมได้ สายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ควรเป็นไปตามสายงาน มีระเบียบเรียบร้อย (Order) ความเสมอภาค 
(Equity) ยุติธรรม และความเป็นกันเอง เพ่ือให้เกิดความจงรักภักดี ความม่ันคงในการทํางาน การหมุนเวียนคนงาน การเรียนรู้
และความมั่นคงในการจ้างงาน ความคิดริเริ่ม(Initiative) เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม ความ

สามัคคี (Esprit de Corps) หลีกเลี่ยงการแบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร 
 
แนวคิดการจัดการยุคมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation) เป็นแนวคิดท่ีขัดแย้งกับแนวคิดการจัดการแบบ

วิทยาศาสตร์ ให้ความสําคัญในเร่ืองราวความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal Relations) นักวิชาการสําคัญท่ีให้การ

สนับสนุนและศึกษาแนวคิดนี้คือ George Elton Mayo พบว่าจิตใจในการทํางานเป็นเรื่องสําคัญรวมถึงสภาพแวดล้อมในการ

ทํางาน และพบว่าคนไม่ใช่สิ่งของท่ีจะซ้ือด้วยเงินอย่างเดียวมิได้ การแบ่งงานกันทําตามลักษณะเฉพาะตัว ไม่ได้ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดเสมอ  การจูงใจด้วยจิตใจมีความสําคัญมากกว่าการจูงใจด้วยเงินตรา ประสิทธิภาพการทํางานไม่ได้ขึ้นอยู่

กับสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวยังขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ภายในองค์กรด้วย ในภายหลังได้มีนักวิชาการ เช่น Abraham 
Maslow ก็ได้ศึกษาการแสวงหาความต้องการของมนุษย์ว่ามนุษย์แสวงหาอะไร โดยได้เสนอ ทฤษฎีลําดับขั้นของความต้องการ 
(Hierarchy of Needs)  ส่วนFrederick Herzberg ก็ได้ศึกษารูปแบบของการจูงใจโดยได้เสนอทฤษฎีTwo Factor Theory 
Of Motivation เป็นต้น 

146

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



147 

 
 

แนวคิดการจัดการยุคการบริหารสมัยใหม่ (Modern Management) แนวคิดในยุคน้ีเร่ิมต้ังแต่ปีค.ศ 1950 – ปัจจุบัน 
ซ่ึงในขณะที่เศรษฐกิจและธุรกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความสลับซับซ้อนในการบริหารจัดการก็มากข้ึน เพราะฉะนั้นการจัดการ

สมัยใหม่ จึงต้องใช้หลักทางคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ ตลอดจนการจัดการเชิงระบบมาช่วย แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารการ

จัดการสมัยใหม่ก็ไม่ได้ท้ิงหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และแนวคิดในด้านมนุษย์สัมพันธ์เสียทีเดียว การจัดการเชิงระบบ 
(System Approach) เช่น คนเป็นระบบ เพราะในร่างกายของคนเราน้ันประกอบด้วย อวัยวะ ซ่ึงมีความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน

อย่างอัตโนมัติ ระบบจึงถือเป็น Grand Theory เป็นทฤษฎีขนาดใหญ่ เพราะมีระบบย่อยหรือสิ่งต่าง ๆ มากมาย เนื่องจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ขององค์กรไม่ว่าภายในหรือภายนอกล้วนแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้นการบริหาร

การจัดการจึงต้องปรับตัวให้มีความสมดุลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆท่ีจะทําให้องค์กรเติบโต อยู่รอด 
และสัมฤทธิผลตามเป้าหมาย การศึกษาในแนวนี้จะใช้เครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยในการตัดสินใจ เช่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
การวิจัย การใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ทําให้ต้องมีหลักการและเหตุผล มีหลักมีเกณฑ์ และเป็นการบริหารการจัดการท่ีสามารถลด

ความเสี่ยงขององค์กรได้ในระดับหนึ่ง  (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 4 นครนายก, 2558) 
นอกจากนี้ Drunker F. Peter. (2010) ได้กล่าวว่า การจัดการ คือ ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน 

คนจะเป็นทรัพยากรหลักท่ีเข้ามาร่วมกันทํางาน เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการตอบสนองความพอใจของสังคม องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน หรืองค์กรชุมชน เกิดจากการที่คนต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไปมาร่วมมือกันทํางานในขอบเขตที่กําหนด 
เพ่ือท่ีจะบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยมีการจัดการเป็นกลไกในการขับเคลื่อน หรือทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย

หรือวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การจัดการจึงเป็นกระบวนการที่มีการดําเนินงานเป็นข้ันตอนตามลําดับและต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์
เป้าหมายชัดเจน แน่นอน มีการเน้นคนเป็นสําคัญโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกิจกรรมเพ่ือทําให้องค์กรมี

ประสิทธิภาพในการทํางาน ท่ีจะเน้นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและเป็นกลไกที่สําคัญท่ีทําให้องค์กรประสบผลสําเร็จเพราะการจัดการ

เป็นตัวกําหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรในแต่ละฝ่าย และเชื่อมประสานการทํางานของฝ่ายต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน

ในการปฏิบัติงาน ทําให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น (สุนิสา สัจจาเฉลียว, 2559: 16-21)  
 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการการท่องเที่ยว  
การจัดการการท่องเท่ียว หมายถึง กระบวนการในการจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีระเบียบ และมีการใช้ทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยวอย่างมีความเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุตามแผนหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ การบริหารและจัดการการท่องเที่ยว 
หมายถึงการกระทําอย่างมีเป้าหมาย ท่ีสอดคล้องกับหลักการ ทฤษฎี และแนวคิดท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงสภาพท่ีแท้จริง

รวมท้ังข้อจํากัดต่างๆ ของสังคมและสภาพแวดล้อมการกําหนดแนวทางมาตรการและแผนปฏิบัติการท่ีดีต้องคํานึงถึงกรอบ

ความคิดท่ีได้กําหนดไว้ มิฉะนั้นแล้วการจัดการท่องเที่ยวจะดําเนินไปอย่างไร้ทิศทางและประสบความล้มเหลว การพิจารณา

การจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ (System Approach) และบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายน้ันจําเป็นจะต้องพิจารณา

ระบบย่อย (Sub System) หรือองค์ประกอบหลักของการจัดการท่องเที่ยว บทบาทหน้าท่ีของแต่ละองค์ประกอบและ

ความสัมพันธ์ (Relationship) ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้นรวมถึงการพิจารณาสภาพแวดล้อมของระบบการท่องเที่ยวด้วย

(จินดาภา กลิ่นเมือง, 2558: 23-27) 
ชัยอนันต์ สมุทรวณิช(2561) ได้กล่าวถึงว่า การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ามกลางการขยายตัวในระบบ

ทุนนิยม เป็นการสวนทางกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น การท่องเท่ียวยุคใหม่ต้องรักษาดุลยภาพระหว่างการหารายได้ 
กับการจัดการท่ีดี  เพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน การเติบโตด้านการท่องเท่ียวเป็นการมองในด้านมิติทางเศรษฐกิจเป็นหลัก 
ขณะที่นโยบายการท่องเที่ยว ต้องแยกพิจารณาในด้านอุปสงค์ อุปทาน ให้มีการปรับใช้อย่างสมดุล ในความพอดีและ

พอประมาณ  
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องมี “จิตสํานึกใหม่” จิตสํานึกท่ีเรียกว่า “การพัฒนาการท่องเที่ยว

แบบพอเพียง” และเชื่อมโยงบริบทของการพัฒนาให้ครอบคลุมหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานของสังคมไทย และสังคมโลกท่ีนับวัน

ย่ิงมีความสลับซับซ้อนสูงขึ้นเรื่อย ๆ (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2549)  
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  การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหารน้ัน ไม่ได้ใช้การจัดการเชิงธุรกิจท่ี
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเพียงอย่างเดียว แต่คํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับผลกระทบจากการ

ท่องเที่ยวมาพิจารณาร่วมด้วย แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่นําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ยังทําให้

เกิดความยั่งยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสันติภาพ ในแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย 
 

แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 
 UNWTO (2012) ได้กล่าวถึงการกลับมาเที่ยวซํ้าของนักท่องเท่ียวเพ่ือลิ้มลองรสชาดอาหารหรือเดินทางเพื่อแสวงหา

อาหารท่ีแปลกใหม่ การท่องเท่ียวเชิงอาหารก่อให้เกิดประสบการณ์แปลกใหม่จากการเข้าไปล้ิมลองอาหารในท้องถ่ิน ทําให้อาหารมี

ส่วนสําคัญในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ท่ัวโลก ในปัจจุบันผู้คนมีเวลาว่างมากขึ้นในการที่จะเดินทางเพื่อหลีกหนีจากชีวิตประจําวัน

ท่ีจําเจ  (Hall & Sharples, 2003) ประสบการณ์จากการรับประทานอาหารในท้องถ่ินท่ีไปเยือนจากการสันทนาการบันเทิง

รวมถึงการเดินทางไปยังแหล่งอาหารด้ังเดิม  นิทรรศการเกี่ยวกับอาหาร การท่องเที่ยวในตลาดของเกษตรกร การแสดงและ
สาธิตการปรุงอาหารที่มีคุณภาพ หรือทํากิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับอาหาร ประสบการณ์ท่ีได้จากการเดินทางเหล่านี้เกี่ยวข้องกับ

วิถีชีวิต และการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์จากอาหารรวมถึงสินค้าท่ีใช้ใน

การปรุงอาหารในท้องถิ่นเพ่ือการบริโภค การท่องเท่ียวเชิงอาหารจึงเป็นแรงจูงใจให้ไปเยี่ยมเยือนในแหล่งท่องเท่ียว แม้ว่าการ
ลิ้มลองอาหารจะไม่ใช่แรงจูงใจในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันดับแรก  แต่เป็นแรงจูงใจในอันดับต่อมา เนื่องจาก
การวิจัยเม่ือไม่นานมาน้ีพบว่า การรับประทานอาหารในภัตตาคารเป็นสิ่งท่ีนักท่องเท่ียวชาวอเมริกันทําเม่ือเดินทางไปยัง

ต่างประเทศ  เพราะเส้นทางอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ม่ีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ เส้นทางท่องเที่ยว

เชิงอาหารจะประสบผลสําเร็จเมื่อใช้ร่วมกับวัฒนธรรมด้านอาหาร เป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีรู้สึกถึงความแตกต่าง และ
ประสบการณ์เฉพาะถิ่น หลักการนี้ยังคํานึงถึงความย่ังยืนจากการร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อ

ร้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหาร และมีผลทางอ้อม คือการพัฒนาคุณภาพแรงงานในท้องถ่ิน และมีการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
ต่างๆในพ้ืนท่ี แรงผลักดันจากการลิ้มลองอาหารในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรื่องของจิตวิทยาและสังคม เช่น การหลีกหนีจากความจําเจ  
การพักผ่อนกับครอบครัว การแสวงหาและสมาคมในส่ิงที่แตกต่างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ และสิ่งที่เข้ามาดึงดูดสิ่ง

เหล่านี้คือวัฒนธรรมและธรรมชาติท่ีสวยงามในท้องถิ่น เทศกาลงานรื่นเริงต่างๆ ก่อให้เกิดการผ่อนคลาย มีการผูกมิตรกับคนใน

ท้องถิ่น ในแหล่งท่ีมีสินค้าพื้นเมืองท่ีมีคุณภาพ เช่น น้ํามันมะกอก ไวน์ เครื่องเทศ ปลา อาหารทะเล ข้าว ผัก เนื้อ ท่ีสร้างคุณค่า

เพ่ิมให้แก่พ้ืนท่ี เช่น พ้ืนท่ีในเขตเมดิเตอร์เรเนียน ท่ีเป็นพ้ืนท่ีในเขตที่ยูเนสโกข้ึนบัญชีทางวัฒนธรรมไว้ การปรุงอาหารท่ีดีต่อ

สุขภาพ มีความย่ังยืน และรวมเอาวัฒนธรรมต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน ภัตตาคารที่ปรุงอาหารด้วยวัตถุดิบในท้องถ่ิน เช่นอาหารในพื้นท่ี

เมดิเตอร์เรเนียน อาหารจากพ้ืนท่ีของซีกโลกตะวันออก อาหารของคนพื้นเมือง ฯลฯ  มีการพัฒนาโดยการนําอาหารแบบด้ังเดิมมา

รวมเข้ากับนวัตกรรมด้านอาหารทําให้เกิดอาหารสําหรับนานาชาติ 
 
ความร่วมมือกันระหว่างภาคการท่องเท่ียวกับผู้ผลิตอาหารในท้องถิ่น  

ผู้ผลิต ภัตตาคารและร้านอาหาร ตลาดพืชผลและสินค้าสําหรับประกอบอาหาร  มีความร่วมมือกันแต่ยังไม่มีการ

สนับสนุนและพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอาหารที่ชัดเจน จึงต้องพิจารณาถึงคุณภาพอาหาร ความหลากหลายของวัตถุดิบในการ

ประกอบอาหาร เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและข้อจํากัดของอาหารในท้องถ่ินท่ีเป็นความจริงแท้และเป็น

ประสบการณ์สําหรับนักท่องเที่ยวจากอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม มีการคุ้มครองผู้บริโภคแม้ว่าธุรกิจต่างๆจะอยู่ในสภาพ

การแข่งขันในโลกปัจจุบัน โดยที่มีความรอบรู้ถึงหนทางสู่ความสําเร็จและเป็นกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างภาพลักษณ์

และตราสินค้าแก่แหล่งท่องเที่ยว เช่น การมีเชฟที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินท่ีสามารถแสดงถึงความจริงแท้ การพัฒนาคุณภาพ

การปรุงอาหารขั้นสูง โดยมีเครื่องมือท่ีเชื่อถือได้ เช่นการแนะนําเกี่ยวกับอาหาร การจัดงานเทศกาลหรอืนิทรรศการด้านอาหาร 
การใช้สื่อ อินเตอร์เน็ตและส่ือสังคมออนไลน์ แนะนําอาหารในระดับท้องถ่ิน ประเทศและภูมิภาค ท่ีมาจากผู้ผลิตอาหาร 
ชาวประมงพ้ืนบ้าน ตลาดสินค้าในท้องถิ่น ภัตตาคาร โรงแรม ตัวแทนท่องเที่ยว และการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง

อาหาร 
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  อาหารเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม มีการสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในโลก และเพิ่มความสําคัญในการดึงดูด

นักท่องเที่ยว การเชื่อมโยงอาหารและนักท่องเที่ยว มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และประสบการณ์จากอาหารทําให้

แหล่งท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ท่ีเป็นตราสินค้าในตลาดการท่องเที่ยวท้ังยังสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวอีกด้วย  
(Hjalagen and Richards, 2002; OECD, 2009 อ้างถึงใน UNWTO 2012) 
 Pine and Gilmore (1999) อ้างถึงใน UNWTO (2012) กล่าวว่าผู้บริโภคไม่ได้จ่ายแค่การบริการธรรมดา แต่จ่าย
เพ่ือเติมเต็มประสบการณ์ด้านอาหาร ท่ีเป็นหนทางสู่วัฒนธรรมในท้องถิ่น การสร้างสรรค์และพื้นท่ีผลิตอาหารที่ผู้คนในท้องถิ่น

บริโภคอยู่ในทุกๆวัน เป็นอาหารพ้ืนเมืองธรรมดาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหาความจริงแท้และและลิ้มลองถึงความแตกต่างของ

อาหารพื้นถ่ิน 
 ในประเทศไทยการศึกษาวิจัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารยังปรากฏอยู่เป็นจํานวนน้อย แต่ใน
ต่างประเทศมีการศึกษาและวิจัยเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับอาหารและการท่องเท่ียว และส่งเสริมให้อาหารเป็นตัวดึงดูด

สําคัญเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ Urry (2002: 3) ได้ให้ความหมายของนักท่องเท่ียวเชิงอาหาร 
(Gastronomy Tourism) อธิบายโดยแนวคิดหลังสมัยใหม่ (Post Modern)ได้ว่านักท่องเท่ียวเชิงอาหารจัดเป็นนักท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ในประเภทท่ีต้องการความแท้จริงความเรียบง่าย วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ดังนั้นวัฒนธรรมท่ีแท้จริงสามารถเป็นที่

รู้จักได้ โดยการค้นหาอาหารประจําชาติและอาหารท้องถ่ิน Wolf (2002 : 71) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงอาหาร 
ว่าเป็นการเดินทางท่องเท่ียวสําหรับการค้นหาและชื่นชมอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นเอกลักษณ์และได้รับประสบการณ์การ

ท่องเที่ยวในต่างประเทศ  (สริตา พันธ์เทียน, ทรงคุณ จันทจร และมาริสา โกเศยะโยธิน, 2017)   
 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงกับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

แนวทางในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการท่องเที่ยวเชิงอาหารมีดังน้ี 
1.   ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารท้ังภาครัฐและภาคเอกชนควรมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาคนโดย

ให้มีการระเบิดจากข้างใน ซ่ึงหมายความว่าต้องสร้างความเข็มแข็งให้คนในชุมชนท่ีทําการผลิตและจําหน่ายอาหารให้มีความ

พร้อมท่ีจะรับการพัฒนาเสียก่อนแล้วจึงค่อยออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การนําเอาความเจริญหรือบุคคลจากภายนอกเข้าไป

หาชุมชน การท่ีจะนําโครงการใดที่เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเข้าไปในชุมชนใดชุมชนหน่ึง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องยึดความ

ต้องการของชุมชนเป็นศูนย์กลาง มิใช่ยึดความต้องการจากหน่วยงานส่วนกลาง การท่ีจะทําให้การท่องเท่ียวเชิงอาหารประสบ

ความสําเร็จ สิ่งหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดก็คือ ต้องดึงคนในท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมเพื่อให้คนในท้องถ่ินมี

ความรู้สึกภาคภูมิใจว่ากิจกรรมหรือโครงการนั้นตนมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีความเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วย ซ่ึงจะทําให้กิจกรรมหรือ

โครงการนั้นประสบความสําเร็จได้  
2.   UNWTO (2012) กล่าวว่าอาหารมีความผูกพันกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิ

จากภาคอีสานของประเทศไทย องุ่นจากไร่ในแคว้นทางใต้ของประเทศฝร่ังเศส รวมท้ัง UNWTO (2012) ยังให้ข้อเสนอแนะ

ด้วยว่าสินค้าหรือกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงอาหารที่นําเสนอต่อนักท่องเที่ยวควรเน้นคุณภาพความหลากหลายและเอกลักษณ์ของ

วัตถุดิบท้องถิ่น ดังนั้นการท่ีจะดําเนินการตามข้างต้นให้ประสบความสําเร็จชุมชนหรือท้องถ่ินท่ีมีการผลิตและจําหน่ายอาหาร

เพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเท่ียวควรนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในส่วนท่ีเกี่ยวกับภูมิสังคมในพ้ืนท่ีของ

ตนมาปรับใช้เพ่ือให้เข้าใจว่าในท้องถิ่นของตนมีลักษณะเป็นอย่างไร ท้ังสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์และลักษณะทางสังคม และเมื่อ
เข้าใจแล้ว จึงจะสามารถคัดสรรวัตถุดิบให้สอดคล้องกับภูมิสังคมในพื้นท่ีของตนต่อไป 

3.   ด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ตามที่ UNWTO (2012) ได้ให้ข้อเสนอแนะตามข้างต้นว่าสินค้าหรือกิจกรรมท่องเที่ยว

เชิงอาหารที่นําเสนอต่อนักท่องเที่ยวควรเน้นคุณภาพความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัตถุดิบท้องถ่ิน ดังนั้นการท่ีจะจูงใจ

ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในท้องถ่ินของตนผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารในท้องถ่ินควรนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในส่วนที่เกี่ยวกับการมีเหตุผลและความรอบรู้ในด้านวัตถุดิบมาปรับใช้ กล่าวคือผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารต้องเข้าใจว่าใน

ท้องถ่ินของตนมีวัตถุดิบใดบ้างท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ินของตนก็ต้องนําเอาวัตถุดิบนั้นๆมาใช้ในการผลิตอาหารมิใช่นํา

วัตถุดิบท่ีเป็นเอกลักษณ์ของต่างท้องถ่ินมาใช้  
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ควรนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนท่ีเก่ียวกับความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันมาปรับใช้ กล่าวคือในการทําตลาด ไม่
สมควรเน้นการทําตลาดนักท่องเที่ยวเชิงปริมาณ เพราะท่ีผ่านมานักท่องเที่ยวเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆด้านการ

ท่องเท่ียว อาทิเช่น การเส่ือมโทรมของแหล่งธรรมชาติ ดังนั้น ในการทําการตลาดควรเน้นท่ีความพอประมาณ และความมี
เหตุผล โดยการมุ่งเน้นที่นักท่องเท่ียวคุณภาพ มากว่านักท่องเที่ยวเชิงปริมาณ นอกจากน้ี ควรมีการนําแนวคิดการผลิตและ

จําหน่ายอาหาร ในเรื่องภูมิคุ้มกันมาปรับใช้ด้วย กล่าวคือ ในการดําเนินการในเร่ืองการผลิตและจําหน่ายอาหาร ควรมีการ
เตรียมให้พร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีไม่ได้คาดหมายไว้ด้วย รวมทั้งผู้ผลิตและจําหน่าย

อาหารต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับการผลิต  
5.  ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องควรนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในส่วนท่ีเกี่ยวกับความมีเหตุมีผลมาปรับใช้เพื่อสร้างสํานึกให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจและเห็นความสําคัญของ

การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยว 
     สรุป การท่องเท่ียวเชิงอาหารเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างย่ิงทั้งในระดับนานาชาติและ

ในประเทศไทย  UNWTO (2017) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหารจะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบย่ังยืน

ท้ังในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมท้ังอาหารยังเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม มีการสืบทอดกันมา

หลายชั่วอายุคนในโลก และเพิ่มความสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การเชื่อมโยงอาหารและนักท่องเที่ยว มีส่วนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น และประสบการณ์จากอาหารทําให้แหล่งท่องเท่ียวมีเอกลักษณ์ท่ีเป็นตราสินค้าในตลาดการ

ท่องเที่ยวท้ังยังสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยว สําหรับประเทศไทยมีการให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเชิง

อาหาร กล่าวคือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มีการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

อาหารร่วมไปกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นนาข้าว ไร่ ฟาร์ม และสวนผลไม้ท่ีผลิตแบบ

ออร์แกนิค รวมทั้งการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามการดําเนินการเพื่อให้การท่องเท่ียวเชิงอาหารของประเทศไทย

ประสบความสําเร็จ จึงเห็นควรน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ท่ี

ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาปรับใช้ โดยเริ่มตั้งแต่ชุมชนหรือท้องถ่ินใดจะทําการผลิตหรือจําหน่ายอาหารในรูปแบบใดก็

ต้องพิจารณาตามภูมิสังคมในท้องถ่ินของตน ในเรื่องของการพัฒนาคนในท้องถ่ินท่ีให้เข้าร่วมดําเนินการต้องมีความพร้อม โดย
ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน เช่น การคัดสรรวัตถุดิบท่ีต้องเน้นคุณภาพ ความหลากลายและเอกลักษณ์ของวัตถุดิบท่ีนํา

หลักการการมีเหตุผลและความรอบรู้ มาปรับใช้ 
ในด้านการส่งเสริมการตลาดสมควรนําหลักการ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันมาปรับใช้โดยมุ่งเน้น

นักท่องเท่ียวเชิงคุณภาพมากกว่านักท่องเท่ียวเชิงปริมาณและในด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการท่องเท่ียว ควรนํา

หลักการ การมีเหตุผลมาปรับใช้เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้กับนักท่องเท่ียว  จะเห็นได้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

นํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหารได้เป็นอย่างดี ด้วยการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสันติภาพ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน (UNWTO,2017). 
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4. ด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง ควรนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนท่ีเกี่ยวกับความพอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุ้มกันมาปรับใช้ กล่าวคือในการทําตลาด ไม่
สมควรเน้นการทําตลาดนักท่องเที่ยวเชิงปริมาณ เพราะท่ีผ่านมานักท่องเที่ยวเชิงปริมาณ ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆด้านการ

ท่องเท่ียว อาทิเช่น การเส่ือมโทรมของแหล่งธรรมชาติ ดังนั้น ในการทําการตลาดควรเน้นที่ความพอประมาณ และความมี
เหตุผล โดยการมุ่งเน้นท่ีนักท่องเท่ียวคุณภาพ มากว่านักท่องเที่ยวเชิงปริมาณ นอกจากนี้ ควรมีการนําแนวคิดการผลิตและ

จําหน่ายอาหาร ในเร่ืองภูมิคุ้มกันมาปรับใช้ด้วย กล่าวคือ ในการดําเนินการในเร่ืองการผลิตและจําหน่ายอาหาร ควรมีการ
เตรียมให้พร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ท่ีไม่ได้คาดหมายไว้ด้วย รวมทั้งผู้ผลิตและจําหน่าย

อาหารต้องมีความรอบรู้ในเรื่องต่างๆท่ีเกี่ยวขอ้งกับการผลิต  
5.  ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องควรนําปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในส่วนท่ีเกี่ยวกับความมีเหตุมีผลมาปรับใช้เพื่อสร้างสํานึกให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจและเห็นความสําคัญของ

การอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในการท่องเที่ยว 
     สรุป การท่องเท่ียวเชิงอาหารเป็นการท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างย่ิงทั้งในระดับนานาชาติและ

ในประเทศไทย  UNWTO (2017) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหารจะมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจแบบย่ังยืน

ท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมท้ังอาหารยังเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม มีการสืบทอดกันมา

หลายชั่วอายุคนในโลก และเพิ่มความสําคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว การเชื่อมโยงอาหารและนักท่องเที่ยว มีส่วนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจในท้องถ่ิน และประสบการณ์จากอาหารทําให้แหล่งท่องเท่ียวมีเอกลักษณ์ท่ีเป็นตราสินค้าในตลาดการ

ท่องเที่ยวท้ังยังสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยว สําหรับประเทศไทยมีการให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวเชิง

อาหาร กล่าวคือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

อาหารร่วมไปกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นนาข้าว ไร่ ฟาร์ม และสวนผลไม้ท่ีผลิตแบบ

ออร์แกนิค รวมทั้งการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามการดําเนินการเพื่อให้การท่องเท่ียวเชิงอาหารของประเทศไทย

ประสบความสําเร็จ จึงเห็นควรน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ท่ี

ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มาปรับใช้ โดยเริ่มตั้งแต่ชุมชนหรือท้องถ่ินใดจะทําการผลิตหรือจําหน่ายอาหารในรูปแบบใดก็

ต้องพิจารณาตามภูมิสังคมในท้องถ่ินของตน ในเรื่องของการพัฒนาคนในท้องถิ่นท่ีให้เข้าร่วมดําเนินการต้องมีความพร้อม โดย
ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน เช่น การคัดสรรวัตถุดิบท่ีต้องเน้นคุณภาพ ความหลากลายและเอกลักษณ์ของวัตถุดิบท่ีนํา

หลักการการมีเหตุผลและความรอบรู้ มาปรับใช้ 
ในด้านการส่งเสริมการตลาดสมควรนําหลักการ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและภูมิคุ้มกันมาปรับใช้โดยมุ่งเน้น

นักท่องเท่ียวเชิงคุณภาพมากกว่านักท่องเท่ียวเชิงปริมาณและในด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการท่องเท่ียว ควรนํา

หลักการ การมีเหตุผลมาปรับใช้เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้กับนักท่องเท่ียว  จะเห็นได้ว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถ

นํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอาหารได้เป็นอย่างดี ด้วยการจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสันติภาพ สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน (UNWTO,2017). 
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บทคัดย่อ  
 

นาฏศิลป์ไทยถือเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นเคร่ืองบ่งชี้และแสดงถึงอัตลักษณ์ท่ีสําคัญของการอนุรักษ์

และสืบทอดความเป็นชาติ การสืบทอดแนวทางการจัดการองค์ความรู้ของการจัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ไทยมีความสําคัญต่อ

การอนุรักษ์และต่อยอดตามแบบแผนความด้ังเดิมตั้งแต่สมัยในราชสํานัก และมีความสําคัญต่องานนาฏศิลป์ไทย ซ่ึงงานวิจัยนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาและการจัดการองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของ สาขาวิชา

นาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในระดับปริญญาตรี โดยผลการศึกษาพบว่ารูปแบบลักษณะการจัดการเรียนการสอนที่

ได้รับการสืบทอดต้ังแต่ในอดีตท่ีผ่านนั้น มีกระบวนการและวิธีการต้ังแต่การรับรู้ การถ่ายทอด ซึมซับ และการจัดเก็บ ตลอดถึง

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ท่ีแตกต่างไปจากเดิมต้ังแต่ในสมัยอดีต ซ่ึงจะส่งผลต่ออนาคตของการสืบทอด และอนุรักษ์ 

นาฏศิลป์ไทยที่เป็นศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญของชาติได้ในอนคต 

 
คําสําคัญ: การจัดการ, องค์ความรู้, มรดกภูมิปํญญา, นาฏศิลป์ไทย 

 
บทนํา 

 

การจัดการเป็นกระบวนประสานบุคคลและทรัพยากรอ่ืนๆ เข้าด้วยกันเพื่อปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลและทรัพยากรเป็นสิ่งจําเป็นเบื้องต้นในการจัดการใดๆก็ตาม (ชนัญ วงษ์วิภาค, มปพ.) สําหรับการจัดการ

องค์ความรู้นั้น เป็นนามธรรมแต่ก็มีบทบาทหลัก ในการสร้างคุณค่าและมูลคา่ โดยเฉพาะงานศิลปวัฒนธรรมท้ังหลาย ท่ีเกิดจาก

การสร้างสรรค์ของบุคคล เป็นการกระทําท่ีตอบสนองต่อคุณค่าทางจิตใจจรรโลงโลก และการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีไม่ใช่เพียงเฉพาะเรื่องประเพณีมุขปาถะและการแสดงออกทาง

ศิลปวัฒนธรรม ท่ีหมายรวมถึงเฉพาะการจัดการศึกษา ศิลปะการแสดงกฎระเบียบของสังคม พิธีกรรม เทศกาล ความรู้ท่ี

เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล และทักษะในงานฝีมือเชิงช่าง (UNESCO, 2003) แต่การจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

สามารถยังหมายรวมถึงผู้นําหรือทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความสําคัญเปรียบได้ดั่งมรดกทรัพย์สิน เช่น ศิลปินสาขาต่างๆ และผู้ท่ีดูแล

มรดกอย่างท่ีเรียกว่าผู้รู้หรือปราชญ์ และบุคคลที่มีความสําคัญท้ังเป็นแหล่งท่ีรวบรวม ถึงความเชื่อ และจิตวิญญาณ (ชนัญ 

วงษ์วิภาค, มปพ.) การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

เป็นการสงวนรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมโดยให้ความสําคัญของการดํารงสภาพ แบบแผน แนวทาง การปฏิบัติ ตามจารีต 

ประเพณี มีรูปแบบเฉพาะเจาะจง ความดั้งเดิมของทรัพยากรท่ีเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือคง

ความสําคัญและความหมายด้ังเดิมของมรดกวัฒนธรรมทางด้าน นาฏศิลป์ไทย เป็นการอนุรักษ์ เพ่ือการเผยแพร่ออกสู่เพ่ือเป็น

แนวทางการปฏิบัติท่ีรักษารูปแบบท่ารํา และแนวทางการปฏิบัติแบบเดิมไว้ แต่ผลของการสืบทอดองค์ความรู้นาฏศิลป์ไทยที่มี
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ลักษณะที่เหมือนกันทุกท่วงท่าลีลาการเคลื่อนไหวต่อกัน มาจากราชสํานัก ผ่านระยะเวลานับร้อยปีการคงสภาพท่ารํา  

การระบําโบราณ การไม่พัฒนาท่ารํารูปแบบใหม่ อาจส่งผลต่อแนวความคิดแห่งการเป็นนักอนุรักษ์นิยมที่ทําให้เกิดเป็น 

องค์ความรู้ท่ีอาจจะหลงยุคหลงสมัย อยู่หรือไม่ การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์ไทย ในบางกรณีท่ีมีการนําต้นฉบับ

ดั้งเดิมไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีการผสมผสาน ให้เกิดความวิจิตร พิศดาร งดงามตระการตา การนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา

ปรับใช้ อาจจะส่งผลกระทบต่อรูปลักษณ์ความด้ังเดิมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การนํานาฏศิลป์ไทยมาประยุกต์ใช้ในการแสดง 

โอเปร่า หรือกิจกรรมที่ขัดต่อพฤติกรรมของตัวละครท่ีต้องสื่อถึงการให้ความเคารพ ขัดต่อความคุ้นเคย แนวประพฤติปฏิบัติ  

ท่ียาวนานและยากต่อการเปลี่ยนแปลงและยอมรับได้ เช่น การนําทศกัณฑ์มาแคะขนมครก เป็นต้น ส่งผลให้การจัดการ

นาฏศิลป์ไทยถูกจํากัดขอบเขตด้วยจารีต ท่ีไม่สามารถดัดแปลง หรือพัฒนาให้เกินเขตเกินกรอบแนวทางไม่ได้ นอกจากน้ีการ

วางแผน การจัดการการให้ความสําคัญของงบประมาณ ในงานนาฏศิลป์ไทยยังคงมีจํานวนจํากัด ต่อรูปแบบการจัดโครงการท่ี

ตอบสนองของงานศิลปวัฒนธรรมที่ไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นรูปแบบอื่นได้ ทําให้ การพัฒนางานด้านนาฏศิลป์ไทยยังคงยืน

ยํ่าในการเป็นผู้อนุรักษ์อยู่ท่ีเดิมอีกต่อไปหรือไม่ มีการนํานวัตกรรม การจัดการองค์ความรู้เป็นสิ่งดีกว่ามาพัฒนารูปแบบในการ

เผยแพร่ให้ดึงดูด ตระการตา สร้างความรู้สึกท่ีตระหนัก ตื่นเต้น ในขณะเดียวกันได้สัมผัสเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริง 

ดึงดูดความรู้สึกผู้รับชมให้กลายเป็นผู้ท่ีอนุรักษ์และตระหนักได้อย่างไรบ้างในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันความสําคัญของการ

จัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก็ยังคงจะต้องอนุรักษ์

เพื่อท่ีจะสามารถสืบทอดในรุ่นต่อไปให้คงอยู่เช่นเดียวกัน การจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์ไทย จึงเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึง

สภาพปัญหาของการสืบทอดงานด้านนาฏศิลป์ไทยในอนาคต การรองรับการนํานโยบายการพัฒนาของโลกท่ีก้าวหน้าใน

อนาคต ในขณะที่งานนาฏศิลป์ไทยยังคงต้องอนุรักษ์ต้นฉบับแบบเดิมของราชสํานกัไว้ด้วยควบคู่ไปด้วยกัน  

การจัดการการร่ายรําการออกท่าทางของนาฏศิลป์ไทย ทุกท่าจะต้องมีการเร่ิมต้นและการสิ้นสุดของท่านั้นๆ โดยมี

ท่าเชื่อมต่อเป็นโซ่เชื่อมไปสู่ท่าทางต่อไปจนจบเพลง ทุกท่าทางล้วนมีจังหวะในตัวเอง สุนทรียะของการร่ายรําจะมีความสมบูรณ์ 

ก็ต่อเม่ือมีดนตรีเข้ามาประกอบ ซ่ึงมีความสําคัญต่อการร่ายรํามาก มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์รู้จักสร้างสรรค์ดนตรีและท่าร่ายรําขึ้น

เพ่ือเป็นประโยชน์และความสุขของพวกตน การถ่ายทอดท่ารําในอดีตจะเน้นการฝึกฝน ปฏิบัติตาม ไม่มีการจัดบันทึกเป็นลาย

ลักษณ์อักษร โดยมีความเชื่อว่าคนไทยรู้จักการสร้างสรรค์ การร้องรําทําเพลงก่อนที่จะรู้จักการเขียนภาษาไทยเป็นลายลักษณ์

อักษรเสียด้วย ตามหลักศิลาจารึกสุโขทัย หลักท่ี 1 สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช พ.ศ. 1835 และหลักศิลาจารึกสุโขทัย 

หลักท่ี 8 พ.ศ. 1903 ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ได้กล่าวถึงการร้องรําทําเพลง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นมีการร้องรําทําเพลง

แล้วและน่าจะเกิดข้ึนก่อนที่จะมีการจารึกอักษรไทยขึ้นเป็นคร้ังแรกด้วย (ชมนาด กิจขันธ์, 2555) ซ่ึงในระยะแรกการนับถือผี 

วิญญาณ เทพเจ้า อํานาจลึกลับ สิ่งท่ีมองไม่เห็น เป็นการสร้างความเชื่อของการบันดาลให้เกิดความสุข ความทุกข์ และภัยพิบัติ  

การตอบสนองความต้องการ ในขณะนั้น คือการร่ายรําและมีดนตรีประกอบจังหวะ ผ่านระยะเวลาที่ยาวนาน มีดนตรี ท่ารํา  

ท่ีผสมผสานกันหลายเช้ือชาติ การรับท่วงทา ลีลา คลุกเคล้าให้เข้ากัน ให้เป็นรูปแบบของประเทศไทย เป็นการเคลื่อนไหวตาม

ลักษณะของวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ จะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการแสดงออกของ

ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชาติท่ีแตกต่างกันตามแต่ละอิทธิพล การจัดการท่ารํา ดนตรี ทํานอง งานนาฏศิลป์ไทยในอดีต  

จึงเป็นการรับการถ่ายทอดเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย เป็นต้น แล้วนํามาพัฒนา ตลอดจนถ่ายทอดจนได้รับ

เข้าไปสู่ราชสํานัก ผ่านการขัดเกลาให้เกิดความปราณีต วิจิตร งดงาม ตระการตา ด้วยความพิถีพิถัน อ่อนช้อย ทุกท่วงท่าการ

เคลื่อนไหว สืบทอดมาจวบจน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที่ 8 หลวงวิจิตรวาทการ ได้ก่อตั้ง โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ 

เพ่ือเป็นสถานท่ีให้การศึกษานาฏศิลป์ไทย ของทางราชการและทํานุบํารุงงานนาฏศิลปไทยให้ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ออกไป 

จนในปี  พ.ศ. 2478  (สิริชัยชาญ ฟักจํารูญ, 2559) ตลอดจนในสมัย รัชกาลท่ี 9 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัด 

กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ พ.ศ.2541  

โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านคีตศิลป์ ด้านช่างศิลป์ และด้าน

ทัศนศิลป์ท้ังไทย และสากล ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด โครงสร้าง  ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา ตามการ

เปลี่ยนแปลง เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 

ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีมีวตัถุประสงค์ ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ 
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ลักษณะที่เหมือนกันทุกท่วงท่าลีลาการเคลื่อนไหวต่อกัน มาจากราชสํานัก ผ่านระยะเวลานับร้อยปีการคงสภาพท่ารํา  

การระบําโบราณ การไม่พัฒนาท่ารํารูปแบบใหม่ อาจส่งผลต่อแนวความคิดแห่งการเป็นนักอนุรักษ์นิยมท่ีทําให้เกิดเป็น 

องค์ความรู้ท่ีอาจจะหลงยุคหลงสมัย อยู่หรือไม่ การพัฒนาการจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์ไทย ในบางกรณีท่ีมีการนําต้นฉบับ

ดั้งเดิมไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่มีการผสมผสาน ให้เกิดความวิจิตร พิศดาร งดงามตระการตา การนํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา

ปรับใช้ อาจจะส่งผลกระทบต่อรูปลักษณ์ความด้ังเดิมหรือไม่ ตัวอย่างเช่น การนํานาฏศิลป์ไทยมาประยุกต์ใช้ในการแสดง 

โอเปร่า หรือกิจกรรมที่ขัดต่อพฤติกรรมของตัวละครท่ีต้องสื่อถึงการให้ความเคารพ ขัดต่อความคุ้นเคย แนวประพฤติปฏิบัติ  

ท่ียาวนานและยากต่อการเปลี่ยนแปลงและยอมรับได้ เช่น การนําทศกัณฑ์มาแคะขนมครก เป็นต้น ส่งผลให้การจัดการ

นาฏศิลป์ไทยถูกจํากัดขอบเขตด้วยจารีต ท่ีไม่สามารถดัดแปลง หรือพัฒนาให้เกินเขตเกินกรอบแนวทางไม่ได้ นอกจากน้ีการ

วางแผน การจัดการการให้ความสําคัญของงบประมาณ ในงานนาฏศิลป์ไทยยังคงมีจํานวนจํากัด ต่อรูปแบบการจัดโครงการท่ี

ตอบสนองของงานศิลปวัฒนธรรมท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงเป็นรูปแบบอื่นได้ ทําให้ การพัฒนางานด้านนาฏศิลป์ไทยยังคงยืน

ยํ่าในการเป็นผู้อนุรักษ์อยู่ท่ีเดิมอีกต่อไปหรือไม่ มีการนํานวัตกรรม การจัดการองค์ความรู้เป็นสิ่งดีกว่ามาพัฒนารูปแบบในการ

เผยแพร่ให้ดึงดูด ตระการตา สร้างความรู้สึกท่ีตระหนัก ตื่นเต้น ในขณะเดียวกันได้สัมผัสเหมือนได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริง 

ดึงดูดความรู้สึกผู้รับชมให้กลายเป็นผู้ท่ีอนุรักษ์และตระหนักได้อย่างไรบ้างในอนาคต แต่ในขณะเดียวกันความสําคัญของการ

จัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก็ยังคงจะต้องอนุรักษ์

เพื่อท่ีจะสามารถสืบทอดในรุ่นต่อไปให้คงอยู่เช่นเดียวกัน การจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์ไทย จึงเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึง

สภาพปัญหาของการสืบทอดงานด้านนาฏศิลป์ไทยในอนาคต การรองรับการนํานโยบายการพัฒนาของโลกท่ีก้าวหน้าใน

อนาคต ในขณะที่งานนาฏศิลป์ไทยยังคงต้องอนุรักษ์ต้นฉบับแบบเดิมของราชสํานักไว้ด้วยควบคู่ไปด้วยกัน  

การจัดการการร่ายรําการออกท่าทางของนาฏศิลป์ไทย ทุกท่าจะต้องมีการเร่ิมต้นและการสิ้นสุดของท่านั้นๆ โดยมี

ท่าเชื่อมต่อเป็นโซ่เชื่อมไปสู่ท่าทางต่อไปจนจบเพลง ทุกท่าทางล้วนมีจังหวะในตัวเอง สุนทรียะของการร่ายรําจะมีความสมบูรณ์ 

ก็ต่อเม่ือมีดนตรีเข้ามาประกอบ ซ่ึงมีความสําคัญต่อการร่ายรํามาก มนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์รู้จักสร้างสรรค์ดนตรีและท่าร่ายรําขึ้น

เพ่ือเป็นประโยชน์และความสุขของพวกตน การถ่ายทอดท่ารําในอดีตจะเน้นการฝึกฝน ปฏิบัติตาม ไม่มีการจัดบันทึกเป็นลาย

ลักษณ์อักษร โดยมีความเชื่อว่าคนไทยรู้จักการสร้างสรรค์ การร้องรําทําเพลงก่อนท่ีจะรู้จักการเขียนภาษาไทยเป็นลายลักษณ์

อักษรเสียด้วย ตามหลักศิลาจารึกสุโขทัย หลักท่ี 1 สมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราช พ.ศ. 1835 และหลักศิลาจารึกสุโขทัย 

หลักท่ี 8 พ.ศ. 1903 ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 ได้กล่าวถึงการร้องรําทําเพลง ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าสมัยนั้นมีการร้องรําทําเพลง

แล้วและน่าจะเกิดข้ึนก่อนที่จะมีการจารึกอักษรไทยขึ้นเป็นคร้ังแรกด้วย (ชมนาด กิจขันธ์, 2555) ซ่ึงในระยะแรกการนับถือผี 

วิญญาณ เทพเจ้า อํานาจลึกลับ สิ่งท่ีมองไม่เห็น เป็นการสร้างความเชื่อของการบันดาลให้เกิดความสุข ความทุกข์ และภัยพิบัติ  

การตอบสนองความต้องการ ในขณะน้ัน คือการร่ายรําและมีดนตรีประกอบจังหวะ ผ่านระยะเวลาที่ยาวนาน มีดนตรี ท่ารํา  

ท่ีผสมผสานกันหลายเช้ือชาติ การรับท่วงทา ลีลา คลุกเคล้าให้เข้ากัน ให้เป็นรูปแบบของประเทศไทย เป็นการเคลื่อนไหวตาม

ลักษณะของวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ จะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการแสดงออกของ

ศิลปวัฒนธรรมของแต่ละชาติท่ีแตกต่างกันตามแต่ละอิทธิพล การจัดการท่ารํา ดนตรี ทํานอง งานนาฏศิลป์ไทยในอดีต  

จึงเป็นการรับการถ่ายทอดเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย เป็นต้น แล้วนํามาพัฒนา ตลอดจนถ่ายทอดจนได้รับ

เข้าไปสู่ราชสํานัก ผ่านการขัดเกลาให้เกิดความปราณีต วิจิตร งดงาม ตระการตา ด้วยความพิถีพิถัน อ่อนช้อย ทุกท่วงท่าการ

เคลื่อนไหว สืบทอดมาจวบจน ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลท่ี 8 หลวงวิจิตรวาทการ ได้ก่อตั้ง โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ 

เพ่ือเป็นสถานท่ีให้การศึกษานาฏศิลป์ไทย ของทางราชการและทํานุบํารุงงานนาฏศิลปไทยให้ได้รับการยอมรับและเผยแพร่ออกไป 

จนในปี  พ.ศ. 2478  (สิริชัยชาญ ฟักจํารญู, 2559) ตลอดจนในสมัย รัชกาลท่ี 9 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัด 

กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์ พ.ศ.2541  

โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านนาฏศิลป์ ด้านดุริยางคศิลป์ ด้านคีตศิลป์ ด้านช่างศิลป์ และด้าน

ทัศนศิลป์ท้ังไทย และสากล ตลอดจนพัฒนา ปรับปรุงต่อยอด โครงสร้าง  ส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการพัฒนา ตามการ

เปลี่ยนแปลง เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550 

ซ่ึงเป็นสถานศึกษาท่ีมีวตัถุประสงค์ ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพ ถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ 

153

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



154 
 

ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์  และทัศนศิลป์ท้ังไทยและสากล รวมท้ังศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถ่ินและระดับชาติ ทําการสอน ทําการ

แสดง ทําการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ทํานุบํารุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น (พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, 2550) 

ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีหน่วยงานในสังกัดได้แก่ คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ คณะศิลปวิจิตร วิทยาลัยนาฏศิลป 

12 แห่ง ท่ัวประเทศ และวิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง ท่ัวประเทศ มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6  

ในวิทยาลัยาลันาฏศิลป ท่ัวประเทศ การจัดการเรียน การสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

ในวิทยาลัยช่างศิลปท่ัวประเทศ  และการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้ง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ปัจจุบันการจัดการรวบรวมองค์ความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นการจัดการศึกษาศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น

ระเบียบแบบแผน มีหลักสูตร รูปแบบหลักเกณฑ์ ระดับการสอนต่อชั่วโมง มีการวัดการผล ท่ีครอบคลุม มีลําดับขันตอน ท้ังกลุ่ม

ผู้ให้ กลุ่มผู้รับ และครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งแต่การ

วางรากฐานท่ีสืบทอด  มาตั้งแต่ในอดีตดังกล่าวข้างต้น ในระดับพ้ืนฐาน ตลอดจนถึงในระดับอุดมศึกษา เป็นการอนุรักษ์มรดก

ดั้งเดิมไว้ได้อย่างทุกระเบียดนิ้วและควรที่จะสามารถพัฒนาต่อยอด เป็นท่ารําใหม่ๆ การแสดงใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามยุคต่างๆให้เป็น

นวัตกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนการนําไปใช้ในอนาคต ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพท่ีมีความม่ันคง

ได้ในอนาคต ซ่ึงจะเป็นกลไกสําคัญ ในการสร้างความตระหนักและเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติได้ (ศุภฤกษ์ 

กลิ่นสุคนธ์, 2554) 

ผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ในการจัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ไทยที่เป็นการสืบทอดงานศิลปะและวัฒนธรรม ของชาติ มีความสําคัญ 

ในการสะท้อน สืบทอดวิถีชีวิต แนวความคิด จิตวิญญาณ และศิลปะวัฒนธรรมด้ังเดิมโบราณจากราชสํานัก ผูกพันสืบทอดเป็น

ระเบียบ แบบแผน และแนวทางสู่รูปแบบการปฏิบัติ ของงานด้านนาฏศิลป์ไทย ตลอดจนสามารถนําไปพัฒนาได้ ในการวิเคราะห์

รูปแบบการจัดการศึกษาและการจัดการองค์ความรู้ในการจัด การเรียนการสอน สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ จะต้องมีความสอดคล้อง รับ-ส่ง กันระหว่าง การจัดการองค์ความรู้ท่ีอยู่ในตัวบุคคลเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าและสามารถ

เพ่ิมมูลค่าได้ ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถจับต้องได้ ตลอดจนกรรมวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้นั้น ให้ผู้รับในการอนุรักษ์ สืบทอด 

และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มีปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สื่อการ

เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร ระบบการวัดและประเมินผล ท่ีมีประสิทธิภาพ สู่กระบวนการปรับปรุง

หลักสูตรที่มีความทันสมัย ตอบรับเข้ากับสภาวะการณ์ปัจจุบัน จะเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นกลไกสําคัญในการอนุรักษ์ 

และสืบทอดงานด้านศิลปวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนประเทศได้อย่างชัดเจน ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้จะให้ความสําคัญ กับการจัดการ

องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ท่ีสร้างคุณค่าทางจิตใจ แม้ว่าผู้รับความรู้จะนําองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์ ให้เกิดมูลค่าก็ตาม 
 

วัตถุประสงค ์
 
 การศึกษาการจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งนี้ 

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาและการจัดการองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร สาขาวิชา

นาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในระดับปริญญาตรี  

 2. เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการองค์ความรู้ท่ีสร้างคุณค่าทางจิตใจ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ระดับปริญญาตรี ในการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกของวัฒนธรรมของชาติ 
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วิธีการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงสํารวจและประเมิน

สภาพแวดล้อมทางการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของคณะศิลปศึกษา  และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ เพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางในการจัดการ ท่ีเหมาะสม มีขั้นตอนการศึกษาต้ังแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

(Documentary Study) โดยการศึกษา วิจัยนี้จะใช้ข้อมูลจากการศึกษา ตํารา เอกสารทบทวนวรรณกรรมซ่ึงเป็นการศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลรวบรวมข้อมูลทางด้านเอกสาร การประชุม การสัมมนา รายงานผลการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ จุลสารบทความและ

เอกสารเผยแพร่ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย จากคณะศิลปศึกษา และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป์ และการศึกษาจากเอกสาร หลักฐาน คําบอกเล่า แนวคิด ทัศนคติ และมุมมองในการถ่ายทอดและการรับ 

องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย ของกลุ่มผู้ให้และกลุ่มผู้รับ ในด้านการจัดการองค์ความรู้ ตลอดจนหลักสูตรของ การจัดการเรียน

การสอน รวมไปถึงการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดยวิธีการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู้วิจัยได้เตรียมแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ไว้ล่วงหน้า   

รวมทั้งการใช้วิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ซ่ึงขอบเขตการวิจัย ประกอบด้วย  

1. ขอบเขตพ้ืนท่ี  

  ในการวิจัยเรื่องการจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ของสถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ ผู้วิจัยเลือก คณะศิลปศึกษา และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เลขที่ 2 ถนนราชินี แขวงพระ

บรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เปน็พ้ืนท่ีท่ีใช้ในการศึกษา   

2. ขอบเขตประชากร 

  ในการศึกษาการวิจัยคร้ังนี้จะกําหนดกลุ่มประชากรโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ให้และกลุ่มผู้รับท่ีมีส่วนได้ ส่วนเสียต่อ  

การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขานาฏศิลป์ไทย  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดังน้ี   

2.1 กลุ่มผู้ให้ ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินแห่งชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกลุ่ม

นักวิชาการ ท่ีเป็นข้าราชการ ตําแหน่ง อาจารย์ เป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศลิป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

2.2 กลุ่มผู้รับ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงเป็นผู้เลือกเรียนในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย และกลุ่ม

บุคคลท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ซ่ึงเป็นผู้ท่ีรับการถ่ายทอด

องค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

ผลการศึกษา 
 

 การจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์ไทย ท่ีสืบทอดระเบียบแบบแผนมาต้ังแต่อดีต เป็นการสืบทอดต่อกันมา จากราชสํานัก 

ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ท่ีถือเป็นการจัดการศึกษาด้ังเดิมมาตั้งแต่ในอดีต โดย

รูปแบบท่ารํา ส่วนหนึ่งจะนําองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก พระราชตําหนักวังปลายเนิน ในการนํามา

อนุรักษ์และสืบทอด (ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์, มปพ.) โดยการจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์ไทย ท่ีสืบทอดแบบแผนมาตั้งแต่อดีตมี

ความสําคัญในการรักษาความด้ังเดิมไม่ว่าจะเป็นท่ารํา งานฝีมือ และการเป็นเคร่ืองบ่งชี้ ถึงการแสดงความเป็นชาติตั้งแต่อดีต

ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 

 การจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์ไทยตามแบบแผนในอดีตยังคงมีความสอดคล้องกับ การจัดการองค์ความรู้นาฏศิลป์

ไทยในปัจจุบัน โดยวิชานาฏศิลป์ไทยในอดีตเป็นการใช้ความรู้ความสามารถในการแสดง ซ่ึงต้องอาศัย การฝึกฝนท่ารําซ่ึงมี

ความสําคัญมากท่ีสุดจากการถ่ายทอดความรู้ท่ีฝังลึก (Tacit Knowledge) ท่ีมีอยู่ในตัวของ ผู้ทําการฝึกฝน หรือครูผู้สอน  

ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะต่อผู้ท่ีเรียน หรือผู้ท่ีรับการถ่ายทอด โดยวิธีการฝึกฝน การจดจํา ซํ้าๆ ติดต่อกันจนสามารถ 

ซึมซับเข้าไปอยู่ในจิตวิญญาณได้ ให้กับผู้รับการถ่ายทอด (Tacit to tacit) เป็นสิ่งสําคัญต้ังแต่เดิมในอดีต การเรียนการสอน 
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การฝึกฝนท่ารํานาฏศิลป์ไทยในอดีต มีรูปแบบ แบบแผน อย่างชัดเจน การสืบทอดท่ารําดั้งเดิมมาตั้งแต่ในสมัยอดีต เป็นท่า

พ้ืนฐานท่ีเรียกว่า “แม่ท่า” (ประสิทธ์ิ ปิ่นแก้ว, มปพ.) หรือท่ารําพ้ืนฐาน  เป็นท่ารําท่ีผู้รับการศึกษาต้องสามารถปฏิบัติได้อย่าง 

ถูกต้อง คล่องแคล่ว จนถึงในปัจจุบัน “แม่ท่า” เป็นสิ่งสําคัญท่ีผู้รับการศึกษา ผู้ท่ีรับการถ่ายทอดยังคงต้องรักษาความด้ังเดิม 

ความถูกต้อง ไว้ให้ได้อย่างร้อยเปอร์เซน การรํานาฏศิลป์ไทยในอดีตยังคงมีความอ่อนช้อยสวยงาม แต่เพ่ือให้สอดคล้องกับ  

ในปัจจุบัน การเพิ่มลีลาท่าทางของการร่ายรํานาฏศิลป์ไทย เป็นสิ่งสําคัญในการดึงดูดผู้รับชม เช่น การกระดก ปลายเท้า  

การสะบัดปลายนิ้ว เป็นต้น ทําให้การรํานาฏศิลป์ไทยมีความเป็นธรรมชาติ อ่อนช้อย งดงามเพ่ิมข้ึน ตามสมัยนิยม แต่ยังคง

รักษาท่ารําด้ังเดิม ท่ีเรียกว่า “แม่ท่า” เป็นพ้ืนฐานของการรํานาฏศิลป์ไทยไว้อย่างดีงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การถ่ายทอดการเรียนการสอนของผู้รับท่ีต้องปฏิบัติตามแบบอย่าง โดย รองศาสตราจารย์ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์  

 ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) พ.ศ. 2548  

ที่มา : ผู้วิจัย (2555) 

 

 การจัดการศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในปัจจุบัน มีความแตกต่างกันมากอย่างเห็นได้ชัด 

ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ในอดีตมีการเรียน การสอนอย่างเข้มงวด มีการฝึกฝนรูปแบบ ท่ารํา กระบวนท่า 

อย่างพิถีพิถัน ตัวอย่างเช่น เพลงรํา จํานวน 1 เพลง ใช้ระยะเวลาในการฝึกฝนนาน หลายเดือน โดยทําการฝึกฝนต้ังแต่เช้า 

ตลอดถึงตอนเย็น เป็นการฝึกเพลงเดิมซํ้าๆกัน หลายๆรอบ ฝึกจนสามารถ ฝังลึก (Tacit Knowledge) อยู่ในตัวผู้รับ การ

ถ่ายทอดไปตลอดชีวิต เม่ือผ่านการฝึกฝนก็จะมีการประเมินและ เลื่อนระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนต่อไปได้ โดยแตกต่างกับการ

จัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน ท่ีมีการวางหลักสูตรการเรียนการสอนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ทําให้

ต้องมีการถูกกําหนดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ไทย ในแต่ละภาคการศึกษา จะต้องสามารถศึกษาท่ารํานาฏศิลป์ไทยได้

จํานวนหลายเพลง หลากหลายรูปแบบ ตามหลักสูตรท่ีได้กําหนดไว้ ทําให้ผู้รับการถ่ายทอดหรือผู้ท่ีทําการศึกษา สามารถ

ฝึกฝนและแสดงรํานาฏศิลป์ไทยได้หลากหลายเพลง แต่จะกลายเป็นการท่ีเป็นท่ารําไม่ถูกต้องตามกระบวนท่ารําทุกท่วงท่า 

และเมื่อผ่านการทดสอบในการเล่ือนระดับชั้น อาจจะทําให้ลืมไปบ้างเสียก็มีมาก ไม่สามารถเก็บเกี่ยวรวบรวม  ท่ารําท่ีได้จาก

การศึกษามาได้ครบถ้วนทุกกระบวนท่า จึงทําให้ต้องมาทําการทบทวนใหม่ ซ่ึงตามภารกิจนอกจาก การจัดการศึกษาแล้วยังมี

ภารกิจการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท่ีต้องไปทําการแสดงในสถานท่ีต่างๆ ทําให้ความรู้ไม่ฝังลึกอยู่ในตัวผู้รับได้

เท่าท่ีควร เนื่องจากต้องใช้เวลาจากการเรียนไปทําการแสดงแทน ซ่ึงการจัดการศึกษาหลักสูตรนาฏศิลป์ไทย ในอดีตและ

ปัจจุบัน มีข้อดี และข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้ 
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หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยในอดีต หลักสูตรนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน 
1. มีระยะเวลาการฝึกฝนท่ารํานานหลายเดือน ต่อเพลงรํา 

จํานวน 1 เพลง 

1. มีระยะเวลาการฝึกฝนท่ารําไม่นาน ต่อจํานวน 1 เพลง 

2. สามารถรํานาฏศิลป์ไทยไม่ได้หลายเพลงในช่วงระยะเวลา

ท่ีสั้น 

2. สามารถรํานาฏศิลป์ไทยได้หลายเพลงในช่วงระยะเวลาที่

สั้น 

3. ผู้รับการถ่ายทอดไม่มีทางลืมท่ารํา เนื่องจากผังอยู่ใน

พฤติกรรมจากการถ่ายทอด 

3. ผู้รับการถ่ายทอดลืมท่ารําได้ง่าย 

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนาฏศิลป์ไทยในอดีตกับหลักสูตรนาฏศิลป์ไทยในปัจจุบัน 

ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 

 

การจัดการองค์ความรู้สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยจึงมีความสําคัญกันแตกต่างกันไปจากเดิมแต่ในอดีตในเชิงของการจัด

การศึกษาแต่ยังคงอนุรักษ์ท่ารําแม่ท่าดั้งเดิมไว้อย่างดี การจัดการเรียน การสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยในอดีตไม่ค่อยมีตํารา

การเรียนการสอนมากนัก การฝึกฝนจึงเป็นสิ่งสําคัญ การสร้างความตระหนักในความถูกต้องของท่ารํา แม่ท่า จนฝังลึกอยู่ใน

ตัวผู้รับการถ่ายทอดเป็นสิ่งสําคัญท่ีสุดในอดีต ซ่ึงจะแตกต่างกับการเป็นเพียงแค่ การรํานาฏศิลป์ไทยแบบพอเป็นแต่ก็ไม่ได้

ถูกต้อง ตรงตามต้นฉบับท้ังหมด การเพิ่มระยะเวลาการฝึกฝนน่าจะเป็น สิ่งที่มีความสอดคล้องกับการเรียนการสอนนาฏศิลป์

ไทยในปัจจุบัน เนื่องจากการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย เป็นการจัดการศึกษาท่ีเป็นเฉพาะทาง การเสริมสร้างความม่ันคง 

ความแข็งแรง ของการจัดการศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยเป็นสิ่งที่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน จํานวนผู้รับการถ่ายทอด หรือ

นักศึกษา หากมองในมุมท่ีเน้นคุณภาพ สัดส่วนการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย แทบจะถึงขึ้นเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ

ตัวต่อตัวเลยก็ว่าได้ เนื่องจากการจัดการท่ารําในทุกท่วงท่าของการปรับเปลี่ยนหัวใจสําคัญคือ “การสัมผัส” (จุลชาติ อรัณยะ

นาค, มปพ.) เช่น การตั้งวง การยกขา การจัดแขน การจัดขา การเอนตัวท่ีไม่ได้องศา หรือทิศทางที่เหมาะสม ผู้ถ่ายทอดต้อง

ใช้มือจับ สัมผัสหรือทําการดัดปลายนิ้วให้โค้งงอถูกต้องตามหลักสูตรตําราต่อ 1 ผู้รับเป็นสิ่งสําคัญ แต่ด้วยการจัดการศึกษา

นาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันท่ีมีจํานวนนักศึกษาในปริมาณท่ีมาก ทําให้ผู้ถ่ายทอดต้องดูแล ให้ความรู้ผู้รับการถ่ายทอดท่ารํา

มากกว่า 1 คน เป็นต้น ดังแสดงโดยภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพ โดย นายประสิทธิ์ ปิ่นแก้ว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง  

  (นาฏศิลป์ไทย-โขนลิง) พ.ศ. 2551  

ที่มา : ผู้วิจัย (2561) 

157

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



158 
 

 การฝึกฝนนาฏศิลป์ไทยในอดีต มีความแตกต่างกันมากในปัจจุบัน ในลักษณะของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ

ฝึกฝน ทําให้เกิดความสะดวกสบาย ตัวอย่างเช่น ในอดีตการฝึกฝนท่ารํานาฏศิลป์ไทย ครูผู้ให้การถ่ายทอดจะทําการร้องสด 

เสียงดัง ฟังชัด หรือแม้กระท้ังให้มีการตั้งวงปี่พาทย์เล่นดนตรีไทย แล้วให้นักศึกษา หรือผู้ท่ีรับการถ่ายทอดรําตามเพลงน้ันๆ 

ซ่ึงการจัดการศึกษานาฏศิลป์ไทยในอดีตมีการฝึกซ้อม เพลงหนึ่ง นานนับเดือน ครูผู้ฝึกก็ร้องอยู่เพลงนั้นนานนับเดือน วงปี่

พาทย์ก็อาจจะเล่นดนตรีไทยนานนับเดือน ด้วยเช่นกัน ทําให้เกิดการทบทวน เกิดความจําและฝังรากลึกลงในตัวคนได้อยู่

ตลอดเวลา เกิดเป็นมนต์เสน่ห์ ของการฝึกซ้อม การเข้าขา เข้าจังหวะอย่างดีกับนักดนตรีไทย ซ่ึงจะแตกต่างจากการฝึกฝนท่า

รํานาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันท่ีมี การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการร่ายรํานาฏศิลป์ไทย ด้วยการเปิดเคร่ืองขยายเสียง ทําให้ครูผู้

ฝึกไม่ต้องร้องเพลงด้วยตัวเอง เพียงแต่จะคอยดู คอยจับ คอยดัดท่ารํา ของผู้ทําการฝึกเพียงเท่านั้น ส่งผลดีต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินแห่งชาติ ด้านนาฏศิลป์ไทย ท่ียังคอยปฏิบัติหน้าท่ีให้การศึกษาให้ความรู้ รวมท้ังจัดการเรียนการสอน  และ

เป็นท่ีปรึกษาให้กับ ครูและอาจารย์ อยู่เป็นจํานวนมาก การมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการศึกษา เป็นสิ่งสําคัญ ในปัจจุบัน 

เนื่องจากด้วยระยะเวลา ท่ียาวนาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินแห่งชาติ ดังกล่าว ล้วนแล้วแต่ มีอายุท่ีมาก การท่ีจะให้

ร้องเพลงเสียงดัง แล้วให้ผู้รับการถ่ายทอดทําการรํา คงจะไม่เป็นการเหมาะสม การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการถ่ายทอดจึงเป็น

สิ่งจําเป็นและสําคัญในปัจจุบัน เพ่ือสอดรับกับการจัดการเรียน การสอนการเพิ่มจํานวนเครื่องขยายเสียง การมีเวทีขนาดเล็ก 

แสงไฟ ท่ีหลากหลาย เพ่ือไว้ในการฝึกฝน  ต่อยอดสร้างความคุ้นชินกับเวทีการแสดงเป็นสิ่งสําคัญท่ีเหมาะสมในการพัฒนางาน

นาฏศิลป์ไทยให้ยังคง เป็นจุดเด่นของชาติ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางได้อีกตอ่ไป 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 

การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นการ

จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ไทย ในระดับอุดมศึกษาที่มีความสําคัญต่อการอนุรักษ์ และสืบทอด  ความดั้งเดิมของงาน

นาฏศิลป์ไทย จากราชสํานักต้ังแต่ในสมัยอดีตให้คงความเหมือน ความด้ังเดิม ด้วยท่ารํา ท่ีเรียกว่า แม่ท่า หรือท่ารํามาตรฐาน 

ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการรํานาฏศิลป์ไทยที่ยังคง สืบทอดมาจวบจวนปัจจุบัน ให้สามารถเป็นรากฐานในการพัฒนางานนาฏศิลป์

ไทยได้ท้ังในเชิงของการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์  

การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถือเป็นหัวใจ ของการ

จัดการเรียนการสอน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการประเมินด้วยวิธีการกําหนดการจัดการศึกษาเช่นนี้ เรียกว่าการจัด

การศึกษาเฉพาะทาง ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาแบบสายอาชีพ โดยวิธีการแสดงออกด้วยท่ารํา หลักสูตร เพลง ความยากง่ายใน

แต่ละระดับ มีการประเมิน เกณฑ์ มาตรฐาน ระยะเวลาท่ีจํากัด ทําให้องค์ความรู้ท่ีฝังลึกลงในตัวผู้รับการถ่ายทอดนั้นยังไม่มี

ความแน่นเพียงพอ การเพิ่มชั่วโมงการฝึกฝนท่ีสามารถเรียกได้ว่าเป็นการกลั่นทักษะ ความรู้ความสามารถจากผู้รับออกมาให้

ได้มากที่สุดด้วยการเพ่ิมชั่วโมงของการฝึกฝนการรํานาฏศิลป์ 

ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นการเรียนรู้ท่ารําแม่แบบ ความ
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ครบถ้วน และย่ังยืน สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาและสร้างการ

ยอมรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วยภารกิจงานที่สําคัญในการจัด
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 การฝึกฝนนาฏศิลป์ไทยในอดีต มีความแตกต่างกันมากในปัจจุบัน ในลักษณะของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ

ฝึกฝน ทําให้เกิดความสะดวกสบาย ตัวอย่างเช่น ในอดีตการฝึกฝนท่ารํานาฏศิลป์ไทย ครูผู้ให้การถ่ายทอดจะทําการร้องสด 

เสียงดัง ฟังชัด หรือแม้กระท้ังให้มีการตั้งวงปี่พาทย์เล่นดนตรีไทย แล้วให้นักศึกษา หรือผู้ท่ีรับการถ่ายทอดรําตามเพลงน้ันๆ 

ซ่ึงการจัดการศึกษานาฏศิลป์ไทยในอดีตมีการฝึกซ้อม เพลงหนึ่ง นานนับเดือน ครูผู้ฝึกก็ร้องอยู่เพลงนั้นนานนับเดือน วงปี่

พาทย์ก็อาจจะเล่นดนตรีไทยนานนับเดือน ด้วยเช่นกัน ทําให้เกิดการทบทวน เกิดความจําและฝังรากลึกลงในตัวคนได้อยู่

ตลอดเวลา เกิดเป็นมนต์เสน่ห์ ของการฝึกซ้อม การเข้าขา เข้าจังหวะอย่างดีกับนักดนตรีไทย ซ่ึงจะแตกต่างจากการฝึกฝนท่า

รํานาฏศิลป์ไทยในปัจจุบันท่ีมี การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการร่ายรํานาฏศิลป์ไทย ด้วยการเปิดเคร่ืองขยายเสียง ทําให้ครูผู้

ฝึกไม่ต้องร้องเพลงด้วยตัวเอง เพียงแต่จะคอยดู คอยจับ คอยดัดท่ารํา ของผู้ทําการฝึกเพียงเท่านั้น ส่งผลดีต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินแห่งชาติ ด้านนาฏศิลป์ไทย ท่ียังคอยปฏิบัติหน้าท่ีให้การศึกษาให้ความรู้ รวมท้ังจัดการเรียนการสอน  และ

เป็นท่ีปรึกษาให้กับ ครูและอาจารย์ อยู่เป็นจํานวนมาก การมีอุปกรณ์ท่ีใช้สนับสนุนการศึกษา เป็นสิ่งสําคัญ ในปัจจุบัน 

เนื่องจากด้วยระยะเวลา ท่ียาวนาน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินแห่งชาติ ดังกล่าว ล้วนแล้วแต่ มีอายุท่ีมาก การท่ีจะให้

ร้องเพลงเสียงดัง แล้วให้ผู้รับการถ่ายทอดทําการรํา คงจะไม่เป็นการเหมาะสม การนําเทคโนโลยีมาช่วยในการถ่ายทอดจึงเป็น

สิ่งจําเป็นและสําคัญในปัจจุบัน เพ่ือสอดรับกับการจัดการเรียน การสอนการเพิ่มจํานวนเครื่องขยายเสียง การมีเวทีขนาดเล็ก 

แสงไฟ ท่ีหลากหลาย เพ่ือไว้ในการฝึกฝน  ต่อยอดสร้างความคุ้นชินกับเวทีการแสดงเป็นสิ่งสําคัญท่ีเหมาะสมในการพัฒนางาน

นาฏศิลป์ไทยให้ยังคง เป็นจุดเด่นของชาติ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางได้อีกตอ่ไป 

 
สรุปและอภิปรายผล 

 

การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นการ

จัดการเรียนการสอนด้านนาฏศิลป์ไทย ในระดับอุดมศึกษาที่มีความสําคัญต่อการอนุรักษ์ และสืบทอด  ความดั้งเดิมของงาน

นาฏศิลป์ไทย จากราชสํานักต้ังแต่ในสมัยอดีตให้คงความเหมือน ความด้ังเดิม ด้วยท่ารํา ท่ีเรียกว่า แม่ท่า หรือท่ารํามาตรฐาน 

ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการรํานาฏศิลป์ไทยท่ียังคง สืบทอดมาจวบจวนปัจจุบัน ให้สามารถเป็นรากฐานในการพัฒนางานนาฏศิลป์

ไทยได้ท้ังในเชิงของการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์  

การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ถือเป็นหัวใจ ของการ

จัดการเรียนการสอน ซ่ึงการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการประเมินด้วยวิธีการกําหนดการจัดการศึกษาเช่นนี้ เรียกว่าการจัด

การศึกษาเฉพาะทาง ซ่ึงเป็นการจัดการศึกษาแบบสายอาชีพ โดยวิธีการแสดงออกด้วยท่ารํา หลักสูตร เพลง ความยากง่ายใน

แต่ละระดับ มีการประเมิน เกณฑ์ มาตรฐาน ระยะเวลาท่ีจํากัด ทําให้องค์ความรู้ท่ีฝังลึกลงในตัวผู้รับการถ่ายทอดนั้นยังไม่มี

ความแน่นเพียงพอ การเพิ่มชั่วโมงการฝึกฝนท่ีสามารถเรียกได้ว่าเป็นการกลั่นทักษะ ความรู้ความสามารถจากผู้รับออกมาให้

ได้มากที่สุดด้วยการเพ่ิมชั่วโมงของการฝึกฝนการรํานาฏศิลป์ 

ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นการเรียนรู้ท่ารําแม่แบบ ความ

ดั้งเดิมตั้งแต่ในอดีตจากราชสํานักและสามารถนํามาอนุรักษ์และสืบทอดอย่างถูกต้อง ในปัจจุบัน เป็นการสร้างการยอมรับ 

และเป็นท่ีรู้จักถึงอัตลักษณ์ของประเทศตลอดจนยังนําประโยชน์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ และสร้าง

ความสัมพันธ์ทางการฑูตได้ต่อไปในอนาคต ซ่ึงผลจากการทําการศึกษาสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ของคณะศิลปศึกษา และคณะศิลปนาฏดุริยางค์ ให้มีความสอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์

ปัจจุบัน ในการจัดการองค์ความรู้ท่ีได้รับในแต่ละช่วงเทอมของภาคการศึกษาให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ท่ีมีความเหมาะสม 

ครบถ้วน และย่ังยืน สามารถนําไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตอย่างถูกต้อง เหมาะสม ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาและสร้างการ

ยอมรับการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยในระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้วยภารกิจงานที่สําคัญในการจัด

การศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม การให้บริการวิชาการ และการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมขิงชาติเป็นหลัก 

สอดคล้องกับอดีตในการตอบสอบเพื่อรองรับ “งานราช” และ “งานรัฐ” ซ่ึงหมาย การผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความ
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บทคัดย่อ 

 
ความงามเสมือนประตูแห่งมูลค่าที่นําไปสู่โอกาสสําหรับผู้หญิง ทว่าความงามดังกล่าวต้องแลกมาด้วยความอดทน 

ความฝันและการลงทุน ซ่ึงล้วนเป็นกระบวนการของระบบทุนนิยมในสังคมทิ้งสิ้นท่ีผู้หญิงไม่สามารถปฏิเสธออกไปได้ ถึงแม้
ผู้หญิงจะต่อต้าน ฝ่าฟันเพ่ือความเป็นหญิงมากเพียงใด ท้ายท่ีสุดแล้วผู้หญิงยังคงมีความงามประดับตัวตนอยู่เสมอ เสมือนการ

ประกวดนางงามเป็นพ้ืนท่ีหนึ่งของผู้หญิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึง “ความเป็นผู้หญิง” ท่ีสังคมเปิดโอกาสให้แสดงตัวตนตามเพศ

สภาพได้อย่างเสรีท้ังการถูกยอมรับในท่ีสาธารณะ การเป็นบุคคลท่ีมีชื่อเสียงด้วยคุณสมบัติทางกายภาพ ความรู้และ

ความสามารถ แต่อย่างไรก็ตาม พ้ืนท่ีดังกล่าวได้ถูกห่อหุ้มไปด้วยอํานาจบนระบบสังคมชายเป็นใหญ่ท่ีผู้หญิงต่างมีความยินดี

พ้องใจที่จะอาศยัในพื้นท่ีดังกล่าวเพื่อยกระดับความงามของตนเองสู่พื้นท่ีสาธารณะ   
 บทความฉบับนี้จึงมีแรงปรารถนาที่จะศึกษาการประกวดมิสยูนิเวิร์สต้ังแต่ พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2560 จํานวน 65 สาวงาม 
เพ่ือศึกษาหาค่านิยมความงามของผู้หญิงโดยวิเคราะห์ผ่านความงามทางกายภาพ ความงามจากจริตจะก้าน ความงามจากภายนอก
และความงามทางความรู้ความสามารถ ซ่ึงจากการวิเคราะห์และการรับชมพบว่า ค่านิยมความงามของมิสยูนิเวิร์สถูกจัดให้เป็น 
ความงามแบบอ่อนเยาว์ ซ่ึงเป็นความงามในแบบโลกตะวันตกท่ีดูไม่สูงอายุ มีผิวสีขาว รูปร่างดีและเป็นปัญญาชนผู้มีความรู้

ความสามารถ แต่ทว่าความงามดังกล่าวมิอาจหลุดพ้นจากกรอบปิตาธิปไตยไปได้เน่ืองจากเป็นความงามท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมและ

การผลิตซํ้าของผู้ชายทั้งในฐานะผู้จัดและในฐานะผู้ชมผ่านความงามที่มีแต่ความเยาว์วัย ความอ่อนโยน ซ่ึงจัดเป็นรูปแบบความงาม

รูปแบบหนึ่งท่ีถูกทําให้เป็นสากลโดยรับรู้ท่ัวกันว่าคือ “ความงาม” สําหรับตําแหน่งมิสยูนิเวิร์ส      
 
คําสําคัญ มิสยูนิเวิร์ส, ความงาม, ปัญญาชน, สังคมชายเป็นใหญ่ 

 
 นิยามความงาม: เสน้ทางสูก่ารประกวด 

 
 ในสังคมปัจจุบัน ผู้หญิงกับความงามเป็นสิ่งท่ีควบคู่กันมาตลอด หากกล่าวถึงนิยามความงามของผู้หญิงมักปรากฏ

ความงามท่ีอธิบายถึงลักษณะทางเชื้อชาติ เรือนร่าง ใบหน้า ดวงตา ผิวพรรณ สีผม ซ่ึงล้วนเป็นลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกมา

โดยกําเนิด แต่ขณะเดียวกัน ความงามท่ีเกิดจากสิ่งประกอบสร้างทางสังคมท่ีเรียกว่า ความงามทางจิตใจ ยังสามารถอธิบาย

นิยามความงามของผู้หญิงได้อาทิเช่น ลีลา ท่าทาง หรือศัพท์วิชาการเรียกว่า “demeanour” คือ จริตจะก้านที่แสดงออกมา

จากตัวตนและได้รับการฝึกฝนอบรมมาในแต่ละสังคม ยกตัวอย่าง บทบาทโรงเรียนสตรีในประเทศไทยที่มักกล่อมเกล่าให้เด็ก

นักเรียนผู้หญิงมีลักษณะการแสดงออกตัวตนตามเพศสภาพ (gender display) ต่อแง่มุมของความเป็นหญิงเองและให้เรียนรู้

ถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้หญิงตามที่สังคมคาดหวังไว้ มิว่าจะเป็นการเรียนรู้ถึงวิธีการรักนวลสงวนตัว โดยให้คุณค่ากับพรหมจรรย์ 
ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีใช้ประเมินคุณค่าผู้หญิงและนํามาสู่การตั้งบรรทัดฐานทางเพศในการตัดสินผู้หญิงที่ดีและผู้หญิงที่ไม่ดีตามแบบแผน

ของระบบสังคมชายเป็นใหญ่ (จอมญาดา ชื่นประจักษ์กุล, 2548) นอกจากนี้ นิยามความงามยังถูกอธิบายไปถึงส่ิงท่ีห่อหุ้ม

                                                            
1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารงานวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ร่างกายอันได้แก่ เครื่องแต่งกาย การแต่งหน้า ทรงผม เครื่องประดับท่ีใช้ตกแต่งเสริมสร้างความมั่นใจให้ดูแปลกแยกและ

แตกต่างจากผู้หญิงอ่ืนซ่ึงนับเป็นการจัดแต่งความงามตามความหลงใหลของผู้หญิงเสมือนเป็นการเผยเรือนร่างและอุดมคติ

ความงามสู่พ้ืนท่ีสาธารณะ ในขณะท่ีนิยามความงามยังคงเชื่อมโยงไปยังระบบการศึกษา ซ่ึงเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงมีความรู้และ 
ดูโดดเด่นกว่าผู้หญิงคนอื่น ๆ ได้มากเช่นกัน (กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์, 2551, น. 26-27) 
 หากเราย้อนศึกษาถึงนิยามความงามหรือรูปแบบการมองความงามตามความเชื่อในแต่ละวัฒนธรรมเช่น วัฒนธรรมจีน

พบว่า มีการนิยามความงามจากรูปเท้าท่ีเชื่อว่า ถ้าเท้าของผู้หญิงคนใดมีรูปลักษณะเหมือนดอกบัวตูมนั่นคือ ผู้หญิงท่ีสวย 
(เป็นการมัดเท้าของผู้หญิงตามแบบแผนของผู้ชายจีนท่ีได้กําหนดลักษณะเรียวเท้าดังกล่าวข้ึน) ถูกจัดเป็นความงามที่พึงปรารถนา

และเป็นสุดยอดของความงามในสังคมจีน อีกท้ัง รูปเท้าดังกล่าวยังสามารถสร้างความรัญจวนใจในเรื่องอารมณ์ทางเพศได้ด้วย 
(Cortese, 2004 อ้างถึงใน ณัฐธิดา เมล์ทาง, 2555, น.65) หรือแม้กระท่ัง ความงามในสังคมอเมริกันช่วงยุค ค.ศ. 1950s  
ท่ีถูกแสดงความงามอย่างอ่อนหวานตามอุดมคติความงามแบบ “เฟมินีน” ท่ีผู้หญิงจะมีรูปหน้าอกและสะโพกที่อวบอ๋ันเพ่ือให้

สมกับการเป็นผู้หญิงท่ีงดงามประกอบกับเกิดอุตสาหกรรมบนัเทิงอย่างหลายแขนง ท้ังอุตสาหกรรมทางโทรทัศน์ อุตสาหกรรม

การประกวดความงามและการโฆษณาโดยมี มาริลีน มอนโร, เอลิซาเบธ เทย์เลอร์ และโดโรธี แดนดริดจ์ ท่ีถูกสื่อเสนอให้เป็น

ภาพลักษณ์ของความงามในยุคสมัยนั้น (Julie Gerstein, 2015) แต่อย่างไรก็ตาม นิยามความงามในแต่ละรูปแบบที่เกิดขึ้นมาเป็น

สิ่งท่ีผู้หญิงสามารถให้คุณค่าและแสวงหาได้หลากหลายวิธีโดยผู้หญิงสามารถที่จะใช้ร่างกายที่ถือเป็นทุนทางกายภาพให้แปรเปล่ียน

กลายเป็นทุนทางสังคมหรือทุนทางเศรษฐกิจได้ 
 ด้วยอํานาจทุนทางเศรษฐกิจ นิยามความงามไม่ได้ถูกจํากัดนิยามเฉพาะพื้นท่ีส่วนตัวสําหรับผู้หญิงเท่านั้น                  
แต่ยังปรากฏผ่านบนพื้นท่ีระดับนานาชาติอย่างการประกวด “นางงามจักรวาล” หรือ “Miss Universe” เป็นเวทีการประกวด

ความงามระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีระยะเวลามากกว่า 65 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2560) และเป็นพ้ืนท่ี

หนึ่งในการนําเสนอความงามที่หลากหลายให้แก่ผู้หญิงกลุ่มหนึ่งจากเชื้อชาติท่ีต่างกันบนอํานาจในการมองความงามของผู้ถือ

ครองลิขสิทธ์ิของแต่ละยุคสมัยรวมไปถึงปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคม เนื่องจากความงามมีลักษณะพิเศษท่ีมนุษย์สามารถนิยามได้

อย่างเป็นพลวัติและไม่ได้มีข้อกําหนดอย่างเป็นทางการว่า ความงามที่แท้จริงมีลักษณะเป็นอย่างไร เพียงแต่ผู้ท่ีนิยามความงาม

ในแต่ละบุคคลจะมีอํานาจ กฎเกณฑ์ ประสบการณ์ในการตัดสินใจว่านิยามความงามท่ีตนต้องการมีรูปแบบเป็นอย่างไร หากสังเกต
ถึงผู้ชนะในแต่ละปีท่ีผ่านมาจะพบว่า ผู้ชนะส่วนใหญ่มาจากทวีปอเมริกา ทวีปเอเชีย (โอเชียเนีย) ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา

ตามลําดับ ท้ังนี้ รูปลักษณ์ความงามของผู้ชนะท่ีผ่านมาล้วนมีความแตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนด้วยลักษณะทางเชื้อชาติ 
ภูมิศาสตร์ การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ ดังนั้น รูปแบบความงามบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สจึงมีความงามที่แตกต่างกัน

ออกไปในแต่ละปีเช่นกัน ซ่ึงจากข้อสังเกตดังกล่าวนํามาสู่การวิพากษ์ถึงรูปแบบความงามบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สว่า 
แท้ท่ีจริงแล้วรูปแบบความงามที่หลากหลายดังกล่าวนั้น สตรีผู้ชนะมีรูปแบบความงามหรือค่านิยมของความงามในลักษณะ

รปูแบบใดที่เรียกว่า “มิสยูนิเวิร์ส” 
 ฉะนั้น ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาหาค่านิยมความงามของผู้หญิงในฐานะนางงามจักรวาลในแต่ละปีว่า                
มีลักษณะความงามในลักษณะใดผ่านการวิเคราะห์ภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฏีสตรีนิยมและแนวคิดมายาคติความงาม  
โดยใช้องค์ประกอบการมองความงามท้ังหมด 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความงามทางกายภาพ ความงามจากจริตจะก้าน ความงามจาก
ภายนอกและความงามทางความรู้ความสามารถ  
 
นางงามจักรวาล: พ้ืนท่ีแห่งความฝัน  
 เวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สหรือคนไทยเรียกขานกันว่า “นางงามจักรวาล” เป็นอุตสาหกรรมการประกวดความงาม

ระดับโลกอันดับท่ีสองรองลงมาจากเวทีการประกวดมิสเวิลด์ของประเทศสหราชอาณาจักร เวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สจัดการ

ประกวดอย่างเป็นรูปธรรมคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2495 ภายใต้การบริหารของแปซิฟิกมิลส์ บริษัทเสื้อผ้าจากแคลิฟอร์เนีย 
บริหารงานโดย เคย์เซอร์ รอธ โดยจัดประกวดข้ึน ณ ลองบีช มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับการจัดการ

ประกวดมิสยูเอสเอข้ึนซ่ึงเป็นการประกวดท่ีแยกเวทีออกจากการประกวดมิสอเมริกาทว่าด้วยความแตกต่างระหว่างมิสอเมริกา

เป็นการประกวดที่มุ่งเน้นสนับสนุนการศึกษาของผู้เข้าประกวด โดยผู้ท่ีได้รับตําแหน่งจะได้รับทุนการศึกษาในการเรียนต้ังแต่
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ระดับชั้นปริญญาตรีจนถึงระดับชั้นปริญญาเอกส่วนเวทีการประกวดมิสยูเอสเอมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดเพียง 
เพ่ือโฆษณาชุดว่ายน้ําคาตารีน่าพร้อมกับการคัดเลือกตัวแทนผู้หญิงของประเทศเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สกับสาวงามอีกหลาย

ประเทศท่ัวโลก (ญาริ ณัฐ, 2551) ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 - 2514 ทางกัลฟ์แอนด์เวสเทิร์น อินดัสทรีซ์ ได้มาบริหารงานต่อจาก

ผู้บริหารในยุคแรกและได้ย้ายสถานที่จัดการประกวดมา ณ ไมอามี บีช รัฐฟลอริดา พร้อมกับเกิดปรากฏการณ์สําคัญคือ 
“นโยบายขยายเครือข่ายการถ่ายทอดสัญญาณสด” สําหรับรับชมการประกวดไปท่ัวโลกประกอบกับการขยายสถานท่ีจัดการ

ประกวดหรือเรียกว่า “เจ้าภาพการจัดประกวด” ซ่ึงประเทศแรกที่เสนอตัวการเป็นเจ้าภาพคือ ประเทศเปอร์โตริโก ณ โรงแรม
โดราโด ในปี พ.ศ. 2515 (นฤมล อภินิเวศ, 2535) 
 จนกระท่ังปี พ.ศ. 2539 เกิดการเปลี่ยนแปลงการประกวดคร้ังย่ิงใหญ่โดยมี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาคนท่ี 45 ซ้ือกิจการและเข้ามามีบทบาทในจัดการบริหารภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ท่ีว่า “องค์กรนางงามจักรวาล” 
(Miss Universe Organization) ประกอบกับการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างบริษัท ทรัมป์ออร์กาไนเซชัน ทรัมป์เอนเตอร์

เทนเมนต์รีสอร์ต ท่ีมีกิจการคาสิโนและโรงแรมหลายแห่งท่ัวโลก ซ่ึงกลายเป็นจุดเปล่ียนของการประกวดมิสยูนิเวิร์ส อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสิทธ์ิในการถ่ายทอดสดและผู้ถือลิขสิทธิ์ในแต่ละประเทศ รวมไปถึงรูปแบบการแสดงบนเวทีท่ีมีความ

ทันสมัยมากข้ึน (ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง, 2556) แต่ในปี พ.ศ. 2558 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศขายกิจการองค์กร

นางงามจักรวาลให้แก่ นายวิลเลี่ยม มอริส เอนเดวอร์ (WME/IMG) (โสพล จริงจติร, 2560) ผู้นําด้านความบันเทิงกีฬาและ

แฟชั่น อาทิเช่น ไมอามี่ โอเพ่น (Maiami open) และนิวยอร์คแฟชั่นวีค (New York Fashion Week) เป็นต้น นอกจากนี้  
ยังเป็นสถาบันการฝึกกีฬาท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกน่ันคือ IMG Academy (Oneedm, 2017) รวมไปถึง รันเวย์ วิคตอเรีย 
ซีเคร็ท (Runway Victoria’s secret) ท่ีผู้หญิงท่ัวโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี  
 
สตรีนิยมเส้นทางของการกดข่ี  
 ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า จุดเริ่มต้นของสตรีนิยมเกิดข้ึนจากความรู้สึกและการกระทําในระบบสังคมชายเป็นใหญ่          
ท่ีมีอํานาจในทางปฏิบัติและอํานาจทางความคิดท่ีทําให้ผู้หญิงรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม (inequlity) โดยเฉพาะในระบบสังคม

การทํางานท่ีผู้ชายมักได้ผลประโยชน์มากกว่าผู้หญิงหรือมีสถานะเป็นนายทุนและกําหนดบทบาทให้ผู้หญิงมีสถานะเป็นเพียง 
“ภรรยา” หรือ แม่บ้านท่ีมีหน้าท่ีเลี้ยงดูบุตรและดูแลความงามของตนเองโดยไม่ต้องประกอบอาชีพการงาน หรือแม้กระท่ัง 
ระบบการเมืองท่ีผู้หญิงไม่มีกําลังเสียงที่แข็งแรงพอในการแสดงออกทางความคิดหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละด้าน 
รวมถึงการกําหนดสรีระร่างกายตามธรรมชาติท่ีกล่าวขานว่า “ผู้ชายแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงอย่างสิ้นเชิง” ซ่ึงสิ่งเหล่านี้

ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) ของกลุ่มสตรีอย่างเป็นประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษ ซ่ึงการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีดังกล่าวมีการแบ่งเส้นทางของสตรีนิยมออกเป็นหลายสายด้วยกันโดยมีความมุ่งประสงค์ท่ีเหมือนกัน

นั่นคือ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศในสังคม  
 ดั่ง สตรีสายเสรีนิยม (Liberal feminism) เป็นเส้นทางของผู้หญิงท่ีต่อต้านระบบศักดินาทางสังคมที่ถูกกําหนดมา

ตั้งแต่กําเนิดทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศอันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในระบบสังคมชายเป็นใหญ่และเม่ือ

สองส่ิงนี้ผนวกรวมกันทําให้ผู้ชายอยู่ในฐานะที่ได้เปรียบกว่าผู้หญิงจึงทําให้สตรีสายเสรีนิยม มีมุมมองท่ีว่า ระบบสังคมควรมี

การกําหนดด้วยความสามารถและทักษะของปัจเจกบุคคล โดยวัดความสําเร็จของบุคคลในการแข่งขันกับบุคลอ่ืน ๆ และควร
ล้างระบบทุนนิยมท่ีทําให้ผู้หญิงเข้าสู่การผลิตแบบสาธารณะ ท้ังนี้ การกระทําดังกล่าวผู้หญิงมองว่าเป็นเพียงลักษณะการ

ปฏิรูปมากกว่าการปฏิวัติเพ่ือท่ีจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่มีผู้ชายครอบครองท้ังสิทธิทางการศึกษา สิทธิในการออก

เสียงสําหรับการเลือกต้ัง สิทธิในการประกอบอาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ท่ีตามมาอาจทําให้ผู้หญิงมีภาระหน้าท่ีมากข้ึน

เช่นกัน (ไชยรัตน์ กลั่นสกุล, 2543, น. 48, อ้างถึงใน ลาวัลย์ โพธิพิพัฒน์, 2554, น. 7)     
 หรือแม้กระท่ัง สตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist feminism) จากการศึกษาของ ทัดจันทร์ เกตุสิงห์สร้อย (2554, น. 15) 
ได้อธิบายว่า แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมเน้นให้ความสําคัญในการทําความเข้าใจบนพ้ืนท่ีส่วนตัวของความสัมพันธ์เชิงอํานาจ

ระหว่างชายและหญิงภายใต้ “อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่” รวมถึงหน้าท่ีในการให้กําเนิดบุตรและเสนอให้ผลักดันโลกส่วนตัวของ

ผู้หญิงสู่โลกสาธารณะโดยเฉพาะระบบหน้าท่ีการงานที่ไม่ใช่การทํางานในตําแหน่งที่เรียกว่า “งานสําหรับผู้หญิง” แต่ผู้หญิง
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ระดับชั้นปริญญาตรีจนถึงระดับชั้นปริญญาเอกส่วนเวทีการประกวดมิสยูเอสเอมีวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดเพียง 
เพ่ือโฆษณาชุดว่ายน้ําคาตารีน่าพร้อมกับการคัดเลือกตัวแทนผู้หญิงของประเทศเข้าร่วมประกวดมิสยูนิเวิร์สกับสาวงามอีกหลาย

ประเทศท่ัวโลก (ญาริ ณัฐ, 2551) ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 - 2514 ทางกัลฟ์แอนด์เวสเทิร์น อินดัสทรีซ์ ได้มาบริหารงานต่อจาก

ผู้บริหารในยุคแรกและได้ย้ายสถานที่จัดการประกวดมา ณ ไมอามี บีช รัฐฟลอริดา พร้อมกับเกิดปรากฏการณ์สําคัญคือ 
“นโยบายขยายเครือข่ายการถ่ายทอดสัญญาณสด” สําหรับรับชมการประกวดไปท่ัวโลกประกอบกับการขยายสถานท่ีจัดการ

ประกวดหรือเรียกว่า “เจ้าภาพการจัดประกวด” ซ่ึงประเทศแรกที่เสนอตัวการเป็นเจ้าภาพคือ ประเทศเปอร์โตริโก ณ โรงแรม
โดราโด ในปี พ.ศ. 2515 (นฤมล อภินิเวศ, 2535) 
 จนกระท่ังปี พ.ศ. 2539 เกิดการเปลี่ยนแปลงการประกวดคร้ังย่ิงใหญ่โดยมี นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดี

สหรัฐอเมริกาคนท่ี 45 ซ้ือกิจการและเข้ามามีบทบาทในจัดการบริหารภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ท่ีว่า “องค์กรนางงามจักรวาล” 
(Miss Universe Organization) ประกอบกับการทําธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างบริษัท ทรัมป์ออร์กาไนเซชัน ทรัมป์เอนเตอร์

เทนเมนต์รีสอร์ต ท่ีมีกิจการคาสิโนและโรงแรมหลายแห่งท่ัวโลก ซ่ึงกลายเป็นจุดเปล่ียนของการประกวดมิสยูนิเวิร์ส อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองสิทธ์ิในการถ่ายทอดสดและผู้ถือลิขสิทธิ์ในแต่ละประเทศ รวมไปถึงรูปแบบการแสดงบนเวทีท่ีมีความ

ทันสมัยมากข้ึน (ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง, 2556) แต่ในปี พ.ศ. 2558 นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศขายกิจการองค์กร

นางงามจักรวาลให้แก่ นายวิลเลี่ยม มอริส เอนเดวอร์ (WME/IMG) (โสพล จริงจติร, 2560) ผู้นําด้านความบันเทิงกีฬาและ

แฟชั่น อาทิเช่น ไมอามี่ โอเพ่น (Maiami open) และนิวยอร์คแฟชั่นวีค (New York Fashion Week) เป็นต้น นอกจากนี้  
ยังเป็นสถาบันการฝึกกีฬาท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลกน่ันคือ IMG Academy (Oneedm, 2017) รวมไปถึง รันเวย์ วิคตอเรีย 
ซีเคร็ท (Runway Victoria’s secret) ท่ีผู้หญิงท่ัวโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี  
 
สตรีนิยมเส้นทางของการกดข่ี  
 ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า จุดเริ่มต้นของสตรีนิยมเกิดข้ึนจากความรู้สึกและการกระทําในระบบสังคมชายเป็นใหญ่          
ท่ีมีอํานาจในทางปฏิบัติและอํานาจทางความคิดท่ีทําให้ผู้หญิงรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม (inequlity) โดยเฉพาะในระบบสังคม

การทํางานท่ีผู้ชายมักได้ผลประโยชน์มากกว่าผู้หญิงหรือมีสถานะเป็นนายทุนและกําหนดบทบาทให้ผู้หญิงมีสถานะเป็นเพียง 
“ภรรยา” หรือ แม่บ้านท่ีมีหน้าท่ีเลี้ยงดูบุตรและดูแลความงามของตนเองโดยไม่ต้องประกอบอาชีพการงาน หรือแม้กระท่ัง 
ระบบการเมืองท่ีผู้หญิงไม่มีกําลังเสียงท่ีแข็งแรงพอในการแสดงออกทางความคิดหรือมีส่วนร่วมทางการเมืองในแต่ละด้าน 
รวมถึงการกําหนดสรีระร่างกายตามธรรมชาติท่ีกล่าวขานว่า “ผู้ชายแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงอย่างสิ้นเชิง” ซ่ึงสิ่งเหล่านี้

ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคม (social movement) ของกลุ่มสตรีอย่างเป็นประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษ ซ่ึงการ
เคลื่อนไหวของกลุ่มสตรีดังกล่าวมีการแบ่งเส้นทางของสตรีนิยมออกเป็นหลายสายด้วยกันโดยมีความมุ่งประสงค์ท่ีเหมือนกัน

นั่นคือ ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศในสังคม  
 ดั่ง สตรีสายเสรีนิยม (Liberal feminism) เป็นเส้นทางของผู้หญิงท่ีต่อต้านระบบศักดินาทางสังคมที่ถูกกําหนดมา

ตั้งแต่กําเนิดทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางเพศอันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในระบบสังคมชายเป็นใหญ่และเม่ือ

สองส่ิงนี้ผนวกรวมกันทําให้ผู้ชายอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบกว่าผู้หญิงจึงทําให้สตรีสายเสรีนิยม มีมุมมองท่ีว่า ระบบสังคมควรมี

การกําหนดด้วยความสามารถและทักษะของปัจเจกบุคคล โดยวัดความสําเร็จของบุคคลในการแข่งขันกับบุคลอ่ืน ๆ และควร
ล้างระบบทุนนิยมท่ีทําให้ผู้หญิงเข้าสู่การผลิตแบบสาธารณะ ท้ังนี้ การกระทําดังกล่าวผู้หญิงมองว่าเป็นเพียงลักษณะการ

ปฏิรูปมากกว่าการปฏิวัติเพ่ือท่ีจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมที่มีผู้ชายครอบครองท้ังสิทธิทางการศึกษา สิทธิในการออก

เสียงสําหรับการเลือกต้ัง สิทธิในการประกอบอาชีพ แต่อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์ท่ีตามมาอาจทําให้ผู้หญิงมีภาระหน้าท่ีมากข้ึน

เช่นกัน (ไชยรัตน์ กลั่นสกุล, 2543, น. 48, อ้างถึงใน ลาวัลย์ โพธิพิพัฒน์, 2554, น. 7)     
 หรือแม้กระท่ัง สตรีนิยมสายสังคมนิยม (Socialist feminism) จากการศึกษาของ ทัดจันทร์ เกตุสิงห์สร้อย (2554, น. 15) 
ได้อธิบายว่า แนวคิดสตรีนิยมสายสังคมนิยมเน้นให้ความสําคัญในการทําความเข้าใจบนพื้นท่ีส่วนตัวของความสัมพันธ์เชิงอํานาจ

ระหว่างชายและหญิงภายใต้ “อุดมการณ์ชายเป็นใหญ่” รวมถึงหน้าท่ีในการให้กําเนิดบุตรและเสนอให้ผลักดันโลกส่วนตัวของ

ผู้หญิงสู่โลกสาธารณะโดยเฉพาะระบบหน้าท่ีการงานที่ไม่ใช่การทํางานในตําแหน่งที่เรียกว่า “งานสําหรับผู้หญิง” แต่ผู้หญิง

163 
 

สามารถยกระดับการทํางานในระดับผู้บริหารได้เหมือนผู้ชาย ซ่ึงการท่ีผู้หญิงทํางานท้ังสองพื้นท่ี ท้ังพื้นท่ีภายในบ้านและพ้ืนท่ี

สาธารณะจะสามารถช่วยให้สถานะและบทบาทหน้าท่ีของผู้หญิงมีการปรับเปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้น (นิตยา ฉัตรสง่า, 2547, น.18 
อ้างถึงใน ทิฆัมพร จําปา, 2552, น. 16) อย่างไรก็ตาม สตรีสายสังคมนิยมอาจต้องพบเจอกับการถูกกดข่ีมากข้ึนหรือการตกเป็นเหย่ือ

ทางด้านการค้าขายและธุรกิจของผู้ชายอย่างหลีกหนีไม่ได้  
 จากสภาวะการถูกกดข่ีแต่ละรูปแบบนําไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมของสตรีนิยมสายราดิคาล (Radical feminism) หรือ 
สายถอนรากถอนโคน ซ่ึงมุ่งประเด็นให้ความสําคัญกับเรื่องเพศโดยเฉพาะที่เชื่อว่า “การกดขี่ทางเพศ” เป็นการกดขี่ท่ีรุนแรงและ 
เป็นพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในสังคมมากกว่าการแบ่งชนชั้นหรือความเกลียดชังทางเช้ือชาติ โดยมีเป้าหมายในการเห็นความเสมอภาค

ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย หรือถ้าเป็นไปได้ต้องการให้ผู้หญิงเหนือกว่าผู้ชาย (ไชยรัตน์ กลั่นสกุล, 2543, น. 49, อ้างถึงใน ลาวัลย์  
โพธิพิพัฒน์, 2554, น. 7) โดยพวกเขามองท่ีมาของการกดข่ีของผู้หญิงว่ามาจากโครงสร้างระบบชายเป็นใหญ่อันเนื่องมาจากความเชื่อ 
ค่านิยมของสังคมและบทบาททางการเมืองของผู้ชายที่อยู่เหนือบทบาทของผู้หญิง (ทัดจันทร์ เกตุสิงห์สร้อย, 2554, น. 21)  
 
กฎเกณฑ์ที่เรียกว่า “ความงาม”  
 กาญจนา แก้วเทพ (2540, น.1) พยายามอธิบายว่า ความงามกับความเป็นหญิงคือ สิ่งประกอบสร้างทางสังคม

รูปแบบหนึ่งท่ีทรงอิทธิพลและมีกลไกคอยปรุงแต่งให้ผู้หญิงมีสถานะท่ีต่ําด้อยกว่าเพศชายโดยพยายามถ่ายทอดแนวคิดระบบ

ชายเป็นใหญ่ผ่านสถานบันท่ีทรงอิทธิพลในสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัว ระบบการเมือง สื่อมวลชน โรงเรียน ศาสนา ฯลฯ 
ส่งผลให้การนิยามความงามของผู้หญิงได้กลายเป็นสิ่งท่ีถูกสร้างขึ้นภายใต้อุดมการณ์ของชายเป็นใหญ่เช่นเดียวกับผู้ชายที่

พยายามคอยควบคุมผู้หญิงด้วยการสร้างมายาคติเกี่ยวกับผู้หญิงข้ึนมาหลากหลาย ผู้หญิงในสังคมจึงถูกควบคุมผ่านมายาคติ

ความงามเหล่านั้นมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพียงแต่ในแต่ละยุคสมัยจะมีวิธีการควบคุมผู้หญิงท่ีแตกต่างกันออกไป  
ซ่ึงมีความสอดคล้องกับทัศนะของ Beauvoir (1989, อ้างถึงใน ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์, 2539, น.502) ท่ีกล่าวว่า “ไม่มีใคร
เกิดมาเป็นผู้หญิงมีแต่มนุษย์ท่ีถูกทําให้กลายเป็นผู้หญิง” (One is not born, but rather become a women) ซ่ึงเป็นคํากล่าว

ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความหมายของผู้หญิงว่า ความเป็นผู้หญิงน้ันไม่ได้เป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนเองหรือติดตัวมาตามธรรมชาติตั้งแต่กําเนิด 
แต่ได้มาจากการถูกประกอบสร้างขึ้นจากสังคมและวัฒนธรรม 
 จากประเด็นความงามเป็นสิ่งประกอบสร้างทางสังคมจะเห็นว่า ในสังคมโลกปัจจุบัน การมองผู้หญิงท่ีสวยมีรูปแบบ

การมองความงามที่หลากหลายมิติและหลายองค์ประกอบในการตัดสินความงาม ซ่ึงข้ึนอยู่กับอํานาจของผู้ตัดสินความงามว่า 
มีประอุดมคติความงามท่ีชื่นชอบเป็นอย่างไรเฉกเช่นเดียวกับพ้ืนท่ีของอุตสาหกรรมบันเทิงท่ีจัดเป็นแหล่งเพาะมายาคติความงาม

ให้แก่ผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะความงามแบบโลกตะวันตกท่ีถูกแพร่กระจายผ่านสื่อเก่าและสื่อใหม่หรือแม้กระท่ังการ

อพยพย้ายถิ่นฐานของผู้คนท่ีพาความงามจากการมีเชื้อชาติสู่อีกชาติอย่างเสรีหรืออิทธิพลทางการเมืองการปกครองผ่าน

นโยบายรัฐท่ีจัดให้มีการจัดแต่งความงามตามแบบแผนของโลกตะวันตก ยกตัวอย่างเช่น ความงามแบบตะวันตกสู่ประเทศไทย

ในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 4 – 6 ท่ีได้เข้ามามีอิทธิพลและเปล่ียนแปลงมาตรฐานความงามของผู้หญิงไทยอย่างมากนั่นคือ “ความงาม
จากชุดการแต่งกาย” จําพวกเสื้อผ้าสตรีชนชั้นสูงที่มีการแต่งตัวเลียนแบบสตรีตะวันตก นอกเหนือจากนี้ มาตรฐานความงาม

ยังเชื่อมโยงไปถึงการมีจริต ลีลา ท่าทางที่ต้องมีความทันสมัยและสามารถออกสังคมร่วมกับผู้ชายไทยได้ อีกท้ัง เรื่องของระดับ
การศึกษาและความรู้จัดเป็นสิ่งสําคัญที่สามารถบ่งบอกคุณค่าของความงามได้เช่นกัน (กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์, 2551, น. 17-18)  

หรือแม้กระทั่ง การประกวดความงามในปัจจุบันอย่างการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เป็นการประกวดความงามที่

ย่ิงใหญ่ท่ีสุดของประเทศไทยและเป็นเวทีความงามที่ได้รับอิทธิพลความงามจากตะวันตกอย่างเห็นได้ชัดเจนสามารถวิเคราะห์

ได้จากการจําหน่ายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและผู้ชนะที่เป็นลูกครึ่งแต่เป็นสัญชาติไทย ท้ังนี้ สาวงามที่ได้รับตําแหน่ง

ไม่ใช่การทําหน้าท่ีเพียงดํารงตําแหน่งเพ่ือช่วยเหลือรัฐบาลเหมือนนางสาวไทยในข่วงยุค พ.ศ. 2477 (สุพัตรา กอบกิจสุขสกุล, 
2531) แต่นางสาวไทยหรือมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในยุคปัจจุบันจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนางงามจักรวาล 
ดังนั้น รูปลักษณ์ความงามจะต้องเป็นผู้หญิงที่ม่ันใจ แข็งแรง คล่องแคล่วท้ังท่วงท่าการเดินและการพูดในท่ีสาธารณะ รวมถึง
ส่วนสูงท่ีแต่เดิมถูกกําหนดให้ผู้เข้าประกวดต้องสูงมากกว่า 165 เซนติเมตรขึ้นไป แต่ปัจจุบันกองประกวดได้ยกเลิกส่วนสูง

ดังกล่าวออกไปโดยไม่จํากัดส่วนสูงในการเข้าร่วมการประกวด ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีแสดงให้เห็นถึงสิทธิเสรีแก่ผู้หญิงไทยท่ีอยาก
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เข้าร่วมประกวดมากข้ึนนับเป็นการสะท้อนถึงการมองความงามที่ไม่ใช่แค่ส่วนสูงแต่ทัศนคติความคิดก็สําคัญเช่นกัน จากคุณสมบัติ

และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการนําแบบแผนจากความต้องการของเวทีนางงามจักรวาลอย่างชัดเจนที่พยายามใช้แนวคิด 
“confidently beautiful” เป็นข้อความที่พยายามบอกผู้หญิงว่า ผู้หญิงจะสวยต้องสวยออกมาจากภายในไม่ว่าคุณจะไม่สมบูรณ์

แบบตามความอุดมคติความงามของคนหมู่มากแต่คุณต้องรักความไม่สมบูรณ์แบบของตนเองในฐานะผู้หญิงบนโลกนี้  
เม่ือความงามจากโลกตะวันตกเข้าสู่ระบบสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นส่งผลให้การนิยามความหมายของ                   

ผู้หญิงไทยมีหลายองค์ประกอบ หลายกฎเกณฑ์ท่ีบ่งชี้มาตรฐานของผู้หญิงในการใช้กําหนดและให้คุณค่าความงามของผู้หญิงท่ี

สวยมากขึ้น ซ่ึงผู้วิจัยได้นําองค์ประกอบความงามของ กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์ (2551) ท่ีกล่าวว่า “การให้ความหมายความงาม

ของผู้หญิงในสังคมไทย” สามารถแยกองค์ประกอบความงามเป็น 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
1. ความงามทางกายภาพ (body beauty) กล่าวคือ รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ ท่ีถือเป็นรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งมีติดตัว 

มาตั้งแต่กําเนิด เช่น เรื่องความเรียบเนียนของผิวท่ีนําไปสู่สีผิวขาวและสีไม่ขาว เรื่องรูปร่างผอมและรูปร่างอ้วนหรือความสูง

และเต้ีย ท้ังนี้ ความงามทางกายภาพดังกล่าวถือว่าเป็นทุนทางกายภาพที่ทางคุณพ่อและคุณแม่ให้มาแต่กําเนิดหรือถ้ามอง

ทางด้านศาสนาอาจมองเป็นเร่ืองของบุญกรรมที่สะสมมาแต่อดีต ในขณะที่ปัจจุบัน เรื่องเรือนร่าง หน้าตา กลับกลายเป็นสิ่งที่

ผู้หญิงสามารถแสวงหาได้หลากหลายวิธี รวมถึงผู้หญิงสามารถจะใช้ทุนทางกายภาพให้กลายเป็นทุนอ่ืน ๆ ได้ อาทิเช่น ทุนทาง

วัฒนธรรมและทุนทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 
2. ความงามทางจิตใจ (mind beauty) กล่าวคือ ความงามของผู้หญิงสามารถวัดประเมินคุณค่าได้จากลีลา ท่าทาง 

กริยามารยาท อุปนิสัย บุคลิกภาพ ท่ีผู้หญิงสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ง่ายชัดเจน เช่น ผู้หญิงท่ีมีความเรียบร้อยจะถูกอุปมา 
ให้เหมือนผ้าท่ีพับไว้ ซ่ึงสะท้อนถึงความเป็นกุลสตรีระดับสูงแต่ผู้หญิงที่ทํางานนอกบ้านหรือผู้หญิงท่ีมีความม่ันในใจในตนเอง

มากเกินไปจะสะท้อนให้เห็นถึงความกล้าแสดงออกต่อสาธารณะชน ท้ังนี้ ความงามทางจิตใจถือเป็นสิ่งท่ีผู้หญิงได้รับมาจาก

การฝึกฝนอบรมจากสถาบันต่าง ๆ ในสังคม ดั่งเช่น ในอดีตผู้หญิงไทยมักถูกสั่งสอนให้อยู่ในกรอบแห่งความอ่อนหวาน ความ
อ่อนโยน รู้จักเคารพผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุกว่าซ่ึงถือเป็นคุณสมบัติท่ีผู้หญิงหรือกุลสตรีท่ีดีควรจะต้องได้รับการฝึกฝนอบรมมาแต่

อดีต หรือแม้กระท่ัง สถาบันหลักอย่างพระบรมมหาราชวัง ผู้หญิงท่ีได้รับการฝึกฝนจากสถาบันแห่งนี้ท่ีถือได้ว่าเป็นผู้หญิงท่ีมี

ความงามทางจริต ลีลา กริยามารยาท และบุคลิกภาพอันเป็นความงามตามอุดมคติสังคมคาดหวังไว้ ส่วนผู้หญิงท่ีไม่มีโอกาส

เข้าฝึกอบรมในสถานที่ดังกล่าวก็จะได้รับการฝึกอบรมอีกหน่ึงรูปแบบผ่านสถานบันครอบครัวท่ีมีการสอนถึงความแข็งแรงใน

การทํางานนอกบ้านท่ีต้องช่วยเหลือครอบครัวพร้อมกับการดูแลบ้านเรือนไปพร้อม ๆ กัน ในขณะท่ี ผู้หญิงยุคใหม่จะต้องมี

ความกล้าแสดงออกมีความคล่องแคล่วสูง บุคลิกปราดเปรียวว่องไว กล้าโต้ตอบท่ีแสดงออกมาทางความคิด ซ่ึงเกิดจากการ
อบรมในรูปแบบสมัยใหม่ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสังคม 

3. ความงามแบบประดับ (carapace beauty) กล่าวคือ เป็นความงามจากสิ่งท่ีห้อหุ้มร่างกายด้วยการประดับ

ประดาให้ผู้หญิงมีความสวยงาม ได้แก่ เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ทรงผมท่ีจัดแต่งอย่างสวยงามเพ่ือให้ดูแปลกแยกและ

แตกต่างจากคนอื่น ๆ ซ่ึงการแสดงออกเหล่านี้สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้หญิงแบบมีนัยได้ ท้ังนี้ งามแบบการ

ประดับนั้นอาจมีความหมายรวมไปถึงการใช้เครื่องสําอางด้วยการแต่งหน้า การใช้น้ําหอม การทําเล็บ การทําสีผมท่ีมีส่วน

เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และสร้างคุณค่าบนเรือนร่างของผู้หญิงได้ 
4. ความงามสามารถ (knowledge beauty) กล่าวคือ ความรู้ ความสามารถ ระดับการศึกษา หรือทักษะพิเศษของ

ผู้หญิง ซ่ึงท้ังหมดน้ีล้วนใช้เป็นเคร่ืองมือในการวัดคุณค่าความงามของผู้หญิงได้อีกหนึ่งรูปแบบ ซ่ึงเป็นความงามท่ีมนุษย์เรา

สร้างสรรค์หรือขนขวายมาเพ่ือเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองเพ่ือให้ดูโดดเด่นมากขึ้นซ่ึงจะทําให้มีความแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่น ๆ 
ได้เป็นอย่างมาก ซ่ึงความงามสามารถไม่ได้ถูกจัดเป็นความงามท่ีมีติดตัวมาแต่กําเนิดเหมือนความงามทางกายภาพแต่ถูก

จัดเป็นความงามท่ีผู้หญิงสามารถสร้างข้ึนและแสวงหามาได้ตามความพึงพอใจของตนและสังคมยอมรับในวงกว้าง 
จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบความงามจํานวน 4 องค์ประกอบดังกล่าว จัดเป็นเกณฑ์ความงามประเภทหนึ่งที่สามารถ

ตัดสินความงามของผู้หญิงได้อย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงล้วนเป็นองค์ประกอบความงามที่สะท้อนให้เห็นถึงความงามจากภายในสู่

ภายนอกอย่างเห็นได้ชัดเจน อีกท้ัง ยังมีความสอดคล้องสําหรับการวิเคราะห์ศึกษาหาค่านิยมความงามของมิสยูนิเวิร์สจํานวน 
65 สาวงามได้กระจ่างมากย่ิงขึ้น โดยผู้วิจัยได้สรุปจําแนกรายละเอียดความงามแต่ละองค์ประกอบสําหรับการศึกษา ประกอบ
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ไปด้วย ความงามทางกายภาพเป็นการอธิบายถึงลักษณะทางกายภาพจําพวกส่วนสูง สีผิว เชื้อชาติ รูปหน้า สีผม ลักษณะผม 
สีดวงตา รูปปาก รูปฟัน หน้าอกและสะโพก ส่วนความงามทางจิตใจเป็นการอธิบายถึงจริตจะก้านจําพวกลักษณะการเดิน  
การใช้น้ําเสียงและลีลา เป็นต้น ส่วนความงามจากการประดับเป็นการอธิบายถึงการแต่งกาย การแต่งหน้า การจัดแต่งทรงผม

ท่ีจัดเป็นความงามจากภายนอกท้ังสิ้นและความงามสามารถเป็นการอธิบายถึงความสามารถเฉพาะตัวท่ีสัมพันธ์กับอาชีพและ

ประสบการณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล 
 

ระเบยีบวิธีการศึกษาวิจัย 
 
 ภาพรวมของการกําหนดระเบียบวิธีวิจัยท่ีนํามาใช้ในบทความวิจัยคร้ังนี้ ถูกกําหนดระเบียบวิธีการวิจัยเป็น

กระบวนการเขียนวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงได้กําหนดระเบียบวิธีการศึกษาเป็นขั้นตอนตามลําดับการ

นําเสนอเนื้อหา ดังนี้ 
 
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1.1 แหล่งข้อมูลจากคลิปวิดีโอการประกวดมิสยูนิเวิร์สต้ังแต่ปี พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2560 จํานวน 65 สาวงาม 
 1.2 แหล่งข้อมูลประเภทหนังสือ/วรรณกรรม กล่าวคือ เป็นส่วนของการนําประเภทเอกสารต่าง ๆ ท่ีค้นหามาทําการ

ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี ท้ังประเภทเอกสารทางวิชาการ บทความวิชาการที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาหานิยามความงาม

บนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ท้ังนี้ รวมถึงผลงานท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศโดยผู้วิจัยหยิบนํา 2 แนวคิดหลักมาทํา

การวิเคราะห์ในบทความวิจัยได้แก่ แนวคิดสตรีนิยมและแนวคิดมายาคติความงาม ซ่ึงแนวคิดข้างต้นจัดเป็นฐานข้อมูลสําคัญ

ในการสังเคราะห์และอภิปรายงานวิจัย รวมไปถึงวิเคราะห์นิยามความหมายของความงาม ประเภทของความงาม ตลอดจน
การนิยามความงามในแต่ละยุคของงานวิจัยแต่ละฉบับ 
 1.3 แหล่งข้อมูลประเภทวิทยานิพนธ์ว่าด้วยเรื่องการประกวดนางงาม กล่าวคือ วิทยานิพนธ์เร่ืองการประกวด

นางสาวไทย พ.ศ. 2477-2530 โดย สุพัตรา กอบกิจสุขสกุล วิทยานิพนธ์เรื่องมายาคติความงามของสตรีไทย พ.ศ. 2481 – 2516 
โดย ไปรยา พลศารทูล วิทยานิพนธ์เรื่องกระบวนการเปล่ียนแปลงภาพลักษณ์ความงามทางสรีระของผู้หญิงในสังคมไทย 
ศึกษาเฉพาะการประกวดนางสาวไทย โดย อังคเรศ บุญทองล้วน วิทยานิพนธ์เรื่องบทบาทของนางงามจักรวาลท่ีมีต่อการ

ส่งเสริมยอดขายและสร้างภาพพจน์สินค้า ศึกษาเฉพาะกรณีโฆษณาซันซิล โดย พริสา บัญญัติปิยพจน์ และวิทยานิพนธ์เรื่อง

สิทธิคุณค่าของความเป็นมนุษย์กับการประกวดนางงาม ทัศนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในกรุงเทพ โดย ชลธิชา พันธุ์พานิช 
รวมทั้งแหล่งข้อมูลประเภทวิทยานิพนธ์ว่าด้วยเรื่องมายาคติความงามคือ วิทยานิพนธ์เรื่องมายาคติความงามในโฆษณา

เครื่องด่ืมบิวติดริงค์ทางโทรทัศน์ โดย ณัฐธิดา เมล์ทาง 
 
2. การวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดองค์ประกอบความงามจํานวน 4 เกณฑ์ 
โดยประสงค์จะศึกษาและวิเคราะห์นิยามความงามบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2560 จํานวน 
65 สาวงาม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี   

 
ตารางท่ี 1 เกณฑ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์นิยามความงามบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 

ความงามทางกายภาพ ความงามจากจริตจะก้าน ความงามจากภายนอก ความงามทางความรู้ความสามารถ 
ส่วนสูง สีผิว เชื้อชาติ        

รูปหน้า สีผม ลักษณะผม      
สีดวงตา รูปปาก รูปฟัน 
หน้าอก และสะโพก 

ลักษณะการเดินชุดว่ายน้ําและ

ชุดราตรี น้ําเสียงและลีลา 
ในรอบแนะนําตัว/รอบ 

ตอบคําถาม 

ลักษณะของชุดว่ายน้ํา 
ลักษณะของชุดราตรี  

ลักษณะทรงผม  
ลักษณะการแต่งหน้า 

ระดับช่วงอายุ 
ลักษณะอาชีพ 

ลักษณะการตอบคําถาม 
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โดยรายละเอียดขั้นตอนการวิเคราะห์นิยามความงามบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส จะประกอบไปด้วยการ

วิเคราะห์สังเกตจากรอบเปิดตัวสาวงาม สังเกตจากรอบชุดว่ายน้ํา สังเกตจากรอบชุดราตรีและวิเคราะห์สังเกตจากรอบตอบ

คําถาม ซ่ึงภายหลังจากการวิเคราะห์เสร็จสิ้นท้ังหมด 65 สาวงามตามเกณฑ์ดังกล่าวน้ัน ทางผู้วิจัยจึงจะทําการแบ่งข้อมูลการ

วิเคราะห์ออกเป็นช่วง 4 องค์ประกอบความงามแล้วทําการแบ่งผลการศึกษาออกเป็นตารางพร้อมกับรูปภาพเพื่อแสดงให้เห็น

ข้อมูลท่ีชัดเจน จากนั้นจะทําการหาประเด็นจากผลการศึกษาท่ีนํามาสู่การสรุปผลการวิจัยเพ่ือนําเสนองานวิจัยสืบไป 
 

เรือนร่าง จิตใจ: ความต้องการสู่จักรวาล 
 
จากการวิจัยผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สจํานวนท้ังหมด 65 สาวงามผู้ชนะ โดยดําเนินใช้

หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบของความงามจํานวน 4 รูปแบบได้แก่ ความงามทางกายภาพ ความงามจากจริตจะก้าน              
ความงามจากภายนอกและความงามทางความรู้ความสามารถ ได้ผลสรุปความงามตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ความงามทางกายภาพ (Physical beauty) กล่าวคือ ทําการวิเคราะห์จากรูปลักษณ์ภายนอกที่มีมาแต่กําเนิด

ของมิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 สาวงาม ได้แก่ ส่วนสูง สีผิว เชื้อชาติ รูปหน้า สีผม ลักษณะของผม สีดวงตา ลักษณะรูปปาก

ลักษณะฟัน ลักษณะหน้าอก และลักษณะสะโพก ซ่ึงมีรายละเอียดการวิเคราะห์เป็นรูปแบบตาราง ดังน้ี   
 

ตารางท่ี 2 ส่วนสูง สีผิว เชื้อชาติ สีผมและลักษณะผมของสาวงามมิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 คน (หน่วย: คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ส่วนสูงของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มีส่วนสูงอยู่ท่ี 172 – 177 เซนติเมตรจํานวนทั้งหมด 30 คน 
ตามด้วยส่วนสูง 181 เซนติเมตรขึ้นไปจํานวน 19 คน ส่วนสูง 166 – 171 เซนติเมตรจํานวน 10 คน และส่วนสูง 160 – 165 เซนติเมตร 
จํานวนท้ังหมด 6 คน ด้านสีผิวของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มีผิวสีขาวจํานวน 61 คน และมีผิวสีจํานวน 4 คน และด้านเชื้อชาติ
ของมิสยูนิเวิร์สพบว่ามีผู้ชนะจํานวนมากท่ีสุดจากทวีปอเมริกาจํานวน 34 คน ทวีปเอเชียจํานวน 14 คน ตามด้วยทวีปยุโรป

จํานวน 13 คน และทวีปแอฟริกาจํานวน 4 คน และมีผมสีน้ําตาลท้ังความเข้มและความอ่อนจํานวนท้ังหมด 30 คน รองลงมา
คือ ผมสีดําจํานวน 21 คน และผมสีทองจํานวน 14 คนตามลําดับ ส่วนลักษณะผมของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มีลักษณะผมท่ียาว

จํานวน 49 คนและผมที่สั้นจํานวน 17 คนตามลําดับ โดยลักษณะผมท่ีสั้นผู้วิจัยได้สังเกตจากลักษณะผมของมิสยูนิเวิร์สที่มีผม

ยาวถึงช่วงลําคอเท่านั้น ส่วนลักษณะผมที่ยาวผู้วิจัยได้สังเกตจากลักษณะของผมที่มีความยาวตั้งแต่บ่าไหล่ลงไป  
ผู้วิจัยยังได้ทําการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของรูปลักษณะใบหน้าโดยแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบได้แก่ ใบหน้ารูปไข่ 

ใบหน้าสามเหลี่ยม ใบหน้ายาว ใบหน้ากลม ใบหน้ารูปหัวใจ และใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม และวิเคราะห์ถึงลักษณะสีดวงตาของ 
มิสยูนิเวิร์สโดยแบ่งสีดวงตาออกเป็น 5 สีได้แก่ สีดํา สีฟ้า สีน้ําตาล สีเขียวและสีเทา รวมไปถึงลักษณะของริมฝีปาก ลักษณะ

ของฟัน ลักษณะชองหน้าอกและลักษณะของสะโพก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 
ส่วนสูง 

สูง 160 – 165 
เซนติเมตร 

สูง 166 – 171 
เซนติเมตร 

สูง 172 – 177 
เซนติเมตร 

สูง 181 
เซนติเมตรขึ้นไป 

6 10 30 19 
 

สีผิว 
ผิวสีขาว ผิวส ี

61 4 
 

เชื้อชาติ 
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา 

34 13 14 4 
 

สีของผม 
ผมสีทอง ผมสีน้ําตาล ผมสีดํา 

14 30 21 
 

ลักษณะผม 
ผมสั้น (ถึงช่วงลําคอ) ผมยาว (ตั้งแต่บ่าไหล่ลงไป) 

17 49 
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โดยรายละเอียดข้ันตอนการวิเคราะห์นิยามความงามบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส จะประกอบไปด้วยการ

วิเคราะห์สังเกตจากรอบเปิดตัวสาวงาม สังเกตจากรอบชุดว่ายน้ํา สังเกตจากรอบชุดราตรีและวิเคราะห์สังเกตจากรอบตอบ

คําถาม ซ่ึงภายหลังจากการวิเคราะห์เสร็จสิ้นท้ังหมด 65 สาวงามตามเกณฑ์ดังกล่าวนั้น ทางผู้วิจัยจึงจะทําการแบ่งข้อมูลการ

วิเคราะห์ออกเป็นช่วง 4 องค์ประกอบความงามแล้วทําการแบ่งผลการศึกษาออกเป็นตารางพร้อมกับรูปภาพเพื่อแสดงให้เห็น

ข้อมูลท่ีชัดเจน จากนั้นจะทําการหาประเด็นจากผลการศึกษาท่ีนํามาสู่การสรุปผลการวิจัยเพ่ือนําเสนองานวิจัยสืบไป 
 

เรือนร่าง จิตใจ: ความต้องการสู่จักรวาล 
 
จากการวิจัยผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สจํานวนทั้งหมด 65 สาวงามผู้ชนะ โดยดําเนินใช้

หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบของความงามจํานวน 4 รูปแบบได้แก่ ความงามทางกายภาพ ความงามจากจริตจะก้าน              
ความงามจากภายนอกและความงามทางความรู้ความสามารถ ได้ผลสรุปความงามตามรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1. ความงามทางกายภาพ (Physical beauty) กล่าวคือ ทําการวิเคราะห์จากรูปลักษณ์ภายนอกที่มีมาแต่กําเนิด

ของมิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 สาวงาม ได้แก่ ส่วนสูง สีผิว เชื้อชาติ รูปหน้า สีผม ลักษณะของผม สีดวงตา ลักษณะรูปปาก

ลักษณะฟัน ลักษณะหน้าอก และลักษณะสะโพก ซ่ึงมีรายละเอียดการวิเคราะห์เป็นรูปแบบตาราง ดังนี้   
 

ตารางท่ี 2 ส่วนสูง สีผิว เชื้อชาติ สีผมและลักษณะผมของสาวงามมิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 คน (หน่วย: คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นได้ว่า ส่วนสูงของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มีส่วนสูงอยู่ท่ี 172 – 177 เซนติเมตรจํานวนทั้งหมด 30 คน 
ตามด้วยส่วนสูง 181 เซนติเมตรขึ้นไปจํานวน 19 คน ส่วนสูง 166 – 171 เซนติเมตรจํานวน 10 คน และส่วนสูง 160 – 165 เซนติเมตร 
จํานวนท้ังหมด 6 คน ด้านสีผิวของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มีผิวสีขาวจํานวน 61 คน และมีผิวสีจํานวน 4 คน และด้านเชื้อชาติ
ของมิสยูนิเวิร์สพบว่ามีผู้ชนะจํานวนมากท่ีสุดจากทวีปอเมริกาจํานวน 34 คน ทวีปเอเชียจํานวน 14 คน ตามด้วยทวีปยุโรป

จํานวน 13 คน และทวีปแอฟริกาจํานวน 4 คน และมีผมสีน้ําตาลท้ังความเข้มและความอ่อนจํานวนท้ังหมด 30 คน รองลงมา
คือ ผมสีดําจํานวน 21 คน และผมสีทองจํานวน 14 คนตามลําดับ ส่วนลักษณะผมของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มีลักษณะผมท่ียาว

จํานวน 49 คนและผมที่สั้นจํานวน 17 คนตามลําดับ โดยลักษณะผมท่ีสั้นผู้วิจัยได้สังเกตจากลักษณะผมของมิสยูนิเวิร์สที่มีผม

ยาวถึงช่วงลําคอเท่าน้ัน ส่วนลักษณะผมที่ยาวผู้วิจัยได้สังเกตจากลักษณะของผมที่มีความยาวตั้งแต่บ่าไหล่ลงไป  
ผู้วิจัยยังได้ทําการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดของรูปลักษณะใบหน้าโดยแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบได้แก่ ใบหน้ารูปไข่ 

ใบหน้าสามเหลี่ยม ใบหน้ายาว ใบหน้ากลม ใบหน้ารูปหัวใจ และใบหน้ารูปสี่เหลี่ยม และวิเคราะห์ถึงลักษณะสีดวงตาของ 
มิสยูนิเวิร์สโดยแบ่งสีดวงตาออกเป็น 5 สีได้แก่ สีดํา สีฟ้า สีน้ําตาล สีเขียวและสีเทา รวมไปถึงลักษณะของริมฝีปาก ลักษณะ

ของฟัน ลักษณะชองหน้าอกและลักษณะของสะโพก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
ส่วนสูง 

สูง 160 – 165 
เซนติเมตร 

สูง 166 – 171 
เซนติเมตร 

สูง 172 – 177 
เซนติเมตร 

สูง 181 
เซนติเมตรขึ้นไป 

6 10 30 19 
 

สีผิว 
ผิวสีขาว ผิวส ี

61 4 
 

เชื้อชาติ 
ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา 

34 13 14 4 
 

สีของผม 
ผมสีทอง ผมสีน้ําตาล ผมสีดํา 

14 30 21 
 

ลักษณะผม 
ผมสั้น (ถึงช่วงลําคอ) ผมยาว (ตั้งแต่บ่าไหล่ลงไป) 

17 49 
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ตารางท่ี 3 ลักษณะใบหน้า สีดวงตา ริมฝีปาก รูปฟัน รูปทรงหน้าอกและสะโพกของมิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 คน (หน่วย: คน) 
 
 

 
 
 

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ลักษณะใบหน้าของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มีลักษณะใบหน้ารูปสามเหลี่ยมจํานวน 39 คน 
ใบหน้าสี่เหลี่ยมจํานวน 11 คน ใบหน้ารูปยาวจํานวน 9 คน ตามด้วยใบหน้ารปูไข่ ใบหน้ากลม และใบหน้ารูปหัวใจจํานวนท้ังหมด

อย่างละ 2 คน ส่วนสีดวงตาของมิสยูนิเวิร์ส่วนใหญ่มีดวงตาสีน้ําตาลจํานวน 25 คน สีฟ้าจํานวน 18 คน สีดําจํานวน 13 คน  
สีเขียวจํานวน 6 คน และสีเทาจํานวน 3 คน ตามลําดับ ส่วนลักษณะของฟันมีสีขาวเรียงยาวทั้งหมดจํานวน 65 คนท้ังหมด 
แต่รูปทรงหน้าอกของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มีหน้าอกนูนจํานวน 60 คน และหน้าอกไม่นูนจํานวน 5 คน เช่นเดียวกับรูปทรงสะโพก

ของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มีสะโพกท่ีผายจํานวน 60 คน และสะโพกไม่ผายจํานวน 5 คน  
2. ความงามจากจริตจะก้าน (Demeanour beauty) กล่าวคือ ทําการวิเคราะห์มิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 สาวงาม

จากการมีลีล่าท่าทางการเดินและน้ําเสียงการพูดในแต่ละรอบของการประกวดประกอบไปด้วย รอบแนะนําตัว รอบชุดว่ายน้ํา 
รอบชุดราตรี รอบตอบคําถาม รวมถึงการสัมภาษณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในการประกวดแต่ละปี ซ่ึงมีรายละเอียดเป็นรูปแบบตาราง 
ดังต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี 4 ลักษณะการเดินในรอบชุดว่ายน้ําและรอบชุดราตรี ลักษณะลีลาและน้ําเสียงในรอบแนะนําตัว/ตอบคําถามของ 
มิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 คน (หน่วย: คน) 

 
ลักษณะของ

ใบหน้า 

ใบหน้า 
รูปไข่ 

ใบหน้า
สามเหล่ียม 

ใบหน้า
ยาว 

ใบหน้า
กลม 

ใบหน้ารูป
หัวใจ 

ใบหน้า
สี่เหลี่ยม 

 
2 39 9 2 2 11 

ลักษณะสี 
ดวงตา 

สีดํา สีฟ้า สีน้ําตาล สีเขียว สีเทา 
13 18 25 6 3 

ลักษณะของ 
ริมฝีปาก 

ริมฝีปากเล็ก ริมฝีปากใหญ่ 
28 37 

ลักษณะ 
ของรูปฟัน 

ฟันสีขาวเรียงยาว ฟันสีขาวไม่เรียงยาว 
65 0 

   
รูปทรงหน้าอก หน้าอกนูน หน้าอกไม่นูน 

60 5 

รูปทรงสะโพก สะโพกไม่พาย สะโพกผาย 
5 60 

 
ลักษณะการ
เดินชุดว่ายน้ํา 

เดินส่ายสะโพก
(ขาตึง/แขนตึง) 

เดินส่าย
สะโพก
เล็กน้อย 

วางมือไว้
ตรงสะโพก 

วางมือไว้
ด้านหลัง 

หมุนตัว 
 

ไม่หมุนตัว ไขว้ขา 
 

เบี่ยงขา
ออก

ด้านข้าง 
27 38 24 41 48 17 54 11 

 
ลักษณะการ
เดินชุดราตร ี

เดินส่ายสะโพก
(ขาตึง/แขนตึง) 

เดินส่าย
สะโพก
เล็กน้อย 

วางมือไว้
ตรงสะโพก 

วางมือไว้
ด้านหลัง 

หมุนตัว 
 

ไม่หมุนตัว ไขว้ขา 
 

เบี่ยงขา
ออก

ด้านข้าง 
40 25 19 46 31 34 61 4 

 
น้ําเสียงในการพูด
รอบแนะนําตัวและ
รอบตอบคําถาม 

เสียงดังและ
ฉะฉาน 

เสียงไม่ดัง 
(ปกติ) 

 
ลีลาในการพูดรอบ
แนะนําตัวและ
รอบตอบคําถาม 

แสดงสีหน้าท่าทาง
ตามปกติ 

แสดงสีหน้าท่าทาง
เกินจริงและ        

แสดงอวัจนภาษา 

 

42 23 30 35 
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 จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า ในรอบชุดว่ายน้ํา มิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มักเดินส่ายสะโพกเล็กน้อย (เดินช้า) จํานวน 38 คน 
และเดินส่ายสะโพกท่ีขาตึงและแขนตึง (เดินเร็ว) จํานวน 27 คน และมักจะแสดงท่าทางในการวางมือไว้ด้านหลังตัวจํานวน  
41 คน และวางมือไว้ตรงข้างสะโพกอีก 24 คน อีกท้ัง ในระหว่างการเดินชุดว่ายน้ํามิสยูนิเวิร์สมักจะหมุนตัวระหว่างเดินถึง  
48 คน และไม่หมุนตัวจํานวน 17 คน และยังทําการไขว้ขาไว้ด้านหน้าตอนหยุดเดินจํานวน 54 คน และทําการเบี่ยงขาออก

ด้านข้างจํานวน 11 คน ส่วนรอบชุดราตรีมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มักเดินส่ายสะโพกขาตึงและแขนตึง (เดินเร็ว) จํานวน 40 คน 
และเดินส่ายสะโพกเล็กน้อย (เดินช้า) จํานวน 25 คน และมักจะแสดงท่าทางในการวางมือไว้ด้านหน้าจํานวน 46 คนและ

วางมือไว้ตรงข้างสะโพกอีก 19 คน อีกท้ัง ในระหว่างการเดินรอบชุดราตรี มิสยูนิเวิร์สมักจะไม่หมุนตัวระหว่างเดินจํานวน  
34 คน และหมุนตัวอีกจํานวน 31 คน และยังทําการไขว้ขาไว้ด้านหน้าตอนหยุดเดินจํานวน 61 คน และทําการเบี่ยงขาออกด้านข้าง

จํานวน 4 คน สําหรับน้ําเสียงในการพูดรอบแนะนําตัวและรอบตอบคําถามต่าง ๆของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่จะเสียงพูดดังและ

พูดจาฉะฉานจํานวน 42 คน และเสียงพูดไม่ดัง (เสียงปกติ) จํานวน 23 คน ส่วนลีลาท่าทางในการพูดแนะนําตัวและการพูด

รอบตอบคําถามส่วนใหญ่จะแสดงสีหน้าท่าทางเกินจริงและใช้อวัจนภาษาในการแสดงออกถึง 35 คน และแสดงสีหน้าท่าทาง

ตามปกติจํานวน 30 คน ตามลําดับ    
 3. ความงามจากภายนอก (Carapace beauty) กล่าวคือ ทําการวิเคราะห์มิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 สาวงาม  
จากลักษณะของชุดว่ายน้ํา ลักษณะของชุดราตรี ทรงผม การแต่งหน้า โดยมีรายละเอียดเป็นรูปแบบตาราง ดังต่อไปนี้    
 
ตารางท่ี 5 ลักษณะของชุดว่ายน้ํา ลักษณะของชุดราตรี ทรงผม การแต่งหน้าของมิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 คน (หน่วย: คน) 

 
ลักษณะของ 
ชุดว่ายน้ํา3 

ชุดว่ายน้ํา 1 ส่วน ชุดว่ายน้ํา 2 ส่วน 
47 18 

 
ลักษณะของชุดราตรี 

ชุดราตรียาวเผยสดัส่วนของร่างกายเล็กน้อย ชุดราตรียาวเผยสดัส่วนของร่างกายชัดเจน 
41 16 

 
ลักษณะทรงผม 

ดัดลอนทัง้
ศีรษะ 

เกล้าผม
ทั้งศีรษะ 

ดัดลอนเฉพาะ
ปลายผม 

แสกตรงกลาง
และไว้ด้านข้าง 

ทรงผมยาว
มีหน้าม้า 

ทรงผม
ซอย 

ทรง
ผมฟาร่า 

9 15 4 11 1 2 33 
 

ลักษณะการแต่งหน้า 
แต่งหน้าโทนสีเข้ม (คิ้วสีดําหนาโก่ง, 
แต่งตาสีโทนเข้ม และมีปากสีแดง) 

แต่งหน้าโทนสีอ่อน (คิ้วสีดําบางโก่ง, 
แต่งตาสีโทนอ่อน และมีปากสีชมพู) 

42 23 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่า รูปแบบชุดว่ายน้ําของมิสยูนิเวิร์สที่ถูกสวมใส่ในการประกวดแต่ละปีจะมีลักษณะเป็นชุดว่ายน้ํา  

1 ส่วน (One-piece swimsuit) จํานวน 47 คน และเป็นชุดว่ายน้ําท่ีมีลักษณะ 2 ส่วน (Two-Piece Swimsuits) ท้ังหมด

จํานวน 18 คน ส่วนลักษณะชุดราตรีของมิสยูนิเวิร์สอันดับแรกเป็นลักษณะชุดราตรีท่ียาวและเผยสัดส่วนของร่างกายผู้สวมใส่

เล็กน้อยจํานวน 41 คน และอันดับสุดท้ายเป็นชุดราตรียาวท่ีเผยสัดส่วนของร่างกายชัดเจนจํานวน 16 คน ตามลําดับ  
สําหรับสาเหตุท่ีไม่ปรากฏชุดราตรีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 - 1959 เน่ืองจากในช่วงยุคสมัยดังกล่าว มิสยูนิเวิร์สได้สวมใส่ชุดว่ายน้ํา
ตั้งแต่ต้นจนจบการประกวดทําให้การรับตําแหน่งไม่ได้สวมใส่ชุดราตรีในการรับรางวัลแต่อย่างใด 

ส่วนลักษณะของทรงผมจะเห็นได้ว่า ทรงผมของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่เป็นทรงผมฟาร่าท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่

จํานวน 23 คน รองลงมาคือ เกล้าผมทรงสูงและทรงตํ่าท้ังศีรษะจํานวน 15 คน ตามมาด้วยทรงผมที่มีลักษณะแสกตรงกลาง

และไว้ด้านข้างจํานวน 11 คน ทรงผมดัดลอนทั้งศีรษะจํานวน 9 คน ทรงผมดัดลอนเฉพาะปลายผมจํานวน 4 คน ทรงผมท่ี

ซอยจํานวน 2 คน และมีทรงผมท่ีตัดผมหน้าม้าจํานวน 1 คน อีกท้ัง มิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มักแต่งหน้าโทนสีเข้มบนใบหน้าท่ี

จะต้องเด่นชัดไปด้วยคิ้วสีดําหนาโก่ง ตาโทนสีเข้มและมีปากสีแดงจํานวน 42 คน ตามด้วยการแต่งหน้าโทนสีอ่อนบนใบหน้า

จํานวนท้ังหมด 23 คน ตามลําดับบนตาราง 
                                                            
3 ไม่ปรากฏการสวมใส่ชุดราตรีต้ังแต่ปี ค.ศ. 1952 ถึง 1959 จํานวน 8 คน เนือ่งจากได้ใส่ชุดว่ายน้ําในการรับตําแหน่ง 
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 จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่า ในรอบชุดว่ายน้ํา มิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มักเดินส่ายสะโพกเล็กน้อย (เดินช้า) จํานวน 38 คน 
และเดินส่ายสะโพกท่ีขาตึงและแขนตึง (เดินเร็ว) จํานวน 27 คน และมักจะแสดงท่าทางในการวางมือไว้ด้านหลังตัวจํานวน  
41 คน และวางมือไว้ตรงข้างสะโพกอีก 24 คน อีกท้ัง ในระหว่างการเดินชุดว่ายน้ํามิสยูนิเวิร์สมักจะหมุนตัวระหว่างเดินถึง  
48 คน และไม่หมุนตัวจํานวน 17 คน และยังทําการไขว้ขาไว้ด้านหน้าตอนหยุดเดินจํานวน 54 คน และทําการเบี่ยงขาออก

ด้านข้างจํานวน 11 คน ส่วนรอบชุดราตรีมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มักเดินส่ายสะโพกขาตึงและแขนตึง (เดินเร็ว) จํานวน 40 คน 
และเดินส่ายสะโพกเล็กน้อย (เดินช้า) จํานวน 25 คน และมักจะแสดงท่าทางในการวางมือไว้ด้านหน้าจํานวน 46 คนและ

วางมือไว้ตรงข้างสะโพกอีก 19 คน อีกท้ัง ในระหว่างการเดินรอบชุดราตรี มิสยูนิเวิร์สมักจะไม่หมุนตัวระหว่างเดินจํานวน  
34 คน และหมุนตัวอีกจํานวน 31 คน และยังทําการไขว้ขาไว้ด้านหน้าตอนหยุดเดินจํานวน 61 คน และทําการเบี่ยงขาออกด้านข้าง

จํานวน 4 คน สําหรับน้ําเสียงในการพูดรอบแนะนําตัวและรอบตอบคําถามต่าง ๆของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่จะเสียงพูดดังและ

พูดจาฉะฉานจํานวน 42 คน และเสียงพูดไม่ดัง (เสียงปกติ) จํานวน 23 คน ส่วนลีลาท่าทางในการพูดแนะนําตัวและการพูด

รอบตอบคําถามส่วนใหญ่จะแสดงสีหน้าท่าทางเกินจริงและใช้อวัจนภาษาในการแสดงออกถึง 35 คน และแสดงสีหน้าท่าทาง

ตามปกติจํานวน 30 คน ตามลําดับ    
 3. ความงามจากภายนอก (Carapace beauty) กล่าวคือ ทําการวิเคราะห์มิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 สาวงาม  
จากลักษณะของชุดว่ายน้ํา ลักษณะของชุดราตรี ทรงผม การแต่งหน้า โดยมีรายละเอียดเป็นรูปแบบตาราง ดังต่อไปน้ี    
 
ตารางท่ี 5 ลักษณะของชุดว่ายน้ํา ลักษณะของชุดราตรี ทรงผม การแต่งหน้าของมิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 คน (หน่วย: คน) 

 
ลักษณะของ 
ชุดว่ายน้ํา3 

ชุดว่ายน้ํา 1 ส่วน ชุดว่ายน้ํา 2 ส่วน 
47 18 

 
ลักษณะของชุดราตรี 

ชุดราตรียาวเผยสดัส่วนของร่างกายเล็กน้อย ชุดราตรียาวเผยสดัส่วนของร่างกายชัดเจน 
41 16 

 
ลักษณะทรงผม 

ดัดลอนทัง้
ศีรษะ 

เกล้าผม
ทั้งศีรษะ 

ดัดลอนเฉพาะ
ปลายผม 

แสกตรงกลาง
และไว้ด้านข้าง 

ทรงผมยาว
มีหน้าม้า 

ทรงผม
ซอย 

ทรง
ผมฟาร่า 

9 15 4 11 1 2 33 
 

ลักษณะการแต่งหน้า 
แต่งหน้าโทนสีเข้ม (คิ้วสีดําหนาโก่ง, 
แต่งตาสีโทนเข้ม และมีปากสีแดง) 

แต่งหน้าโทนสีอ่อน (คิ้วสีดําบางโก่ง, 
แต่งตาสีโทนอ่อน และมีปากสีชมพู) 

42 23 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่า รูปแบบชุดว่ายน้ําของมิสยูนิเวิร์สที่ถูกสวมใส่ในการประกวดแต่ละปีจะมีลักษณะเป็นชุดว่ายน้ํา  

1 ส่วน (One-piece swimsuit) จํานวน 47 คน และเป็นชุดว่ายน้ําท่ีมีลักษณะ 2 ส่วน (Two-Piece Swimsuits) ท้ังหมด

จํานวน 18 คน ส่วนลักษณะชุดราตรีของมิสยูนิเวิร์สอันดับแรกเป็นลักษณะชุดราตรีท่ียาวและเผยสัดส่วนของร่างกายผู้สวมใส่

เล็กน้อยจํานวน 41 คน และอันดับสุดท้ายเป็นชุดราตรียาวท่ีเผยสัดส่วนของร่างกายชัดเจนจํานวน 16 คน ตามลําดับ  
สําหรับสาเหตุท่ีไม่ปรากฏชุดราตรีตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 - 1959 เน่ืองจากในช่วงยุคสมัยดังกล่าว มิสยูนิเวิร์สได้สวมใส่ชุดว่ายน้ํา
ตั้งแต่ต้นจนจบการประกวดทําให้การรับตําแหน่งไม่ได้สวมใส่ชุดราตรีในการรับรางวัลแต่อย่างใด 

ส่วนลักษณะของทรงผมจะเห็นได้ว่า ทรงผมของมิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่เป็นทรงผมฟาร่าท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่

จํานวน 23 คน รองลงมาคือ เกล้าผมทรงสูงและทรงตํ่าท้ังศีรษะจํานวน 15 คน ตามมาด้วยทรงผมที่มีลักษณะแสกตรงกลาง

และไว้ด้านข้างจํานวน 11 คน ทรงผมดัดลอนทั้งศีรษะจํานวน 9 คน ทรงผมดัดลอนเฉพาะปลายผมจํานวน 4 คน ทรงผมท่ี

ซอยจํานวน 2 คน และมีทรงผมท่ีตัดผมหน้าม้าจํานวน 1 คน อีกท้ัง มิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มักแต่งหน้าโทนสีเข้มบนใบหน้าท่ี

จะต้องเด่นชัดไปด้วยคิ้วสีดําหนาโก่ง ตาโทนสีเข้มและมีปากสีแดงจํานวน 42 คน ตามด้วยการแต่งหน้าโทนสีอ่อนบนใบหน้า

จํานวนท้ังหมด 23 คน ตามลําดับบนตาราง 
                                                            
3 ไม่ปรากฏการสวมใส่ชุดราตรีต้ังแต่ปี ค.ศ. 1952 ถึง 1959 จํานวน 8 คน เนือ่งจากได้ใส่ชุดว่ายน้ําในการรับตําแหน่ง 
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 4. ความงามทางความรู้ความสามารถ (Knowledge beauty) กล่าวคื ผู้วิจัยทําการวิเคราะห์มิสยูนิเวิร์สจํานวน  
65 สาวงาม จากช่วงอายุท่ีสะท้อนถึงในเรื่องการศึกษา อาชีพ และรอบการตอบคําถามท่ีเนื้อหาของการตอบ โดยสามารถสรุป
รายละเอียดออกเป็นรูปแบบตาราง ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6 ช่วงอายุ อาชีพ และลักษณะการตอบคําถามของมิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 คน (หน่วย: คน) 

ระดับอายุของมิสยูเวิร์ส 
 

อายุ 17 – 20 ปี อายุ 21-24 ปี อายุ 25 ปีขึ้นไป 
39 20 6 

 
ลักษณะอาชีพของมิสยูนิเวิร์ส 

 

นักเรียนและ
นักศึกษา 

นางแบบ    
 (สายแฟชั่น) 

สื่อสารมวลชน  
(สายบันเทงิ) 

46 17 2 
 
ลักษณะการตอบ
คําถามของมิส    

ยูนิเวิร์ส 
 

การเล่าประวัติ/
ประสบการณ์
ชีวิตของตนเอง 
 

การกล่าวถึง
อดีตและ

อนาคตของ
ชีวิตตนเอง 

การกล่าวถึง
ความรู้สึกต่อ
ตําแหน่งและ
เจ้าภาพการ
ประกวด 

การบอก
เหตุผลถึง
คุณสมบัติ    
การเป็นมิส   
ยูนิเวิร์ส 

การแสดงความ
คิดเหน็เก่ียวกับ
ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ 

การแสดง
ความเห็น
เก่ียวกับ
ผู้หญิง 

 

กิจกรรม
สาธารณะ

กุศลเก่ียวกับ
เด็กยากไร้ 

7 5 18 8 7 16 4 
 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า มิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 17 – 20 ปี จํานวนทั้งสิ้น 39 คน รองลงมาคือ  
มีอายุระหว่าง 21 – 24 ปี และมีอายุ 25 ปีขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 6 คน นอกจากนี้ ระดับอายุดังกล่าวยังสามารถบ่งบอกถึงอาชีพ

ของมิสยูนิเวิร์สแต่ละท่านได้ว่าประกอบอาชีพอะไรหรือกําลังศึกษาในระดับไหน ซ่ึงจากตารางข้างต้นอาชีพนักเรียนและ

นักศึกษา (หรือกําลังเรียนและศึกษาต่อ) มีจํานวนมากท่ีสุดถึง 46 คน ตามด้วยประกอบอาชีพเป็นนางแบบ (หรือทํางานงาน

ในวงการแฟชั่น) จํานวน 16 คน และประกอบอาชีพในด้านสื่อสารมวลชน (หรือทํางานในวงการบันเทิง) จํานวน 2 คน ตามลําดับ 
ส่วนลักษณะการตอบคําถามของมิสยูนิ เ วิร์สในแต่ละปีมักตอบคําถามโดยกล่าวถึงความรู้สึกต่อตําแหน่งท่ีได้รับ 
และต่อเจ้าภาพการประกวดจํานวน 18 คน รองลงมาคือ การตอบคําถามเกี่ยวกับผู้หญิงในประเด็นต่าง ๆ จํานวน 16 คน 
ตามมาด้วยการกล่าวถึงเหตุผลและคุณสมบัติของการเป็นมิสยูนิเวิร์สจํานวน 8 คน การมาเล่าประวัติและประสบการณ์ชีวิต

ของตนเองจํานวน 7 คน เช่นเดียวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แนะนําประเทศของตนแก่

ผู้ชมในแง่มุมต่าง ๆ และให้แสดงความเห็นต่อประเทศอื่น ๆ ในการประกวดแต่ละปี) จํานวน 7 คน นอกจากนี้ยังพบว่าการ

ตอบคําถามให้กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตและอนาคตของตนเองจํานวน 5 คน และการบอกกล่าวถึงกิจกรรมสาธารณะกุศล

เกี่ยวกับเด็กยากไร้จํานวน 4 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ลักษณะความงามจํานวน 4 รูปแบบได้แก่ ความงามทางกายภาพ ทางจิตใจ ทางความรู้และจากการประดับ 
ท่ีมา: https://pantip.com/topic/31148933 และ missosology.info/foru 
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เดือนในหมู่ดาว: ความงามในสังคมชายเปน็ใหญ่  
 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบความงามจํานวนทั้งหมด 4 รูปแบบได้แก่ ความงามทางกายภาพ ความงามจากจริตจะก้าน 
ความงามจากภายนอกและความงามทางความรู้ความสามารถ โดยผลจากการศึกษาผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญออกเป็น

รูปแบบตารางโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 7 ผลสรุปความงามท้ัง 4 รูปแบบได้แก่ ความงามทางกายภาพ ทางจิตใจ การประดับและความงามสามารถ 

  
จากตารางที่ 7 พบว่า ความงามบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สมาจากทวีปอเมริกา มีส่วนสูงตั้งแต่ 172 ถึง 177 

เซนติเมตร มีผิวท่ีขาวเนียน ผมสีน้ําตาลและมีผมยาวตั้งแต่บ่าไหล่ลงไป ใบหน้ารูปสามเหลี่ยม ดวงตาสีน้ําตาล ริมฝีปากหนาใหญ่ 
ฟันขาวเรียงยาว ปรากฏหน้าอกชัดเจนและมีสะโพกท่ีผาย ซ่ึงคุณลักษณะความงามดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึง รูปแบบความงาม 
ท่ีเป็นความงามแบบโลกตะวันตกอย่างชัดเจนหรือ “Western Beauty” ท่ีผู้หญิงมีความงามอย่างสมบูรณ์แบบผ่านลักษณะ

ทางกายภาพต้ังแต่ใบหน้าจนถึงรูปร่างสัดส่วนต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่เราจะพบเห็น ผู้หญิงตะวันตกในผิวสีขาวอย่างกว้างขวาง  
มีโครงหน้าท่ีชัด ผมยาวสีน้ําตาล ตาสองชั้นสีน้ําตาล จมูกโด่ง ฟันสีขาวและปากค่อนข้างหนา มีสะโพกท่ีใหญ่ (อวบอ๋ัน)  
ท้ังยังมีความแข็งแรงแต่มีความอ่อนหวานบนร่างกาย ซ่ึงสอดคล้องกับทัศนะของ Yang, Celestino and Koeppel (2015)  
ท่ีกล่าวว่า รูปร่างในอุดมคติในสังคมอเมริกันตั้งแต่ยุคปี ค.ศ. 1940s ถึง 2000s มีความหลากหลายในรูปร่างทางกายภาพ

ตั้งแต่ความอวบอั๋นแบบเฟมินีนท่ีผู้หญิงมีหน้าอกและสะโพกท่ีใหญ่ให้ดูเป็นไปตามดาราชื่อดังในสมัยนั้น หรือแม้กระทั่ง

ทศวรรษที่ 1980 เกิดค่านิยมความงามของผู้หญิงในการดูแลรักษาเรื่องรูปร่างให้ได้สัดส่วนตามเหล่านางแบบ ซ่ึงไม่ใช่การผอม
แห้งแรงน้อยแต่คือ การมีเนื้อหนังโดยจะไม่พบกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ตามร่างกายมากนักเพียงแต่รูปแขนขาต้องเรียวยาว  
ซ่ึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า อุมดคติความงามในสังคมตะวันตกยังคงเชิดชูความงามจากภาพลักษณ์ผ่านนางแบบและดาราชื่อดัง 
ซ่ึงล้วนเป็นต้นแบบในอุดมคติความงามของสังคมโลกไปแล้ว (อุ่นใจ เจียมบูรณะกุล, 2547, น. 139-141) 

อย่างไรก็ดี เม่ือมีอุดมคติความงามดังกล่าวเกิดข้ึนมาทําให้ผู้หญิงหม่ันมาดูแลความงามมากเป็นพิเศษ เนื่องจาก
ในช่วงระหว่างและหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ผู้ชายมีบทบาทหน้าท่ีออกไปทําการสู้รบและปกป้องประเทศทําให้ช่วงเวลาดังกล่าว 
ผู้หญิงจํานวนมากอยู่อาศัยภายในประเทศและสวมบทบาทหน้าท่ีในการดูแลครอบครัวหรือเป็นผู้นําครอบครัวชั่วขณะแทน

ลําดับ ลักษณะความงามทางกายภาพ ลําดับ ลักษณะความงามจากจริตจะก้าน 
1 ส่วนสูงต้ังแต่ 172 – 177 เซนติเมตร 1 การเดินในรอบชุดว่ายน้ําจะเดินส่ายสะโพกเล็กน้อย 

และวางมือไว้ด้านหน้าตัวเองพร้อมกับหมุนตัว 
และทําการไขว้ขา 

2 ผิวขาวเนียน 
3 ผมสีน้ําตาล 

 (ทั้งสีอ่อนและสีเข้ม) 2 การเดินในรอบชุดราตรีจะเดินส่ายสะโพกขาตึงและแขนตึง และ
วางมือไว้ด้านหน้าตัว ไม่หมุนตัวแต่ทําการไขว้ขา 4 ผมยาว (ตั้งแต่บ่าไหล่ลงไป) 

5 ใบหน้ารูปสามเหล่ียมชัดเจน 3 น้ําเสียงในการพูดรอบแนะนําตัวและรอบตอบคําถามมีน้ําเสียงที่

ดังชัดเจนและพูดฉะฉาน 6 ดวงตาสีน้ําตาล 
7 ริมฝีปากหนาและฟันขาวเรียงยาว 4 ลีลาท่าทางในการพูดรอบแนะนําตัวและรอบตอบคําถามจะ

แสดงสีหน้าท่าทางเกินความจริงพร้อมแสดงอวัจนภาษา 8 หน้าอกนูนและสะโพกผาย 
ลําดับ ลักษณะความงามจากภายนอก ลําดับ ลักษณะความงามทางความรู้ความสามารถ 

1 ชุดว่ายน้ําลักษณะ 1 ชิ้น (one- piece swimsuit) 1 มีอายุระหว่าง 17 – 20 ปี 
2 ชุดราตรีลักษณะยาวและเผยสัดส่วนร่างกายเล็กน้อย 2 ประกอบอาชีพเป็นนักเรียนและนักศึกษา 
3 ลักษณะทรงผม 

ทรงฟาร่า 
3 ตอบคําถามโดยกล่าวถึงความรู้สึกต่อตําแหน่ง 

และเจ้าภาพการประกวด 
4 การแต่งหน้าลักษณะโทนสีเข้ม (คิ้วหนาโก่ง, แต่งหน้าโทนสี

เข้มและปากสีจัด) 
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ผู้ชายจึงทําให้ผู้หญิงมีบทบาทในการทํางานมากข้ึน โดยลักษณะการทํางานส่วนใหญ่มีการใช้พละกําลังเป็นจํานวนมากส่งผล

ให้ผู้หญิงหันมาดูแลเรื่องรูปร่างท่ีต้องมีความ “กระชับและดูแข็งแรง” โดยจะพบเห็นกล้ามเนื้อเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ปรากฏ

ชัดเจนประกอบกับในยุคช่วง ค.ศ. 1950s อุตสาหกรรมโทรทัศน์เป็นช่องทางในการเปิดรับสื่อโฆษณาความงามเป็นจํานวนมาก 
ทําให้เกิดการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์ความงามอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะ “เคร่ืองสําอาง” สู่ท้องตลาดโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ี

หลีกหนีไม่ได้นั่นคือ “ผู้หญิง” ท่ีเป็นวัยนักเรียนและนักศึกษาประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว เกิดอุตสาหกรรมการประกวด

นางงามจักรวาลเกิดข้ึนโดยบริษัทจัดจําหน่ายชุดว่ายนํ้าสตรีท่ีชื่อว่า “California Clothing Company Pacific Mils” ซ่ึงเป็น

ผู้สนับสนุนหลักในการประกวดช่วงยุคดังกล่าว 
ด้วยอุตสาหกรรมการประกวดนางงามจักรวาลท่ีเกิดข้ึนมาย่อมส่งผลให้นักเรียนและนักศึกษาผู้หญิงในประเทศ

สหรัฐอเมริกามีความใฝ่ฝันในการประกวดนางงามเพื่อเข้าสู่วงการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตลอดจนการเป็นบุคคลที่มี

ชื่อเสียงระดับประเทศ ไม่เพียงแต่ผู้หญิงในประเทศเท่านั้นแต่ผู้หญิงจากท่ัวโลกท่ีเป็นวัยนักเรียนและนักศึกษาก็ต่างสนใจเข้า

ร่วมประกวดเช่นกัน ซ่ึงด้วยวัยดังกล่าวจัดเป็นวัยแห่งการรักความสวยงาม ดูสดใส และมีความทเยอทยานโดยการนําความสาว

ของตนเองแลกกับการเข้าสู่วงการบันเทิง ซ่ึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าผลการศึกษาของตําแหน่งมิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 คน ส่วนใหญ่ 
มีระดับอายุ 17 ถึง 20 ปี ประกอบอาชีพเป็นนักเรียนและนักศึกษา ซ่ึงเป็นไปตามเป้าประสงค์ของความต้องการบนเวทีการ

ประกวดและความต้องการของผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงแสดงให้เห็นแล้วว่า เวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สเป็นพ้ืนท่ีสําหรับการ

ต้อนรับผู้หญิงที่ดูเด็ก อ่อนเยาว์และไม่สูงอายุ ประกอบกับต้องรู้จักรักสวยรักงามด้วยการดูแลเรือนร่างและใบหน้าของตนเอง

อยู่เสมอเพื่อสวมบทบาทหน้าท่ีในแวดวงการบันเทิงต่อไป ซ่ึงผลข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลธิชา พันธุ์พานิช (2537) 
ท่ีว่า กลุ่มนักศึกษาหญิงของสถาบันรัฐท่ีมีชื่อเสียงมักจะเข้าร่วมการประกวดนางงาม ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมความงามท่ี

ต้องสวยและมีสมอง อีกทั้งยังสามารถทําให้สถาบันมีชื่อเสียงไปพร้อมกับความฝันของตนเองได้ด้วย 
อย่างไรก็ตาม นอกจากการดูแลเรือนร่างและใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอสิ่งท่ีสําคัญท่ีตามมานั่นคือ การประดับ

ตกแต่งทรงผมและการแต่งหน้าตามบริบทเวทีการประกวดความงามโดยเฉพาะช่วงเวลาการขึ้นบนเวทีการประกวดที่ผู้หญิง

ต่างมีกลวิธีในการสร้างและดึงดูดความสนใจของตนเองให้แก่ผู้ชมและกรรมการ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบว่า มิสยูนิเวิร์สส่วน
ใหญ่มักแต่งหน้าโทนสีเข้มประกอบไปด้วย สีน้ําตาล สีคราม สีน้ําเงิน สีส้ม สีแดงและสีฟ้า ซ่ึงจัดเป็นสีหลักของการแต่งหน้า

เวลาปรากฏอยู่บนเวที เนื่องจากเม่ืออยู่บนเวทีผู้หญิงต้องแข่งขันกับผู้เข้าประกวดหลายสิบคน ดังนั้น การแต่งหน้าเข้มจะช่วย

เสริมสร้างจุดเด่นของตัวนางงามได้ อีกท้ัง เรื่องของแสงไฟบนเวทีท่ีค่อนข้างสว่างจึงทําให้จําเป็นต้องแต่งหน้าเข้มและยังช่วย

ให้ใบหน้ามีความขึ้นกล้องโทรทัศน์เวลาถ่ายทอดสดได้ นอกจากน้ี ทรงผมก็เป็นส่วนสําคัญท่ีทําให้ผู้หญิงดูโดดเด่นกว่าผู้เข้า

ประกวดคนอ่ืน ๆ ซ่ึงมิสยูนิเวิร์สจํานวน 65 คน ส่วนใหญ่นิยมตกแต่ง “ทรงผมฟาร่า” เนื่องจากเป็นทรงผมท่ีเป็นเอกลักษณ์

ด้วยความใหญ่ของทรงผมที่มีการดัดเป็นลักษณะลอนกลมบริเวณปลายผมและด้านบนจะทําการตีโปร่งให้ดูกว้างและฟู  
ซ่ึงคุณลักษณะของทรงผมฟาร่าเป็นทรงท่ีเปิดใบหน้าชดัเจนทําให้เห็นโครงหน้าของนางงามได้กว้างขวางไร้มุมท่ีทําให้ใบหน้าดูเล็ก

มากกว่าทรงผมทรงอ่ืน ๆ ซ่ึงในปัจจุบันทรงผมดังกล่าวถูกพัฒนาให้มีลักษณะท่ีเบี่ยงข้างไปข้างใดข้างหน่ึงเพ่ือให้ดูเหมาะสม

กับยุคสมัยแต่ยังคงเอกลักษณ์ท่ีดัดลอนกลมมีความกว้างและฟูอยู่เสมอ  
นอกจากน้ี เม่ือนางงามปรากฏตัวอยู่บนเวทีสิ่งท่ีต้องแข่งขันท่ีขาดไม่ได้นั่นคือ การประกวดในรอบชุดว่ายน้ําท่ีจะต้อง

เดินอวดเรือนร่างของตนให้แก่คณะกรรมการและผู้ชมด้วยจริต ลีลา ท่าทางเฉพาะตน จากผลการศึกษาพบว่า มิสยูนิเวิร์ส 
ส่วนใหญ่มีลักษณะการเดินที่ส่ายสะโพกเล็กน้อย หมุนตัวและนํามือท้ังสองข้างไขว้ไว้ด้านหลังตัวและทําการไขว้ขาซ้อนกัน

ด้านหน้าเม่ือหยุดเดิน ซ่ึงลักษณะการเดินดังกล่าวเป็นลักษณะการเดินท่ีส่งเสริมบุคลิกภาพของตัวนางงาม เนื่องจากการเดิน
ชุดว่ายน้ําเป็นการโชว์สัดส่วนของร่างกาย ดังนั้น จําเป็นท่ีจะต้องเดินด้วยลักษณะดังกล่าวซ่ึงจะทําให้เห็นรูปร่างได้ชัดเจน 
มากขึ้น แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจพบว่า ชุดว่ายน้ําในการแข่งขันส่วนใหญ่กลับมีลักษณะเป็นชุดว่ายน้ําหนึ่งชิ้น หรือ one – piece 
swimsuit ซ่ึงจะเป็นชุดท่ีรัดรูปทั้งบริเวณส่วนกลางของร่างกายมีท้ังรูปแบบเกาะอกและสายเด่ียวโดยด้านหลังชุดจะมีการโชว์

แผ่นหลังของสาวงาม ท้ังนี้ ด้วยลักษณะชุดดังกล่าวสอดคล้องกับท่วงท่าในการแสดงรอบชุดว่ายนํ้าได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก 
ชุดท่ีรัดรูปอยู่แล้วทําให้ไม่จําเป็นต้องเดินรุนแรงหรือเดินเร็วไปเพียงแต่เดินส่ายสะโพกเล็กน้อยและนํามือไว้ด้านหลังก็สามารถ

ทําให้สาวงามสามารถมีเรือนร่างท่ีงดงามได้  

171

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



172 
 

อนึ่งว่า ในการแข่งขันรอบชุดราตรีก็เช่นเดียวกัน จากผลการศึกษาพบว่า มิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มีลักษณะการเดินที่

ส่ายสะโพกแขนตึงและขาตึงและวางมือไว้ด้านหน้าตัวหรือด้านข้างจะไม่หมุนตัวแต่ยังทําการไขว้ขาซ้อนกันสองข้างเหมือนใน

รอบชุดว่ายน้ํา ส่วนสาเหตุท่ีจําเป็นต้องเดินในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากชุดราตรีมีลักษณะท่ียาวคลุมท้ังตัวหรือบางชุดมี

ลักษณะเป็นสุ่มใหญ่และปักลวดลายทําให้ตัวนางงามจําเป็นต้องเดินส่ายสะโพกไปมาเพื่อท่ีจะได้เห็นเรือนร่างเหมือนด่ังชุดว่าย

น้ําและยังสามารถทําให้ตัวนางงามดูโดดเด่นมากข้ึนด้วยการยืนหยุดนิ่งไม่หมุนตัว ซ่ึงตัวนางงามก็จะรับรู้ถึงบุคลิกภาพในการ

เดินแต่ละรอบว่าตนเองจะต้องมีท่วงท่าในการเดินอย่างไรให้เหมาะสมสําหรับรอบชุดราตรีซ่ึงจะแตกต่างจากชุดว่ายน้ําอย่าง

เห็นได้ชัด เพราะว่าชุดราตรีมีข้อพิเศษอย่างหนึ่งคือ ชุดมีลักษณะท่ียาวอยู่เสมอจะไม่พบชุดราตรีท่ีสั้นสําหรับการประกวด

เพียงแต่จะพบเทคนิคการตกแต่งลวดลายตามลักษณะร่างกายของผู้สวมใส่หรือการใช้วัสดุท่ีมีความบางแต่ยังคงคลุมท้ัง

ร่างกายอยู่ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีว่า ชุดราตรีส่วนใหญ่ของมิสยูนิเวิร์สมีลักษณะชุดท่ียาวและเผยสัดส่วนของร่างกาย

เพียงเล็กน้อย โดยจะเป็นชุดราตรีในลักษณะที่ผ่าข้างขา โชว์หลังเป็นรูปแบบประเภทเกาะอก  
จะเห็นได้ว่า ท่วงท่า ลีลาและการแต่งกายในการแข่งขันรอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในประเด็นของ “การส่งเสริม

บุคลิกภาพหรือการพัฒนาบุคลิกภาพ”ของ Erikson (2002) ซ่ึงกล่าวไว้ว่า การพัฒนาบุคลิกภาพเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนในทุกช่วง

ชีวิตของมนุษย์ ซ่ึงการพัฒนาบุคลิกภาพน้ันไม่เพียงแต่จะพัฒนาตามความพึงพอใจของตนเองเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับสภาพในแต่

ละสังคมด้วย ดังนั้น การพัฒนาบุคลิกภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือมนุษย์มีการปฏิสัมพันธ์กับสังคมด้วยการแสดงออกท่ี

หลากหลายรูปแบบเสมือนกับเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สท่ีไม่เพียงแต่ต้องการสาวงามที่มีรูปลักษณ์สวยงามเพียงอย่างเดียว

แต่เร่ืองบุคลิกภาพจัดเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินความงามช่นเดียวกัน ท้ังนี้ท่วงท่า ลีลาการเดินในแต่ละรอบนั้นเม่ือแสดง

ออกมาจะขึ้นอยู่กับสัดสว่นของร่างกายด้วยว่ามีสัดส่วนเท่าไหร่ เนื่องจากการเดิน การออกลีลาบางคร้ังสามารถทําให้ผู้ชมหรือ

คณะกรรมการพลาดจุดท่ีเป็นข้อบกพร่องของร่างกายไปได้ ซ่ึงไม่ใช่ข้อเสียแต่กลับเป็นข้อดีในการปิดข้อบกพร่องของตนเองทํา

ให้ในปัจจุบันมีการเปิดสอนสถาบันสอนบุคลิกภาพหลายแห่งท่ัวโลกโดยเฉพาะประเทศเวเนซุเอล่า ประเทศฟิลิปปินส์และ

ประเทศไทย ซ่ึงจัดเป็นประเทศที่ชื่นชอบในการรับชมการประกวดนางงามและเชิดชูตัวนางงามเสมือนบุคคลสําคัญของชาติ

หนึ่งคนของประเทศก็ว่าได้  
นอกจากนี้ สิ่งสําคัญท่ีตัดสินตําแหน่งมิสยูนิเวิร์สอีกประการนั่นคือ รอบตอบคําถามท่ีเป็นการวัดไหวพริบปฏิภาณ

และองค์ความรู้ของแต่ละสาวงามที่จะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างมีหลักการและเหตุผลตามความเป็นจริงของแต่ละประเด็น

คําถามที่ได้รับ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่จากผลการศึกษาพบว่า มิสยูเวิร์สมักตอบคําถามเก่ียวกับแง่มุมของการกล่าวถึงตําแหน่งต่อ

ตนเองว่าสามารถช่วยอะไรสังคมได้บ้างหรือได้ตําแหน่งมาแล้วได้ทําอะไรไปแล้วบ้างและที่สําคัญคือ การกล่าวถึงเจ้าภาพการ

ประกวดในแง่มุมท่ีดี ซ่ึงเป็นการตอบคําถามในรูปแบบของการชมเจ้าภาพท่ีจัดประกวด โดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงสถานที่

ท่องเท่ียวและประชาชนท้องถ่ินเป็นสําคัญและบางคร้ังก็กล่าวคําทักทายด้วยภาษาของประเทศเจ้าภาพ 
แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ มิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักศึกษาส่งผลให้การตอบคําถามแต่ละครั้งถือเป็น

การแสดงความคิดที่สะท้อนถึงทัศนคติ/ความคิดท่ีเรียกว่าเป็น “ปัญญาชน” นั่นคือ บุคคลท่ีมีการศึกษา มีความสามารถใน
การคิด การพูดและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีปัญญาอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและประสบการณ์ ดังนั้นชี้ชัดแล้วว่าเวที

การประกวดมิสยูนิเวิร์สเป็นหนึ่งในพื้นท่ีท่ีสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มคนดังกล่าวท่ีคอยเป็นกระบอกเสียงในการพูดหรือเรียกว่า 
“Public Speaking” ซ่ึงจะมีลักษณะเป็นกลุ่มคนท่ีมีวาทศิลป์ในการพูดและจะแสดงสีหน้าท่าทางพร้อมกับแสดงอวัจนภาษา

ออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีว่า มิสยูนิเวิร์สส่วนใหญ่มักมีการพูดที่เสียงดังและฉะฉาน แสดงสีหน้า
ท่าทางเกินจริงพร้อมแสดงอวัจนภาษาออกมาระหว่างการพูดบนเวทีการประกวดและยังสอดคล้องกับบทความของ Nuuneoi 
(2015) ท่ีว่า ประเด็นการพูดในท่ีสาธารณะคือ การรู้จักผู้ฟังว่าคือใครซ่ึงจะเป็นตัวกําหนดถึงความสําเร็จของตัวเราได้เป็นอย่างดี 
อีกท้ัง ยังต้องคํานึงถึงบริบทสังคมโดยรอบว่าอยู่ในขอบเขตตรงไหนที่การพูดจะไม่สงผลกระทบในด้านลบแต่จะช่วยให้ส่งผล

กระทบในด้านบวกตามมาและส่ิงสําคัญคือ การใช้ภาษากายในการส่ือสารระหว่างการพูด ซ่ึงจะทําให้ผู้ฟังเชื่อถือและเป็นการ

สื่อสารว่าผู้พูดเข้าใจในเร่ืองนั้นจริง ๆ สําหรับสาเหตุท่ีมีลักษณะการแสดงออกดังกล่าว เนื่องจากการประกวดมิสยูนิเวิร์สต้อง

การหาบุคคลที่สื่อสารได้ดี มีความรู้และมีความม่ันใจในตนเองเพราะการพูดถือเป็นบุคลิกภาพอย่างหนึ่งท่ีสะท้อนอัตลักษณ์

ของตัวบุคคลได้ อีกท้ัง การพูดคือ การติดต่อสื่อสารท่ีต้องสื่อความหมายให้ชัดเจนตลอดจนเป็นการแสดงทันศนคติของผู้พูด
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และที่สําคัญการพูดจะต้องพูดให้ผู้อ่ืนท่ีรับฟังเกิดความรู้สึกดีและมีความเข้าใจในสิ่งท่ีต้องการสื่อสาร ดังน้ัน ตําแหน่งมิสยูนิเวิร์ส 
ส่วนใหญ่ท่ีผ่านมาจะปรากฏให้เห็นผู้มีวาทศิลป์ในการพูด รู้จักสภาวะของผู้ฟังโดยเฉพาะ “นักเรียนและนักศึกษา” ซ่ึงเป็นวัย

ของการท้าทายและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
จากข้อมูลการสรุปองค์ประกอบความงามข้างต้น ผู้วิจัยพบประเด็นหลักคือ “ค่านิยมความงามแบบอ่อนเยาว์” 

กล่าวคือ ตําแหน่งมิสยูนิเวิร์สจะมีอายุระหว่าง 17 ถึง 20 ปี ซ่ึงเป็นวัยของการเป็นนักเรียนและนักศึกษาจึงสะท้อนให้เห็นถึง

วัยวุฒิในระดับช่วงมัธยมปลายจนถึงระดับปริญญาตรีอย่างเห็นได้ชัดเจน ซ่ึงจะมีรูปแบบการเรียนท่ีหลากลายรูปแบบทั้งเรียน

ในรายวิชาท่ัวไปและเรียนตามสาขาวิชา อีกทั้ง ปัจจุบันการเรียนการสอนไม่ได้มุ่งเน้นให้เรียนภายในห้องเรียนตามเน้ือหาเพียง

อย่างเดียวแต่ยังมุ่งเน้นให้เด็กสามารถนําองค์ความรู้ในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้ ดังนั ้น จึงแสดงให้เห็นว่าเวทีการ

ประกวดมิสยูนิเวิร์สเป็นพ้ืนท่ีของ “กลุ่มปัญญาชน” ท่ีไม่เพียงแต่รักความสวยงามแต่พวกเขายังได้นําองค์ความรู้มาปรับใช้ใน

การแข่งขันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแสดงความคิดเห็นบนพื้นท่ีสาธารณะในการพูดประเด็นต่าง ๆ ของสังคมโลกอาทิเช่น 
สิทธิสตรี ความเหลื่อมล้ําทางรายได้ ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร การท่องเที่ยวหรือประเด็นในประชาคมโลกหรืออาจกล่าวต่อได้ว่า 
เวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สไม่ใช่เรื่องท่ีง่ายสําหรับผู้หญิงท่ีใครจะสามารถเข้าร่วมประกวดได้ทุกคนแต่บุคคลท่ีจะสามารถ 
เข้าร่วมประกวดได้จะต้องเป็นบุคคลท่ีพร้อมท้ังการศึกษา ความคิดและรูปร่างท่ีจะต้องต่างฝ่าฟันเข้ามาเพ่ือพิชิตตําแหน่งกับ

ผู้หญิงอีกหลายพันคน ฉะน้ัน การประกวดนางงามจึงไม่ใช่อุดมคติท่ีกลุ่มคนบางกลุ่มมองว่า   เป็นพ้ืนท่ีของการรวมกลุ่มของ

ผู้หญิงท่ีโง่เขลาหรือสวยแต่ไร้สมองดั่งคํากล่าวของสุพัตรา กอบกิจสุขสกุล (2531) ท่ีว่า ผู้หญิงที่ได้ตําแหน่งนางงามจะสามารถ

เปลี่ยนบทบาทและสถานภาพฐานะทางสังคมของผู้หญิงจากบุคคลธรรมดาสู่บุคคลสาธารณะได้ และทําให้มีโอกาสท่ีดีในชีวิต 
ท้ังด้านการประกอบอาชีพและการมีคู่ครอง ถึงแม้จะต้องชดเชยให้กับทัศนคติทางลบของคนบางกลุ่มท่ีมองว่าการประกวด

นางงามคือ “สวยแต่ไร้สมอง” อยู่ก็ตาม 
ท้ังนี้ ค่านิยมความงามดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่า ผู้หญิงกลุ่มน้ียังต้องมีการดูแลสัดส่วนร่างกายท่ีเป็นทุนทาง

กายภาพอย่างเคร่งครัดต้ังแต่การดูแลผิวกายและผิวหน้าให้ดูขาวเนียนใสตลอดจนการดูแลเรือนร่างให้ดูสมส่วน ดูแข็งแรง
เนื่องจากการประกวดมิสยูนิเวิร์สไม่เพียงแต่ประชันโฉมในการแข่งขันรอบชุดว่ายน้ําและรอบชุดราตรีเท่านั้นแต่ยังมีการเก็บตัว

ร่วมกับกองประกวดในระยะเวลามากกว่า 15 วัน ท้ังนี้ ไม่ใช่การที่เข้ามาพักผ่อนแต่ทางกองประกวดจะมีกิจกรรมท่ีใช้

พละกําลังหลายอย่างทั้งการทํากิจกรรมสาธารณกุศล การถ่าย VTR การสัมภาษณ์หรือแม้กระท่ังการซ้อมเดิน ซ้อมเต้นอย่าง

หนักหน่วงตลอดทั้งวันเพ่ือท่ีจะไปปรากฏโฉมในวันประกวดรอบตัดสินรวมถึงจะต้องมีการโฆษณาสินค้าให้กับผู้สนับสนุนหลัก

ของการประกวดท้ังเคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองสําอางและผลิตภัณฑ์ตกแต่งทรงผมจึงไม่แปลกที่จะพบว่า มิสยูนิเวิร์สจะมีรูปร่างที่

สูงตั้งแต่ 172 ถึง 177 เซนติเมตร มีผิวขาวเนียน มีผมลักษณะท่ียาวและสีน้ําตาล ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีถูกจริตกับผู้สนับสนุน

การประกวดที่ต่างนําตัวนางงามมาโฆษณาขายสินค้าตามสื่อได้อย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายอย่าง “Yamamay 
Swimwear” เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุดว่ายน้ํา และ “Sherri hill” เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าในชุดราตรีสั้น และผลิตภัณฑ์ตกแต่ง

ทรงผมอย่าง “CHI” ซ่ึงเป็นผู้สนับสนุนหลักตลอดท้ังการประกวด ดังน้ัน จึงไม่แปลกที่จะเห็นรูปลักษณ์ของมิสยูนิเวิร์สมี

ลักษณะใบหน้ารูปสามเหลี่ยม ตาสองชั้นและมีดวงสีน้ําตาล จมูกโด่ง มีริมฝีปากท่ีหนาและมีฟันขาวเรียงยาว ซ่ึงเป็น

คุณลักษณะของค่านิยมความงามตะวันตกซ่ึงสอดคล้องตามความต้องการของกองประกวดอย่างเต็มรูปแบบหรืออาจกล่าวต่อ

ได้อีกว่า เวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สเป็นอุตสาหกรรมการประกวดความงามท่ีอยู่ในสังคมแบบทุนนิยมผนวกกับอุดมคติความงาม

ของผู้หญิงท่ีมักใช้ร่างกายที่เป็นทุนทางกายภาพสรรค์สร้างพัฒนาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยมีความเชื่อว่า พ้ืนท่ีตรงนั้นมีคุณค่า

และมูลค่าท่ีทําให้ผู้หญิงสามารถมีจุดยืนได้หรือเรียกว่า “การผันเปล่ียนสู่ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ” ดั่งคํากล่าวของ 
P. Bourdieu (1986, p. 245 อ้างถึงใน กชกรณ์ เสรีฉันทฤกษ์, 2551, น. 43) ท่ีว่า การสะสมและการพัฒนาทุนในร่างกายถือ

เป็นเรื่องที่ดูเสี่ยงต่อการขาดทุนและสูญเสียมากกว่าทุนอื่น ๆ แต่ชนชั้นนําในสังคมยังคงนิยมที่จะลงทุนผ่านร่างกายมากกว่า

เนื่องจาก “ทุนทางกายภาพ”เป็นสิ่งท่ีดูเป็นธรรมชาติและสมจริงมากที่สุด ร่างกายจึงเป็นวัตถุดิบสําคัญในการอธิบายความงาม

และไม่งามในปัจจุบัน 
หรืออาจกล่าวได้ว่า ผู้หญิงบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สได้พัฒนาร่างกายของตนเองให้เป็นไปตามความต้องการ

ของเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สทุกประการต้ังแต่การออกกําลังกายให้มีสัดส่วนท้ังการทําให้มีสะโพกท่ีผาย หน้าอกท่ีนูน  
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เอวท่ีคอด รักษาผิวหน้าและผิวกาย ฝึกแต่งหน้า ทําผม การเดิน การพูด ซ่ึงเป็นการพัฒนาท่ีเป็นไปตามรูปแบบความงามของ

สังคมตะวันตกอย่างครบวงจร โดยความงามท่ีพัฒนาดังกล่าวยังนําไปผูกติดกับเรื่องของสินค้าและบริการท่ีผู้ผลิตนําไปหา

ผลประโยชน์เข้าสู่องค์กรซ่ึงสะท้อนให้เห็นแล้ววา่ ผู้หญิงไม่มีการต่อรองอํานาจใด ๆ ท้ังสิ้น ในการตกอยู่ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมของผู้ชาย 
หากพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว ค่านิยมความงามแบบอ่อนเยาว์บนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สต้ังแต่ปี พ.ศ. 2495 

ถึง พ.ศ. 2560 ล้วนสอดแทรกความงามด้วยการเป็นสาววัยรุ่นท่ีสะท้อนถึงการเป็นปัญญาชนโดยมีรูปลักษณ์ภายนอกเป็นไป

ตามอุดมคติความงามแบบตะวันตกท้ังปวง รวมท้ังลักษณะการแสดงออกท่ีล้วนเป็นไปความต้องการของผู้ผลิตหรือผู้มีอํานาจ

ท่ีต้องการความงามในลักษณะดังกล่าวเพื่อเข้าสู่การเป็นภาพลักษณ์ของความงามระดับโลกสืบไป แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบ

ความงามท่ีถูกกําหนดข้ึนมาเป็นเพียงความงามที่ถูกสร้างจากผู้มีอํานาจหรือชนชั้นกลางที่เป็นเพศชายเพื่อขูดรีดผลประโยชน์

เข้าสู่องค์กรหรือธุรกิจของตนเอง จึงทําให้ในปัจจุบันผู้หญิงท่ัวโลกต่างต้องการมีหุ่นท่ีดี (ผอม) มีผิวขาว มีหน้าอก มีสะโพกและ

ท่ีสําคัญจะกําจัดความไม่งามออกไปด้วยการบริการผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วน ผลิตภัณฑ์ความงาม การบริการคลินิกศัลยกรรม 
เป็นต้น อีกทั้ง ประเด็นเรื่องความงามในระบบสังคมชายเป็นใหญ่ไม่เพียงแต่ผู้ผลิตเท่านั้นท่ีมีอํานาจแต่ยังพบเห็น “ชนชั้นกลาง”  
ในฐานะผู้บริโภคที่มีส่วนในการสร้างค่านิยมความงามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินไปชมการประกวด ซ้ือต๋ัวบัตรชม

การประกวดหรือแม้กระทั่งการเป็นส่วนหนึ่งของการโหวตนางงามที่ชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตและทางแอปพลิเคชั่น

ท่ีมีเพียงชนชั้นกลางที่สามารถปฏิบัติและเข้าถึงได้ ซ่ึงเป็นการกระทํารูปแบบหน่ึงที่สามารถเข้าถึงความงามที่ตนเองช่ืนชอบได้

อย่างง่ายดายจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าแปลกเสียเท่าไหร่ท่ีรูปแบบความงามของผู้หญิงจะถูกควบคุมในสังคมชายเป็นใหญ่และยังคง

เป็นในลักษณะดังกล่าวอยู่เสมอ      
 ด้วยองค์ประกอบความงามทั้ง 4 รูปแบบได้แก่ ความงามทางกายภาพ ความงามจากจริตจะก้าน ความงามจาก

ภายนอกและความงามทางความรู้ความสามารถสําหรับเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สจัดเป็นพ้ืนท่ีของการสร้างและผลิตซํ้า

ค่านิยมหรือมายาคติความงามของผู้หญิงท่ีถูกปฏิบัติสืบทอดกันมาถึง 65 ปี ท่ีผู้หญิงมีความอ่อนเยาว์ ดูไม่สูงอายุและยังเป็น

บุคคลท่ีเป็นปัญญาชนผู้มีความรู้ความสามารถ ซ่ึงลักษณะความงามดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอุดมคติความงามแบบ

ตะวันตกที่อยู่ภายใต้ระบบปิตาธิปไตยและระบบทุนนิยมที่สามารถทําให้ผู้หญิงกลายเป็นวัตถุแห่งการจับจ้องเพ่ือกดขี่ผู้หญิง

อย่างชัดเจน ดังนั้น ชี้ชัดให้เห็นแล้วว่า ค่านิยมความงามแบบอ่อนเยาว์ท่ีแฝงไปด้วยอุดมคติความงามแบบตะวันตกยังคงมี

อิทธิพลในการนิยามผู้หญิงท่ีสวยและไม่สวยในปัจจุบันด้วยการถูกทําให้เป็นสากลโดยรับรู้ท่ัวกันว่าคือ “ความงาม” ถึงแม้
นิยามความงามจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมก็ตาม แต่ท้ายที่แล้วสุด นิยามความงามท่ีเกิดข้ึนยังคงแฝงไปด้วย

อํานาจของผู้ชายในการกําหนดรูปแบบความงามอยู่หรือกล่าวได้อีกประการหน่ึงว่า ผู้หญิงบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส  
อยู่ภายใต้กรอบมายาคติท่ีเรียกว่า ความงามแบบตะวันตกท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความงามที่จับต้องไม่ได้และถูกเชื่อมโยงไปถึง

ประเด็นเรื่องร่างกายและทุนทางกายภาพซึ่งเป็นความงามท่ีท่ีจับต้องได้และมีคุณค่าในสังคมมวลชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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แบบทุนนิยมของผู้ชาย 
หากพิจารณาอย่างถ่องแท้แล้ว ค่านิยมความงามแบบอ่อนเยาว์บนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สต้ังแต่ปี พ.ศ. 2495 

ถึง พ.ศ. 2560 ล้วนสอดแทรกความงามด้วยการเป็นสาววัยรุ่นท่ีสะท้อนถึงการเป็นปัญญาชนโดยมีรูปลักษณ์ภายนอกเป็นไป

ตามอุดมคติความงามแบบตะวันตกท้ังปวง รวมท้ังลักษณะการแสดงออกท่ีล้วนเป็นไปความต้องการของผู้ผลิตหรือผู้มีอํานาจ

ท่ีต้องการความงามในลักษณะดังกล่าวเพื่อเข้าสู่การเป็นภาพลักษณ์ของความงามระดับโลกสืบไป แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบ

ความงามท่ีถูกกําหนดข้ึนมาเป็นเพียงความงามที่ถูกสร้างจากผู้มีอํานาจหรือชนชั้นกลางที่เป็นเพศชายเพื่อขูดรีดผลประโยชน์

เข้าสู่องค์กรหรือธุรกิจของตนเอง จึงทําให้ในปัจจุบันผู้หญิงท่ัวโลกต่างต้องการมีหุ่นท่ีดี (ผอม) มีผิวขาว มีหน้าอก มีสะโพกและ

ท่ีสําคัญจะกําจัดความไม่งามออกไปด้วยการบริการผลิตภัณฑ์ยาลดความอ้วน ผลิตภัณฑ์ความงาม การบริการคลินิกศัลยกรรม 
เป็นต้น อีกทั้ง ประเด็นเรื่องความงามในระบบสังคมชายเป็นใหญ่ไม่เพียงแต่ผู้ผลิตเท่านั้นท่ีมีอํานาจแต่ยังพบเห็น “ชนชั้นกลาง”  
ในฐานะผู้บริโภคท่ีมีส่วนในการสร้างค่านิยมความงามขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินไปชมการประกวด ซ้ือต๋ัวบัตรชม

การประกวดหรือแม้กระทั่งการเป็นส่วนหนึ่งของการโหวตนางงามที่ชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตและทางแอปพลิเคชั่น

ท่ีมีเพียงชนชั้นกลางท่ีสามารถปฏิบัติและเข้าถึงได้ ซ่ึงเป็นการกระทํารูปแบบหน่ึงที่สามารถเข้าถึงความงามที่ตนเองช่ืนชอบได้

อย่างง่ายดายจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีน่าแปลกเสียเท่าไหร่ท่ีรูปแบบความงามของผู้หญิงจะถูกควบคุมในสังคมชายเป็นใหญ่และยังคง

เป็นในลักษณะดังกล่าวอยู่เสมอ      
 ด้วยองค์ประกอบความงามท้ัง 4 รูปแบบได้แก่ ความงามทางกายภาพ ความงามจากจริตจะก้าน ความงามจาก

ภายนอกและความงามทางความรู้ความสามารถสําหรับเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์สจัดเป็นพ้ืนท่ีของการสร้างและผลิตซํ้า

ค่านิยมหรือมายาคติความงามของผู้หญิงท่ีถูกปฏิบัติสืบทอดกันมาถึง 65 ปี ท่ีผู้หญิงมีความอ่อนเยาว์ ดูไม่สูงอายุและยังเป็น

บุคคลท่ีเป็นปัญญาชนผู้มีความรู้ความสามารถ ซ่ึงลักษณะความงามดังกล่าวมีความสอดคล้องกับอุดมคติความงามแบบ

ตะวันตกท่ีอยู่ภายใต้ระบบปิตาธิปไตยและระบบทุนนิยมที่สามารถทําให้ผู้หญิงกลายเป็นวัตถุแห่งการจับจ้องเพ่ือกดขี่ผู้หญิง

อย่างชัดเจน ดังนั้น ชี้ชัดให้เห็นแล้วว่า ค่านิยมความงามแบบอ่อนเยาว์ท่ีแฝงไปด้วยอุดมคติความงามแบบตะวันตกยังคงมี

อิทธิพลในการนิยามผู้หญิงท่ีสวยและไม่สวยในปัจจุบันด้วยการถูกทําให้เป็นสากลโดยรับรู้ท่ัวกันว่าคือ “ความงาม” ถึงแม้
นิยามความงามจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพสังคมก็ตาม แต่ท้ายที่แล้วสุด นิยามความงามท่ีเกิดข้ึนยังคงแฝงไปด้วย

อํานาจของผู้ชายในการกําหนดรูปแบบความงามอยู่หรือกล่าวได้อีกประการหน่ึงว่า ผู้หญิงบนเวทีการประกวดมิสยูนิเวิร์ส  
อยู่ภายใต้กรอบมายาคติท่ีเรียกว่า ความงามแบบตะวันตกท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความงามที่จับต้องไม่ได้และถูกเชื่อมโยงไปถึง

ประเด็นเรื่องร่างกายและทุนทางกายภาพซึ่งเป็นความงามท่ีท่ีจับต้องได้และมีคุณค่าในสังคมมวลชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านอาหาร

บันเทิง และ 2) เพ่ือศึกษาข้อจํากัดของการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิงในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีวิทยาการศึกษาปรากฏการณ์ ร่วมกับเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์

ผู้ประกอบการและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการวางแผนการตลาดธุรกิจร้านอาหารบันเทิงในอําเภอหัวหิน ท้ังหมด 12 คน จาก
ร้านอาหารจํานวน 6 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ธุรกิจร้านอาหารบันเทิงมีการการใช้ช่องทางการโฆษณาผ่านสังคมออนไลน์ท่ี

คล้ายคลึงกัน ได้แก่ เฟซบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) และอินสตราแกรม (Instagram) สําหรับการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะ

ใช้ป้ายประกาศขนาดกลางและใบปลิวติดตามสถานท่ีต่างๆ รวมถึงการตลาดแบบปากต่อปากของพนักงานในร้าน การส่งเสริม
การขายในช่วงแรก ร้านมีการจัดโปรโมชั่นส่วนลดอาหารและเคร่ืองด่ืมซ่ึงในขณะเดียวกันร้านอาหารที่อยู่ห่างจากแหล่ง

ท่องเที่ยวมีการใช้พนักงานท่ีเป็นผู้หญิง แต่บางร้านจะใช้ผู้ชายมากกว่า เนื่องจากสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างว่องไวและการ

ทํากิจกรรมทางการตลาดของทั้ง 6 ร้าน มีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันคือการจัดคอนเสิร์ตและการจัดเทศกาลท่ี

เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย สําหรับข้อจํากัดของธุรกิจร้านอาหารบันเทิงในพ้ืนท่ีขนาดเล็กยังไม่สามารถบรรจุจํานวนลูกค้าได้ 
พร้อมปัญหาด้านการแข่งขันกันระหว่างร้านอาหารท่ีมีการกําหนดอัตราค่าบริการใกล้เคียงกัน ตลอดจนการสื่อสารกับกลุ่ม

ลูกค้าชาวต่างชาติท่ีพนักงานที่ไม่สามารถสื่อได้อย่างมืออาชีพ ส่งผลให้สญูเสียกลุ่มลูกค้าท่ีมาใช้บริการเป็นจํานวนมาก 
คําสําคัญ การสื่อสารการตลาดบูรณาการ ธุรกิจร้านอาหารบันเทิง 
 

Abstract 
 
 This research aims to 1) study the integrated marketing of the entertainment restaurant business,  

2) to study the limitations of integrated marketing strategies of the entertainment restaurant business in 
Hua Hin, Prachuap Khiri Khan Province. It is a qualitative research using phenomenology. Data were 
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collected by interviewing with 12 entrepreneurs and those involved in marketing planning, 6 
entertainment restaurants business in Hua Hin area. The research found that entertainment restaurant 
businesses are using similar social media channels, Facebook, Line and Instagram. For most public 
relations, medium-size sign boards and flyers are used including the viral marketing of employees in the 
restaurant. Promotion in early stages, the restaurant offers discounts on food and beverages, while at the 
same time, restaurants that are away from the tourist attraction employ a female employee. But some 
men will use more due to their ability to perform their duties quickly and the marketing activities of all 6 
restaurants, the same activities are being organized, such as concerts and festivals related to Thai culture. 
For the restriction of entertainment restaurant business, entertainment is small areas can not contain the 
number of customers. The competition between restaurants with similar tariffs. It also communicates with 
foreign clients that employees cannot communicate professionally. As a result, the loss of many customers. 
 
Keywords: integrated marketing communication, entertainment restaurant business 
 

บทนํา 
 

ความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันธุรกิจการบริการมีหลากหลายรูปแบบกระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาค ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐบาลได้เล็งเห็น

ความสําคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการไทยให้มีความเข้มแข็ง จึงได้เร่งพัฒนาคุณภาพพร้อมกับการยกระดับมาตรฐาน

การบริการไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่สามารถขับเคลื่อนการเปิดการค้าเสรีได้อย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึงกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้าได้พิจารณาธุรกิจบริการท่ีอยู่ในกลุ่มสาขาบริการท่ีสําคัญ (Priority Sectors) ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 
(AFAS : Asean Frameworks Agreement on Service) โดยธุรกิจบริการท่ีเกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพและด้านการ

ท่องเท่ียว เป็นกลุ่มธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพในการเติบโต รวมทั้งธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดย่อมจําเป็นต้องมีการ

ส่งเสริมในเรื่องการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับของผู้ใช้บริการ อาทิ ธุรกิจร้านอาหารหรือ

ภัตตาคาร ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานกํากับคุณภาพของอาหาร โดยใช้เป็นเครื่องมือสําหรับการตรวจสอบระดับกระบวนการ

บริการอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้ธุรกิจมีความระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการและตอบข้อสงสัยต่างๆ ของ
ผู้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงจะเป็นแนวทางการสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน สามารถพัฒนาต่อยอดสู่มาตรฐานคุณภาพใน

ระดับสากล (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, 2561) 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้สํารวจยอดขาย โดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวม 5,275 แห่ง จากสถานประกอบการท่ี

จําหน่ายสินค้าปลีกและบริการทั่วประเทศ ท้ังสิ้นประมาณ 1.2 ล้านแห่ง ผลการสํารวจพบว่า ไตรมาส 2 ภาพรวมของธุรกิจทั่ว

ประเทศขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 17.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2553 โดยธุรกิจทุกประเภทมีมูลค่ารายรับเพ่ิมขึ้น

โดยเฉพาะธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ในขณะที่รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า 
ธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย จํานวน 61,760 ราย สร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้ม

การเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจร้านอาหารของคนไทยส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาด
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ย่อมท่ียังมีข้อจํากัดในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน อีกท้ังปัญหาการขาดกระบวนการบริหารจัดการท่ีมีลําดับข้ันตอนการ

ตรวจสอบมาตรฐานที่ชัดเจนท้ังมิติทรัพยากรมนุษย์และมิติทางการตลาด ส่งผลให้ผู้ประกอบการจํานวนมากไม่สามารถพัฒนา

คุณภาพของธุรกิจได้ (ผู้จัดการออนไลน์, 2561) ธุรกิจร้านอาหารเป็นกระบวนการขายสินค้าและบริการควบคู่กันไป ซ่ึงเป็นอีก

หนึ่งประเภทธุรกิจท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากมีความเกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชากรทุกภูมิภาค 
ผู้ประกอบการจํานวนมากตัดสินใจท่ีจะเลือกดําเนินกิจการและอาจกําลังพบกับอุปสรรคท่ีนําไปสู่ความล้มละลายของกิจการ 
อันเนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูงขึ้นตามปัจจัยทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการจําเป็นต้องศึกษาข้อมูลและการเรียนรู้กลยุทธ์

ทางการแข่งขันรอบด้านก่อนเปิดกิจการ ในส่วนของเงินลงทุนข้ึนอยู่กับขนาดของกิจการ โดยส่วนใหญ่จะเริ่มจากกิจการขนาดเล็ก

เพ่ือหาประสบการณ์ก่อนท่ีจะขยายกิจการไปยังพ้ืนท่ีต่างๆ ตามลําดับ ซ่ึงผลสํารวจพบว่ามีผู้ประกอบกิจการประเภทร้านอาหารและ

เครื่องด่ืมรายใหม่จดทะเบียนพาณิชย์จํานวน มากถึง 1,533 ราย (สํานักรายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์, 2561) 
ธุรกิจร้านอาหารจํานวนมากภายในอําเภอหัวหิน ยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจบริการท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่เขตเทศบาล

เมืองหัวหินในช่วงเทศกาลสําคัญต่างๆ ซ่ึงธุรกิจร้านอาหารมีการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมให้กับขนาดของกิจการตน

เป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากต่อการแข่งขัน คุณภาพของรายอาหาร ชื่อเสียงของร้าน และบรรยากาศแวดล้อมท่ีดีคงไม่เพียงพอ 
สําหรับการประชาสัมพันธ์ธุรกิจร้านอาหารท่ีเหมาะสมจะสามารถเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการตามความคาดหวังได้ โดย
ผู้ประกอบการจําเป็นต้องสร้างกิจกรรมหรือประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ให้แก่ผู้รบับริการ (จิระศักดิ์ ปิ่นทอง และคณะ, 2559)  

จากกรณีศึกษาจึงพบว่าธุรกิจร้านอาหารบันเทิงเป็นการดําเนินธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์โดยเพิ่มดนตรีเข้ามาเป็น

องค์ประกอบของร้านเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้า ตลอดจนการใช้เทคนิคทางการตลาดในรูปแบบการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย 
โดยอาศัยวิธีการสนับสนุนด้วยเคร่ืองมือทางการตลาดแบบบูรณาการ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการสื่อสาร

การตลาดบูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิง กรณีศึกษาอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางการประเมิน

ศักยภาพของกิจการและการพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนท่ีและการก้าวเข้าสู่การแข่งขันได้

อย่างม่ันคง 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาแนวทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิงอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
2. เ พ่ือศึกษาข้อจํากัดของการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิงอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
1. ธุรกิจร้านอาหาร 

ร้านอาหาร หมายถึง ธุรกิจบริการจําหน่ายอาหารท่ีปรุงสําเร็จ และยังสามารนํากลับบ้านบริโภคต่อท่ีบ้านได้ 
โดยจําแนกประเภทร้านอาหารตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 1) ห้องอาหารในโรงแรม 
หมายถึง ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในโรงแรม 2) ภัตตาคาร หมายถึง ร้านอาหารขนาดใหญ่ 2 คูหาขึ้นไป โดยส่วนมากจะตั้งอยู่ภายใน

อาคาร มีพนักงานแต่งกายด้วยเครื่องแบบท่ีเป็นทางการดูมีความน่าเชื่อถือ 3) สวนอาหาร หมายถึง ร้านอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ 
สามารถรับประทานอาหารภายนอกอาคาร 4) ร้านอาหารท่ัวไป หมายถึง มีขนาดเล็ก 1 – 2 คูหา ท่ีรับประทานอาหารภายใน
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อาคารส่วนใหญ่มีรายกายอาหารท้องถ่ินหลากหลายประเภท 5) ร้านเครื่องดื่มและขนมหวาน หมายถึง สถานท่ีจําหน่ายเฉพาะ

รายการเครื่องดื่มขนมหวานต่างๆ รวมถึงกลุ่มของอาหารว่างที่มีรสหวาน อาทิไอศกรีมรสชาติต่างๆ (รัฐวิทย์ ทองภักดี, 2555) 
2. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

คําจํากัดความของแนวคิดการสื่อสารแบบบูรณาการถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายน้ัน ซ่ึงผู้นิยามคําศัพท์ปฏิบัติการอย่าง 
ชูลซ์ (Singh, 2005) ได้ให้ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการพัฒนาด้วยการนําเอา

การสื่อสารหลากหลายรูปแบบเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า โดยเป้าหมายของการสื่อสารการตลาดที่ดีจะต้องคํานึงถึงจุดติดต่อการ

สื่อสารระหว่างตราสินค้า ท่ีเปรียบเสมือนช่องทางการสื่อสารอันทรงประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือการสื่อสารทุก

รูปแบบท่ีลูกค้าอาจเปิดรับได้ง่าย โดยกระบวนการของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะเร่ิมต้นท่ีลูกค้าท่ีคาดหวังมาก่อน 
จากนั้นจึงนําไปสู่การตัดสินใจและระบุถึงรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ตามความคาดหวังของลูกค้าต่อไป (ชลาลัย 
นาควิไล, 2545) นอกจากนี้เครื่องการสื่อสารการตลาดที่มีความหลากหลายยังคงถูกนํามาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร  และการเตือนความทรงจําหรือกระตุ้นกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (อรชร มณีสงฆ์, 2549)  สามารถจําแนกออกเป็น 6 
ประเภท ดังนี้  (1) การโฆษณาเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่จัดทําข้ึนมา เพื่อสนับสนุนการขายควบคู่กับการเพิ่มกําไร โดย
จะต้องแนะนําผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน  (2) การประชาสัมพันธ์เป็นหน่ึงในกลยุทธ์การตลาดที่มีบทบาทมากขึ้นกับ

ชีวิตประจําวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสริมเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตราสินค้าทางตรงและทางอ้อม (3) การส่งเสริม
การขายเป็นการทําการตลาดเพื่อจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการขายที่เร็วข้ึน (4) การขายโดยใช้บุคคลเป็นการสื่อสารทาง

การตลาดผ่านพนักงานขายมักจะถูกใช้กับสินค้าท่ีมีรายละเอียดการใช้งานที่ซับซ้อน (5) การส่ือสารการตลาดทางตรงเป็นการ

ทําการตลาดโดยการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และ (6) การทํากิจกรรมทางการตลาดสามารถเป็นตัวกระตุ้นความต้องการซ้ือ

ของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยใช้กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและสัมผัสกับสินค้ามากข้ึน  
3. ธุรกิจบันเทิงในอําเภอหัวหิน  

การประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านมุมมองของนักท่องเท่ียวท่ี

ตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สามารถเดินทางมาทํากิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดท้ังปี เนื่องจาก
ระยะทางท่ีสามารถเดินทางจากกรุเทพมหานครใช้ระยะเวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมง รวมถึงความพร้อมของธุรกิจบริการและส่ิงอํานวย

ความสะดวกท่ีมีความหลากหลายในแต่ละกิจกรรม เช่น การจัดนําเท่ียว ท่ีพักแรม ยาพาหนะรับ-ส่ง ร้านของฝากของท่ีระลึก 
อาหารริมทาง เป็นต้น รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีประเภทบาร์หรือไนท์คลับ ท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเท่ียวชาว

ไทยและชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการยังคงรับฟังความคิดเห็นเพื่อนําไปใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการอย่างต่อเนื่อง 
โดยเริ่มต้นจากการแบ่งสัดส่วนของพ้ืนที่สําหรับการพบปะพูดคุยโดยเฉพาะ พ้ืนท่ีสูบบุหรี่ และพ้ืนท่ีเต้นรํา พร้อมกับการเพ่ิม

จํานวนโต๊ะ เก้าอ้ี ห้องน้ํา และพนักงานทําความสะอาด นอกจากนี้ การคัดเลือกบทเพลงบรรเลงและเพลงขับร้องจากศิลปิน

จะต้องคํานึงถึงความร่วมสมัย จึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้มากย่ิงขึ้น (พิทักษ์ ศิริวงศ์ และคณะ, 2553) 
อย่างไรก็ตามการให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการร้านอาหารบันเทิง สามารถศึกษา

ต้นแบบของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จภายในพื้นท่ีท่ีเปิดบริการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี หรือร้านอาหารที่มีสินค้าและ

บริการในรูปแบบใกล้เคียง เช่น การลดราคาพิเศษตามวันหรือเวลาท่ีกําหนด การให้สิทธิพิเศษแก่สุภาพสตรี การมอบเค้กวันเกิด 
การจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องท่ีมีชื่อเสียงจากค่ายเพลงดัง เป็นต้น (จิระศักดิ์ ปิ่นทอง และคณะ, 2559) 
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อาคารส่วนใหญ่มีรายกายอาหารท้องถ่ินหลากหลายประเภท 5) ร้านเครื่องด่ืมและขนมหวาน หมายถึง สถานท่ีจําหน่ายเฉพาะ

รายการเครื่องดื่มขนมหวานต่างๆ รวมถึงกลุ่มของอาหารว่างที่มีรสหวาน อาทิไอศกรีมรสชาติต่างๆ (รัฐวิทย์ ทองภักดี, 2555) 
2. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

คําจํากัดความของแนวคิดการสื่อสารแบบบูรณาการถูกนําไปใช้อย่างแพร่หลายนั้น ซ่ึงผู้นิยามคําศัพท์ปฏิบัติการอย่าง 
ชูลซ์ (Singh, 2005) ได้ให้ความหมายของการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการพัฒนาด้วยการนําเอา

การสื่อสารหลากหลายรูปแบบเพื่อโน้มน้าวใจลูกค้า โดยเป้าหมายของการสื่อสารการตลาดที่ดีจะต้องคํานึงถึงจุดติดต่อการ

สื่อสารระหว่างตราสินค้า ท่ีเปรียบเสมือนช่องทางการสื่อสารอันทรงประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือการสื่อสารทุก

รูปแบบท่ีลูกค้าอาจเปิดรับได้ง่าย โดยกระบวนการของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการจะเร่ิมต้นท่ีลูกค้าท่ีคาดหวังมาก่อน 
จากนั้นจึงนําไปสู่การตัดสินใจและระบุถึงรูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ตามความคาดหวังของลูกค้าต่อไป (ชลาลัย 
นาควิไล, 2545) นอกจากนี้เครื่องการสื่อสารการตลาดที่มีความหลากหลายยังคงถูกนํามาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร  และการเตือนความทรงจําหรือกระตุ้นกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (อรชร มณีสงฆ์, 2549)  สามารถจําแนกออกเป็น 6 
ประเภท ดังนี้  (1) การโฆษณาเป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีจัดทําข้ึนมา เพื่อสนับสนุนการขายควบคู่กับการเพิ่มกําไร โดย
จะต้องแนะนําผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึน  (2) การประชาสัมพันธ์เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดที่มีบทบาทมากขึ้นกับ

ชีวิตประจําวันของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสริมเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ตราสินค้าทางตรงและทางอ้อม (3) การส่งเสริม
การขายเป็นการทําการตลาดเพื่อจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการขายที่เร็วขึ้น (4) การขายโดยใช้บุคคลเป็นการสื่อสารทาง

การตลาดผ่านพนักงานขายมักจะถูกใช้กับสินค้าท่ีมีรายละเอียดการใช้งานที่ซับซ้อน (5) การสื่อสารการตลาดทางตรงเป็นการ

ทําการตลาดโดยการติดต่อกับลูกค้าโดยตรง และ (6) การทํากิจกรรมทางการตลาดสามารถเป็นตัวกระตุ้นความต้องการซ้ือ

ของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยใช้กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ลูกค้ามีส่วนร่วมและสัมผัสกับสินค้ามากข้ึน  
3. ธุรกิจบันเทิงในอําเภอหัวหิน  

การประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านมุมมองของนักท่องเท่ียวท่ี

ตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ สามารถเดินทางมาทํากิจกรรมต่างๆ ได้ตลอดท้ังปี เนื่องจาก
ระยะทางท่ีสามารถเดินทางจากกรุเทพมหานครใช้ระยะเวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมง รวมถึงความพร้อมของธุรกิจบริการและส่ิงอํานวย

ความสะดวกท่ีมีความหลากหลายในแต่ละกิจกรรม เช่น การจัดนําเท่ียว ท่ีพักแรม ยาพาหนะรับ-ส่ง ร้านของฝากของท่ีระลึก 
อาหารริมทาง เป็นต้น รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีประเภทบาร์หรือไนท์คลับ ท่ีได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาว

ไทยและชาวต่างชาติ ผู้ประกอบการยังคงรับฟังความคิดเห็นเพื่อนําไปใช้แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริการอย่างต่อเนื่อง 
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ระเบยีบวิธีการศึกษาวิจัย  
 

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การวิจัยเรื่อง “แนวทางการสื่อสารการตลาดบูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิง กรณีศึกษาอําเภอหัวหิน 
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เพ่ือนําข้อค้นพบจากขอบเขตพื้นท่ีขนาดกลางเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจเครือข่าย (ญาณิศา ทองยุทธการ และระชานนท์ ทวีผล, 
2560) โดยการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) จากกลุ่มเจ้าของกิจการ (Owner) และกลุ่มผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
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(1) ร้านเก็ตไอเดีย บาร์ (2) ร้านอินฟิน หัวหิน 51 (3) ร้านระรื่นชื่นบาร์หัวหิน (4) ร้านเคลิ้ม (5) ร้านเรสซ่ิงบาร์หัวหิน และ  
(6) ร้านมุมเดิม นอกจากนี้ ผู้วิจัยใช้การบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field Note) พร้อมกับสร้างแนวคําถามแบบก่ึงโครงสร้างปลายเปิด 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และใช้เคร่ืองมือบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ ถอดข้อมูลเสียงท่ีได้ให้อยู่ในรูปของข้อความ ตัวผู้วิจัยนับว่า
เป็นเครื่องมือสําคัญในการเก็บข้อมูลภาคสนาม เนื่องจากเป็นผู้ใช้วิจารณญาณ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมท้ังเป็นผู้บันทึกผล

และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากผู้ให้ข้อมูลหลักตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ในการกําหนดนโยบายทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารบันเทิง ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
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ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 

1. ผลการศึกษาวิจัย  
1.1 แนวทางการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิงอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 รูปการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิง  
 โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้บุคคล กิจกรรมการตลาดพิเศษ 

เก็ตไอเดีย      
อินฟิน      

ระรื่นชื่นบาร์      
เคลิ้ม      

เรสซ่ิงบาร์      
มุมเดิม      

 
1.1.1 การโฆษณาของสถานประกอบการมีความคล้ายคลึงกันในด้านการการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการ

ประชาสัมพันธ์ร้าน ซ่ึงมีเนื้อหาเก่ียวกับรายการอาหารต่างๆ และเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์หลากหลายย่ีห้อ ได้แก่ (1) เฟซบุ๊ค 
(Facebook) สําหรับกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่ติดกดตามร้าน ท่ีมีสื่อสังคนออนไลน์ท่ีมีผู้ใช้เป็นจํานวนมาก (2) ไลน์ (Line) สําหรับ

ลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกสามารถสอบถามและโต้ตอบผ่านผู้ดูแลระบบได้โดยตรง และ (3) อินตราแกรม (Instagram) สําหรับใช้ลง

รูปโฆษณาและกิจกรรมความบันเทิงของลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการ 
1.1.2 การประชาสัมพันธ์ของร้านอาหารบันเทิงส่วนใหญ่จะเลือกใช้ป้ายประกาศขนาดกลางและใบปลิวติดตาม

สถานท่ีต่างๆ รวมถึงการใช้ใบปลิวเป็นภาษาต่างประเทศตดิตามสถานที่ท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน รวมท้ังการใช้

การประชาสัมพันธ์แบบบอกต่อปากของพนักงานภายในร้านเพื่อขยายข้อมูลการบริการอย่างละเอียดชัดเจน ซ่ึงพนักงานจะรู้

ต้องทบทวนความรู้เกี่ยวกับรายการอาหารและเคร่ืองดื่ม ตลอดจนการจดจําเนื้อหาของกิจกรรมการส่งเสริมการขายในแต่ละ

สัปดาห์และบอกต่อกันระหว่างกลุ่มพนักงานในแต่ละวัน  
1.1.3 การส่งเสริมการขายของร้านอาหารบันเทิงในช่วงแรกของร้านมีการจัดโปรโมชั่นท่ีเกี่ยวกับการให้ส่วนลด

อาหารและเครื่องดื่ม อีกท้ังผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะนําเสนอโปรโมช่ันเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลล์ควบคู่กับอาหาร  
แต่สําหรับบางร้านจะมีการส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นไปทางเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์แต่ละประเภทให้มีความแตกต่างของราคา 
รวมถึงมีการใช้คูปองสว่นลดสําหรับลูกค้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ และยังมีการแจกของสมนาคุณตาม

เงื่อนไขของร้าน อาทิ เม่ือสั่งเครื่องด่ืมในราคา 2,000 บาทขึ้นไป ทางร้านจะมีค็อกเทลรสชาติใดก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 
1.1.4 การขายโดยใช้บุคคลมีความแตกต่างกันไปตามจํานวนของพนักงานของแต่ละแหล่ง สําหรับบางร้านจะมี

จํานวนพนักงานท่ีเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซ่ึงจะมาให้บริการในลักษณะของพริตตี้หรือเรียกว่า “สาวเชียร์เบียร์” เน่ืองจาก

ทําเลท่ีตั้งของทางร้านอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว การใช้พริตตี้หรือสาวเชียร์เบียร์เพ่ือกระตุ้นกลุ่มลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณน้ันได้ 
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อาหารและเครื่องด่ืม อีกท้ังผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะนําเสนอโปรโมช่ันเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ควบคู่กับอาหาร  
แต่สําหรับบางร้านจะมีการส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นไปทางเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์แต่ละประเภทให้มีความแตกต่างของราคา 
รวมถึงมีการใช้คูปองสว่นลดสําหรับลูกค้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการ และยังมีการแจกของสมนาคุณตาม

เงื่อนไขของร้าน อาทิ เม่ือสั่งเครื่องด่ืมในราคา 2,000 บาทขึ้นไป ทางร้านจะมีค็อกเทลรสชาติใดก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 
1.1.4 การขายโดยใช้บุคคลมีความแตกต่างกันไปตามจํานวนของพนักงานของแต่ละแหล่ง สําหรับบางร้านจะมี

จํานวนพนักงานท่ีเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซ่ึงจะมาให้บริการในลักษณะของพริตต้ีหรือเรียกว่า “สาวเชียร์เบียร์” เนื่องจาก
ทําเลท่ีตั้งของทางร้านอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยว การใช้พริตต้ีหรือสาวเชียร์เบียร์เพ่ือกระตุ้นกลุ่มลูกค้าท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณน้ันได้ 
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นอกจากนี้บางร้านที่มีทําเลท่ีตั้งอยู่ในชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอาจไม่จําเป็นต้องต้องใช้การตลาดในลักษณะดังกล่าว แต่
ในทางกลับกันยังมีผู้ประกอบการบางรายตัดสินใจท่ีจะใช้พนักงานผู้ชายที่มีความรู้เรื่องรายการอาหารและเคร่ืองด่ืม พร้อมกับ

คุณลักษณะของการเป็นผู้ท่ีมีอัธยาศัยท่ีดีต่อผู้อ่ืน อีกท้ังผู้ชายสามารถปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความคล่องแคล่วว่องไวและมีไหวพริบ

ต่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากน้ีคุณลักษณะของพนักงานยังลดข้อจํากัดของการถูกล่วงละเมิดทาง

เพศจากลูกค้าในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ี 
1.1.5 การทํากิจกรรมการตลาดพิเศษของร้านอาหารบันเทิงทั้ง 3 แห่งมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน 

คือ การจัดการแสดงดนตรีสดหรือคอนเสิร์ตโดยการนํานักร้องศิลปินจากค่ายเพลงต่างๆ มาสร้างความสนุกแก่ลูกค้าในคืนวัน

เสาร์หรืออาทิตย์ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะใช้เวลาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ร่วมกับกลุ่มเพ่ือน ซ่ึงการจัดกิจกรรมลักษณะ

ดังกล่าวจะช่วยเพ่ือดึงดูดลูกค้าจํานวนมากแก่ทางร้าน ประกอบกับการกําหนดราคาค่าเข้าร่วมชมการแสดงดนตรีสดร่วมกับ

ราคาค่าเครื่องด่ืมได้ทันที นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางรายยังสามารถปรับราคาเคร่ืองด่ืมในลักษณะของชุดรายการเคร่ืองด่ืม

เพ่ือจําหน่ายแก่กลุ่มลูกค้าในราคาท่ีสูงขึ้นกว่าวันธรรมดาได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมทางการตลาดยังสามารถ

นําเสนอในรูปแบบของเทศกาลท่ีเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยและสากลตามช่วงปฏิทินวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้แก่ วันสงกรานต์ 
และวันปีใหม่ สําหรับร้านอาหารบันเทิงบางแห่งจะจัดกิจกรรมต่อเน่ืองกันทุกปี โดยการขายเครื่องด่ืมรายการพิเศษเพ่ือเป็น

การต้อนรับวันเฉลิมฉลอง แต่สําหรับบางร้านจะมีกิจกรรมการจับฉลากของรางวัลแก่ลูกค้าผู้โชคดีเป็นลักษณะของการมอบ

ของขวัญ เช่น นาฬิกา พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ  โทรทัศน์จอแอลอีดี  คอมพิวเตอร์วางตัก  สมาร์ทโฟน  ตุ๊กตา เป็นต้น 
ตลอดจนการจับฉลากเพ่ือรับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลล์ฟรี สําหรับกิจกรรมการตลาดของทุกร้านท่ีดําเนินมาหลายปีคล้ายคลึงกัน 
คือ การจัดทําโปรโมชั่นสําหรับวันเกิดลูกค้าท่ีแสดงบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิพิเศษเคร่ืองดื่มฟรี 1 ขวด เค้ก 1 ชิ้น 
และการลดค่าอาหาร 10%   

1.2. ข้อจํากัดของการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิงอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผลการศึกษาพบว่า  

1.2.1 ด้านพื้นที่ในการเปิดร้านมีขนาดเล็กคับแคบจึงไม่สามารถรองรับจํานวนลูกค้าในช่วงเทศกาลต่างๆ ได้ 
รวมถึงจํานวนสิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ ซ่ึงในขณะเดียวกันการเลือกทําเลท่ีตั้งของร้านอาหาร

บันเทิงบางแห่งยังไม่สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติได้ เนื่องจากขาดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีมีข้อมูลเป็น

ภาษาต่างประเทศที่จะต้องระบุเก่ียวกับระยะเวลาการเปิด-ปิด รายการอาหารและเครื่องดื่ม การเดินทาง 
1.2.2 ด้านปัญหาการแข่งกันกันระหว่างร้านอาหารท่ีมีการกําหนดอัตราค่าบริการท่ีใกล้เคียงกัน รวมถึงการ

สร้างสรรค์รายการอาหารและเครื่องด่ืมรูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้อัตลักษณ์ของสินค้าและบริการยังคงไม่สามารถสร้างการรับรู้

ท่ีแตกต่างจากลูกค้าได้ ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณากลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของตนเองให้ชัดเจน พร้อมศึกษาพฤติกรรม

เชิงลึกของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สะดวกต่อการใช้แนวทางการสื่อสารการตลาดบูรณาการให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด  
 1.2.3 ด้านการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ พนักงานบางคนไม่สามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าต่างชาติได้ทําให้

เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาด เช่น การสั่งที่ผิดพลาดเนื่องจากพนักงานฟังไม่เข้าใจ จึงทําให้เกิดปัญหาทางด้านการใช้บริการและ

ทําให้เกิดปัญหาด้านการสูญเสียลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
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2. อภิปรายผล 

2.1 แนวทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิง อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มีการกําหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกัน คือ การใช้สื่อสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือท่ีผู้คน

สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารการใช้บริการได้มากท่ีสุด และยังเป็นสิ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกับการดําเนินชีวิตของงคนยุคใหม่ท่ีจะ

ค้นหาข้อมูลจากส่ือสังคมออนไลน์เป็นอันดับแรก ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีผู้ประกอบการสามารถผลิตเนื้อหาสาระของ

สินค้าและบริการได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของยุพิน พ่ึงภิญโญ (2551) พบว่า การส่ือสารการตลาดแบบผสมผสาน

ชองร้านอาหารไทยเพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยสื่อท่ีมีอิทธิพลสื่อดิจิตอลบนมือถือมีอิทธิพลต่อ

กลุ่มเป้าหมายมาก เนื่องจากเป็นสิ่งท่ีลูกค้าใช้อยู่ในการดําเนินชีวิตประจําวันท่ีเป็นสังคมแห่งการเร่งเรีบ สื่อประเภทนี้เป็น

เครื่องมือทางการตลาดที่พัฒนาต่อยอดสําหรับผู้เริ่มต้นทําธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสําเร็จ สําหรับการสื่อสารการตลาด

แบบบูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิงในยุคประเทศไทย 4.0 ผู้วิจัยได้นําเสนอขั้นตอนให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ

ไทย 4.0 ท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเร่ิมต้นการใช้เฟซบุ๊ค (Facebook) เป็น

ช่องทางหลักสําหรับการแนะนํารายการอาหารและเครื่องด่ืมท่ัวไป รวมท้ังกิจกรรมการส่งเสริมการขายท่ีทางร้านต้องการ

นําเสนอในแต่ละเดือน ลําดับต่อมาผู้ประกอบการสามารถจัดต้ังบัญชีของไลน์ (Line) เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารท่ีสามารถกระตุ้น

ความต้องการไปยังลูกค้าแบบรายบุคคลอย่างต่อเนื่องในระยะยาวต่อไป นอกจากน้ี การตลาดอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบการค้นหา

อัจฉริยะ (SEO: Search Engine Optimization) ด้วยการปรับแต่งข้อมูลให้ปรากฏข้อมูลของทางร้านบนหน้าเว็บไซด์ต่างๆ 
และง่ายต่อการค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการในระยะเวลาท่ีเร่งรีบสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าท่ีตัดสินใจ

จากข้อมูลอันดับแรกของการสืบค้น  
สําหรับวิธีการโฆษณาของร้านอาหารบันเทิงจะนิยมออกแบบเนื้อหาข่าวสารท่ีสั้นกระชับข้าใจง่ายและยังแสดงถึง

ความบันเทิงของร้านในแต่ละช่วงเวลา ซ่ึงการใช้รูปภาพเป็นวิธีท่ีผู้ประกอบการจะนําเสนอเพ่ือบอกเล่ารายละเอียดโดยรวม

อย่างชัดเจน กลุ่มเป้าหมายท่ีไม่ต้องการใช้เวลาในการอ่านบทบรรยายจากตัวอักษร สามารถเข้าใจได้ถึงรูปแบบของสินค้าและ

บริการผ่านรูปภาพทันทีซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพของ Dina และ Nensi  (2015) ท่ีได้

นําเสนอว่า องค์กรธุรกิจบริการมีการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการด้วยวิธีการโฆษณาผ่านสื่อหลากหลาย

ช่องทาง เพ่ือส่งผ่านข้อมูลข่าวสารออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย กระบวนการสื่อสารแต่ละขั้นตอนจะต้องมีปริมาณข้อมูลท่ี

สมํ่าเสมอ สามารถใช้รูปภาพและคําสําคัญเพื่อเป็นส่วนประกอบที่ทําให้ผู้บริโภคเกิดความไว้ใจมากที่สุด  
การทํากิจกรรมทางการตลาดพิเศษของร้านอาหารบันเทิงที่นิยมนํานักร้องศิลปินท่ีมีชื่อเสียงมาเป็นตัวช่วยในการ

ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและผู้ท่ีสนใจ เป็นวิธีการสร้างมูลค่าเพ่ิมได้เพียงช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้น เน่ืองจาก

นักร้องศิลปินมีการกําหนดค่าการแสดงสูงที่ร้านจะต้องแบกต้นทุนดังกล่าว การคํานวณราคาบัตรเข้าชมจึงต้องพิจารณาอย่าง

รอบครอบ ซ่ึงทางร้านยังคงใช้รูปแบบกิจกรรมการจัดงานตามเทศกาลของไทย เพ่ือเป็นทางเลือกเพ่ิมเติมที่สามารถดึงดูดกลุ่ม

ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติท่ีมีความสนใจในวัฒนธรรมท่ีแตกต่างและไม่เคยพบเห็น อาทิ เทศกาลสงกรานต์ท่ีมีเฉพาะ

ในเดือนเมษายนของทุกปีเท่านั้น ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรภัทร โพธิ์เจริญ (2555) พบว่าการเปรียบเทียบเคร่ืองมือ

สื่อสารการตลาดผ่านการโฆษณา การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดนิทรรศการส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือของกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะ

การจัดกิจกรรมท่ีเป็นการอธิบายข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้าและบริการท่ีมีข้อมูลครบถ้วน สามารถสอบถามพนักงานขาย

เกี่ยวกับสิ่งท่ีสงสัย และร่วมกิจกรรมความสนุกที่ผู้จัดงานจะมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกจิกรรม  

184

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



185 
 

อย่างไรก็ตามการขายโดยใช้บุคคลของร้านอาหารบันเทิงโดยการใช้พริตต้ีหรือพนักงานผู้หญิง เพ่ือดึงดูดลูกค้า 
รวมถึงการใช้พนักงานคนสนิทท่ีคุ้นเคยกับลูกค้าประจําเป็นอย่างดี จะต้องเป็นพนักงานบริการท่ีมีคุณลักษณะของการมี

อัธยาศัยดี มีไมตรี การรู้จักเลือกคําพูดสําหรับการสื่อสารระหว่างบุคคล ซ่ึงเป็นวาทศิลป์ส่วนบุคคลท่ีใช้ในการโน้มน้าวจิตใจ

ลูกค้า ต้องอาศัยการฝึกฝนจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิทราพร สังข์นุ่น (2555) พบว่า 
ทักษะการขายโดยพนักงานขายรายบุคคล จะเกิดจากการให้ข้อมูลของพนักงานที่มีความชัดเจนถูกต้องท่ีสุด และการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าจะช่วยส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการทันที  

2.2 ข้อจํากัดของการตลาดแบบบูรณาการของธุรกิจร้านอาหารบันเทิงอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ีมีทําเล

ท่ีตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งท่องเที่ยวของเมือง  จึงไม่ค่อยสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าในช่วงวันธรรมดาได้ นอกจากน้ีร้านอาหาร

ท่ัวไปจํานวนมากมีการเพิ่มเติมรายการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จึงกลายเป็นการเพิ่มจํานวนคู่แข่งขันและสินค้าทดแทนเกิดขึ้น

ภายในพ้ืนท่ี ซ่ึงในขณะเดียวกันในช่วงเทศกาลของวันสําคัญหรือวันหยุดต่อเนื่อง ร้านอาหารบันเทิงบางแห่งไม่มีแบบแผนใน

การรองรับจํานวนกลุ่มลูกค้า จึงเกิดปัญหาเรื่องของจํานวนท่ีนั่งไม่เพียงพอ  
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันอาจไม่สามารถสร้างความแปลกใหม่ อาทิ การให้ส่วนลด

ตามจํานวนเพศสมาชิก อาจกกลายเป็นปัญหาด้านต้นทุนหากผู้ประกอบการมุ่งหวังการตัดราคาเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทาง

การตลาด หากมีการปรับลดค่าบริการที่ไม่มีความเหมาะสมกับต้นทุนของวัตถุดิบต่างๆ ภายในร้าน ประกอบกับปัญหาด้านการ

สื่อสารของพนักงานกับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ เนื่องจากพนักงานของร้านอาหารบางแห่งอยู่ในระดับการศึกษาท่ีต่ํากว่า

ปริญญาตรี จึงไม่สามารถสนทนาและให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ พร้อมกับปัญหาด้านการเลือกใช้คําพูดของพนักงานบางรายท่ีไม่ได้

ให้ความเอาใจใส่ในเรื่องการยกย่องให้เกียรติลูกค้า หรือการใช้คําพูดในการหยอกล้อลูกค้า ตลอดจนปัญหาท่ีเกี่ยวเคร่ืองมือ

และอุปกรณ์ของร้านอาหารบันเทิงจํานวนมากชํารุดไม่สามารถใช้งานได้หลังผ่านการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆ ท่ีมีลูกค้า

มาใช้บริการเป็นจํานวนมาก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี แก้วน้ํา เปน็ต้น 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย  
 

1. สรุปผลการวิจัย  
1.1 หัวใจสําคัญสําหรับแนวทางการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาของธุรกิจร้านอาหารบันเทิง จําเป็นจะต้องกําหนด

กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด พร้อมศึกษาพฤติกรรมความต้องการเชิงลึกให้ชัดเจน ซ่ึงกลุ่มผู้รับบริการของธุรกิจร้านอาหาร

บันเทิงจากการสังเกตจะพบว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวไทยเป็นหลัก โดยการสอบถามความต้องการและประเมินความพึงพอใจท่ีมี

ต่อสินค้าและบริการ จะช่วยสนับสนุนการออกแบบกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่จะต้องสอดคล้องกับ

รสนิยมของกลุ่มวัยรุ่น รวมถึงการจําแนกพฤติกรรมกลุ่มวัยรุ่นออกเป็นช่วงอายุและกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มนักเรียน-นักศึกษา 
กลุ่มวัยทํางาน เป็นต้น ผู้ประกอบการจะสามารถประเมินความพร้อมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการได้ของกลุ่มเป้าหมาย

หลักได้อย่างแม่นยํา 
1.2 ข้อได้เปรียบของอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกหน่ึงจุดหมายปลายทางที่มีสถิติของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงกลุ่มธุรกิจบริการประเภทต่างๆ มีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลากหลาย

สัญชาติเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มธุรกิจร้านอาหารบันเทิงท่ีกลายเป็นตัวเลือกในระหว่างการทํากิจกรรมการ
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ท่องเท่ียว โอกาสสําคัญท่ีผู้ประกอบการจําเป็นท่ีจะต้องออกแบบเนื้อหาของสินค้าและบริการตามช่องทางการประชาสัมพันธ์

ของส่ือแต่ละประเภทให้มีความเป็นสากลและเข้าใจง่ายต่อการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้าหมายรอง โดยเริ่มต้นจากการจัดหน้าเว็บไซด์
และเฟซบุ๊คแฟนเพจของทางร้านเป็นภาษาอังกฤษ ร่วมกับการประสานความร่วมมือไปยังธุรกิจอื่นๆ และหน่วยงานของรัฐบาล

ภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพ่ือส่งผ่านข้อมูลไปยังนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติตามแหล่งท่องเท่ียวหรือท่ีพักแรมต่างๆ ให้รู้จัก

ตําแหน่งของร้านเพิ่มมากย่ิงขึ้น  
1.3 ร้านอาหารบันเทิงเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีมีส่วนช่วยในการสนับสนุนวงจรชีวิตสินค้าและบริการ (Product Life 

Cycle) ประเภทผลงานดนตรีของอุตสาหกรรมบันเทิงในยุคประเทศไทย 4.0 ในลักษณะของการปรับเปลี่ยนช่องทางการ

บริโภคจากเดิมในรูปแบบของซีดี (CD) สู่การเผยแพร่ผลงานแบบดาวน์โหลดแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ หรือเรียกว่าระบบ

สตรีมม่ิง (Streaming) (ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์, 2560) ซ่ึงเกิดจากปัจจัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีค่ายเพลงและกลุ่มศิลปินหน้าใหม่เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นสภาวะนักร้องศิลปินล้นตลาดเพลงไทย 
ภาพรวมท่ีปรากฏอาจทําให้ศิลปินได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จักภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย การ
จัดการแสดงดนตรีสดในร้านอาหารบันเทิง จึงเป็นโอกาสสําคัญในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินโดยตรงกับกลุ่มของผู้ฟัง

หลากหลายช่วงอายุท่ีตัดสินใจเดินทางเข้ามารับบริการภายในร้านอาหาร ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังสามารถจําหน่าย

บัตรเข้าชมการแสดงโดยไม่จําเป็นต้องประชาสัมพันธ์หรือแนะนําข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศิลปินและแนวดนตรี นอกจากนี้ ยังมี
จํานวนศิลปินเพื่อใช้เป็นตัวเลือกสําหรับการแสดงดนตรีเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละรอบการแสดงด้วยอัตราค่าบริการท่ีไม่สูงมากเช่น

ในอดีตท่ีผ่านมา  
 

2. ข้อเสนอแนะ  
2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผู้ประกอบการ 

2.1.1 ผู้ประกอบการร้านอาหารบันเทิงสามารถนําข้อมูลท่ีค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร

การจัดการ โดยเฉพาะการวางแผนการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ เนื่องจากเครื่องมือทางการ

ตลาดที่มีความหลากหลาย ซ่ึงบางวิธีการมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นทุนการดําเนินงานต่างๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าน้ํา ค่าไฟ 
ค่าวัตถุดิบต้นทุน ค่าเช่าสถานท่ี เป็นต้น  

2.1.2 การเลือกสื่อประชาสัมพันธ์จะต้องพิจารณาความเหมาะสมกับของจํานวนกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ท่ีใช้

ในการเผยแพร่ข้อมูลแบบสาธารณะ ได้แก่ สถานท่ีท่องเที่ยว โรงแรมท่ีพัก ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว และสถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีใช้ในการสื่อสาร ท่ีควรแสดงข้อมูลการบริการท่ีเป็นจริงและการ

ใช้ระดับภาษาท่ีง่ายต่อการตีความของกลุ่มลูกค้าท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

2.2.1 ผู้วิจัยท่ีสนใจสามารถศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการบริหารของร้านอาหารบันเทิง โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการให้บริการของร้านอาหารบันเทิงในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงการศึกษาถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการตลาดบูรณาการผ่านมุมมองของกลุ่มตลาดเป้าหมาย

ของแต่ละร้าน 
2.2.2. จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารบันเทิง สามารถนํา

ประเด็นท่ีค้นพบเป็นต้นแบบการศึกษาของผู้ประกอบการในกลุ่มของร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง 
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ท่องเท่ียว โอกาสสําคัญท่ีผู้ประกอบการจําเป็นท่ีจะต้องออกแบบเนื้อหาของสินค้าและบริการตามช่องทางการประชาสัมพันธ์

ของส่ือแต่ละประเภทให้มีความเป็นสากลและเข้าใจง่ายต่อการรับรู้ของกลุ่มตลาดเป้าหมายรอง โดยเริ่มต้นจากการจัดหน้าเว็บไซด์
และเฟซบุ๊คแฟนเพจของทางร้านเป็นภาษาอังกฤษ ร่วมกับการประสานความร่วมมือไปยังธุรกิจอื่นๆ และหน่วยงานของรัฐบาล

ภายในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพ่ือส่งผ่านข้อมูลไปยังนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติตามแหล่งท่องเท่ียวหรือท่ีพักแรมต่างๆ ให้รู้จัก

ตําแหน่งของร้านเพิ่มมากย่ิงข้ึน  
1.3 ร้านอาหารบันเทิงเป็นอีกหนึ่งช่องทางท่ีมีส่วนช่วยในการสนับสนุนวงจรชีวิตสินค้าและบริการ (Product Life 

Cycle) ประเภทผลงานดนตรีของอุตสาหกรรมบันเทิงในยุคประเทศไทย 4.0 ในลักษณะของการปรับเปลี่ยนช่องทางการ

บริโภคจากเดิมในรูปแบบของซีดี (CD) สู่การเผยแพร่ผลงานแบบดาวน์โหลดแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ หรือเรียกว่าระบบ

สตรีมม่ิง (Streaming) (ณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์, 2560) ซ่ึงเกิดจากปัจจัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีค่ายเพลงและกลุ่มศิลปินหน้าใหม่เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นสภาวะนักร้องศิลปินล้นตลาดเพลงไทย 
ภาพรวมท่ีปรากฏอาจทําให้ศิลปินได้รับความนิยมและเป็นท่ีรู้จักภายในระยะเวลาอันรวดเร็วผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย การ
จัดการแสดงดนตรีสดในร้านอาหารบันเทิง จึงเป็นโอกาสสําคัญในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินโดยตรงกับกลุ่มของผู้ฟัง

หลากหลายช่วงอายุท่ีตัดสินใจเดินทางเข้ามารับบริการภายในร้านอาหาร ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการยังสามารถจําหน่าย

บัตรเข้าชมการแสดงโดยไม่จําเป็นต้องประชาสัมพันธ์หรือแนะนําข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศิลปินและแนวดนตรี นอกจากนี้ ยังมี
จํานวนศิลปินเพ่ือใช้เป็นตัวเลือกสําหรับการแสดงดนตรีเพ่ิมมากข้ึนในแต่ละรอบการแสดงด้วยอัตราค่าบริการท่ีไม่สูงมากเช่น

ในอดีตท่ีผ่านมา  
 

2. ข้อเสนอแนะ  
2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับผู้ประกอบการ 

2.1.1 ผู้ประกอบการร้านอาหารบันเทิงสามารถนําข้อมูลท่ีค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับการบริหาร

การจัดการ โดยเฉพาะการวางแผนการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ เนื่องจากเครื่องมือทางการ

ตลาดที่มีความหลากหลาย ซ่ึงบางวิธีการมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของต้นทุนการดําเนินงานต่างๆ เช่น ค่าแรงงาน ค่าน้ํา ค่าไฟ 
ค่าวัตถุดิบต้นทุน ค่าเช่าสถานท่ี เป็นต้น  

2.1.2 การเลือกสื่อประชาสัมพันธ์จะต้องพิจารณาความเหมาะสมกับของจํานวนกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ท่ีใช้

ในการเผยแพร่ข้อมูลแบบสาธารณะ ได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมท่ีพัก ศูนย์ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว และสถานีขนส่ง

ผู้โดยสาร ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาท่ีใช้ในการสื่อสาร ท่ีควรแสดงข้อมูลการบริการท่ีเป็นจริงและการ

ใช้ระดับภาษาท่ีง่ายต่อการตีความของกลุ่มลูกค้าท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

2.2.1 ผู้วิจัยท่ีสนใจสามารถศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อการบริหารของร้านอาหารบันเทิง โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการให้บริการของร้านอาหารบันเทิงในอําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงการศึกษาถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการตลาดบูรณาการผ่านมุมมองของกลุ่มตลาดเป้าหมาย

ของแต่ละร้าน 
2.2.2. จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดแบบบูรณาการของร้านอาหารบันเทิง สามารถนํา

ประเด็นท่ีค้นพบเป็นต้นแบบการศึกษาของผู้ประกอบการในกลุ่มของร้านอาหารประเภทอ่ืนๆ เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหารว่าง 
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ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านอาหารจานด่วน เป็นต้น ตลอดจนการศึกษารูปแบบการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการในกลุ่มของ

ธุรกิจบริการอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเท่ียวในอําเภอหัวหินเพ่ิมเติม ได้แก่ โรงแรม สายการบิน แหล่ง

ท่องเที่ยว ร้านจําหน่ายของฝากของท่ีระลึก โรงพยาบาล และธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงกลุ่มธุรกิจบริการดังกล่าวเป็นองค์ประกอบ

สําคัญทางการท่องเที่ยวท่ีช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นท่ี 
2.2.3 การโฆษณาของสถานประกอบการมีความคล้ายคลึงกันในด้านการการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนั้นจึงเป็น

ช่องทางท่ีทําให้ลูกค้ามาใช้บริการ จากการเห็นภาพประกอบ เช่น เมนูอาหาร ราคาของเคร่ืองด่ืม และกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาง

ร้านแต่ละร้านจัดขึ้น ดังนั้นหากธุรกิจร้านอาหารบันเทิงจะทําการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อาจเพิ่มข้อมูลในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม 
เพ่ือให้ลูกค้าตัดสินใจมาใช้บริการของทางร้าน 

2.2.4 การประชาสัมพันธ์ของร้านอาหารบันเทิงส่วนใหญ่จะเลือกใช้ป้ายประกาศขนาดกลางและใบปลิวติดตาม

สถานท่ีต่างๆ จึงทําให้ลูกค้าและนักท่องเท่ียวทราบกิจกรรมท่ีทางร้านจัดข้ึน จากแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในอําเภอหัวหิน ท่ีทาง

ร้านไปติดป้ายไว้ และถ้าจะมีช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าด้วยวิธีอ่ืน ก็จะเป็นสิ่งท่ีเพ่ิมข้อมูลให้กับลูกค้า 
2.2.5 การส่งเสริมการขายของร้านอาหารบันเทิงในช่วงแรกของร้านมีการจัดโปรโมชั่นท่ีเกี่ยวกับการให้ส่วนลด

อาหารและเคร่ืองด่ืม จึงทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในโปรโมชั่น จึงกลับมาใช้บริการและมีการบอกต่อ ทําให้ลูกค้าเพ่ิม

จํานวนข้ึน ทางร้านอาจมีการปรับเปล่ียนโปรโมช่ัน เพ่ือไม่ให้จําเจและเป็นแรงดึงดูดใจลูกค้า 
2.2.6 การขายโดยใช้บุคคลมีความแตกต่างกันไปตามจํานวนของพนักงานของแต่ละแหล่ง ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละ

ร้านเลือกใช้พนักงานเป็นชาย หรือเป็นหญิง ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสในการดึงดูดใจลูกค้าและนักท่องเท่ียวด้วย อีกท้ังการ

เลือกใช้พนักงานที่ต่างเพศ อาจจะเหมาะกับทางร้านและสถานท่ีนั้นๆ ซ่ึงไม่จําเป็นต้องเหมือนกันทุกร้านอาหาร 
2.2.7 การทํากิจกรรมทางการตลาดพิเศษของร้านอาหารบันเทิงมีการดําเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน คือ  

การจัดการแสดงดนตรีสดหรือคอนเสิร์ตโดยการนํานักร้องศิลปินจากค่ายเพลงต่างๆ มาสร้างความสนุกแก่ลูกค้า ซ่ึงจะทําให้

ทางร้านเพิ่มราคาในการขายบัตรเข้าร่วมงานได้ อีกท้ังบางร้านยังจัดกิจกรรมแจกของขวัญให้กับลูกค้าเป็นการคืนกําไรให้กับ

ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ อาจจะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทําให้ลูกค้าเกิดความสนุกและมีส่วนร่วม 
 

กิติกรรมประกาศ 
 

ขอบคุณผู้ประกอบการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาดธุรกิจร้านอาหารบันเทิงในอําเภอหัวหิน 
ท้ังหมด 12 คน จากร้านอาหารจํานวน 6 แห่งในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีให้ความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลการวิจัย พร้อมกับการ

นําเสนอมุมมองแนวคิดทางการตลาดท่ีร่วมสมัยและสามารถนําไปประยุกต์เป็นต้นแบบการดําเนินการกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการขายให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี และต้องขอขอบคุณนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีสละเวลาอันมีค่าสําหรับการทําหน้าท่ีประสานงานนัดหมายการเก็บรวมรวบข้อมูล การ
บันทึกภาพถ่าย พร้อมกับการสังเกตสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทางร้านแบบไม่มีส่วนร่วม เพ่ือให้ข้อมูลของการวิจัยใน

ครั้งนี้มีความสมบูรณ์และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ  

 
บทความวิชาการนี้ เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะในรูปแบบต่างๆ ของสถานท่ีและ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงในประเทศไทย ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจัยด้านสถานท่ีในการให้บริการที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวให้

ประสบความสําเร็จได้อีกทางหน่ึง ท้ังนี้ภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะเป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงเพื่อตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ท้ังในกระแสตลาดการท่องเท่ียวไทย อาเซียนและระดับโลก โดยกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ด้าน

สถานท่ีของห้องน้ําสาธารณะ ประกอบด้วย (1) ภาพลักษณ์ด้านหน้าท่ี (Functional) (2) ภาพลักษณ์ตามรายละเอียด 
(Attributes) และ (3) ภาพลักษณ์ท่ัวไป (Common) ซึ่งการประเมินภาพลักษณ์ของสถานท่ีนั้น จะเริ่มต้ังแต่เกิดการรับรู้  
(Perceptual/Cognitive Image) เกิดความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) และเกิดเป็นภาพลักษณ์ท่ีมีต่อสถานท่ีนั้น

โดยภาพรวม (Overall/Global Image) การสร้างภาพลักษณ์ของห้องน้ําสาธารณะ สามารถนํากระบวนการสร้างแบรนด์ด้าน

สถานท่ีมาใช้ได้ตามข้ันตอน คือ (1) การค้นหาลักษณะเด่นของสถานท่ี (2) การนําเสนอให้นักท่องเที่ยวมีความทรงจําท่ีดีต่อ

สถานที่นั้น และ (3) กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความชื่นชมและจดจําสถานท่ี ซ่ึงพบว่าการสร้างภาพลักษณ์ห้องนํ้าสาธารณะ

ของสถานท่ีท่องเที่ยวท่ีเป็นท่ีนิยม ได้แก่ สุดยอดความสะอาด ความเป็นธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความสวยงาม ความ
ทันสมัยทางเทคโนโลยีของอุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ ไปจนถึงการออกแบบ ตกแต่ง สร้างความแปลกใหม่ 
มีจุดเด่นและจุดขายสร้างเอกลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวได้ \ 

 
คําสําคัญ:  ภาพลักษณ์  ห้องน้ําสาธารณะ  การท่องเที่ยว 

 
Abstract  

 

 
This article a presentation on the public restroom image in various form in tourist famous places 

and tourist attractions in Thailand. This is considered a one of the importance factor in the location of 
services that help promote successful tourism. Public Restroom Image is essential to meet the needs of 
today's travelers in the Thai tourism market. ASEAN and Global. Public restroom image strategy consists of 
(1) Functional Image, (2) Attributes, and (3) Common Image, which evaluates the image of the place. From 
the beginning of recognition. (Perceptual/Cognitive image) An impression or attitude (Affective image) and 
the image as a whole. (Overall/Global image) Creating a Public Restroom Branding can be use the process 
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of (1) Finding the characteristics of the place (2) Presenting tourists with a good memory of the place, and 
(3) Encouraging tourists to appreciate, and remember location It is found that the creation of public 
restroom in popular tourist destinations is the ultimate cleanliness. Nature and environment, beauty, 
modern technology, equipment, service facilities. To the design, create a novelty. Highlights and points of 
sale create a public restroom as a tourist attraction. 

 
Keyword:  Image, Public Restroom, Tourism 

 
บทนํา 

 
การท่ีประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมาย การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวได้นั้น ภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ นับเป็น

สิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นอย่างย่ิง ท่ีจะต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาท้ังด้านปริมาณและคุณภาพให้เพียง

พอท่ีจะรองรับนักท่องเที่ยวท้ังภายในประเทศและชาวต่างประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึนทุกปี รวมท้ังมีมาตรฐานในระดับท่ีนานาชาติ

ให้การยอมรับ  
ท้ังนี้เนื่องจาก ประเทศไทย ให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยว ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมบริการท่ีมีศักยภาพเพ่ือสร้าง

งาน เป็นการกระจายรายได้และหารายได้จากเงินตราต่างประเทศ โดยได้ตั้งเป้าท่ีจะทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวแหล่งเอเชีย (Tourism Capital of Asia) และอาเซียน จากสถิติ ปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีนักท่องเท่ียวต่างชาติเดิน

ทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทย จํานวน 35.38 ล้านคน มีรายได้ 1.83 ล้านล้านบาท โดยมีนักท่องเท่ียวประเทศจีนมากท่ีสุด 
จํานวน 9.92 ล้านคน ส่วนในปี พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1/2561 (มีนาคม 2561) มีจํานวนนักท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียว

ประเทศไทย จํานวน 3.42 ล้านคน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561: ออนไลน์)  
ด้านสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2561) ได้ทําการสํารวจสถิตินักท่องเท่ียวในไตรมาสที่ 2/2561 

(ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561) พบว่า มีนักท่องเท่ียวต่างชาติ 8.95 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.09 จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน ส่วนในไตรมาส 3/2561 คาดว่าจะมีนักท่องเท่ียวต่างชาติรวม 9.64 ล้านคน เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.79 จากไตรมาส

เดียวกันของปีท่ีผ่านมา แบ่งเป็น นักท่องเท่ียวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 2.47 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.54 นักท่องเท่ียว

จากเอเชียตะวันออก (รวมจีน) 4.35 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.28 และนักท่องเท่ียวจากยุโรป 1.28 ล้านคน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
6.67 จากปี 2560 (ฐานเศรษฐกิจ, 2561: ออนไลน์) 

จากการขยายตัวด้านการท่องเท่ียวดังกล่าว ทําให้รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญในการกําหนดนโยบายการพัฒนา

ห้องน้ําสาธารณะไทย เพราะถือได้ว่าเป็น “หน้าตาของประเทศ” เพื่อให้ได้มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข เน้นการพัฒนาห้องน้ําสาธารณะไทยให้บรรลุเป้าหมาย 3 ด้าน ได้แก่ สะอาด (Health) เพียงพอ 
(Accessibility) และปลอดภัย (Safety) ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาความคิดเห็นและภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว ในปี 2558-2560 พบประเด็นท่ีน่าศึกษา ดังน้ี 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558: ออนไลน์) ได้จัดทําโครงการสํารวจทัศนคติและความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย เพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงด้านการท่องเที่ยว 
โดยดําเนินการสํารวจนักท่องเท่ียวตามจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเท่ียวสําคัญๆ รวมทั้งบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองต่างๆ ในปี 
2558 จํานวน 5,053 คน พบว่า ความพึงพอใจโดยภาพรวมเก่ียวกับบริการท่องเท่ียวของประเทศไทย 14 ด้าน อยู่ในระดับ

มาก (4.03) โดยลําดับแรกที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ด้านประชาชน ค่าเฉลี่ยสูงสุด (4.39) ส่วนความพึงพอใจในการใช้

บริการห้องน้ําสาธารณะของประเทศไทย อยู่ในลําดับท่ี 14 (สุดท้าย) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (3.63) ตามลําดับ 
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ปี 2560 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า สถิติร้อยละของห้องน้ําสาธารณะท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานจาก

มากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ได้แก่ (1) ห้างสรรพสินค้า 94.13% (2) แหล่งท่องเท่ียว 74.11%  (3) สถานีขนส่ง 68.03% (4) ตลาด
สด 67.57%  (5) ร้านอาหาร 65.20% (6) สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง (ปั๊มน้ํามัน) 62% (7) สวนสาธารณะ 57.14% และ  
(8) ศาสนสถาน 50.61% ตามลําดับ  (สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, 2560) ซ่ึงปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ คือ ห้องน้ําใน

แหล่งท่องเที่ยวมักถูกละเลยหรือมีปริมาณไม่เพียงพอกับนักท่องเท่ียว รวมท้ังสกปรก ไม่ปลอดภัยและขาดส่ิงอํานวยความ

สะดวกในการให้บริการ อุปกรณ์ชํารุด  โดยเฉพาะขาดความพร้อมในการให้บริการกับผู้สูงอายุหรือคนพิการ  
ส่วนการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกใช้บริการห้องนํ้าสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว

ของกรมอนามัย (2560)  ผลการสํารวจ พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า 86.64% 
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 73.09% และแหล่งท่องเที่ยว 58.66%  ส่วนลําดับท่ีน้อยท่ีสุด 3 ลําดับ คือ ศาสนสถาน 20.35% 
สวนสาธารณะ 15.51% และตลาดสด 9.93% ตามลําดับ  

ด้านปัจจัยที่ประชาชนให้ความสําคัญในการใช้ห้องนํ้าสาธารณะมากท่ีสุด ได้แก่ ลําดับท่ี 1 ความสะอาด 85.96% 
ลําดับท่ี 2 ความสะดวก 6.95% และลําดับท่ี 3 ความปลอดภัย 4.79% ตามลําดับ 

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับห้องน้ําสาธารณะท่ีประชาชนคิดว่าสะอาดที่สุด คือ ห้างสรรพสินค้า 50.10%  
ส่วนห้องน้ําสาธารณะท่ีควรปรับปรุงมากท่ีสุด (ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว) ได้แก่ สวนสาธารณะ 37.82% 

รองลงมาคือ ร้านจําหน่ายอาหาร 31.02% และ ศาสนสถาน 26.52% (สํานักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย, 2560) 
ท่ีผ่านมายังพบปัญหาภาพลักษณ์เชิงลบของห้องน้ําสาธารณะกับการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  จากการนําเสนอข่าว

ทางสื่อออนไลน์และสื่อประเภทต่างๆ จึงเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้สถานประกอบการหันมาต่ืนตัวในการให้บริการกับ

นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น เช่น ปี 2558 ข่าวอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าวัดร่องขุ่น 
เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนใช้บริการห้องน้ําของวัดร่องขุ่นไม่ถูกวิธี เช่น ล้างเท้าในอ่างล้างหน้า ถ่ายเร่ียราด ไม่ราดน้ํา 
เป็นต้น ทําให้ห้องน้ําของวัดสกปรกและเกิดความเสียหาย ซ่ึงต่อมาได้มีการแก้ไขปัญหาและเปิดให้บริการตามปกติแล้ว 
(ไทยรัฐ, 2558: ออนไลน์) โดยในปี 2559 อาจารย์เฉลิมชัย ได้กล่าวให้ข้อคิดสร้างมุมมองใหม่ให้กับผู้ประกอบการด้าน

ท่องเที่ยว ไว้ว่า “นักท่องเที่ยวจีนไม่ผิด มึงต่างหากท่ีไม่พร้อม" เพ่ือปลุกกระแสการให้บริการห้องน้ําสาธารณะกับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติเพ่ือเตรียมพร้อมเป็นประเทศท่องเที่ยวของโลก (โพสต์ทูเดย์, 2559: ออนไลน์) ต่อมาปี 2560 ข่าวกระแสดราม่า
นักแสดง ฟลุค เกริกพล โพสต์บ่นห้องน้ําสนามบินภูเก็ตผ่านสื่อโซเชียลว่า “อุบาทว์จนไม่กล้าอึ” ซ่ึงต่อมาสนามบินได้เร่ง

ดําเนินการแก้ไขการให้บริการโดยเร่งด่วน (ข่าวสด, 2560: ออนไลน์) และในปี 2561 มีข่าวการเจาะรูห้องน้ําชาย “ชาวสีม่วง 
ยึดส้วม เจาะห้องน้ํา ดูดสยิว 30 รูท่ัวกรุง” เพ่ือให้บริการทางเพศ (ไลน์ ทูเดย์, 2561: ออนไลน์) และข่าวสะเทือนขวัญ

นักท่องเที่ยวหญิงพิการ ถูกฆ่าชิงทรัพย์ในห้องน้ําสาธารณะของห้าง จังหวัดชุมพร  (มติชน, 2561: ออนไลน์) เป็นต้น จากกรณี

ท่ีกล่าวมาข้างต้น การเผยแพร่ข่าวเชิงลบเก่ียวกับห้องนํ้าสาธารณะของประเทศไทย ทําให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์การ

ท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวท่ัวโลกเป็นอย่างมาก 
นอกจากน้ี ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงยุคเทคโนโลยี 4.0 และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ทําให้การ

สร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะในประเทศไทย จะต้องมีการปรับตัวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น กล่าวคือ มีการออกแบบ

อารยสถาปัตย์ (Universal Design) เพ่ือให้บริการนักท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความหลากหลายในเชื้อชาติ

และภาษา ทําให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และให้บริการที่สะดวกสบายกับผู้ใช้บริการทุกระดับ ท้ังเด็ก ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และ
ผู้สูงอายุ รวมท้ังแนวโน้มการท่องเท่ียวของโลกและยุคนวัตกรรม 4.0 ก็ทําให้ประเทศต่างๆ ให้ความสําคัญกับการสร้าง

เอกลักษณ์และจุดขายด้านการท่องเท่ียว โดยนําเอานวัตกรรมท่ีทันสมัย ความสวยงาม ภายใต้ความสะอาดปลอดภัยมาใช้กับ

ห้องน้ําสาธารณะ เพ่ือสร้างให้เป็นมูลค่าเพ่ิมกับนักท่องเท่ียวและดึงดูดให้เกิดความประทับใจในแหล่งท่องเที่ยว ตามแนวคิด 
“ห้องน้ําสาธารณะ 4.0” เช่น ประเทศสิงคโปร์ ห้องน้ําสาธารณะท่ีห้าง The Great World City มีภาพวาดสวยงามตกแต่งที่

ฝาผนัง ในประเทศญี่ปุ่น ห้องน้ําสาธารณะ มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย โถชักโครกระบบอัตโนมัติ ระบบชําระด้วยนํ้า โดยไม่
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ต้องใช้มือสัมผัส มีอุปกรณ์สําหรับยืนเปล่ียนเสื้อผ้าในห้องน้ํา (เท้าไม่ต้องสัมผัสพื้น) มีอ่างล้างหน้าสําหรับเด็กและคนใช้รถเข็น 
ท่ีล็อคบานประตูสําหรับคนกล้ามเนื้ออ่อนแรง แผนผังแสดงห้องน้ําในอาคารสําหรับคนพิการทางสายตา และมีการพัฒนา

ปุ่มกดอัจฉริยะแบบใหม่อีกด้วย (mushroom travel, 2561:ออนไลน์) ส่วนประเทศจีน มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ห้องน้ํา

สาธารณะของนครฉงชิ่ง มีการออกแบบมาตรฐานเท่าโรงแรม 5 ดาว มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ห้องน้ําสุดหรู มีขนาดกว้างขวาง 
150 ตารางเมตร ออกแบบให้มองจากด้านบนเป็นทรงรูปผีเสื้อ ภายในตกแต่งด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม นอกจากนี้ ยังมี
การติดต้ังเครื่องเสียง ระบบฟอกอากาศ ระบบทําความสะอาดด้วยน้ําแบบใหม่ และเครื่องปรับอากาศท่ีจะช่วยรักษาอุณหภูมิ

ภายในห้องน้ําตลอดทั้งปี โดยมีเครื่องแสกนใบหน้าผู้ใช้บริการเพ่ือรับกระดาษชําระเพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากร เป็นต้น 
(ผู้จัดการ, 2561: ออนไลน์) 

บทความนี้ จึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์ โดยการทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ เอกสาร ข่าว สถิติ บทความ งานวิจัย

ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์สถานที่ รวมทั้งข้อมูลห้องน้ําสาธารณะทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีมี

การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อมวลชน สื่อออนไลน์และอ่ืนๆ รวมท้ังกรณีศึกษาภาพลักษณ์ของสถานท่ี ห้องน้ําสาธารณะ
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว จํานวน 17 แห่ง ได้แก่ ห้องน้ําสาธารณะภายในแหล่งท่องเที่ยว จํานวน 14 แห่ง ประกอบด้วย 
(1) อุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร (2) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่  (3) วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย 
(4) วัดแสงแก้ว จังหวัดเชียงราย (5) ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ (6) ห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ กรุงเทพฯ  
(7) ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์  จังหวัดกรุงเทพฯ (8) ศูนย์การค้า London Street จังหวัดกรุงเทพฯ  (9) ร้านอาหาร

ข้าวเม่าข้าวฟ่าง จังหวัดตาก (10) ร้านอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย  (11) สวนนงนุช พัทยาจังหวัดชลบุรี   
(12) สวนสาธารณะโครงการปา่ในกรุง ปตท. จังหวัดกรุงเทพฯ (13) ภูเก็ตแฟนตาซี จังหวัดภูเก็ต และ (14) ห้างเมย่า จังหวัด

เชียงใหม่ ห้องน้ําสาธารณะภายนอกแหล่งท่องเท่ียว จํานวน 3 แห่ง  ประกอบด้วย (1) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จังหวัด

สมุทรปราการ (2) สถานีบริการน้ํามันชิโนเชลล์ จังหวัดภูเก็ต และ (3) สถานีบริการน้ํามันเอสโซ่ สาขาลาดกระบัง จังหวัด

กรุงเทพฯ  **ซ่ึงห้องน้ําสาธารณะฯ ท่ีศึกษาทั้งหมด เป็นสถานที่ต้นแบบและมีชื่อเสียงของแหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับรางวัลจาก

โครงการประกวดสุดยอดส้วมประจําปี ระดับจังหวัดและระดับประเทศ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังได้รับ

รางวัลจากการประกวดโครงการรณรงค์ห้องน้ําสาธารณะสะอาดเพ่ือการท่องเท่ียว “WC OK” และได้รับการรับรองมาตรฐาน

ห้องน้ําสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวระดับสากล จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
จะเห็นได้ว่า การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะเป็นปัจจัยท่ีมีความจําเป็นสําหรับการท่องเที่ยวไทยและกระแส

การท่องเที่ยวโลก ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาการสร้าง

ภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะของแหล่งท่องเท่ียวในมิติต่างๆ ให้มีมาตรฐานและเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เพื่อนําไปประชาสัมพันธ์

เชิงรุกผ่านสื่อในทุกช่องทางให้ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวท้ังภายในประเทศและระดับสากล โดยมีการนําเสนอเนื้อหา

ตามลําดับ ดังนี้ 
 
ความหมายและที่มาของภาพลักษณ์ (Image) 
 เม่ือกล่าวถึงคําว่า “ภาพลักษณ์” หรือ “Image” มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ท้ังในวงกว้างและในมุมมองที่

เฉพาะเจาะจง เช่น ภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เป็นต้น กล่าวได้ว่า ภาพลักษณ์กลายเป็นสิ่งท่ีมีบทบาท

สําคัญในการกําหนดความคิดของปัจเจกบุคคลในการมองหรือตัดสินต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ดังนั้น องค์กร บริษัท หน่วยงานต่างๆ 
รวมท้ังตราสินค้าและหรือบริการ ต่างให้ความสําคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาประชาชน นอกเหนือไปจากการมุ่ง

บริหารงานในส่วนต่างๆ ให้มีความราบร่ืนเท่านั้น (สุทธิลักษณ์ หวังสันติธรรม, 2555:188) 
 พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถานได้กําหนดให้ใช้คําว่า “ภาพลักษณ์” หรือ “จินตภาพ” มีความหมายตรงกับคําว่า 
“Image” ในภาษาอังกฤษ ดังที่ Frank Jefkins (1993 :21-22) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ภาพลักษณ์ คือ ภาพรวมขององค์กรใด

องค์กรหนึ่ง ซ่ึงหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับองค์กรที่ประชาชนรู้จัก เข้าใจและได้มีประสบการณ์ 
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 ส่วน Philip Kotler (2000:553) นักการตลาด ได้นิยามไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิดและ
ความประทับใจท่ีบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงทัศนคติและการกระทําท่ีคนเรามีต่อสิ่งนั้น จะมีความเกี่ยวพันอย่างสูงกับ

ภาพลักษณ์ของส่ิงนั้นๆ 
สอดคล้องกับที่ Claude Robinson and Walter Barlow (1959) ได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง 

ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลที่มึความรู้สึกนึกคิดต่อองค์กร สถาบัน และภาพในใจนั้นๆ อาจจะมาจากท้ังประสบการณ์ตรง

และประสบการณ์ทางอ้อม  
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ เป็นภาพท่ีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากท่ีมาและ

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน  
ท่ีมาของภาพลักษณ์ จึงเกิดจากการที่บุคคลหรือประชาชน มีภาพต่อองค์กร การบริการหรืออ่ืนๆ ในรูปแบบใด

ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ข้อมูล ข่าวสารท่ีได้รับ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะก่อตัวข้ึนเป็นความประทับใจ โดยอาจจะเป็นความ

ประทับใจท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ แล้วแต่พฤติกรรมหรือการกระทําขององค์กรนั้น (อภิชัจ พุกสวัสด์ิ, 2556: 38) 
 ส่วนวิจิตร อาวะกุล (2541:187) ได้อธิบายโดยมีมุมมองว่า ภาพลักษณ์อาจเกิดได้ 2 ทาง คือ (1) เกิดจากลักษณะ

และธรรมชาติขององค์กร หน่วยงานหรือสถาบันเอง และ (2) เกิดจากกระบวนการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้

ประชาชนเข้าใจตามท่ีองค์กรต้องการหรือเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เดิม โดยการนําเสนอภาพใหม่ท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน จน
กลายเป็นภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนา  

ตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ เช่น ภาพลักษณ์การให้บริการของห้องน้ําสาธารณะในสถานที่

ท่องเท่ียวว่านักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจหรือไม่ ถ้ามีการให้บริการท่ีได้มาตรฐาน สะอาด นักท่องเที่ยวประทับใจทําให้

เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นต้น 
 
ความจําเปน็ทีต่้องสร้างภาพลักษณ ์
 การสร้างภาพลักษณ์มีความสําคัญอย่างย่ิงกับทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการท่องเท่ียวและการบริการ 
แนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542) นักวิชาการและนักการตลาด ท่ีกล่าวว่า “ไม่มีใครท่ีสมบูรณ์แบบ ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดท่ี

สมบูรณ์แบบ ไม่มีบริษัทใดท่ีสมบูรณ์แบบ” (Nobody is perfect, no product is perfect, no company is perfect) 
ภาพลักษณ์จะเปรียบเสมือนหางเสือท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อองค์กร หากประชาชนเป้าหมายไม่ชอบองค์กร 
พฤติกรรมจะถูกกําหนดไปในทางลบ แต่ถ้าชอบ จะได้รับการสนับสนุน ตลอดจนจะต้องพัฒนาพฤติกรรมขององค์กรให้

สอดคล้องกับภาพลักษณ์ท่ีสร้างข้ึน  
  เนื่องจากภาพลักษณ์ จะเป็นการชักจูงใจให้สาธารณชนท่ัวไปประเมินในจุดท่ีมีความเด่น ยอมรับข้อดีและมองข้ามจุด

ด้อยหรือไม่ดี ตลอดจนมุมมองด้านจิตวิทยา (Psychological) หากเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี จะกําหนดให้มีแนวโน้มท่ีแสดง

พฤติกรรมเชิงบวก แต่ถ้าเกิดภาพลักษณ์เชิงลบจะทําให้เกิดอคติ (bias) ที่ฝังใจ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542:83) ในด้านธุรกิจ 
(commercial) ภาพลักษณ์ จึงถือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างคุณค่าเพิ่ม (value creation) ซ่ึงจะส่งผลประโยชน์ในเชิงจิตวิทยา

ให้กับองค์กรและการบริการให้ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างมาก (อภิชัจ พุกสวัสด์ิ, 2556:37-38) ท้ังนี้ประเภทของการสร้าง

ภาพลักษณ์โดยหลักขององค์กร แบ่งออกเป็น ภาพลักษณ์ปัจจุบันและภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงองค์กรจะต้องรู้ภาพลักษณ์

ในปัจจุบันและวางแผนควบคุมให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อให้บรรลุถึงภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ (สุทธิลักษณ์ 
หวังสันติธรรม, 2555:200) เช่น ตัวอย่างภาพลักษณ์ของห้องน้ําสาธารณะหากเป็นในเชิงลบ จะต้องปรับปรุงและสร้าง

ภาพลักษณ์ใหม่ ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย เพ่ือเปลี่ยนให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ 
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 ส่วน Philip Kotler (2000:553) นักการตลาด ได้นิยามไว้ว่า ภาพลักษณ์เป็นองค์รวมของความเชื่อ ความคิดและ
ความประทับใจท่ีบุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงทัศนคติและการกระทําท่ีคนเรามีต่อสิ่งนั้น จะมีความเก่ียวพันอย่างสูงกับ

ภาพลักษณ์ของส่ิงนั้นๆ 
สอดคล้องกับท่ี Claude Robinson and Walter Barlow (1959) ได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า ภาพลักษณ์ หมายถึง 

ภาพที่เกิดข้ึนในจิตใจของบุคคลท่ีมึความรู้สึกนึกคิดต่อองค์กร สถาบัน และภาพในใจนั้นๆ อาจจะมาจากท้ังประสบการณ์ตรง

และประสบการณ์ทางอ้อม  
 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ เป็นภาพท่ีอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเกิดจากท่ีมาและ

ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน  
ท่ีมาของภาพลักษณ์ จึงเกิดจากการที่บุคคลหรือประชาชน มีภาพต่อองค์กร การบริการหรืออ่ืนๆ ในรูปแบบใด

ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ข้อมูล ข่าวสารท่ีได้รับ ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีจะก่อตัวข้ึนเป็นความประทับใจ โดยอาจจะเป็นความ

ประทับใจท่ีดีหรือไม่ดีก็ได้ แล้วแต่พฤติกรรมหรือการกระทําขององค์กรนั้น (อภิชัจ พุกสวัสด์ิ, 2556: 38) 
 ส่วนวิจิตร อาวะกุล (2541:187) ได้อธิบายโดยมีมุมมองว่า ภาพลักษณ์อาจเกิดได้ 2 ทาง คือ (1) เกิดจากลักษณะ

และธรรมชาติขององค์กร หน่วยงานหรือสถาบันเอง และ (2) เกิดจากกระบวนการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้

ประชาชนเข้าใจตามท่ีองค์กรต้องการหรือเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เดิม โดยการนําเสนอภาพใหม่ท่ีถูกต้องอย่างชัดเจน จน
กลายเป็นภาพลักษณ์ท่ีพึงปรารถนา  

ตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ เช่น ภาพลักษณ์การให้บริการของห้องนํ้าสาธารณะในสถานที่

ท่องเท่ียวว่านักท่องเที่ยวได้รับความประทับใจหรือไม่ ถ้ามีการให้บริการท่ีได้มาตรฐาน สะอาด นักท่องเที่ยวประทับใจทําให้

เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี เป็นต้น 
 
ความจําเปน็ทีต่้องสร้างภาพลักษณ ์
 การสร้างภาพลักษณ์มีความสําคัญอย่างย่ิงกับทุกองค์กร โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการท่องเท่ียวและการบริการ 
แนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2542) นักวิชาการและนักการตลาด ท่ีกล่าวว่า “ไม่มีใครท่ีสมบูรณ์แบบ ไม่มีผลิตภัณฑ์ใดท่ี

สมบูรณ์แบบ ไม่มีบริษัทใดท่ีสมบูรณ์แบบ” (Nobody is perfect, no product is perfect, no company is perfect) 
ภาพลักษณ์จะเปรียบเสมือนหางเสือท่ีจะควบคุมพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อองค์กร หากประชาชนเป้าหมายไม่ชอบองค์กร 
พฤติกรรมจะถูกกําหนดไปในทางลบ แต่ถ้าชอบ จะได้รับการสนับสนุน ตลอดจนจะต้องพัฒนาพฤติกรรมขององค์กรให้

สอดคล้องกับภาพลักษณ์ท่ีสร้างข้ึน  
  เน่ืองจากภาพลักษณ์ จะเป็นการชักจูงใจให้สาธารณชนทั่วไปประเมินในจุดท่ีมีความเด่น ยอมรับข้อดีและมองข้ามจุด

ด้อยหรือไม่ดี ตลอดจนมุมมองด้านจิตวิทยา (Psychological) หากเกิดภาพลักษณ์ท่ีดี จะกําหนดให้มีแนวโน้มที่แสดง

พฤติกรรมเชิงบวก แต่ถ้าเกิดภาพลักษณ์เชิงลบจะทําให้เกิดอคติ (bias) ที่ฝังใจ (เสรี วงษ์มณฑา, 2542:83) ในด้านธุรกิจ 
(commercial) ภาพลักษณ์ จึงถือเป็นเคร่ืองมือในการสร้างคุณค่าเพิ่ม (value creation) ซ่ึงจะส่งผลประโยชน์ในเชิงจิตวิทยา

ให้กับองค์กรและการบริการให้ประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างมาก (อภิชัจ พุกสวัสด์ิ, 2556:37-38) ท้ังนี้ประเภทของการสร้าง

ภาพลักษณ์โดยหลักขององค์กร แบ่งออกเป็น ภาพลักษณ์ปัจจุบันและภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงองค์กรจะต้องรู้ภาพลักษณ์

ในปัจจุบันและวางแผนควบคุมให้เป็นไปตามที่ต้องการเพื่อให้บรรลุถึงภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ท่ีได้ตั้งเป้าหมายไว้ (สุทธิลักษณ์ 
หวังสันติธรรม, 2555:200) เช่น ตัวอย่างภาพลักษณ์ของห้องน้ําสาธารณะหากเป็นในเชิงลบ จะต้องปรับปรุงและสร้าง

ภาพลักษณ์ใหม่ ให้มีความสะอาด สะดวก ปลอดภัย เพ่ือเปลี่ยนให้เป็นไปตามภาพลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ 
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ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว 
เม่ือกล่าวถึงการท่องเท่ียว (Tourism) ภาพลักษณ์การท่องเท่ียว (Destination Image) เป็นภาพท่ีเกิดขึ้นในใจของ

นักท่องเที่ยวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในสถานที่ท่องเท่ียวแห่งใดแห่งหนึ่งในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์กร 
2) ด้านสินค้า บริการ และ 3) ด้านสถานที่ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเท่ียว (Kozak & Decrop, 2009) ซ่ึงภาพลักษณ์เหล่านี้ 
เกิดมาจากประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยตรงหรือได้ยินจากคําบอกเล่าของผู้ อ่ืน รวมถึงการรับรู้จากสื่อโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ขององค์กรการท่องเท่ียว (Tsiotsou & Goldsmith, 2012) โดยสถานที่ท่องเท่ียวแต่ละแห่ง จะมีลักษณะของ

ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเท่ียวที่แตกต่างกัน (Kim & Richardson, 2003) ซ่ึงนักท่องเท่ียวแต่ละคน อาจจะมีความคิดเห็น 
มุมมอง ความเชื่อ และความประทับใจต่อการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นแตกต่างกัน (Kozak & Decrop, 2009) และเมื่อเกิด
เป็นภาพแห่งความประทับใจที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแห่งใด ภาพท่ีปรากฏในใจของบุคคลน้ัน จะเป็นภาพท่ีดี 
(Kotler,et al, 2003) โดยภาพนั้นเกิดจากการสะสมของการรับรู้เรื่องราวต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับสถานที่ท่องเท่ียวนั้น หากการรับรู้

เรื่องใหม่ขัดแย้งกับสิ่งที่มีอยู่เดิม ภาพนั้นก็จะเปล่ียนแปลง แต่ถ้าการรับรู้ใหม่สอดคล้องกับภาพเดิม จะเป็นการตอกย้ําทําให้

เห็นภาพนั้นเด่นชัดขึ้น (Wang & Pizam, 2011) กลายเป็นภาพท่ีฝังใจอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของบุคคลยากที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างไรก็ตามภาพลักษณ์การท่องเท่ียว เป็นสิ่งที่สามารถเปล่ียนแปลงได้ (Kim & Richardson, 2003) ปัจจัยสําคัญท่ีส่งผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ประกอบด้วย การสร้างคุณค่าให้แก่แหล่งท่องเท่ียว การปรับปรุงคุณภาพ

บริการทางการท่องเท่ียวให้มีคุณภาพที่ดีอยู่เสมอ รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา นิตยสาร  หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ และอินเทอร์เน็ต เป็นต้น (Prebensen, 2007)  
 
ภาพลักษณห์อ้งน้ําสาธารณะกับการท่องเที่ยว 
 ห้องน้ําสาธารณะ (Public Restroom) จัดเป็นสถานท่ีให้บริการในแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงหมายถึง ห้องส้วมในท่ี

สาธารณะ สถานประกอบการหรือสถานบริการที่จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนท่ัวไปใช้บริการ (กรมอนามัย, 2560) 
จากข้อมูลข้างต้นภาพลักษณ์การท่องเท่ียว จะประกอบไปด้วย แหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งสถานที่หรือปัจจัยพื้นฐาน

ต่างๆ เพ่ือให้บริการกับนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง ซ่ึงห้องนํ้าสาธารณะ ถือว่าเป็นสถานที่อํานวยความ

สะดวกข้ึนพ้ืนฐานที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการในสถานท่ีหรือแหล่ง

ท่องเท่ียวนั้นๆ ภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ จึงเป็นภาพลักษณ์สถานที่ท่ีมีความสําคัญกับการท่องเที่ยว สามารถอธิบายได้ดัง

ความหมายต่อไปน้ี 
 ภาพลักษณ์สถานท่ี คือ องค์รวมความประทับใจท่ีมีต่อสถานที่หน่ึงๆ หรือการรับรู้เกี่ยวกับสถานท่ีหนึ่งๆ (Echtner & 
Ritchie 2003)  เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการที่นักท่องเที่ยวประเมินต่อสถานที่ หรือประเมินต่อสภาพแวดล้อมของสถานท่ี

นั้นๆ จะมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกเดินทางของนักท่องเท่ียวไปยังสถานที่ต่างๆ ซ่ึงมีแนวโน้มท่ีจะเลือกเดินทางท่องเที่ยว

ไปยังสถานท่ีท่ีมีภาพลักษณ์ท่ีดี เช่น สถานท่ีท่ีมีชื่อเสียง มีความสวยงาม ความสะอาด และความปลอดภัย ดังนั้น สถานท่ี

จําเป็นต้องบริหารจัดการภาพลักษณ์อย่างละเอียดอ่อน เพราะเป็นด่านท่ีสําคัญในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปยังจุดหมายนั้นๆ  
ในขณะที่ Leisen (2001) ได้กล่าวว่า ภาพลักษณ์ของสถานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะการตัดสินใจเลือกสถานท่ีท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะมีการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจากการได้รับ

ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ท้ังท่ีเป็นแหล่งข้อมูลอิสระ แหล่งข้อมูลจากหน่วยการตลาดของแหล่ง

ท่องเที่ยว และประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยว 
นอกจากน้ี Baloglu & McCleary (1999) ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ของสถานท่ี ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ท่ีเกิดจาก

การรับรู้ (Cognitive Image) ภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) และภาพลักษณ์ท่ีมีต่อสถานท่ี

โดยรวม (Overall/Global Image) ซึ่งการเกิดภาพลักษณ์สถานท่ี อาจเกิดจากการรับรู้ หรือมีประสบการณ์การท่องเท่ียวใน

แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  

195

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



196 
 

 
 

จากท่ีกล่าวมา ภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ จึงเป็นภาพลักษณ์สถานที่ ท่ีต้องมีการสร้างและการพัฒนา ดังผลการ
ศึกษาวิจัยของ ภาสกร อินทรารุณ (2553) เรื่อง แนวคิดในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้ห้องน้ําสาธารณะ พบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความต้องการด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพของห้องน้ําสาธารณะ ได้แก่ เสียงท่ีเหมาะสม (Acoustic comfort)  
แสงท่ีเพียงพอ (Lighting comfort) สภาวะน่าสบาย (Thermal comfort) ความงาม (Aesthetic) คุณภาพอากาศภายใน

อาคาร (Indoor air quality) การจัดการพื้นท่ี และการบริการ ตามลําดับ 
สอดคล้องกับ อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ (2559) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการของแหล่ง

ท่องเที่ยวตลาดน้ําจังหวัดนนทบุรี พบว่า ภาพลักษณ์ของห้องน้ําสาธารณะ เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในด้านความพึงพอใจคุณภาพ

บริการของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 1) ด้านศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านความ

สะดวกในการเข้าถึง รองลงมา คือ ด้านความประทับใจการบริการท่องเที่ยวและความน่าดึงดูดใจของสถานท่ี ส่วน 2) ด้านการ

บริหารจัดการท่องเที่ยวในภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองลงมา คือ ด้านกิจกรรม

ทางการท่องเที่ยว ห้องน้ําสาธารณะ ร้านอาหารและร้านค้า ตามลําดับ 
สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ มีความแตกต่างไปจากเดิม กล่าวคือ เป็นภาพลักษณ์สถานที่ด้านบริการท่ี

สําคัญเพ่ืออํานวยความสะดวกในสถานที่ท่องเท่ียว  เพราะนอกจากนักท่องเท่ียวจะมีความเชื่อหรือความรู้เกี่ยวกับแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลตามส่ือต่างๆ จะเป็นปัจจัยในการจูงใจ หรือการกระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น และ
เกิดความสนใจที่จะมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แล้ว นักท่องเที่ยวใหม่ท่ียังไม่เคยมีประสบการณ์ในแหล่งท่องเท่ียวน้ันๆ 
มาก่อนก็จะเชื่อและเกิดภาพลักษณ์ตามข่าวสารที่ได้รับ ดังนั้น การมีห้องนํ้าสาธารณะท่ีสะอาด อุปกรณ์สภาพพร้อมใช้งาน 
ความสะดวกสบาย มีความปลอดภัย และมีจํานวนเพียงพอท่ีจะรองรับนักท่องเที่ยว ไม่ต้องรอนานมีการออกแบบท่ีกลมกลืน

กับธรรมชาติ นักท่องเท่ียวจะเกิดความประทับใจต่อสถานท่ี มีการบอกต่อและมีโอกาสท่ีจะกลับมาท่องเท่ียวสถานที่เดิมซํ้าอีก 
หากสถานที่ท่องเท่ียวบางประเทศหรือบางแห่ง ห้องน้ําสาธารณะสกปรก ไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย รวมทั้งมีจํานวนห้อง

ให้บริการไม่เพียงพอและชํารุด อาจทําให้นักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปท่องเที่ยวสถานที่อ่ืนๆ แทน เป็นต้น  
 

องค์ประกอบของภาพลักษณ์ห้องน้าํสาธารณะกบัการท่องเท่ียว  
 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ ซ่ึงเป็นภาพลักษณ์สถานท่ีนั้น หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ควรจะมีความเข้าใจ
ถึงองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการเกิดภาพลักษณ์ ดังนี้ 

Echtner และ Ritchie (1991) ได้อธิบายไว้ว่า ภาพลักษณ์สถานท่ี ประกอบด้วย 3 ทิศทาง ได้แก่ 
 ทิศทางที่ 1 : ภาพลักษณ์ด้านหน้าท่ี (Functional) เป็นภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา (Psychological) ซ่ึงภาพลักษณ์

ด้านหน้าท่ี จะเป็นภาพลักษณ์ท่ีประเมินมาจากลักษณะทางกายภาพของสถานท่ี ส่วนภาพลักษณ์ด้านจิตวิทยา จะเป็น

ภาพลักษณ์ท่ีมีผลต่อความรู้สึก เช่น ภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ ได้แก่ การออกแบบอาคาร อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก 
ความทันสมัย ปลอดภัย ความสะอาด รักษาส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
 ทิศทางท่ี 2 : ภาพลักษณ์ตามรายละเอียด (Attributes) เป็นภาพลักษณ์โดยรวม (Holistic) เป็นทิศทางท่ีเกี่ยวกับ

การวัดภาพลักษณ์โดยลงรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนการวัดภาพลักษณ์โดยรวม การวัดภาพลักษณ์สถานท่ีตามรายละเอียด

ต่างๆ เช่น ภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ ได้แก่ การใช้วัสดุท่ีไม่ลื่น สะอาด การจัดเก็บเรียบร้อย มีพนักงานทําความสะอาด

ให้บริการ มีแสงสว่างท่ีเพียงพอ เป็นต้น 
 ทิศทางที่ 3 : ภาพลักษณ์ท่ัวไป (Common) เป็นภาพลักษณ์ท่ีเด่น (Unique) การวัดภาพลักษณ์ของสถานท่ีสามารถ

วัดจากลักษณะท่ัวๆ ไปของสถานที่หนึ่งๆ หรือของประเทศหนึ่งๆ ซ่ึงรวมภาพลักษณ์ทิศทางท่ี 1,2 ด้วย เช่น ภาพลักษณ์

ห้องน้ําสาธารณะ ได้แก่ การออกแบบตกแต่งใช้วัสดุสวยงามเป็นเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว ห้องนํ้าประหยัดพลังงาน ห้องน้ํา

บรรยากาศป่าธรรมชาติ เป็นต้น 
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นอกจากนี้แล้ว Beerli และ Martin (2004) ได้รวบรวมทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวกับภาพลักษณ์สถานท่ี 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ห้องน้ําสาธารณะ เป็นองค์ประกอบด้านโครงสร้างทั่วไป (General Infrastructure) ในสถานท่ี

ให้บริการท่องเที่ยว รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที่ 1 องค์ประกอบและรายละเอียดภาพลักษณ์สถานท่ี ในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบและรายละเอียดภาพลักษณ์สถานท่ี 

องค์ประกอบ รายละเอียด 

ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
(Natural resources) 

ภาพทิวทัศน์ทางธรรมชาติ ทะเล และความหลากหลายของสวนสัตว์ รุกขชาติ 

โครงสร้างทั่วไป** 
(General infrastructure) 

ส่ิงอํานวยความสะดวก ห้องน้ําสาธารณะ**การคมนาคม ถนน สนามบิน ท่าเรือ  
การส่ือสาร ร้านค้า บริการด้านสุขภาพและตึกอาคาร  

โครงสร้างด้านการท่องเท่ียว 
(Tourist infrastructure) 

โรงแรมท่ีพัก ร้านอาหาร บาร์ ศูนย์ข้อมูลการท่องเท่ียว การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวที่สะดวก 

นันทนาการ 
(Tourist leisure and recreation) 

กิจกรรมด้านนันทนาการ สวนหย่อมและสวนสาธารณะ 

ศิลปวัฒนธรรม / ประวัติศาสตร์ 
(Culture history and art) 

สถาปัตยกรรมเชิงประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ อนุสาวรีย์ ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีการ
ดําเนินชีวิต 

เศรษฐกิจและการเมือง 
(Political and economic) 

ความปลอดภัย ความมั่นคงด้านการเมือง สภาพเศรษฐกิจ 

ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ 
(Natural environment) 

ความสวยงามของธรรมชาติ ความสวยงามของท้องถิ่นและเมือง ความสะอาด ปราศจาก

มลพิษด้านอากาศและเสียง ความไม่แออัด และการไม่มีปัญหาจราจรที่ติดขัด 

ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม 
(Social environment) 

การต้อนรับและความเป็นมิตรของคนในท้องถ่ิน คุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นดี ไม่มีความ
ยากจนหรือสิทธิพิเศษ และไม่มีอุปสรรคด้านภาษา 

บรรยากาศของสถานที่ 
(Atmosphere of the place) 

สถานที่หรูหราทันสมัย มีชื่อเสียง น่าพักผ่อนหย่อนใจ น่าดึงดูดและแปลกใหม่ รวมถึงสถานที่

ที่ทําให้ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันได้ 

  แหล่งที่มา : ดัดแปลงมาจาก Beerli และ Martin (2004) 

 
การประเมินภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะกับการท่องเท่ียว  
 ภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ นักท่องเที่ยวแต่ละคน อาจประเมินภาพลักษณ์สถานท่ีท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงปัจจัยท่ีมีผลต่อ

การประเมิน มี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) และปัจจัยกระตุ้น (Stimulus Factors) (Baloglu & 
McCleary, 1999)  โดยปัจจัยดังกล่าว จะมีผลต่อภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image) ไม่ว่าจะเป็นในด้านการรับรู้ 
(Perceptual/Cognitive) ความรู้สึกที่มีต่อสถานที่ (Affective) และภาพลักษณ์ท่ีมีต่อสถานที่โดยรวม (Global Image) 
 ดังท่ี Baloglu & McCleary (1999) ได้อธิบายการประเมินภาพลักษณ์สถานท่ี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้ดังน้ี 
 1.ภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้ (Perceptual/Cognitive Image) เป็นการรับรู้ท่ีเกิดจากการเห็นหรือการได้ยินจาก

สื่อต่างๆ รวมถึงการรับรู้ท่ีตนเองได้เห็น หรือมีประสบการณ์การท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึงภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการ

รับรู้เป็นภาพลักษณ์ท่ีก่อให้เกิดความเชื่อ (Beliefs) หรือความรู้ (Knowledge) เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ รวมท้ังห้องน้ํา

สาธารณะ  
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 2.ภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึกท่ีถูกประเมิน

หลังจากนักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ หรือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการเห็นหรือการได้ยิน ทําให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติ หรือมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อสถานที่ต่างๆ นั้น  
 3.ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อสถานท่ีโดยรวม (Overall/Global Image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับสถานท่ี

ต่างๆ (Cognitive Image) และภาพลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับการประเมินความรู้สึกต่อคุณลักษณะต่างๆของสถานที่นั้น (Affective 
Image) เกิดเป็นองค์รวมหรอืภาพรวมสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อภาพลักษณ์ใหญ่ของสถานที่นั้นๆ  
 ท้ังนี้ ในด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะสามารถประเมินภาพลักษณ์ของห้องน้ําสาธารณะ ซ่ึงเป็นภาพลักษณ์ด้าน

สถานท่ีได้จาก (1) การรับรู้ (Perceptual/Cognitive Image) หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้บริการ จนเกิดเป็นความเชื่อ

และความรู้ท่ีมีต่อสถานที่ (2) ความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) ท่ีเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร

หรือประสบการณ์จากการใช้บริการห้องน้ําสาธารณะในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จากประสบการณ์ตนเองหรือประสบการณ์

ทางอ้อม และ (3) ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อสถานที่โดยรวม ความรู้สึกที่มีต่อห้องน้ําสาธารณะท่ีใช้บริการในการท่องเท่ียวโดยภาพรวม

หรือจากข้อมูลที่ได้รับว่ามีมาตรฐาน มีความพึงพอใจ ประทับใจหรือไม่  
 
กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ห้องน้ําสาธารณะ (Public Restroom or Public Toilet) จัดเป็นบริการเพื่อการท่องเท่ียว  (Tourism Service) ซ่ึง
สร้างความประทับใจท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงต่างๆ หลายแห่งในประเทศไทย เน่ืองจากห้องน้ํา

สาธารณะในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปล่ียนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ท่ีแตกต่างจากภาพลักษณ์เดิม จนกลายเป็นเอกลักษณ์และ

จุดขายของสถานที่ท่องเที่ยว 
จากการศึกษาของ นริศรา พงษ์จันทร์ (2558) เรื่อง โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชน

ตลาดใหญ่ (ตลาดเก่า) เมืองตะกั่วป่า พบว่า ภาพลักษณ์และการบริการห้องนํ้าสาธารณะ มีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อสถานที่

ท่องเท่ียว โดยมีความต้องการให้ออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางกายภาพสําหรับให้บริการกับ

นักท่องเที่ยวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.42 ท้ังนี้เพ่ือรองรับจํานวนนักท่องเที่ยว ท่ีจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 ดังนั้น กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของห้องน้ําสาธารณะในสถานท่ีท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น ชัดเจน จะต้องใช้ท้ัง

การสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์สถานท่ี (Destination Branding) เพื่อให้ประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืนและเป็นรูปธรรม  
โดย Ritchie (1998) ได้อธิบายถึงการสร้างแบรนด์สถานที่ (Destination Brand) ไว้ว่า เป็นการใช้ชื่อ (Name) สัญลักษณ์ 
(Symbol) โลโก้ (Logo) หรือรูปภาพ (Graphic) ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของสถานท่ี หรือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจาก

สถานท่ีอ่ืน ซ่ึงแบรนด์สถานท่ีเป็นกลไกหน่ึงท่ีกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียวในสถานที่นั้นๆ และก่อให้เกิดความทรงจําท่ีดี 
จากการได้รับประสบการณ์ตรงตามท่ีแบรนด์ได้ส่งเสริมไว้ (Blain Levy & Ritchie, 2005: 331) นอกจากนี้แล้ว Allan 
(2004) ยังเน้นถึงการให้นักท่องเท่ียว มีความทรงจําท่ีดีต่อสถานท่ี ความน่าดึงดูดของสถานท่ี ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานท่ี 
แสดงคุณภาพของสถานท่ีเพ่ือให้แบรนด์ย่ังยืน รวมถึงการส่ือสารแบรนด์ไปยังตลาดท่ัวโลกเพ่ือให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสถานที่นั้น

ด้วย ซ่ึงภาพลักษณ์นั้น อาจแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะการดําเนินกิจกรรมขององค์กรท่ีแตกต่างกัน เช่น 
ผู้บริหาร สินค้า บริการ สถานท่ี พนักงานหรือการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น  
 กระบวนการสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์สถานที่ (Destination Branding) ก็จะต้องมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้

เกิดภาพลักษณ์ตามที่องค์กรพึงประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่ Blain et al. (2005) ได้อธิบายไว้ 3 ขั้นตอน คือ 
 1.   จะต้องค้นการหาเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของสถานที่นั้น รวมถึงการสร้างชือ่ สัญลักษณ์ หรือรูปภาพ 
 2.   นําเสนอเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความทรงจําท่ีดีต่อสถานที่นั้น 
 3.   มีการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความชื่นชมและสามารถจดจําสถานท่ีนั้นได้ 
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 2.ภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากความรู้สึกท่ีถูกประเมิน

หลังจากนักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเท่ียวต่างๆ หรือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นการเห็นหรือการได้ยิน ทําให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติ หรือมีความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีต่อสถานที่ต่างๆ นั้น  
 3.ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อสถานที่โดยรวม (Overall/Global Image) เป็นภาพลักษณ์ท่ีเกิดจากการรับรู้เกี่ยวกับสถานท่ี

ต่างๆ (Cognitive Image) และภาพลักษณ์ท่ีเกี่ยวกับการประเมินความรู้สึกต่อคุณลักษณะต่างๆของสถานที่นั้น (Affective 
Image) เกิดเป็นองค์รวมหรอืภาพรวมสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดของนักท่องเที่ยวท่ีมีต่อภาพลักษณ์ใหญ่ของสถานที่นั้นๆ  
 ท้ังนี้ ในด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะสามารถประเมินภาพลักษณ์ของห้องน้ําสาธารณะ ซ่ึงเป็นภาพลักษณ์ด้าน

สถานท่ีได้จาก (1) การรับรู้ (Perceptual/Cognitive Image) หรือมีประสบการณ์เก่ียวกับการใช้บริการ จนเกิดเป็นความเชื่อ

และความรู้ท่ีมีต่อสถานที่ (2) ความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) ท่ีเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร

หรือประสบการณ์จากการใช้บริการห้องนํ้าสาธารณะในสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ จากประสบการณ์ตนเองหรือประสบการณ์

ทางอ้อม และ (3) ภาพลักษณ์ท่ีมีต่อสถานที่โดยรวม ความรู้สึกที่มีต่อห้องน้ําสาธารณะท่ีใช้บริการในการท่องเท่ียวโดยภาพรวม

หรือจากข้อมูลท่ีได้รับว่ามีมาตรฐาน มีความพึงพอใจ ประทับใจหรือไม่  
 
กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 

ห้องน้ําสาธารณะ (Public Restroom or Public Toilet) จัดเป็นบริการเพื่อการท่องเท่ียว  (Tourism Service) ซ่ึง
สร้างความประทับใจท่ีดึงดูดนักท่องเที่ยวในสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงต่างๆ หลายแห่งในประเทศไทย เน่ืองจากห้องนํ้า

สาธารณะในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนและสร้างภาพลักษณ์ใหม่ท่ีแตกต่างจากภาพลักษณ์เดิม จนกลายเป็นเอกลักษณ์และ

จุดขายของสถานที่ท่องเที่ยว 
จากการศึกษาของ นริศรา พงษ์จันทร์ (2558) เรื่อง โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชน

ตลาดใหญ่ (ตลาดเก่า) เมืองตะก่ัวป่า พบว่า ภาพลักษณ์และการบริการห้องน้ําสาธารณะ มีความจําเป็นอย่างย่ิงต่อสถานที่

ท่องเท่ียว โดยมีความต้องการให้ออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมทางกายภาพสําหรับให้บริการกับ

นักท่องเที่ยวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 81.42 ท้ังนี้เพ่ือรองรับจํานวนนักท่องเที่ยว ท่ีจะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
 ดังน้ัน กระบวนการสร้างภาพลักษณ์ของห้องน้ําสาธารณะในสถานท่ีท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่น ชัดเจน จะต้องใช้ท้ัง

การสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์สถานท่ี (Destination Branding) เพื่อให้ประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืนและเป็นรูปธรรม  
โดย Ritchie (1998) ได้อธิบายถึงการสร้างแบรนด์สถานที่ (Destination Brand) ไว้ว่า เป็นการใช้ชื่อ (Name) สัญลักษณ์ 
(Symbol) โลโก้ (Logo) หรือรูปภาพ (Graphic) ท่ีแสดงถึงเอกลักษณ์ของสถานท่ี หรือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจาก

สถานท่ีอ่ืน ซ่ึงแบรนด์สถานท่ีเป็นกลไกหน่ึงท่ีกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวมาเท่ียวในสถานที่นั้นๆ และก่อให้เกิดความทรงจําท่ีดี 
จากการได้รับประสบการณ์ตรงตามท่ีแบรนด์ได้ส่งเสริมไว้ (Blain Levy & Ritchie, 2005: 331) นอกจากนี้แล้ว Allan 
(2004) ยังเน้นถึงการให้นักท่องเท่ียว มีความทรงจําท่ีดีต่อสถานท่ี ความน่าดึงดูดของสถานท่ี ความเป็นเอกลักษณ์ของสถานท่ี 
แสดงคุณภาพของสถานท่ีเพ่ือให้แบรนด์ย่ังยืน รวมถึงการส่ือสารแบรนด์ไปยังตลาดทั่วโลกเพ่ือให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสถานที่นั้น

ด้วย ซ่ึงภาพลักษณ์นั้น อาจแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะการดําเนินกิจกรรมขององค์กรท่ีแตกต่างกัน เช่น 
ผู้บริหาร สินค้า บริการ สถานท่ี พนักงานหรือการดําเนินธุรกิจ เป็นต้น  
 กระบวนการสร้างภาพลักษณ์และแบรนด์สถานที่ (Destination Branding) ก็จะต้องมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้

เกิดภาพลักษณ์ตามที่องค์กรพึงประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่ Blain et al. (2005) ได้อธิบายไว้ 3 ขั้นตอน คือ 
 1.   จะต้องค้นการหาเอกลักษณ์หรือลักษณะเด่นของสถานที่นั้น รวมถึงการสร้างชือ่ สัญลักษณ์ หรือรูปภาพ 
 2.   นําเสนอเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีความทรงจําท่ีดีต่อสถานที่นั้น 
 3.   มีการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความชื่นชมและสามารถจดจําสถานท่ีนั้นได้ 
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บทความนี้ ผู้เขียนจึงขอสรุปผลการศึกษาการสร้างภาพลักษณ์ของห้องน้ําสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวใน

สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีประสบความสําเร็จและมีชื่อเสียงของประเทศไทยท่ีเป็นท่ีนิยม โดยสรุปจุดเด่นท่ีนําเสนอ 5 ด้าน ได้แก่ 
1. ภาพลักษณ์ด้านความสะอาด เช่น สุดยอดห้องน้ําสะอาด มีมาตรฐานและอุปกรณ์ท่ีให้บริการสะอาด เป็นต้น 
2. ภาพลักษณ์ด้านความเป็นธรรมชาติ เช่น ออกแบบกลมกลืนกับธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
3. ภาพลักษณ์ด้านความสวยงาม เช่น การตกแต่งอาคารห้องน้ํา การออกแบบภูมิทัศน์ ใช้วัสดุให้เกิดความสวยงาม 
4. ภาพลักษณ์ด้านความทันสมัยและอุปกรณ์เสริม เช่น การใช้สุขภัณฑ์ท่ีเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี หรือ

อุปกรณ์อํานวยความสะดวกที่ทันสมัยเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการสําหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ทุพพลภาพ เป็นต้น 
5. ภาพลักษณ์ด้านความแปลกใหม่ มีจุดขาย และสร้างเอกลักษณ์ห้องน้ําให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น การสร้างจุด

ถ่ายภาพ มีลูกเล่น (Gimmick) หรือ Check in ให้กับห้องน้ํา มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือจังหวัดนั้นๆ การออกแบบ
ตกแต่งให้ห้องน้ําแต่ละชั้นแบ่งเป็นโซนประเทศต่างๆ เป็นต้น 

การสร้างภาพลักษณ์ จะนําเสนอโดยแบ่งตามประเภทของห้องนํ้าสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ดังตารางท่ี 
2 ประเภทของห้องน้ําสาธารณะกับการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 
ตารางที่ 2 ประเภทของห้องน้ําสาธารณะกับการสร้างภาพลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ประเภทของห้องน้าํสาธารณะ การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 ด้าน 

ภายในแหล่งท่องเที่ยว ความสะอาด ธรรมชาติ สวยงาม ทันสมัย เอกลักษณ์ท่องเที่ยว 

1. ศาสนสถาน  *  *  

2. ศูนย์การค้า/สวนสนุก  *    

3. สวนสาธารณะ สวนอาหาร ร้านอาหาร    *  

ภายนอกแหล่งทอ่งเที่ยว 

1. ท่าอากาศยาน   *    

2. สถานีบริการนํ้ามัน (ปั๊มน้ํามัน)    *  

 
 หมายถึง การสร้างภาพลักษณ์ที่เน้นเป็นหลัก (ภาพลักษณ์หลัก) 
*   หมายถึง การสร้างภาพลักษณ์ที่เน้นในลําดับรองลงมา (ภาพลักษณ์รอง) 
 
จากตารางที่ 2 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว จะมีความสอดคล้องกับประเภทของ

แหล่งท่องเที่ยว โดยนําเสนอกรณีศึกษาตัวอย่างประกอบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
1. ห้องน้ําสาธารณะภายในแหล่งท่องเที่ยว 
1.1 ศาสนสถาน การสร้างภาพลักษณ์ห้องนํ้าสาธารณะ ท่ีตั้งอยู่ภายในบริเวณศาสนสถาน วัด ท่ีนักท่องเที่ยว

เดินทางมาท่องเที่ยว จะมุ่งเน้นด้านความสะอาด สะดวก การใช้บริการเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้อาจมีการออกแบบให้มีความ

สวยงามแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรม ประติมากรรมทางศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่น พ้ืนท่ีหรือจังหวัดนั้น 
เช่น รูปท่ี 1 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ ของวัดแสงแก้ว จังหวัดเชียงราย และรูปท่ี 2 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ํา

สาธารณะ ของวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย (ห้องน้ําทองคํา สะท้อนสถาปัตยกรรมความเป็นไทย สวรรค์และศิลปะ) 
 

199

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



200 
 

 
 

  
(ที่มาภาพ: สิริวิมล เทพหัสดิน, 2560) 

รูปที่ 1 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ ของวัดแสงแก้ว จังหวัดเชียงราย 
 

  
(ที่มาภาพ: https://www.yimwantour.com, 2561) 
รูปท่ี 2  การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะของวัดร่องขุ่น 
จังหวัดเชียงราย (ห้องน้ําทองคํา สะท้อนสถาปัตยกรรมความเป็น

ไทย สวรรค์และศิลปะ) 
 

 
1.2 ศูนย์การค้า/สวนสนุก การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะภายในสถานท่ีให้บริการเพื่อความบันเทิงที่

หลากหลาย นอกจากจะมุ่งเน้นด้านความสะอาดแล้ว ยังมีการนําเสนอจุดเด่นด้านความทันสมัย ตลอดจนอุปกรณ์เสริมในการ

ให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจและความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น 
โถสุขาอัจฉริยะ “บิเดต์” (Bidet) ท่ีใช้เทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่น มีปุ่มกดให้เลือกตามความต้องการ (ระบบฉีดน้ําโดย

อัตโนมัติ ไม่ต้องใช้สายชําระ การเป่าแห้ง การอุ่นท่ีนั่ง การกําจัดกลิ่น เป็นต้น) นอกจากนี้มีการออกแบบอาคารของห้องนํ้า  
มีการประดับ ตกแต่งพ้ืนท่ี ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีความพิเศษ หรือเป็นธีม (Theme) สอดคล้องกับลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว

นั้นๆ (เช่นกระจก อ่างล้างมือ พ้ืน ผนังห้องของสวนสนุกแต่ละโซนมีเอกลักษณ์ท่ีแตกต่างกัน) หรือศูนย์การค้าออกแบบตกแต่ง

ให้ห้องน้ําแต่ละชั้นแบ่งเป็นโซนประเทศต่างๆ เป็นต้น เช่น รูปที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะด้านเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย ของศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ จังหวัดกรุงเทพฯ และด้านความสวยงามของห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ 
และรูปท่ี 4 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ ให้มีเอกลักษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภูเก็ต แฟนตาซี (สวนสนุก) จังหวัด

ภูเก็ต 
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(ที่มาภาพ: สิริวิมล เทพหัสดิน, 2560) 

รูปที่ 3 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย (ซ้ายและกลาง)  
ของศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ จังหวัดกรุงเทพฯ และด้านความสวยงามของห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่ (ขวา) 

 

รูปท่ี 4 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะให้มีเอกลักษณ์เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวของภูเก็ต แฟนตาซี (สวนสนุก) จังหวัดภูเก็ต 
(ที่มาภาพ: สิริวิมล เทพหัสดิน, 2560) 

 
 
 
 

1.3 สวนสาธารณะ สวนอาหาร ร้านอาหาร เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ท่ีให้บริการด้านการท่องเท่ียวจะอยู่ใน

บรรยากาศธรรมชาติ การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ นอกจากด้านความสะอาดเป็นพ้ืนฐานแล้ว ยังเน้นจุดเด่นด้าน

ความเป็นธรรมชาติ อาจมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมด้วย โดยการออกแบบภูมิทัศน์ของห้องน้ําให้กลมกลืนกับความเป็น

ธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยวหรือใช้วัสดุตกแต่งในพื้นท่ีท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นนั้น เช่น การออกแบบตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับที่

สวยงาม การใช้ไม้ไผ่ หลังคามุงจาก เป็นต้น รวมทั้งมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรูปแบบต่างๆ ในการให้บริการ เช่น การใช้แสง
จากธรรมชาติ การใช้สารสกัดจากวัสดุธรรมชาติในการทําความสะอาด การใช้เปลือกผลไม้ ใบเตย ตะไคร้หอมหรือดอกไม้เพื่อ

ปรับกลิ่นภายในห้องน้ํา เป็นต้น เช่น รูปท่ี 5 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะด้านความเป็นธรรมชาติและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ของสวนสาธารณะ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. จังหวัดกรุงเทพฯ และรูปที่ 6 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ํา

สาธารณะด้านความเป็นธรรมชาติ ของร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง จังหวัดตาก 
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(ที่มาภาพ: สิริวิมล เทพหัสดิน, 2560) 
รูปท่ี 5 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะด้านความเป็นธรรมชาติ

และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของสวนสาธารณะ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.  
    จังหวัดกรุงเทพฯ 
 

 

                                                          
                                                          (ที่มาภาพ: https://pantip.com/topic/33770143, 2561)   
 

                                                 รูปท่ี 6 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะด้านความเป็นธรรมชาติ 
                                    ของร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง จังหวัดตาก 

 
 
2. ห้องน้ําสาธารณะภายนอกแหล่งท่องเท่ียว 
2.1 ท่าอากาศยาน เนื่องจากห้องน้ําสาธารณะจะต้องรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวจํานวนมาก ท้ังจาก

ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ จึงเน้นจุดเด่น

ด้านความสะอาดและลักษณะทางกายภาพ ท้ังภายในและภายนอกห้องน้ําท่ีให้บริการ มีพนักงานและระบบการทําความ

สะอาดที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์สิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการท่ีทันสมัย รวมทั้งอุปกรณ์เสริมสําหรับเด็ก ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและทุพพลภาพ เป็นต้น มีห้องน้ําจํานวนเพียงพอท่ีจะให้บรกิารกับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้การเป็นสถานท่ีให้บริการกับ

นักท่องเที่ยวนานาชาติที่มีหลากหลายภาษาและวัฒนธรรม จึงแสดงให้เห็นถึงความเป็นสากล มีความสะดวก เข้าถึงได้ง่าย 
ปลอดภัย สามารถให้บริการกับนักท่องเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัย ท้ังผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการและผู้ทุพพลภาพ โดยมีการนําเสนอ
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เอกลักษณ์ความเป็นไทยต่างๆ เช่น การออกแบบอาคาร รูปภาพ ป้าย สัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือโลโก้ท่ีมีความสวยงาม  
มีแนวคิดในการประดับ ตกแต่งพ้ืนท่ี อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่ให้บริการภายในห้องน้ํา เป็นวัสดุในท้องถ่ินหรือวัสดุ

ท่ีดีไซน์เป็นพิเศษ เน้นการสร้างบรรยากาศและความสวยงามเพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเท่ียว เช่น รูปท่ี 7 การ
สร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะด้านความสวยงามและการสร้างเอกลักษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 

    
 (ที่มาภาพ: https://pantip.com/topic/31042155, 2561) 

 
รูปท่ี 7 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะด้านความสวยงามและการสร้างเอกลักษณ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 

2.2 สถานีบริการนํ้ามัน (ปั๊มน้ํามัน) เป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวจะมาใช้บริการเพื่อเดินทางต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
ดังนั้น จึงต้องรองรับนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ เน้นความสะอาดในการให้บริการเป็น

หลัก รวมท้ังอาจมีอุปกรณ์เสริมสําหรับเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและทุพพลภาพ การตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนยังเน้นความเป็น

ธรรมชาติ ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้สารเคมี ในบางพื้นท่ีของแหล่งท่องเท่ียว ห้องน้ําสาธารณะ มีการออกแบบอาคารห้องน้ํา

ท่ีสวยงาม โปร่งโล่งอากาศถ่ายเท ใช้แสงจากธรรมชาติและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม มีการสร้างเอกลักษณ์เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
มีลูกเล่น (Gimmick) โดยการจัดพ้ืนท่ีไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเพ่ือเป็นท่ีระลึก มีการจัดเตรียมที่นั่งพักท่ีสะดวกสบาย มีจุด 
Check in เพ่ือแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์หรือการสร้างเอกลักษณ์ของห้องน้ําสาธารณะให้สะท้อนความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมของจังหวัดหรือแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีนั้น เป็นต้น เช่น รูปท่ี 8 การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยว ของสถานีบริการน้ํามันชิโนเชลล์ จังหวัดภูเก็ต (สะท้อนเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมดั้งเดิมแบบชิโนโปรตุกีส) 
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(ที่มาภาพ: สิริวิมล เทพหัสดิน, 2560) 
รูปท่ี 8  การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
          ของสถานีบริการน้ํามันชิโนเชลล์   (สะท้อนเอกลักษณ์ของ 
          สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส) จังหวัดภูเก็ต 

 
 จากกรณีศึกษาตัวอย่างการสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะท่ีนําเสนอ จะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างภาพลักษณ์

และแบรนด์สถานท่ีของห้องน้ําสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว แต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้

ให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านการบริการให้กับนักท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิด

ความประทับใจและจดจํา เกิดผลในเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวไทย 
 

บทสรปุ 
 
การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย มีความสําคัญอย่างย่ิง จากแนวคิดทางวิชาการ

ด้านประโยชน์จากการสร้างภาพลักษณ์ท่ีว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นสิ่งท่ีต้องสร้างไม่ใช่ปล่อยไปตามธรรมชาติ เพราะเป็น

เคร่ืองมือหลักในการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value creation) ซ่ึงจะส่งผลประโยชน์ในเชิงจิตวิทยาให้กับองค์กรและการบริการได้

เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ภาพลักษณ์เชิงบวกจะนํามาซ่ึงการสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จ ในทางกลับกันภาพลักษณ์เชิงลบ

จะทําให้เกิดอคติและความล้มเหลวกับองค์กร ซ่ึงผู้ประกอบการจะต้องค้นหาจุดเด่นของตนเองในการสร้างภาพลักษณ์ 
ดังนั้น ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวไทย แต่เดิมจะเห็นได้ว่า ห้องน้ําสาธารณะ เป็นเพียงสถานท่ีท่ีถูกกําหนดให้สร้างขึ้น

ตามกฎหมายเพ่ือให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เท่านั้น ซ่ึงท่ีผ่านมาภาพลักษณ์ห้องนํ้าสาธารณะ จึงอาจถูกละเลยหรือไม่

ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร ทําให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  แต่เนื่องจากตลาดการท่องเที่ยว มี
แนวโน้มท่ีให้ความสําคัญกับมาตรฐานการให้บริการและภาพลักษณ์ใหม่ของห้องน้ําสาธารณะ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นดัชนีชี้วัด

การเติบโตด้านการท่องเท่ียวว่าประเทศหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้นว่ามีศักยภาพและความพร้อม เพียงพอหรือไม่ท่ีจะรองรับ

นักท่องเที่ยวท่ีมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังน้ันการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีเพ่ือให้นักท่องเท่ียวเกิด

ประสบการณ์ท่ีประทับใจจะช่วยสร้างกลยุทธ์การบอกต่อ “Word of Mouth” ได้อีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังสามารถประชาสัมพันธ์

เอกลักษณ์ ความโดดเด่น สร้างจุดขายให้ห้องน้ําสาธารณะไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตลาดการท่องเที่ยวได้อีกด้วย 
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(ที่มาภาพ: สิริวิมล เทพหัสดิน, 2560) 
รูปท่ี 8  การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
          ของสถานีบริการน้ํามันชิโนเชลล์   (สะท้อนเอกลักษณ์ของ 
          สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส) จังหวัดภูเก็ต 

 
 จากกรณีศึกษาตัวอย่างการสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะท่ีนําเสนอ จะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างภาพลักษณ์

และแบรนด์สถานท่ีของห้องน้ําสาธารณะเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว แต่สามารถนําไปประยุกต์ใช้

ให้สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยว จึงจะเกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารภาพลักษณ์ด้านการบริการให้กับนักท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิด

ความประทับใจและจดจํา เกิดผลในเชิงบวกต่อการท่องเที่ยวไทย 
 

บทสรปุ 
 
การสร้างภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย มีความสําคัญอย่างย่ิง จากแนวคิดทางวิชาการ

ด้านประโยชน์จากการสร้างภาพลักษณ์ท่ีว่า ภาพลักษณ์ (Image) เป็นสิ่งท่ีต้องสร้างไม่ใช่ปล่อยไปตามธรรมชาติ เพราะเป็น

เคร่ืองมือหลักในการสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value creation) ซ่ึงจะส่งผลประโยชน์ในเชิงจิตวิทยาให้กับองค์กรและการบริการได้

เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ภาพลักษณ์เชิงบวกจะนํามาซ่ึงการสนับสนุนให้ประสบความสําเร็จ ในทางกลับกันภาพลักษณ์เชิงลบ

จะทําให้เกิดอคติและความล้มเหลวกับองค์กร ซ่ึงผู้ประกอบการจะต้องค้นหาจุดเด่นของตนเองในการสร้างภาพลักษณ์ 
ดังนั้น ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวไทย แต่เดิมจะเห็นได้ว่า ห้องน้ําสาธารณะ เป็นเพียงสถานท่ีท่ีถูกกําหนดให้สร้างขึ้น

ตามกฎหมายเพ่ือให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เท่านั้น ซ่ึงท่ีผ่านมาภาพลักษณ์ห้องน้ําสาธารณะ จึงอาจถูกละเลยหรือไม่

ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร ทําให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  แต่เนื่องจากตลาดการท่องเที่ยว มี
แนวโน้มท่ีให้ความสําคัญกับมาตรฐานการให้บริการและภาพลักษณ์ใหม่ของห้องน้ําสาธารณะ ซ่ึงเปรียบเสมือนเป็นดัชนีชี้วัด

การเติบโตด้านการท่องเท่ียวว่าประเทศหรือสถานที่ท่องเที่ยวนั้นว่ามีศักยภาพและความพร้อม เพียงพอหรือไม่ท่ีจะรองรับ

นักท่องเที่ยวท่ีมีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิด

ประสบการณ์ท่ีประทับใจจะช่วยสร้างกลยุทธ์การบอกต่อ “Word of Mouth” ได้อีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังสามารถประชาสัมพันธ์

เอกลักษณ์ ความโดดเด่น สร้างจุดขายให้ห้องน้ําสาธารณะไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในตลาดการท่องเที่ยวได้อีกด้วย 
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การศึกษาการออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร  

เป็นศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร เพ่ือการออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริม

สภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชน นําไปสู่เสนอนโยบายพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชน

หนาแน่นกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบสํารวจและแบบสอบถาม จากประชากร

ครัวเรือน และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ี โดยทําการสํารวจภาคสนาม และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอธิบายและเชิงปริมาณ

โดยใช้ค่าความถี่ร้อยละ  
ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนท่ีเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นเขตท่ีมีประชากรต่อพ้ืนท่ีหนาแน่นท่ีสุดเมื่อเทียบกับพื้นท่ีเขต

อ่ืนๆในกรุงเทพมหานคร และมีความหลากหลายทางด้านกิจกรรม แต่พบว่าภายในเขตยังประสบปัญหาขาดพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือ

รองรับกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่เขต ประชาชนภายในเขตยังต้องออกไปใช้พ้ืนท่ีสีเขียวอ่ืนนอกเขต จากสภาพ

ปัญหาท่ีสํารวจพบจึงนํามาสู่การเสนอแนวทางเพ่ือจัดสรรให้เกิดพ้ืนท่ีสีเขียวข้ึนภายในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อรองรับกับ

ความต้องการของประชาชนภายในเขต ให้มีพ้ืนที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเสริมสร้างสภาวะท่ีดีทางด้านร่างกายและ

จิตใจของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชนหนาแน่น

กรุงเทพมหานคร ต่อไป 
 
คําสําคัญ: การออกแบบพื้นท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม ชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร 

 
Abstract 

 
 The research on the development of green spaces Pom Prap Sattru Phai district. Bangkok The 

objectives of this study were 1) to study the physical characteristics of green space in the Pom Prap Sattru 
Phai and green space in the community. 2) To study the relationship between green space in the 
community, the environment and 3) to propose the development of green spaces for the environment, 
good community Pom Prap Sattru Phai district. It is a survey research and observation. The survey 
instrument was observed by field surveys in the area of Pom Prap Sattru Phai. An area of 1.931 square 
kilometers with a total of five District 150 sets of questionnaires in the survey and analyzed the data.  
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The survey found. Within the area of Pom Prap Sattru Phai This area is the most densely populated 
area compared to other areas in Bangkok. And a variety of activities. But the inside is experiencing a lack 
of green space to accommodate the needs of people in the area. People in the area still need to use the 
green space outside the area. The problem was discovered, leading to the proposal to allocate a green 
space within Pom Prap Sattru Phai district. To accommodate the needs of the people within the area. A 
green space for recreation, enhance good physical and mental condition of the people inside. And the 
development of green spaces in the area within the next Bangkok. 
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บทนํา 

 
กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านท้ังทางด้านกายภาพเศรษฐกิจ สังคม

ประชากรเป็นแหล่งงานที่ดึงดูดให้ผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆท่ัวประเทศหลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพหลากหลายประเภท

หลากหลายกิจกรรมปัญหาท่ีตามมาคือความแออัดของท่ีอยู่อาศัยประชากรหนาแน่นสาธารณูปโภคสาธารณูปการไม่เพียงพอ

อาชญากรรมเพิ่มขึ้นการจราจรติดขัดมลภาวะเป็นพิษขยะเกลื่อนเมืองน้ําเน่าอากาศเสียเสียงดังฝุ่นละอองกระจายแทบทุกพ้ืนท่ี

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยในเมืองท้ังทางตรงและทางอ้อมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนและภาวะ

เกาะความร้อนเป็นนโยบายท่ีปฏิบัติได้ยากและมีความเป็นไปได้น้อยลงทุกทีเน่ืองจากความหนาแน่นท่ีเพ่ิมข้ึนของเมืองการเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมทั้งช่วยกรองมลพิษเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี

แข็งแรงให้คนเมืองแต่ปัญหาคือ พ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนการเข้าถึงเป็นไปโดยยากใน

บางพ้ืนท่ีบทบาทของพื้นที่สีเขียวบางแห่งไม่เอ้ืออํานวยต่อความต้องการของผู้ใช้บริการจึงต้องมีการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กับเมือง

เพ่ือช่วยให้ประชาชนคนเมืองมีทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น (เดชา บุญค้ํา. 2531) ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวใน

ลักษณะใดก็ย่อมส่งผลดีกับสุขภาพของประชากรในชุมชนนอกจากจะช่วยดูดซับมลพิษซ่ึงเป็นประโยชน์โดยตรงของต้นไม้ท่ี

นับว่าจะเหลือน้อยลงไปทุกทีในตัวเมืองยังส่งผลดีต่อการดูดซับน้ําฝนเม่ือยามฝนตกและทําหน้าท่ีเป็นเกราะบังลมฝนและยัง

ส่งผลดีต่อสุขภาพกายในฐานะสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคนเมืองท่ีสามารถมาใช้ประโยชน์กันได้อย่างเต็มท่ีไม่ว่าจะเป็นการ

ออกกําลังกายถีบจักรยานหรือแค่การเดินชมสวนธรรมดาๆก็แน่นอนว่ามีผลต่อสุขภาพจิตท่ีดีตามมาโดยที่พ้ืนท่ีสีเขียวเหล่านี้

สามารถเข้าถึงได้โดยประชากรท้ังมวลแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้คนทุกกลุ่มสามารถมีสุขภาพท่ีดีได้ถ้วนหน้า จากผลการวิจัย
สถานการณ์สุขภาพจิตประจําปีสถาบันวิจัยประชากรและสังคมหาวิทยาลัยมหิดล ภาคกลางเป็นภาคท่ีประชากรมีความเสี่ยง

ต่อปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุดคือร้อยละ 20.6 โดยเฉพาะผู้หญิงเสี่ยงมากถึงร้อยละ 21.3 ประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน 4 
เสี่ยงท่ีจะมีปัญหาสุขภาพจิตและเสี่ยงมากกว่าผู้สูงอายุในภาคอื่นๆนอกจากน้ีคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพจิตของ

ประชากรในกลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสโสดและกลุ่มหม้ายหย่าแยกเนื่องจากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าภาค

อ่ืนๆหากพิจารณาตามการประกอบอาชีพ พบว่าประชากรท่ีทํางานรับจ้างท่ัวไปและกรรมกรเป็นกลุ่มท่ีเสี่ยงจะมีปัญหา

สุขภาพจิตมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆสถานการณ์สุขภาพจิตของประชากรในภาคกลางมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ผู้ป่วย

ด้านจิตเวชซ่ึงพบว่ามีอัตราผู้ป่วยในภาพรวมสูงกว่าภาคอื่นๆโดยเฉพาะในปี 2551 ภาคกลางมีอัตราผู้ป่วยโรคจิตสูงกว่าภาค

อ่ืนๆ (758 ต่อประชากรแสนคน)นอกจากน้ีภาคกลางยังเป็นภาคที่ได้รับการแจ้งความคดีขมขืนกระทําชําเราและคดียาเสพติด

สูงกว่าภาคอ่ืนๆ อีกท้ังยังมีอัตราการถูกฆ่าตายสูงรองจากภาคใต้เท่านั้น ซ่ึงสถานการณ์ท่ีสอดคล้องกันต่างๆ เหล่านี้อาจจะย่ิง

ทําให้ประชากรในภาคกลางมีความเสี่ยงท่ีจะมี ปัญหาสุขภาพจิตเพิ่มสูงข้ึนอีก (นิจสิริ แววชาญ, 2554.) วิถีชีวิตของผู้คนที่ใช้

ชีวิตส่วนใหญ่ในช่วงเวลาของการทํางาน ใช้ชีวิตเคร่งเครียดกับการทํางานในสํานักงาน ห่างไกลจากพื้นท่ีสีเขียวท่ีย่อมส่งผลดี

กับสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีของคนในหน่วยงาน โดยที่พ้ืนท่ีสีเขียวเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยตรง และยังเป็นการ

ส่งเสริมให้ผู้คนทุกกลุ่มสามารถมีสุขภาพที่ดีได้ถ้วนหน้าไม่แพ้กัน โดยไม่ต้องเสียเงินเข้าฟิตเนส หรือการออกกําลังกาย  
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The survey found. Within the area of Pom Prap Sattru Phai This area is the most densely populated 
area compared to other areas in Bangkok. And a variety of activities. But the inside is experiencing a lack 
of green space to accommodate the needs of people in the area. People in the area still need to use the 
green space outside the area. The problem was discovered, leading to the proposal to allocate a green 
space within Pom Prap Sattru Phai district. To accommodate the needs of the people within the area. A 
green space for recreation, enhance good physical and mental condition of the people inside. And the 
development of green spaces in the area within the next Bangkok. 
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หลากหลายกิจกรรมปัญหาท่ีตามมาคือความแออัดของท่ีอยู่อาศัยประชากรหนาแน่นสาธารณูปโภคสาธารณูปการไม่เพียงพอ

อาชญากรรมเพิ่มข้ึนการจราจรติดขัดมลภาวะเป็นพิษขยะเกลื่อนเมืองน้ําเน่าอากาศเสียเสียงดังฝุ่นละอองกระจายแทบทุกพ้ืนท่ี

ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยในเมืองท้ังทางตรงและทางอ้อมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองเพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนและภาวะ

เกาะความร้อนเป็นนโยบายท่ีปฏิบัติได้ยากและมีความเป็นไปได้น้อยลงทุกทีเนื่องจากความหนาแน่นท่ีเพ่ิมขึ้นของเมืองการเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมทั้งช่วยกรองมลพิษเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ี

แข็งแรงให้คนเมืองแต่ปัญหาคือ พ้ืนท่ีสีเขียวในเมืองมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนการเข้าถึงเป็นไปโดยยากใน
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ต่อปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุดคือร้อยละ 20.6 โดยเฉพาะผู้หญิงเสี่ยงมากถึงร้อยละ 21.3 ประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน 4 
เสี่ยงท่ีจะมีปัญหาสุขภาพจิตและเสี่ยงมากกว่าผู้สูงอายุในภาคอื่นๆนอกจากน้ีคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์สุขภาพจิตของ

ประชากรในกลุ่มท่ีมีสถานภาพสมรสโสดและกลุ่มหม้ายหย่าแยกเนื่องจากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าภาค
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การศึกษาลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ีสีเขียวในชุมชนเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิต (Instructional Innovation) เป็นการวิจัยท่ีนําการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้แก่ชุมชน ลดอาการเครียดจากการทํางาน ส่งผลต่อสภาพจิตใจในด้านบวกแก่คน

เมือง เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ท้ังยังสามารถประหยัดพลังงาน และลดคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ อันนําไปสู่การช่วย

แก้ปัญหาภาวะโลกร้อนอันเป็นวิกฤตของโลกร้อนในยุคปัจจุบัน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาการออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชนหนาแน่น

กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านนวัตกรรมที่เป็นวิธีการ ซ่ึงประกอบด้วย วัตถุประสงค์ 
แนวคิดพื้นฐาน โครงสร้างการออกแบบนวัตกรรมพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ตลอดชีวิต เพ่ือทําให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายสุขภาวะชุมชนท่ีดี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การวิจยัแนวทางการออกแบบพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืนในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร มี
วัตถุประสงค์ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชน  
3. เพ่ือเสนอเสนอนโยบายพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร  
 

กรอบแนวคิดโครงการวิจัย 
ขอบเขตของโครงการวิจัยการออกแบบพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชนหนาแน่น

กรุงเทพมหานคร ได้รวบรวมกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยเพ่ือให้เป็นข้อมูลพื้นฐานรวมถึงเป็นแนวทางในการดําเนินการ

วิจัยอย่างมีหลักการ มีท่ีมาและสามารถอ้างอิงได้ โดยผู้วิจัยทําการรวบรวมกรอบแนวคิด ซ่ึงผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การวิจัยไว้ดังนี้  
 
กรอบแนวคิดพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม  

การเลือกสํานักงานสีเขียว เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-งบฯไม่บานปลาย (ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์, 2553.) มีการประเมินว่าอาคาร

ในเมืองใหญ่ๆ ปล่อยก๊าซท่ีทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกมากถึง 60% ของก๊าซ ท่ีทําให้เกิดภาวะเรือนกระจกทั้งหมด ใน
กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานที่มีผู้เช่าแล้วกว่า 7 ล้าน ตร.ม. ผู้ครอบครองพ้ืนท่ีอาคารสํานักงานจึงมีบทบาทสําคัญ

ในการพัฒนาส่ิงแวดล้อมของ ชุมชนเมือง กทม. มาร์คัส เบอร์เทนชอว์ ผู้อํานวยการฝ่ายตัวแทนนายหน้า บริษัท ไนท์แฟรงค์ 
ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ระบุว่า พ้ืนท่ีอาคารสามารถนําแนวทางโลกสีเขียวเป็นปัจจัยหนึ่งในการ พิจารณาคัดเลือก

อาคารท่ีเหมาะสมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพ่ือท่ีจะได้พ้ืนท่ี สีเขียวมากข้ึนด้วยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังน้ี 
1. ทําเลท่ีตั้ง  
2. การคมนาคม  
3. การจัดการอาคาร  
4. แสงสว่างตามธรรมชาติ  
5. ระบบทําความเย็น  

จะเห็นได้ว่าการเลือกพื้นที่อาคาร มีหลายสิ่งท่ีควรคํานึงถึง ในส่วนนี้ท่านอาจปรึกษาหรือมอบหมายให้มืออาชีพเป็น 
ผู้ดําเนินการ เพื่อให้สามารถเลือกพ้ืนท่ีสํานักงานที่ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจ โดยท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อโลก (ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์, 
2551.) เมืองสีเขียว ชุมชนสีเขียว การสร้างเมอืงสีเขียว ต้องอาศัยพลังทางการเมือง พลังทางธุรกิจ และพลังทางสังคม ร่วมผลักดันใน
ทิศทางเดียวกันเป็นเสมือนพลังสามประสาน ในแต่ละช่วงเวลาพลังด้านใดด้านหนึ่งอาจเป็นด้านหลักเพื่อชักจูง ผลักดันหรือ

ดึงดูดให้พลังส่วนอ่ืน ๆ เข้าร่วม แต่ความสําเร็จเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด ย่อมมาจากพลังท้ังสามส่วนน้ี พ้ืนที่สีเขียว 5 ประเภท 
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เกี่ยวกับเมืองสีเขียว ชุมชนสีเขียว อ้างอิงได้จากงานวิจัยมาตรการในการเพิ่มและการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชนอย่าง

ย่ังยืน  โดยศูนย์วิจัยป่าไ ม้ คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยนี้ให้คํานิยามของ “พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมือง” ว่าหมายถึง พ้ืนท่ีโล่งว่างใน

เขตเทศบาล ซ่ึงมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก ได้รับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและหลักการทางภูมิสถาปัตย์ 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอ้ืออํานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของเมือง อันจะทําให้ชุมชนเมือง

เป็นเมืองสีเขียวท่ีร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป เรื่องเกี่ยวกับพ้ืนท่ีสีเขียวยังมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติมโดยแบ่งเป็น

ลักษณะต่าง ๆ กันคือข้อแรกพื้นท่ีธรรมชาติ เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ มักเป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศท่ี

จําเป็นต้องดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดไป ส่วนใหญ่อยู่บริเวณต้นน้ํา ป่าไม้ ภูเขา พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการ ส่วนนี้
เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีประชาชนเข้าไปใช้บริการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย ขณะท่ีมีบทบาทเสริมสร้างทัศนียภาพท่ี

สวยงามให้กับเมืองในรูปแบบสวนสาธารณะสวนหย่อม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ลานเมือง สวนพฤกษศาสตร์  
สวนรุกขชาติ และสวนสัตว์ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบนี้หลายแห่ง อาทิเช่น สวนหลวง ร.9 สวนลุมพินี 
ศูนย์เยาวชน ลานคนเมือง ฯลฯ พ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เพ่ิมก๊าซ

ออกซิเจน และลดอุณหภูมิความร้อนในเมือง แม้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยตรง แต่มีคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมซ่ึง

เป็นเสมือนปอดของชุมชนเมือง โดยรูปแบบในกรุงเทพมหานครได้แก่ สวนในบ้าน พ้ืนท่ีสีเขียวในโรงเรียน หน่วยงานราชการ 
ศาสนสถาน สนามกอล์ฟ พื้นท่ีสีเขียวริมเส้นทางสัญจร เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีอยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ พ้ืนท่ีนี้มีบทบาท

เสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและการบริการ ได้แก่ พ้ืนท่ีตามแนวถนน เกาะกลางถนนริมทางเดิน แนวถอยร่น ริมแม่น้ํา 
ลําคลอง ริมทางรถไฟ พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน เป็นพ้ืนท่ีท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของได้แก่ สวนไม้ผล

ยืนต้น สวนป่าเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีว่างในบริเวณสถานประกอบการ พ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่
บริเวณชานเมืองทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เช่น สวนผัก สวนผลไม้ ฯลฯ  

การบริหารเมืองกับพ้ืนท่ีสีเขียว นอกเหนือจากสวนสาธารณะและสวนหย่อมท่ีกระจายอยู่ท่ัวไปแล้ว การมองหาพ้ืนท่ีใน

เขตชุมชนเมืองรวมทั้งกรุงเทพฯ มาสร้างพื้นท่ีสีเขียวนั้นมีความเป็นไปได้ เช่น การสํารวจและใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีว่างรกร้าง 
พ้ืนท่ีส่วนราชการ พ้ืนท่ีของศาสนสถาน พ้ืนท่ีสถานศึกษา พ้ืนท่ีลานกิจกรรมของชุมชน พ้ืนท่ีว่างภายหลังการพัฒนา

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ้ืนท่ีว่างตามอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการของเอกชน เป็นต้น การร่วมแรงร่วมใจกัน
ระหว่างผู้บริหารเมืองภาคธุรกิจ และภาคสังคม(ชุมชนในสังคม) มีผลต่อการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียว เริ่มตั้งแต่แนวคิดทางการเมือง

หรือแนวคิดของฝ่ายบริหารเมืองท่ีพัฒนาจากสวนสาธารณะในเมืองท่ีมักออกมาในรูปสวนกระจายเป็นหย่อม ๆ ไร้การเชื่อมต่อ
และรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น แนวทางคือพัฒนาสู่เมืองในสวนสาธารณะ แนวคิดใหม่นี้ส่งเสริมการพัฒนาสวนสาธารณะอย่าง

เชื่อมโยงกัน ค้นคิดสร้างสรรค์การเข่ือมต่อท่ีว่างสาธารณะต่างๆ ในเมืองเข้ากับสวนสาธารณะและ “ขึ้นรูป” พ้ืนที่สีเขียวประเภท 
ต่าง ๆ และพื้นที่ใช่ประโยชน์ท่ีลดมลภาวะให้สนับสนุนกัน เช่น ลานสวนสาธารณะ ถนน ทางจักรยาน และทางเดินเท้า แนวทางนี้

มีผลให้เมืองเพิ่มความสวยงามมากขึ้นมีมิติทางธรรมชาติเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นแลนด์มาร์คท่ัวไป 
  

กรอบแนวคิดนวัตกรรมชุมชนสีเขียวเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
ชุมชนเมืองกับพื้นท่ีสีเขียวรูปแบบนี้เรียกว่า “อุทยานวิถี” (Green ways) แนวทางพ้ืนฐานคือ ใช้สวนสาธารณะเป็น

แกนกลาง และสร้างพื้นท่ีหรือเส้นทางสีเขียวให้เชื่อมร้อยสวนสาธารณะกับพ้ืนที่สําคัญของเมืองรวมท้ังท่ีโล่งว่างของเมืองเข้าด้วยกัน 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557.) รูปแบบการเชื่อมโยงอุทยานวิถีมีหลากรูปแบบเช่น อย่างแรก เส้นทางสีเขียว (Park 
way) ได้แก่ เครือข่ายทางเท้าท้ังในย่านที่มีคนใช้เป็นจํานวนมาก ปรับให้เป็นทางเดินท่ีสะดวก มีม้านั่ง ร้านขายเคร่ืองด่ืม 
ส่งเสริมกิจกรรมการพักผ่อนแบบเมืองในระหว่างทาง และในพื้นท่ีท่ีจัดให้คนเดินเท้าต่อเนื่องในสภาพภูมิทัศน์ท่ีดี อาจได้จาก
การปิดถนนท่ีมีการใช้งานน้อย หรือเส้นทางรถไฟท่ีเลิกใช้แล้วเป็นเส้นทางเดิน รวมถึงเส้นทางเลียบลําน้ํา ได้แก่ พ้ืนท่ีริมนํ้าต่างๆ 
อย่างที่สอง เส้นทางเดินเชื่อมลานต่างๆ (Glaze way) ได้แก่ เส้นทางเชื่อมลานอาคารและทางเดินในกลุ่มอาคารธุรกิจและ

พาณิชย์ พ้ืนท่ีอย่างท่ีสองนี้ภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึน อย่างท่ีสาม ทางเดินลอยฟ้า (Skyway) 
ได้แก่ การเชื่อมเส้นทางเดินระดับเหนือศีรษะ ทําให้การสัญจรทางเท้าสะดวกกว่าการเดินบนระดับบนดิน โดยให้มีภูมิทัศน์
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เกี่ยวกับเมืองสีเขียว ชุมชนสีเขียว อ้างอิงได้จากงานวิจัยมาตรการในการเพิ่มและการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเขตชุมชนอย่าง

ย่ังยืน  โดยศูนย์วิจัยป่าไ ม้ คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งานวิจัยน้ีให้คํานิยามของ “พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมือง” ว่าหมายถึง พ้ืนท่ีโล่งว่างใน

เขตเทศบาล ซ่ึงมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก ได้รับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและหลักการทางภูมิสถาปัตย์ 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอ้ืออํานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของเมือง อันจะทําให้ชุมชนเมือง

เป็นเมืองสีเขียวท่ีร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป เรื่องเกี่ยวกับพ้ืนท่ีสีเขียวยังมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติมโดยแบ่งเป็น

ลักษณะต่าง ๆ กันคือข้อแรกพื้นท่ีธรรมชาติ เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มักเป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศท่ี

จําเป็นต้องดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดไป ส่วนใหญ่อยู่บริเวณต้นน้ํา ป่าไม้ ภูเขา พ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อบริการ ส่วนนี้
เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีประชาชนเข้าไปใช้บริการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย ขณะท่ีมีบทบาทเสริมสร้างทัศนียภาพท่ี

สวยงามให้กับเมืองในรูปแบบสวนสาธารณะสวนหย่อม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ลานเมือง สวนพฤกษศาสตร์  
สวนรุกขชาติ และสวนสัตว์ ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบนี้หลายแห่ง อาทิเช่น สวนหลวง ร.9 สวนลุมพินี 
ศูนย์เยาวชน ลานคนเมือง ฯลฯ พ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เช่น เพ่ิมก๊าซ

ออกซิเจน และลดอุณหภูมิความร้อนในเมือง แม้ประชาชนไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยตรง แต่มีคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมซ่ึง

เป็นเสมือนปอดของชุมชนเมือง โดยรูปแบบในกรุงเทพมหานครได้แก่ สวนในบ้าน พ้ืนท่ีสีเขียวในโรงเรียน หน่วยงานราชการ 
ศาสนสถาน สนามกอล์ฟ พ้ืนท่ีสีเขียวริมเส้นทางสัญจร เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีอยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ พ้ืนท่ีนี้มีบทบาท

เสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและการบริการ ได้แก่ พ้ืนท่ีตามแนวถนน เกาะกลางถนนริมทางเดิน แนวถอยร่น ริมแม่น้ํา 
ลําคลอง ริมทางรถไฟ พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน เป็นพ้ืนท่ีท่ีสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของได้แก่ สวนไม้ผล

ยืนต้น สวนป่าเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีว่างในบริเวณสถานประกอบการ พ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร ได้แก่
บริเวณชานเมืองทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เช่น สวนผัก สวนผลไม้ ฯลฯ  

การบริหารเมืองกับพ้ืนท่ีสีเขียว นอกเหนือจากสวนสาธารณะและสวนหย่อมท่ีกระจายอยู่ท่ัวไปแล้ว การมองหาพ้ืนท่ีใน

เขตชุมชนเมืองรวมทั้งกรุงเทพฯ มาสร้างพื้นท่ีสีเขียวนั้นมีความเป็นไปได้ เช่น การสํารวจและใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีว่างรกร้าง 
พ้ืนท่ีส่วนราชการ พ้ืนท่ีของศาสนสถาน พ้ืนท่ีสถานศึกษา พ้ืนท่ีลานกิจกรรมของชุมชน พ้ืนท่ีว่างภายหลังการพัฒนา

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ้ืนท่ีว่างตามอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการของเอกชน เป็นต้น การร่วมแรงร่วมใจกัน
ระหว่างผู้บริหารเมืองภาคธุรกิจ และภาคสังคม(ชุมชนในสังคม) มีผลต่อการพัฒนาพื้นท่ีสีเขียว เริ่มต้ังแต่แนวคิดทางการเมือง

หรือแนวคิดของฝ่ายบริหารเมืองท่ีพัฒนาจากสวนสาธารณะในเมืองท่ีมักออกมาในรูปสวนกระจายเป็นหย่อม ๆ ไร้การเชื่อมต่อ
และรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึน แนวทางคือพัฒนาสู่เมืองในสวนสาธารณะ แนวคิดใหม่นี้ส่งเสริมการพัฒนาสวนสาธารณะอย่าง

เชื่อมโยงกัน ค้นคิดสร้างสรรค์การเข่ือมต่อท่ีว่างสาธารณะต่างๆ ในเมืองเข้ากับสวนสาธารณะและ “ขึ้นรูป” พ้ืนที่สีเขียวประเภท 
ต่าง ๆ และพื้นท่ีใช่ประโยชน์ท่ีลดมลภาวะให้สนับสนุนกัน เช่น ลานสวนสาธารณะ ถนน ทางจักรยาน และทางเดินเท้า แนวทางนี้

มีผลให้เมืองเพิ่มความสวยงามมากขึ้นมีมิติทางธรรมชาติเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นแลนด์มาร์คท่ัวไป 
  

กรอบแนวคิดนวัตกรรมชุมชนสีเขียวเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
ชุมชนเมืองกับพื้นท่ีสีเขียวรูปแบบนี้เรียกว่า “อุทยานวิถี” (Green ways) แนวทางพ้ืนฐานคือ ใช้สวนสาธารณะเป็น

แกนกลาง และสร้างพื้นท่ีหรือเส้นทางสีเขียวให้เชื่อมร้อยสวนสาธารณะกับพ้ืนที่สําคัญของเมืองรวมท้ังท่ีโล่งว่างของเมืองเข้าด้วยกัน 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557.) รูปแบบการเชื่อมโยงอุทยานวิถีมีหลากรูปแบบเช่น อย่างแรก เส้นทางสีเขียว (Park 
way) ได้แก่ เครือข่ายทางเท้าท้ังในย่านท่ีมีคนใช้เป็นจํานวนมาก ปรับให้เป็นทางเดินท่ีสะดวก มีม้านั่ง ร้านขายเคร่ืองดื่ม 
ส่งเสริมกิจกรรมการพักผ่อนแบบเมืองในระหว่างทาง และในพื้นท่ีท่ีจัดให้คนเดินเท้าต่อเนื่องในสภาพภูมิทัศน์ท่ีดี อาจได้จาก
การปิดถนนท่ีมีการใช้งานน้อย หรือเส้นทางรถไฟท่ีเลิกใช้แล้วเป็นเส้นทางเดิน รวมถึงเส้นทางเลียบลําน้ํา ได้แก่ พ้ืนท่ีริมน้ําต่างๆ 
อย่างท่ีสอง เส้นทางเดินเชื่อมลานต่างๆ (Glaze way) ได้แก่ เส้นทางเชื่อมลานอาคารและทางเดินในกลุ่มอาคารธุรกิจและ

พาณิชย์ พ้ืนท่ีอย่างท่ีสองนี้ภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญในการสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึน อย่างท่ีสาม ทางเดินลอยฟ้า (Skyway) 
ได้แก่ การเชื่อมเส้นทางเดินระดับเหนือศีรษะ ทําให้การสัญจรทางเท้าสะดวกกว่าการเดินบนระดับบนดิน โดยให้มีภูมิทัศน์
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ต่อเนื่องสวยงาม อย่างที่สี่ เส้นทางจักรยาน (Cycle way) ได้แก่ การจัดเส้นทางให้ขี่จักรยานได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและร่มร่ืน 
ในเมือง การสร้างเส้นทางจักรยานน้ีต้องประสานกับพื้นท่ีสี่เขียวอ่ืน ๆ เพ่ือให้เส้นทางจักรยานต่อเนื่องและครอบคลุมท่ัวเมือง

มากขึ้น อย่างท่ีห้า พ้ืนท่ีสีเขียวของชุมชนท่ีสร้างสรรค์ท่ีว่างหรือท่ีสาธารณะของชุมชนให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว เช่น เชื่อมโยงพ้ืนท่ีวัด 
โรงเรียน เข้ากับพ้ืนท่ีสัญจรเพื่อเชื่อมต่อกับพ้ืนท่ีสีเขียวอ่ืน ๆ ให้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน 
 
กรอบแนวคิดการเพิ่มพ้ืนท่ีสีเขียวในกรุงเทพมหานคร 

จากงานวิจัยมาตรการในการเพิ่มและการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชนอย่างย่ังยืน“พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตชุมชนเมือง” 
ว่าหมายถึง พ้ืนท่ีโล่งว่างในเขตเทศบาล ซ่ึงมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก ได้รับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและ

หลักการทางภูมิสถาปัตย์ เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้เอื้ออํานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของ

เมืองอันจะทําให้ชุมชนเมืองเป็นเมืองสี เขียวท่ีร่มร่ืนสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป (ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 2546)  
พ้ืนท่ีธรรมชาติ เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศท่ีจําเป็นต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพท่ี

สมบูรณ์ตลอดไป โดยมีการจัดการที่เหมาะสม ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณต้นน้ํา ป่าไม้ ภูเขา  
พ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือบริการ เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ออกกําลังกาย

และเสริมสร้างทัศนียภาพท่ีสวยงามให้กับเมืองในรูปแบบสวนสาธารณะสวนหย่อม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น  
ลานเมือง สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ และสวนสัตว์ ซ่ึงกรุงเทพมหานครมีพ้ืนท่ีสีเขียวในรูปแบบนี้หลายแห่ง อาทิเช่น 
สวนหลวง ร.9 สวนลุมพินี ศูนย์เยาวชน ลานคนเมือง ฯลฯ  

พ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อส่ิงแวดล้อม เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่มก๊าซออกซิเจน และลด
อุณหภูมิความร้อนในเมือง แม้ประชาชนจะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยตรง แต่มีคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเสมือนปอด

ของชุมชนเมือง โดยรูปแบบในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สวนในบ้าน พ้ืนท่ีสีเขียวในโรงเรียน หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน 
สนามกอล์ฟ  

พ้ืนท่ีสีเขียวริมเส้นทางสัญจร เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีอยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ ซ่ึงมีบทบาทท้ังการเสริมสร้างคุณค่า

ด้านสิ่งแวดล้อมและการบริการ ได้แก่ พ้ืนท่ีตามแนวถนน เกาะกลางถนน ริมทางเดิน แนวถอยร่น ริมแม่น้ํา ลําคลอง ริมทาง

รถไฟ  
พ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ได้แก่ สวนไม้ผลยืนต้น สวนป่า

เศรษฐกิจ พ้ืนท่ีว่างในบริเวณสถานประกอบการ ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริเวณชานเมืองท้ังฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

ของกรุงเทพมหานคร เช่น สวนผัก สวนผลไม้ ฯลฯ โดยในเขตชุมชนเมืองยังมีพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะนํามา

พัฒนาเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวอย่างย่ังยืน ได้แก่ พ้ืนท่ีว่างรกร้าง พ้ืนท่ีส่วนราชการ พ้ืนท่ีศาสนสถาน พ้ืนท่ีสถานศึกษา พ้ืนท่ีลาน

กิจกรรมของชุมชน พ้ืนท่ีว่างภายหลังการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พ้ืนท่ีว่างตามอาคารบ้านเรือนและสถาน

ประกอบการของเอกชน เป็นต้น 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
การวิจัยแนวทางการออกแบบพ้ืนที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือทําให้การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายสุขภาวะชุมชนท่ีดี มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังต่อไปน้ี 
1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ ในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาการออกแบบพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชน  
3. เพ่ือเสนอนโยบายพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร  

การจัดการความหลากหลายด้านรูปแบบพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการ

วิจัยแบบไม่ทดลอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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-  กําหนดตัวแปรการวิจัยดังต่อไปนี้ 
ก) ตัวแปรต้นคือรูปแบบพื้นท่ีสีเขียวในเขตชุมชนหนาแน่น ซ่ึงมีมาตรวัดตัวแปรระดับนามมาตรา 
ข) ตัวแปรตามคือการออกแบบพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชน มีมาตรวัดตัวแปร

ระดับนามมาตรา 
-  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

ก) ประชากรที่ใช้ในการเก็บของมูลแบบสอบถามได้แก่ประชารครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น

กรุงเทพมหานคร ครัวเรือนละ 1 คนได้จากการจัดทาข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐานระดับเขต จํานวน 53,526 คน 
ข) กลุ่มตัวอย่างคือ  ส่วนหนึ่งของประชากรที่ผู้วิจัยสุ่มมาศึกษา  โดยใช้สมการ n=N/1+N (0.05)2 ท้ังนี้ใช้

วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยทุกหน่วยประชากรมีโอกาสถูกสุ่มเท่ากันแบ่งกลุ่ม

ตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  
1. การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม ตัวอย่างท่ีระดับความคลาดเคลื่อนท่ี 0.05% เป็นจานวน 400 คน 
2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นอาคารพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
3. กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นประชากรในการเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์จานวน 3 คนดังนี้ 

- เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ โดยหน่วยงานราชการพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
- ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
- ประชากรทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่สีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
- เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มี 3 ประเภทดังต่อไปน้ี 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสํารวจและสังเกตอย่างมีแบบแผนโดยผู้วิจัยจะทําการออกแบบและ

วางแผนการดําเนินงานตามขั้นตอนแบ่งส่วนการสํารวจดังนี ้
ก. รวบรวมข้อมูลด้านเอกสารสิ่งพิมพ์  แผนท่ี  ภาพถ่ายและข้อมูลจาก Website   ท่ีเกี่ยวข้อง 
ข. ร่างแบบสังเกตกรณีศึกษา โดยครอบคลุมข้อมูลด้านรูปแบบพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน

กรุงเทพมหานคร  
ค. ตรวจสอบเครืองมือวิจัยแบบสํารวจและสังเกตโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ท่าน 
ง. ทําการสํารวจและสังเกตกรณีศึกษา ณ พ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมในเขตชุมชนกรุงเทพมหานคร 
จ. สรุปผลการสํารวจและสังเกต  

สําหรับข้อมูลจากการสํารวจและสังเกตข้างต้นจะเป็นข้อมูลทางด้านกายภาพที่ผู้วิจัยจะนําไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูล

จากแบบสอบถามความคิดเห็นในส่วนแรกตามกระบวนการวิจัยต่อไป 
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสอบถาม ในการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนท่ีสี

เขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมในเขตชุมชนกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจะทําการศึกษาและออกแบบเครื่องมือเพ่ือใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
ก. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร  สิ่งพิมพ์  Website และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสภาพแวดล้อมกายภาพ 
ข. ศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพรูปแบบสถาปัตยกรรมพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน

กรุงเทพมหานคร  
ค. ร่างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นท่ีศึกษาโดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี  
ตอนท่ี 1  รูปแบบพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
ตอนท่ี 2  ปัจจัยและอิทธิพลที่ส่งต่อรูปแบบพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
ตอนท่ี 3  การกาหนดรูปแบบสภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตอนท่ี 4  แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชนหนาแน่น 
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ง. นําแบบสอบถามไปปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ท่านและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมจากนั้นนาํไปทดลองใช้ 
(Pilot Survey) กับพื้นท่ีท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างนอกพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

จ. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล 
ฉ. ทําการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วในพ้ืนท่ีศึกษา เขตชุมชนหนาแน่น

กรุงเทพมหานคร 
ช. สรุปผลการการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นดังกล่าว   

จะเป็นข้อมูลด้านความคิดเห็นส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างต่อแนวทางการออกแบบนวัตกรรมพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริม

สภาพแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยผู้วิจัยจะนําข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลจากการสํารวจและสังเกต 
ตามกระบวนการวิจัยต่อไป 

- สถานที่ทําการเก็บข้อมูล คือ พ้ืนท่ี แขวงป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์ บ้านบาตรและวัดโสมนัส และชนชาวมุสลิม  
ซ่ึงอาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบ ในสุเหร่ามหานาค แขวงคลองมหานาค มีประชากรทั้งหมด 53,526 คน  

1) แขวงป้อมปราบ มีจําประชากร ชาย 8,653 คน หญิง 9,133 คน รวม 17,786 คน  
2) แขวงวัดเทพศิรินทร์ มีจํานวนประชากร ชาย 4,072 คน หญิง 4,161 คน รวม 8,233 คน  
3) แขวงคลองมหานาคมีจํานวนประชากร ชาย 5,196 คน หญิง 5,854 คน รวม 11,050 คน  
4) แขวงบ้านบาตร มีจํานวนประชากร ชาย 4,105 คน หญิง 4,236 คน รวม 8,341 คน  
5) แขวงวัดโสมนัส มีจํานวนประชากร ชาย 3,915 คน หญิง 4,111 คน รวม 8,026 คน 

- การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสํารวจและสังเกตรูปแบบนวัตกรรมพื้นท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อม 

เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น Photo Shop, Microsoft  
Excel, 3D Auto Cad   

2) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง และ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเกี่ยวข้อง  

- วิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชนหนาแน่นกรุงเทพมหานคร 
ด้วยข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาข้างต้น 

- นําเสนอผลการวิจัยแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสีเขียวส่งเสริมสภาพแวดล้อมอย่างย่ังยืนในเขตชุมชนหนาแน่น

กรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิจัย 
 
พ้ืนท่ีสีเขียวกลางแจ้งและกึ่งกลางแจ้งท่ีมีขอบเขตท่ีดินท้ังหมดหรือบางส่วนปกคลุมด้วยพืชพรรณที่ปลูกบนดินท่ีซึมนํ้าได้ 

โดยท่ีดินนั้นอาจมีสิ่งปลูกสร้างหรือพ้ืนผิวแข็งไม่ซึมน้ํารวมอยู่หรือไม่ก็ได้ หมายรวมถึงพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมืองและนอกเมือง 
อาจเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะหรือเอกชน ท่ีสาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์ ประกอบด้วยพื้นท่ีสีเขียวเพื่อนันทนาการ และความงามทาง

ภูมิทัศน์ พ้ืนท่ีอรรถประโยชน์ เช่น พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีสาธารณูปการ พ้ืนท่ีแนวกันชน พ้ืนท่ีสีเขียวในสถาบันต่างๆ 
พ้ืนท่ีธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติอันเป็นถิ่นที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา รวมถึงพ้ืนท่ีชายหาด พ้ืนท่ีริมน้ํา 
พ้ืนท่ีท่ีเป็นริ้วยาวตามแนวเส้นทาคมนาคม ทางบก ทางน้ํา และแนวสาธารณูปการต่างๆ หรือพ้ืนท่ีอ่ืนๆ เช่น พ้ืนท่ีสีเขียวท่ี

ปล่อยรกร้าง พ้ืนท่ีสีเขียวท่ีถูกรบกวนสภาพธรรมชาติ และพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีการใช้ประโยชน์ผสมผสานกัน ความสําคัญและ

ประโยชน์ของพ้ืนท่ีสีเขียว ได้แก่ 
1. ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน  
2. เพ่ือเป็นแหล่งนันทนาการ และสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนทุกเพศทุกวัย  
3. พืชพรรณในพ้ืนท่ีสีเขียวช่วยลดอุณหภูมิของเมืองท่ีเกิดจากการพัฒนาสิ่งก่อสร้างในเมือง  
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4. เป็นถิ่นท่ีอยู่อาศัยของ นก ปลา แมลง และสัตว์อ่ืนๆ เป็นทางสีเขียวเชื่อมโยงแหล่งที่อยู่อาศัยเข้าด้วยกัน และ 
ช่วยป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน ช่วยปรับปรุงระบบการระบายน้ํา  

5. ช่วยลดเสียงรบกวนลงได้ โดยอาศัยพุ่มใบท่ีหนาทึบของไม้ยืนต้นและไม้พุ่มช่วยดูดซับมลภาวะทางเสียง 
เมืองสีเขียว ชุมชนสีเขียว การสร้างเมืองสีเขียว ต้องอาศัยพลังทางการเมือง พลังทางธุรกิจ และพลังทางสังคม  

ร่วมผลักดันในทิศทางเดียวกันเป็นเสมือนพลังสามประสาน ในแต่ละช่วงเวลาพลังด้านใดด้านหนึ่งอาจเป็นด้านหลักเพื่อชักจูง 
ผลักดันหรือดึงดูดให้พลังส่วนอ่ืน ๆ เข้าร่วมโดยเฉพาะพ้ืนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในรูปที่ 1 
ลักษณะพื้นท่ี 
 

 
รูปที่ 1 แสดงลักษณะพื้นท่ีเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

 
 พ้ืนท่ีเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง  

ถือเป็นเขตอนุรักษ์เมืองเก่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมทางฝ่ังพระนคร มีพ้ืนท่ี 1.931 ตร.กม. แบ่ง

ออกเป็น 5 แขวง ประชากรของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จัดเป็นสองประเภท คือ ผู้ตั้งถิ่นฐานเดิม อันประกอบด้วยชนชาวจีน

และไทย อาศัยอยู่บริเวณแขวงป้อมปราบ วัดเทพศิรินทร์ บ้านบาตรและวัดโสมนัส และชนชาวมุสลิม ซ่ึงอาศัยอยู่ริมคลองแสน
แสบ ในสุเหร่ามหานาค แขวงคลองมหานาคทิศเหนือ ติดต่อกับเขตดุสิต มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันออก 
ติดต่อกับเขตปทุมวัน มีคลองผดุงกรุงเกษมเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับเขตสัมพันธวงศ์ มีถนนพระรามท่ี 4 และถนน

เจริญกรุงเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตพระนคร มีคลองรอบกรุง (คลองโอ่งอ่าง) และถนนราชดําเนินนอก  
ดังแสดงในรูปท่ี 2 แสดงลักษณะการใช้พ้ืนท่ีสีเขียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะการใช้พ้ืนท่ีสีเขียวในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
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จากการสํารวจพบว่าภายในพ้ืนท่ีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายยังประสบปัญหาขาดพื้นท่ีสีเขียวที่สามารถใช้งานได้เพ่ือ

รองรับกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสีเขียวส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดเล็กริมทางเท้าและเกาะกลางถนน 
ป้ายรถเมล์ สวนหย่อมตามสถานที่ต่างๆ และตามอาคารบ้านเรือน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องออกไปใช้พ้ืนท่ีสีเขียวนอกเขต 
สภาพทางกายภาพพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายสามารถสรุปปัญหาและข้อจํากัดได้ดังน้ี  

1. ไม่มีพ้ืนท่ีสีเขียวสําหรับทํากิจกรรมของชุมชน  
2. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบของน้ําเสียและขยะมูลฝอยของกิจกรรมในชุมชน  
3. ภูมิทัศน์ภายในพ้ืนท่ีเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายบางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม ขาดการดูแลรักษา 

ลักษณะของพ้ืนท่ีสีเขียวภายในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายถือเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อการใช้ชีวิตและส่งผลต่อ

สุขภาพจิตของประชาชนภายในเขตและประชาชนนอกเขตที่เข้ามาใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนท่ีเขต ผู้วิจัยได้ทําการสํารวจและ

สังเกตซ่ึงเป็นข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

 
ผู้ ท่ีรับรู้ถึงความเสียหายของสวนสาธารณะเป็นอันดับแรกคือ ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะ รองลงมาคือผู้ดูแล

สวนสาธารณะ ประชาชนต้องการให้มีการพัฒนาจุดพักผ่อนในรูปแบบศาลามากท่ีสุด รองลงมาคือพื้นท่ีโล่ง ลานกิจกรรม 
ประชาชนต้องการให้มีการพัฒนาเส้นทางจักรยานมากที่สุด รองลงมาคือทางเท้าและทางว่ิง ความต้องการให้มีการเพิ่มสิ่ง

อํานวยความสะดวกมากที่สุดคือเส้นทางท่ีเหมาะสม เป็นทางเดิน ทางวิ่ง รองลงมาคือจุดพักผ่อนศาลา ภาคส่วนท่ีควรมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาสวนสาธารณะเป็นอันดับแรกคือสํานักงานเขต รองลงมาคือสถาปนิก และนักออกแบบ และความคิดเห็น

เรื่องระยะในการปรับปรุงสวนสาธารณะมากท่ีสุดคือระยะเวลา 1 ปี รองลงมาคือทุก 3 ปี 
จากปัจจัยการลดความร้อนภายในและภายนอกอาคาร พืชพรรณสามารถลดการถ่ายเทความร้อนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพจากการที่ให้ร่มเงาปกป้องความร้อนโดยตรงจากแสงอาทิตย์ นําพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ไปใช้ในการ

สังเคราะห์แสงและคายน้ําโดยใบของพืชย่ิงปริมาณใบมากก็ย่ิงเพ่ิมประสิทธิภาพมาก การนําพืชพรรณมาใช้กับอาคารเพื่อลด

การถ่ายเทความร้อนดังนี้  
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

รูปแบบพื้นท่ีสีเขียวท่ีกลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุด จํานวน 400 ตัวอย่าง ร้อยละ 

1. จุดพักผ่อน ศาลา  

2. พ้ืนท่ีโล่ง ลานกิจกรรม  

3. สนามเด็กเล่น  

4. จุดให้บริการ  

5. ทางเดิน ทางวิ่ง  

6. ท่ีจอดรถ เครื่องออกกําลังกาย  

7. พืชพรรณไม้  

8. ท่ีท้ิงขยะ  

9. อ่ืนๆ 

96 

94 

22 

4 

56 

30 

16 

76 

3 

24 

23.5 

5.5 

1 

14 

7.5 

4 

19 

1.5 
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1. ใช้ปกคลุมผนังทึบได้ผลดีกับผนังด้านทิศตะวันตกซ่ึงรับความร้อนเต็มท่ีในตอนบ่ายถึงเย็นการปลูกตีนตุ๊กแกให้หนาทึบ 
ไม้พุ่ม เช่น ชาฮกเกี้ยน ไม้เลื้อย เช่น สร้อยอินทนิลให้ผลได้ดี ไม้เลื้อยท่ีมีชั้นใบปกคลุมหนา 30-35 ซม. สามารถลดอุณหภูมิ

พ้ืนผิวอาคารท่ีอยู่ใต้พุ่มใบได้ถึง 30องศาเซลเซียสหรือมากกว่า (Sandififer and Givoni 2000) แม้ว่าการลดอุณหภูมิในช่วง

กลางวันของผนังปกคลุมด้วยไม้เลื้อยจะมีประสิทธิภาพด้อยกว่าฉนวนกันความร้อนชนิดใยแก้ว (Laopanitcha-kul et al. 
2008) แต่ในช่วงกลางคืนผนังเขียวไม่เก็บกักความร้อนไว้เหมือนกับฉนวน จะลดอุณหภูมิลงตามอุณหภูมิอากาศ และโดยเฉพาะ

ถ้ามีการเว้นระยะห่างประมาณ 10 เซนติเมตร หรือเป็นพืชที่มีช่องว่างใต้พุ่มใบ ก็จะทําให้คายความร้อนในช่วงกลางคืนได้ดีขึ้นใน

ขณะท่ีฉนวนจะสะสมความร้อนไว้ภายในอาคารถ่ายเทออกไม่ได้หากไม่เปิดหน้าต่างระบายอากาศลมไม่ผ่าน แต่หากเป็นห้องที่

สามารถเปิดหน้าต่างด้านตรงข้ามได้ จะช่วยทําให้เกิด Cross Ventilation เม่ือลมพัดผ่านใบก็สามารถลู่ตามลม จะนําเอาความเย็น
จากใบและอากาศรอบๆ ใบเข้าสู่อาคาร ในกรณีท่ีไม่สามารถเปิดหน้าต่างด้านตรงข้ามได้ อาจใช้พัดลมดูดอากาศช่วยในการระบาย

อากาศผ่านอาคาร อย่างไรก็ดี การใช้แผงกันแดดไม้เลื้อยเพื่อลดความร้อนอาจไม่สามารถลดอุณหภูมิอากาศให้อยู่ในสภาวะ 
น่าสบาย (22-28 องศาเซลเซียส)ได้เสมอไป โดยเฉพาะในฤดูร้อนช่วงเวลากลางวัน แต่การนํามาใช้กับห้องท่ีปรับอากาศจะสามารถ

ลดภาระการทําความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพใบไม้ไม่เคยมีอุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส ในขณะที่วัสดุก่อสร้างชนิดต่างๆ 
อาจมีอุณหภูมิพ้ืนผิวสูงถึง 45 องศาเซลเซียสหรือมากกว่าเม่ือได้รับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์และแผ่รังสีเข้าสู่อาคารหรือ

อากาศภายนอก พ้ืนผิวท่ีปกคลุมด้วยใบไม้จะทําให้อุณหภูมิอากาศลดลงทั้งภายนอกและภายในอาคาร ส่งผลระยะใกล้ต่อมนุษย์ 
ผู้อยู่อาศัย ส่งผลระยะไกลต่อสิ่งแวดล้อม โดยลดอุณหภูมิรอบอาคารซ่ึงทําให้บรรเทาปรากฏการณ์เกาะความร้อน (Heat Island 
Effect) ในเขตเมืองนอกเหนือไปจากการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซ่ึงส่งผลตอ่การลดภาวะโลกร้อนอีกประการหนึ่งด้วย  

2. การใช้พืชพรรณเป็นสวนหลังคา (Roof Garden) เป็นท่ีประจักษ์มาเป็นเวลานานแล้วว่าสวนหลังคาสามารถลด

ความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่อาคารทางหลังคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยร่มเงาและใบปกคลุมประกอบกับชั้นดินวัสดุปลูก

และการให้น้ํา ผนวกเข้าด้วยกัน ทําให้ลดความร้อนได้ดีย่ิงข้ึน (Wong 2007)ปัญหาเดิมของสวนหลังคา คือ น้ําหนักดิน และ
ระบบกันน้ํากันซึม ซ่ึงส่งปัญหาในช่วงดูแลรักษาในปัจจุบันสวนหลังคาประเภท Extensive Roof Garden พัฒนาขึ้นมาโดยใช้

วัสดุปลูกทดแทนดินท่ีมีน้ําหนักเบาและมีความหนาไม่มากกว่า 25 ซม. ทําให้ลดปัญหาเรื่องโครงสร้างรองรับและการดูแล

รักษาได้ แต่จะนํามาใช้เป็นเปลือกชีวภาพซึ่งปกป้องแผ่นหลังคาจากรังสี UV ช่วยลดความร้อนมากกว่าท่ีจะเข้าไปใช้งานที่มี

กิจกรรมของมนุษย์ เหมือนสวนในยุคก่อน 
 

สรุปผลการวิจยัและข้อเสนอแนะ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซ่ึงได้รับความร่วมมือจาก

ประชากรในพื้นท่ีเขตทําวิจัยโดยการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม พบว่าลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่ภายในเขตเป็นอาคารเก่าอนุรักษ์  
มีลักษณะของการการใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการ ร้านค้า ธุรกิจ ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิช 2 ชั้นขึ้นไป มีความหนาแน่น

ของอาคารและประชากร รวมไปถึงความหลากหลายของกิจกรรม ซ่ึงมีความจําเป็นต้องมีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเข้าเกณฑ์ตามกฎหมาย

อาคารและผังเมืองเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีให้แก่อาคารและผู้ใช้อาคารภายในเขต ซ่ึงจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจพบว่าพ้ืนท่ีสีเขียว

ในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีเพียงพ้ืนท่ีสีเขียวนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวประเภทเกาะกลางถนนและการปลูกต้นไม้ริม

ทางเท้ายังขาดพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายอาคารและผังเมือง 
แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมท่ีดีชุมชนเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ผลจากการวิจัยพบว่า ประชากร 

ในพ้ืนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายมีความต้องการพื้นท่ีสีเขียวท่ีมีลักษณะที่เป็นสวนสาธารณะมากที่สุด แต่จากผลการวิจัยโดยการ
ลงพ้ืนท่ีสํารวจพบว่าพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายไม่มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีมีลักษณะเป็นสวนสาธารณะ พ้ืนท่ีสีเขียวส่วนใหญ่

มีลักษณะเป็นพ้ืนที่สีเขียวขนาดเล็ก เช่น พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณเกาะกลางและทางเท้า สวนถนน สวนหย่อมขนาดเล็ก เป็นต้น  
ซ่ึงไม่มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายอาคารและผังเมือง มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวในเขตเมือง 
(ศูนย์วิจัยป่าไม้, 2543.) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีสเีขียวในชุมชน 
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การจัดการพ้ืนที่สี เ ขียวตามแผนแม่บทพื้นที่สี เ ขียวของกรุงเทพมหานคร การกําหนดนโยบายที่จะพัฒนา

กรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ (Healthy City) กรุงเทพมหานครร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์จึงได้มีการกําหนด

กลยุทธ์ด้านผังเมืองและการใช้ประโยชน์ดินให้มีการจดัทําแผนแม่บทพื้นท่ีสีเขียวเพื่อเป็นกรอบในการดําเนินงานให้เกิดพ้ืนท่ีสีเขียว

และสวนสาธารณะโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทพ้ืนท่ีสีเขียวระยะยาว (25 ปี) เท่ากับ 4 ตารางเมตรต่อคน 
เพ่ือใช้เป็นกรอบการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองสีเขียวและเมืองน่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้ และยั่งยืนสืบไป 
แผนแม่บทพื้นท่ีสีเขียวของกรุงเทพมหานคร ได้กําหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวใน

กรุงเทพมหานคร ได้แก่  
1. การจัดภูมิทัศน์ในเขตเมือง  
2. การสร้างพ้ืนท่ีสีเขียวท่ัวกรุงเทพมหานคร  
3. การจัดทําแผนปฏิบัติการพื้นท่ีสีเขียวสําหรับกรุงเทพมหานคร  
4. การกําหนด “แนวทางสีเขียว” ในการวางผังเมืองกรุงเทพมหานคร  
5. จัดสร้างสวนสาธารณะที่สามารถดําเนินการได้  
6. จัดทําแนวทาง ข้อกําหนดพื้นท่ีสีเขียวในโครงการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน  
7. พัฒนาพ้ืนท่ีว่างสาธารณะให้เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ  
8. สร้าง “สวนหย่อมสาธารณะ”  
9. ฟ้ืนฟูสภาพคูคลองให้มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม ช่วยในการระบายน้ําและการคมนาคมขนส่ง 
10. ปลูกต้นไม้ริมถนน  
11. เชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองสีเขียว 
จากแนวทางดังกล่าวข้อเสนอแนะการวิเคราะห์การวางเส้นทางหลักมีการวางโซนเพื่อพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังแนวราบ

และแนวตั้งเกาะไปตามถนนสายหลัก (ถนนจักรพรรดิพงษ์) ซ่ึงเป็นถนนท่ีสามารถเชื่อมต่อจากทุกแขวงในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
โดยถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางสัญจรหลักของคนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และการวางโซนเพื่อพัฒนาพื้นท่ีสีเขียวท้ังแนวราบและ

แนวตั้งเกาะไปตามริมคลองมหานาค ซ่ึงเป็นเส้นทางสัญจรหลักทางน้ําของคนในชุมชน ดังแสดงในรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 แสดงแนวคิดการออกแบบตําแหน่งผังบริเวณริมถนนจักรพรรดิพงษ์ 
 

จากแนวคิดการวางโซนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวท้ังแนวราบและแนวต้ังเกาะไปตามริมคลองมหานาค การใช้พืชพรรณ

ประกอบอาคารเพ่ือมนุษย์และสภาพแวดล้อม “Design a City that act like Forest. ควรออกแบบเมืองให้ทําหน้าท่ีเหมือนป่า 
Design a House that act like Tree. ควรออกแบบบ้านให้ทําหน้าท่ีเหมือนต้นไม้” ท้ัง 2 ประโยคนั้นอาจฟังดูเป็นการ

อุปมาอุปไมย แต่เป็นแนวความคิดที่สามารถนํามาปฏิบัติใช้อย่างตรงไปตรงมาได้ด้วย การปลูกสร้างอาคารให้มีกลไกเหมือนต้นไม้ 
สามารถสังเคราะห์แสงหรือนําแสงมาให้เพ่ือสร้างอาหารเองได้ ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปเพ่ือคายออกมาเป็นออกซิเจน 
หน่วงน้ําโดยนําน้ําและแร่ธาตุขึ้นมาใช้และคายกลับคืนสู่อากาศเป็นหยดน้ําค้างบริสุทธิ์ไม่เป็นพิษภัยต่อดิน ขยะท่ีออกมาจาก

อาคารมีการย่อยสลายหรือนํามาใช้ใหม่ได้ การจะตอบปัญหาเหล่านี้ได้ท้ังหมดมีสิ่งเดียวท่ีสามารถเป็นคําตอบได้ทุกเร่ือง คือ 
การนําพืชพรรณมาใช้ประกอบอาคารและเมืองเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมพืชพรรณมีคุณประโยชน์มากมาย มนุษย์และสัตว์ 
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ไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากพืช การใช้พืชพรรณประกอบอาคารแต่เดิมมาเรามักนึกถึงการจัดภูมิทัศน์หรือ 
ภูมิสถาปัตยกรรม ซ่ึงภูมิสถาปนิกจะทําการออกแบบภายหลังจากออกแบบอาคารเสร็จแล้ว มีท่ีว่างรอบอาคารอยู่จึงนํามาจัด

สวน ในขณะที่งานวางผังพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ร่วมกับการออกแบบภูมิทัศน์มีบทบาทสําคัญต่อการจัดวางอาคารหรือการตกแต่ง

ภายในอาคารด้วยสวนหย่อม พืชในร่ม ท้ังนี้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อความสวยงาม สร้างความร่มรื่นทําให้เกิดมุมมองและ

ทัศนียภาพท่ีสวยงามในความเป็นจริง พืชพรรณมีคุณประโยชน์และสามารถจะให้คุณค่าแก่มนุษย์และสภาพแวดล้อมในการอยู่

อาศัยของมนุษย์ได้มากมายกว่านั้นการใช้พืชพรรณภายนอกอาคารช่วยลดความร้อนจากแสงแดดท่ีส่งผ่านเข้าสู่อาคาร ท้ังยัง

ลดความร้อนจากการแผ่รังสีออกสู่อากาศภายนอกด้วยการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ในการสังเคราะห์แสง ส่งผลต่อ

ปรากฏการณ์เรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ป่าไม้และพืชพรรณช่วยหน่วงน้ําฝนไว้ไม่ให้ไหลล้นหรือท่วมขัง โดย
การดูดซึมผ่านดินและรากพืช พุ่มใบบ้านท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เปรียบเสมือนกลไกของต้นไม้ละเอียดของพืชช่วย

กรองฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 
จากการวิจัยในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายไม่มีพ้ืนท่ีเปิดโล่งขนาดใหญ่ท่ีสามารถนํามาจัดสรรเป็นพื้นท่ีสวนสาธารณะได้  

จึงนํามาสู่การเสนอแนวทางการจัดสรรพื้นท่ีสีเขียวแนวตั้งในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาและจัดสรร

พ้ืนท่ีสีเขียวอย่างย่ังยืนในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 การวิจัยครั้งนี้มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเทศบาล

บ้านคูหาสวรรค์ อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จํานวน 6 คน ขั้นตอนการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 ระยะกําหนด

กรอบการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วนของ Steffe ระยะท่ี 2 
ระยะค้นหานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยให้นักเรียนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการวิจัย จํานวน 40 คน ทําแบบทดสอบเร่ืองเศษส่วน 
แล้วทําการวิเคราะห์ผลการทําแบบทดสอบดังกล่าว เพ่ือคัดเลือกหานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 6 คน และระยะท่ี 3 
ระยะกําหนดลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วน ในระยะนี้เป็นการเก็บข้อมูลเชิงลึก โดยใช้การสัมภาษณ์แบบใช้งาน

เป็นฐาน (Task-based interview) สําหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบเรื่องเศษส่วน จํานวน 15 ข้อ 
แบบสัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่อง

เศษส่วน 5 ลักษณะ ดังนี้ (1) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน โดยการใช้การดําเนินการการกําหนด

หนึ่งหน่วย (Unitizing) และการแบ่ง (Partitioning) (2) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด โดยการใช้
การดําเนินการการกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) การแบ่ง (Partitioning) และการนําออก (Disembedding) (3) ลักษณะ

โครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบเท่ากัน โดยการใช้การดําเนินการการกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) การแบ่ง 
(Partitioning) และการทําซํ้า (Iterating) (4) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ โดยการใช้การ

ดําเนินการการทําซํ้า (Iterating) (5) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ โดยการใช้การดําเนินการการ

กําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) การนําออก (Disembedding) และการการทําซ้ํา (Iterating) 
 
คําสําคัญ  โครงสร้างทางความคิดเกี่ยวกับเศษส่วน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เศษส่วน 
 

Abstract 
 
 This study employed a qualitative research design to study the fractional schemes of 
Prathomsuksa V students. The participants included six students from Tedsaban Bankhuhasawan School. 
 The procedure of this study was conducted in three phases. The first phase was to design the 
conceptual framework of the research by reviewing previous and related studies about the characteristics 
of Steffe’s fractional schemes. The second phase aimed to identify the target group by asking the forty 
samples to complete a questionnaire on fractions. Then, the results were analyzed in order to find six 
target students for participation in this study. The last phase determine as a purpose fractional schemes 
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by using the qualitative data from the task-based interviews. The research instruments consisted of a 
fifteen item questionnaire, semi-structured interviews and observation sample of the behavior of the 
students.  
 The findings indicated that the target students had five fractional schemes, as follows:  
(1) Simultaneous partitioning scheme by Unitizing operation and Partitioning operation; (2) Part-whole 
scheme by Unitizing operation, Partitioning operation and Disembedding operation; (3) Equi-partitioning 
scheme by Unitizing operation, Partitioning operation and Iterating operation; (4) Partitive unit fractional 
scheme by Iterating operation; and (5) Partitive fractional scheme by Unitizing operation, Disembedding 
operation and Iterating operation. 
 

บทนํา 
 
 เศษส่วนเป็นเร่ืองหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีอยู่ในสาระการเรียนรู้ท่ี 1 จํานวนและการดําเนินการ  ในหลักสูตร

คณิตศาสตร์นักเรียนเริ่มเรียนเร่ืองเศษส่วนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 จนกระทั่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงหัวข้อท่ีสําคัญ

ของเรื่องเศษส่วนที่หลักสูตรกําหนดไว้สําหรับนักเรียน ได้แก่ เศษส่วนแท้ จํานวนคละ เศษเกิน การเปรียบเทียบเศษส่วน 
เศษส่วนอย่างตํ่า การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน และโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองเศษส่วน [1] จากหัวข้อดังกล่าว 
นักเรียนส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่าเศษส่วนเป็นแนวคิดท่ีเป็นนามธรรม ยากต่อการทําความเข้าใจและไม่สัมพันธ์กับ

ชีวิตประจําวันของนักเรียน ซ่ึงแตกต่างจากประสบการณ์ท่ีนักเรียนเคยเรียนเร่ืองจํานวนเต็มบวกที่มีความสัมพันธ์กับ

ชีวิตประจําวัน และมีตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน สามารถทําความเข้าใจได้ง่ายกว่าเร่ืองเศษส่วน ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง

ปกติท่ีครูส่วนหนึ่งประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนเรื่องเศษส่วน นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการขาดความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของเศษส่วนของนักเรียน หรือนักเรียนยังไม่สามารถสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนให้

เกิดกับตนเองได้ รวมทั้งการมีมโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วน ประเด็นเหล่านี้เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีทําให้การเรียน

การสอนเรื่องเศษส่วนในชั้นเรียนยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวกับข้อบกพร่องเรื่องเศษส่วน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พอสรุปประเด็นข้อบกพร่องท่ีสําคัญได้ 5 ประเด็นดังนี้  
1) นักเรียนมีข้อบกพร่องเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนกรณีท่ีมีตัวส่วนไม่เท่ากัน 2) นักเรียนมีข้อบกพร่องเรื่องการบวก

และการลบเศษส่วนกรณีท่ีมีตัวส่วนเท่ากัน 3) นักเรียนมีข้อบกพร่องเร่ืองการคูณและการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน  
4) นักเรียนมีข้อบกพร่องเรื่องการคูณและการหารเศษส่วนด้วยจํานวนเต็ม และ 5) นักเรียนมีข้อบกพร่องในการทําโจทย์ปัญหา

เรือ่งเศษส่วน [3] 
 จากการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนในมิติของการเรียนการสอน และมีผู้ทําการวิจัยออกมาในลักษณะต่างๆ ท่ี
น่าสนใจ เช่น การสร้างชุดกิจกรรมฝึกความสามารถทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่องเศษส่วน การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นทักษะและกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน การใช้ชุด
การสอนซ่อมเสริมท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วน เป็นต้น ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สําหรับงานวิจัย ในต่างประเทศ นอกจากจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนในมิติของ

การเรียนการสอนแล้ว ยังมีงานวิจัยส่วนหนึ่งท่ีศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองเศษส่วนในมิติท่ีเกี่ยวข้องกับการคิดของนักเรียน เช่น 
งานวิจัยของ Steffe [4] ซ่ึงเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และเป็นนักวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับลักษณะ

โครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วน (Fractional schemes) ของนักเรียนว่าโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของ

นักเรียนมีกี่ลักษณะ และแต่ละลักษณะมีรายละเอียดเป็นอย่างไร การศึกษาของ Steffe พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี

ลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วน 5 ลักษณะ นอกจากการศึกษาของ Steffe แล้วยังมีนักวิจัยคนอ่ืนท่ีศึกษา

เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนเพ่ิมเติม เช่น McCloskey and Norton [6] ได้ศึกษาลักษณะโครงสร้าง

ทางความคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียนเช่นเดียวกับ Steffe แต่ผลการศึกษาของ McCloskey and Norton พบว่า นักเรียน
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กลุ่มเป้าหมายมีลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วน 7 ลักษณะ ซ่ึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนท่ีเป็น

ผลมาจากการศึกษาของ Steffe McCloskey และ Norton นั้น ถือว่าเป็นตัวแบบหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ

การคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียน การเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนจากสิ่งท่ีรู้หรือตามหลักสูตร

การศึกษาท่ีกําหนด โดยไม่ทราบและคํานึงถึงรูปแบบการคิดของนักเรียน ว่ามีรูปแบบการคิดเกี่ยวกับเศษส่วนอย่างไร 
การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วนเป็นเรื่องที่สําคัญต้องศึกษา ผลจากงานวิจัยประเภทนี้สามารถใช้เป็น

ข้อมูลให้ครู ได้นําไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการคิดของนักเรียน ผู้วิจัยเชื่อว่าการสอนที่

สอดคล้องกับรูปแบบการคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องเศษส่วนได้ดีย่ิงข้ึน  
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนในบริบทของ

นักเรียนไทย โดยการศึกษานี้จะอยู่ในกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และผลการศึกษา

ในครั้งนี้ทําให้ทราบลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วน ซ่ึงสามารถนําไปใช้เป็นตัวแบบนําร่องในการศึกษาเก่ียวกับ

การคิดเร่ืองเศษส่วนในลักษณะอ่ืนๆ ของนักเรียนไทยต่อไป นอกจากนี้ผลจากการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิด

ดังกล่าวสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อ

จะได้กําหนดแนวทางและวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ความสามารถของนักเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ระยะกําหนดกรอบการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะโครงสร้างทางความคิด

เรื่องเศษส่วนของสเตฟฟ์ Steffe) [4] โดยได้ศึกษารูปแบบของการดําเนินการเร่ืองเศษส่วน (Fractional operations)  
4 รูปแบบ ได้แก่ การกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) การแบ่ง (Partitioning) การนําออก (Disembedding) และการทําซํ้า 
(Iterating) และศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนมี 5 ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่ง

แบบร่วมกัน โครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด โครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบเท่ากัน โครงสร้างทาง

ความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ และโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ จากนั้นผู้วิจัยสร้างเครื่องมือท่ีใช้ใน

การวิจัย เพ่ือวิเคราะห์และจําแนกลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของสเตฟฟ์ (Steffe) [4] ภายใต้บริบท

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเศษส่วน ประกอบด้วย แบบทดสอบเรื่องเศษส่วน แบบ

สัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
ระยะที่ 2 ระยะค้นหานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระยะนี้ผู้วิจัยได้นําแบบทดสอบเรื่องเศษส่วน ไปทดสอบกับนักเรียนท่ี

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย จํานวน 40 คน โดยมีรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) นําแบบทดสอบเรื่องเศษส่วนไป

ทดสอบกับนักเรียนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัย หลังจากนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้ว ผู้วิจัยนําแบบทดสอบดังกล่าวมา

ตรวจและวิเคราะห์ว่านักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยแต่ละคนแสดงออกถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วน

อย่างไร แล้วจําแนกลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนที่พบ 2) เลือกนักเรียนจํานวน 6 คน เพ่ือเป็นนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย จากนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยท้ังหมด 40 คน โดยเลือกนักเรียนท่ีมีการแสดงลักษณะโครงสร้างทาง

ความคิดเรื่องเศษส่วนหลายลักษณะมาทําการสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อมูลเชิงลึก 3) ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยพยายามค้นหา

คําตอบของประเด็นที่สงสัย ใช้การถาม-ตอบ เพ่ือค้นหาข้อมูลเชิงลึก โดยให้ความใส่ใจในปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้
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กลุ่มเป้าหมายมีลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วน 7 ลักษณะ ซ่ึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนที่เป็น

ผลมาจากการศึกษาของ Steffe McCloskey และ Norton นั้น ถือว่าเป็นตัวแบบหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับ

การคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียน การเรียนการสอนในปัจจุบัน ครูส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนจากสิ่งท่ีรู้หรือตามหลักสูตร

การศึกษาท่ีกําหนด โดยไม่ทราบและคํานึงถึงรูปแบบการคิดของนักเรียน ว่ามีรูปแบบการคิดเกี่ยวกับเศษส่วนอย่างไร 
การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วนเป็นเรื่องที่สําคัญต้องศึกษา ผลจากงานวิจัยประเภทนี้สามารถใช้เป็น

ข้อมูลให้ครู ได้นําไปออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับรูปแบบการคิดของนักเรียน ผู้วิจัยเชื่อว่าการสอนที่

สอดคล้องกับรูปแบบการคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียนจะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเรื่องเศษส่วนได้ดีย่ิงข้ึน  
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนในบริบทของ

นักเรียนไทย โดยการศึกษานี้จะอยู่ในกรอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และผลการศึกษา

ในครั้งนี้ทําให้ทราบลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วน ซ่ึงสามารถนําไปใช้เป็นตัวแบบนําร่องในการศึกษาเก่ียวกับ

การคิดเร่ืองเศษส่วนในลักษณะอ่ืนๆ ของนักเรียนไทยต่อไป นอกจากนี้ผลจากการศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิด

ดังกล่าวสามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อ

จะได้กําหนดแนวทางและวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ความสามารถของนักเรียนต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 เพ่ือศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 3 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ระยะกําหนดกรอบการวิจัย โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะโครงสร้างทางความคิด

เรื่องเศษส่วนของสเตฟฟ์ Steffe) [4] โดยได้ศึกษารูปแบบของการดําเนินการเร่ืองเศษส่วน (Fractional operations)  
4 รูปแบบ ได้แก่ การกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) การแบ่ง (Partitioning) การนําออก (Disembedding) และการทําซํ้า 
(Iterating) และศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนมี 5 ลักษณะ ได้แก่ โครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่ง

แบบร่วมกัน โครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด โครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบเท่ากัน โครงสร้างทาง

ความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ และโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ จากนั้นผู้วิจัยสร้างเครื่องมือท่ีใช้ใน

การวิจัย เพ่ือวิเคราะห์และจําแนกลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของสเตฟฟ์ (Steffe) [4] ภายใต้บริบท

หลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายท่ีเกี่ยวกับเร่ืองเศษส่วน ประกอบด้วย แบบทดสอบเรื่องเศษส่วน แบบ

สัมภาษณ์ และแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
ระยะที่ 2 ระยะค้นหานักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระยะนี้ผู้วิจัยได้นําแบบทดสอบเรื่องเศษส่วน ไปทดสอบกับนักเรียนท่ี

มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย จํานวน 40 คน โดยมีรายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 1) นําแบบทดสอบเรื่องเศษส่วนไป

ทดสอบกับนักเรียนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการวิจัย หลังจากนักเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแล้ว ผู้วิจัยนําแบบทดสอบดังกล่าวมา

ตรวจและวิเคราะห์ว่านักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยแต่ละคนแสดงออกถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วน

อย่างไร แล้วจําแนกลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนที่พบ 2) เลือกนักเรียนจํานวน 6 คน เพ่ือเป็นนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย จากนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยท้ังหมด 40 คน โดยเลือกนักเรียนท่ีมีการแสดงลักษณะโครงสร้างทาง

ความคิดเรื่องเศษส่วนหลายลักษณะมาทําการสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อมูลเชิงลึก 3) ระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยพยายามค้นหา

คําตอบของประเด็นท่ีสงสัย ใช้การถาม-ตอบ เพ่ือค้นหาข้อมูลเชิงลึก โดยให้ความใส่ใจในปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้
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สัมภาษณ์ พร้อมท้ังสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการสัมภาษณ์  เพ่ือกําหนดทิศทางของการสนทนาให้ดําเนินไปใน

ทิศทางท่ีผู้วิจัยต้ังไว้ ในระหว่างการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลท้ังหมดท่ีได้จากการสัมภาษณ์ไว้ในแบบบันทึกการ

สัมภาษณ์ เทปบันทึกเสียง และกล้องวีดิโอ เพ่ือทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
ระยะท่ี 3 ระยะกําหนดลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วน ระยะนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 6 คน ใช้การสัมภาษณ์แบบใช้งานเป็นฐาน (Task-based interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบ

บันทึกการสัมภาษณ์ กําหนดลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ระเบียบวิธีการ

วิจัยเชิงคุณภาพ 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้ผลการทดสอบและการถอดเทปบทสัมภาษณ์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 6 คน 
โดยใช้ผู้วิเคราะห์ข้อมูล จํานวน 3 คน ได้แก่ ผู้วิจัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตรศึกษา จํานวน 2 คน ผู้วิเคราะห์ข้อมูลทั้ง

สามคน จะแยกกันวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดจากระยะท่ี 1 ช่วยในการจําแนกลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วน

ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย หลังจากท่ีผู้วิเคราะห์ท้ังสามคนจําแนกลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วนของนักเรียน

แต่ละคนเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงนําผลท่ีได้มาหาความเชื่อม่ันระหว่างผู้วิเคราะห์แต่ละคน โดยใช้สูตรการหาค่าความเชื่อม่ัน

ของ Miles & Huberman [8] และ Boyatzis [7] 
 
r = 

n1

n1 + n2
 

 
                            เม่ือ  r   คือ ค่าความเชื่อม่ัน 
                        n1 คือ จํานวนคร้ังท่ีผู้วิเคราะห์ข้อมูลท้ังสามคนมีความเห็นเหมือนกัน 
                                  n2 คือ จํานวนคร้ังท่ีผู้วิเคราะห์ข้อมูลท้ังสามคนมีความเห็นแตกต่างกัน  
 โดย Boyatzis เสนอว่าระดับความเชื่อม่ันท่ีสามารถยอมรับได้ต้องเป็น 70% ขึ้นไป สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า 
มีค่าความเชื่อม่ัน 89 %  
 สําหรับในกรณีท่ีผู้วิเคราะห์ท้ังสามคนมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน จะใช้การอภิปรายแสดงเหตุผลการวิเคราะห์ของแต่

ละคน โดยดูเทปวีดิโอบันทึกการสัมภาษณ์ประกอบแล้วร่วมกันลงข้อสรุป ท้ังน้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ถ้าเห็นด้วยกับ

เหตุผลท่ีผู้วิเคราะห์คนอื่นนําเสนอ  
 

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล 
 
ผลการศึกษาวิจัย 
 จากการเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยใช้การสัมภาษณ์แบบใช้งานเป็นฐาน (Task-based interview) ผลการสัมภาษณ์ 
เชิงลึกแบบใช้งานเป็นฐาน พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วน ดังนี้ (1) ลักษณะ

โครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน โดยการใช้การดําเนินการการกําหนดหนึ่งหน่วย และการแบ่ง (2) ลักษณะ

โครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด โดยการใช้การดําเนินการการกําหนดหน่ึงหน่วย การแบ่ง และการนําออก 
(3) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบเท่ากัน โดยการใช้การดําเนินการการกําหนดหนึ่งหน่วย การแบ่ง และ
การทําซํ้า (4) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ โดยการใช้การดําเนินการการทําซํ้า (5) ลักษณะ

โครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ โดยการใช้การดําเนินการการกําหนดหนึ่งหน่วย การนําออก และการทําซํ้า 
สามารถนําเสนอได้ดังนี้ 
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 1) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน เป็นลักษณะโครงสร้างทางความคิดท่ีประกอบด้วย

การดําเนินการ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การกําหนดหนึ่งหน่วย และ 2) การแบ่งหนึ่งหน่วยท่ีเป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้หน่วย

ประกอบเป็นต้นแบบในการแบ่ง 
 ผลจากการทําแบบทดสอบเร่ืองเศษส่วนของนักเรียน พบว่า นักเรียนสว่นใหญ่สามารถกําหนดให้เป็นหนึ่งหน่วย

หรือท้ังหมด และสามารถแบ่งหนึ่งหน่วยท่ีกําหนดออกเป็นส่วนเท่าๆ กันได้ ดังแสดงในรูปท่ี 1 
 

 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 1  ตัวอย่างร่องรอยการทําแบบทดสอบท่ีแสดงลักษณะโครงสร้างทางความคดิแบบการแบ่งแบบร่วมกัน  
 

 การสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งท่ีกําหนดให้เป็นหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมด และสามารถแบ่งสิ่งท่ี

กําหนดให้ออกเป็นส่วนเท่าๆ กันได้ 
 ตัวอย่างบทสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน 
ดังแสดงในรูปท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน 
 
 2) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด เป็นลักษณะโครงสร้างทางความคิดท่ีประกอบด้วย

การดําเนินการ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การกําหนดหนึ่งหน่วย 2) การแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน และ 3) การนําออกหนึ่งส่วน

หรือบางส่วนจากท่ีแบ่งแล้ว ผลจากการทําแบบทดสอบเร่ืองเศษส่วนของนักเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถกําหนดให้

เป็นหนึ่งหน่วยหรือทั้งหมด สามารถแบ่งหนึ่งหน่วยท่ีกําหนดออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน และสามารถนําออกส่วนที่ต้องการได้  
ดังแสดงตัวอย่างในรูปท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3  ตัวอย่างร่องรอยการทําแบบทดสอบท่ีแสดงลักษณะโครงสร้างทางความคดิแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด 

โจทย์ :  มีช็อคโกแลตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งแท่ง ต้องการแบ่งให้เด็ก 3 คน คนละเท่าๆ กัน จงวาดภาพ
แสดงการแบ่งช็อคโกแลต 

ผู้วิจัย :  อะไรคือสิ่งท่ีนักเรียนนํามาแบ่ง 

ต้นไม้ :  ช็อคโกแลตที่โจทย์กําหนด 

ผู้วิจัย :  นักเรียนแบ่งช็อคโกแลตอย่างไร 

ต้นไม้ :  นับช็อคโกแลตมีท้ังหมด 12 ช่องเล็ก แบ่งเป็น 3 ช่องใหญ่ ได้กลุ่มละ 4 ช่องเล็ก จะได้ 3 ชอ่งท่ีเท่ากัน 
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 1) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน เป็นลักษณะโครงสร้างทางความคิดท่ีประกอบด้วย

การดําเนินการ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การกําหนดหนึ่งหน่วย และ 2) การแบ่งหนึ่งหน่วยท่ีเป็นเนื้อเดียวกัน โดยใช้หน่วย

ประกอบเป็นต้นแบบในการแบ่ง 
 ผลจากการทําแบบทดสอบเร่ืองเศษส่วนของนักเรียน พบว่า นักเรียนสว่นใหญ่สามารถกําหนดให้เป็นหนึ่งหน่วย

หรือท้ังหมด และสามารถแบ่งหนึ่งหน่วยท่ีกําหนดออกเป็นส่วนเท่าๆ กันได้ ดังแสดงในรูปท่ี 1 
 

 

 
 
 
 
 
รูปท่ี 1  ตัวอย่างร่องรอยการทําแบบทดสอบท่ีแสดงลักษณะโครงสร้างทางความคดิแบบการแบ่งแบบร่วมกัน  
 

 การสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนสามารถบอกได้ว่าส่ิงท่ีกําหนดให้เป็นหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมด และสามารถแบ่งสิ่งท่ี

กําหนดให้ออกเป็นส่วนเท่าๆ กันได้ 
 ตัวอย่างบทสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน 
ดังแสดงในรูปท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2  ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน 
 
 2) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด เป็นลักษณะโครงสร้างทางความคิดท่ีประกอบด้วย

การดําเนินการ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การกําหนดหนึ่งหน่วย 2) การแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน และ 3) การนําออกหนึ่งส่วน

หรือบางส่วนจากท่ีแบ่งแล้ว ผลจากการทําแบบทดสอบเร่ืองเศษส่วนของนักเรียนพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถกําหนดให้

เป็นหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมด สามารถแบ่งหนึ่งหน่วยท่ีกําหนดออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน และสามารถนําออกส่วนที่ต้องการได้  
ดังแสดงตัวอย่างในรูปท่ี 3 
 

 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3  ตัวอย่างร่องรอยการทําแบบทดสอบท่ีแสดงลักษณะโครงสร้างทางความคดิแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด 

โจทย์ :  มีช็อคโกแลตรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งแท่ง ต้องการแบ่งให้เด็ก 3 คน คนละเท่าๆ กัน จงวาดภาพ
แสดงการแบ่งช็อคโกแลต 

ผู้วิจัย :  อะไรคือสิ่งท่ีนักเรียนนํามาแบ่ง 

ต้นไม้ :  ช็อคโกแลตที่โจทย์กําหนด 

ผู้วิจัย :  นักเรียนแบ่งช็อคโกแลตอย่างไร 

ต้นไม้ :  นับช็อคโกแลตมีท้ังหมด 12 ช่องเล็ก แบ่งเป็น 3 ช่องใหญ่ ได้กลุ่มละ 4 ช่องเล็ก จะได้ 3 ชอ่งท่ีเท่ากัน 
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 การสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งท่ีกําหนดให้เป็นหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมด สามารถแบ่งสิ่งท่ี
กําหนดให้ออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน และสามารถนําออกส่วนที่ต้องการได้ 
 ตัวอย่างบทสัมภาษณ์นักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด 
ดังแสดงในรูปท่ี 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4 ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด 
 

 3) ลักษณะโครงสร้างทางความคดิแบบการแบ่งแบบเท่ากัน เป็นลักษณะโครงสร้างทางความคิดท่ีประกอบด้วย

การดําเนินการ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การกําหนดหน่ึงหน่วย 2) การแบ่งออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน และ 3) การทําซํ้าส่วนใดส่วน

หนึ่งเพื่อเป็นต้นแบบให้ได้ส่วนอื่นท่ีต้องการ 
 ผลจากการทําแบบทดสอบเร่ืองเศษส่วนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถกําหนดให้เป็นหนึ่งหน่วย

หรือท้ังหมด สามารถแบ่งหนึ่งหน่วยท่ีกําหนดออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน และสามารถทําซํ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้ได้ส่วนอื่นท่ี

ต้องการได้ ดังแสดงในรูปท่ี 5 
 
 
 
 
  
 
 
 

 รูปท่ี 5 ตัวอย่างร่องรอยการทําแบบทดสอบท่ีแสดงลักษณะโครงสร้างทางความคดิแบบการแบ่งแบบเท่ากัน 
 
 การสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งท่ีกําหนดให้เป็นหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมด สามารถแบ่งสิ่งท่ี
กําหนดให้ออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน และสามารถทําซํ้าส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้ได้ส่วนอ่ืนท่ีต้องการได้ 
 ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบ

เท่ากัน ดังแสดงในรูปท่ี 6 
 
 
 

โจทย์ :    มีลูกแก้ว 12 ลูก จงวาดภาพแสดง  ของลูกแก้วท่ีมีอยู่ 

ผู้วิจัย  :  อะไรคือสิ่งท่ีนํามาแบ่ง 

กระแต :  ลูกแก้ว 12 ลูก   

ผู้วิจัย  :  ทําอย่างไร 

กระแต :  เท่ากับ 2 กองใน 3 กอง นํา 3 ไปหาร 12 จะได้ 1 กอง จะมี 4 ลูก  

 ดังนั้น ลูกแก้ว 2 กอง ก็จะมี 8 ลูก  
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 รูปท่ี 6  ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบเท่ากัน 
 
 4) ลักษณะโครงสร้างทางความคดิแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ เป็นลักษณะโครงสร้างทางความคดิท่ี

ประกอบด้วยการดําเนินการ 1 รูปแบบ ได้แก่ การทําซํ้าส่วนที่กําหนดให้ เพ่ือทําให้เกิดหน่ึงหน่วยท่ีเป็นเนื้อเดียวกัน 
 ผลจากการทําแบบทดสอบเร่ืองเศษส่วนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทําซํ้าเพื่อให้เกิดหน่ึงหน่วย

ท่ีเป็นเนื้อเดียวกันได้ ดังแสดงในรูปท่ี 7 
 
 
 
 
 
  
 
รูปท่ี 7  ตัวอย่างร่องรอยการทําแบบทดสอบท่ีแสดงลักษณะโครงสร้างทางความคดิแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ 
 
 เม่ือทําการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนสามารถทําซํ้าเพ่ือให้เกิดหน่ึงหน่วยท่ีเป็นเน้ือเดียวกันได้ 
 ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็น

ส่วนๆ ดังแสดงในรูปท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 

โจทย์ : ก้อยมีช็อกโกแลตหนึ่งแท่ง ดังรูป ต้องการแบ่งให้เพ่ือนอีก 4 คน โดยที่ก้อยและเพื่อนแต่ละคน 

         ได้รับช็อคโกแลตเท่ากัน จงวาดภาพแสดงช็อคโกแลตที่ก้อยได้รับ 

ผู้วิจัย  :   อะไรคือสิ่งท่ีนํามาแบง่ 

แตงโม :   ช็อกโกแลตหนึ่งแท่ง 

ผู้วิจัย  :   จะต้องแบ่งออกเป็นก่ีส่วน 

แตงโม :   แบ่งช็อคโกแลตหนึ่งแท่งออกเป็น 5 ส่วน 

ผู้วิจัย  :   ทําไมต้องแบ่งออกเป็น 5 สว่น 

แตงโม :   ก้อยและเพ่ือนอีก 4 คน รวมเป็น 5 คน 
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  รูปท่ี 8 ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ 
 
 5) ลักษณะโครงสร้างทางความคดิแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ เป็นลักษณะโครงสร้างทางความคิดท่ีประกอบด้วยการ

ดําเนินการ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) การกําหนดหนึ่งหน่วย 2) การนําออกหนึ่งส่วนหรือบางส่วน (ไม่ใช่ท้ังหมด) จากนั้นแบ่งส่วนที่

ดึงออกมาเพื่อสร้างหนึ่งส่วน และ 3) การทําซํ้าหนึ่งส่วนที่ได้ เพ่ือทําให้เกิดส่วนที่ถูกดึงออก 
 ผลจากการทําแบบทดสอบเร่ืองเศษส่วนของนักเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่สามารถกําหนดให้เป็นหนึ่งหน่วย

หรือท้ังหมด สามารถนําออกหนึ่งส่วนหรือบางส่วน (ไม่ใช่ท้ังหมด) จากนั้นแบ่งส่วนท่ีดึงออกมาเพ่ือสร้างหนึ่งส่วน และ
สามารถทําซํ้าหนึ่งส่วนที่ได้ เพ่ือทําให้เกิดส่วนที่ถูกดึงออกได้ ดังแสดงในรูปท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
  
รูปท่ี 9  ตัวอย่างร่องรอยการทําแบบทดสอบท่ีแสดงลักษณะโครงสร้างทางความคดิแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ 
  
 
 เม่ือทําการสัมภาษณ์ พบว่า นักเรียนสามารถบอกได้ว่าสิ่งท่ีกําหนดให้เป็นหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมด สามารถนําออก
หนึ่งส่วนหรือบางส่วน (ไม่ใช่ท้ังหมด) จากนั้นแบ่งส่วนที่ดึงออกมาเพ่ือสร้างหนึ่งส่วน และสามารถทําซํ้าหนึ่งส่วนที่ได้ เพ่ือทํา

ให้เกิดส่วนที่ถูกดึงออกได้ 
 ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีแสดงถึงลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ 
ดังแสดงในรูปท่ี 10 
 

โจทย์ :  โภคินมีเชือกสองเส้น ดังรูป จงหาว่าเชือกสีน้ําเงินเป็นเศษส่วนเท่าไรของเชือกสีแดง 

ผู้วิจัย :  ทําอย่างไร 

ส้มโอ :  วัดความยาวของเชือกสีน้ําเงินและเชือกสีแดง 

ผู้วิจัย :  ทําไมต้องวัดความยาว 

ส้มโอ :  เพราะต้องนํามาเปรียบเทียบกัน 

ผู้วิจัย :  วัดความยาวได้เท่าไรบ้าง 

ส้มโอ :  ความยาวเชือกสีน้ําเงิน เท่ากับ 6 เซนติเมตร ความยาวเชือกสีแดง เท่ากับ 12 เซนติเมตร 

ผู้วิจัย :  เชือกสีน้ําเงินเป็นเศษส่วนเท่าไรของเชือกสีแดง 

ส้มโอ :   
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รูปท่ี 10 ตัวอย่างการสัมภาษณ์ท่ีแสดงว่านักเรียนแสดงถึงโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ 
 

การอภิปรายผล 
 
1. ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน  
  ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน ประกอบด้วยการดําเนินการ 2 รูปแบบ ได้แก่ การ
กําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) และการแบ่งเท่าๆ กัน (Partitioning) ในการวิจัยครั้งนี้พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายกําหนดให้

ช็อคโกแลตหนึ่งแท่ง เค้กวงกลมหนึ่งก้อน หรือเชือกหนึ่งเส้น ให้เป็นหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมดที่จะนํามาแบ่ง และนักเรียนทํา

การแบ่งหน่ึงหน่วยหรือท้ังหมดออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน ได้ถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่ง

แบบร่วมกัน 
  จากการแสดงออกของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะเห็นว่า ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน 
มีอยู่ในนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการกําหนดหนึ่งหน่วยและการแบ่งเท่าๆ กัน เป็นพ้ืนฐานในการเรียน 
เรื่องเศษส่วน ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนเร่ืองเศษส่วนในระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 ควรให้นักเรียนมีโอกาสกําหนดหนึ่ง

หน่วย และลงมือแบ่งหนึ่งหน่วยออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน จะทําให้นักเรียนมีความเข้าใจเร่ืองเศษส่วนมากข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับ

ปัญหาท่ีปรากฏในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 [2] ในบทท่ี 5 เรื่องเศษส่วน และบทที่ 6 
เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ท่ีว่าเม่ือกําหนดให้ริบบิ้นยาว 7 เมตร ตัดออกเป็น 8 ชิ้นเท่าๆ กัน จะได้ริบบิ้นยาว

ชิ้นละกี่เมตร นักเรียนกําหนดให้ริบบิ้นยาว 7 เมตร คือสิ่งท่ีนํามาแบ่ง  ซ่ึงสอดคล้องกับการกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) 
และแบ่งริบบิ้นออกเป็น 8 ชิ้นเท่าๆ กัน ซ่ึงสอดคล้องกับการแบ่งเท่าๆ กัน (Partitioning) การดําเนินการทั้ง 2 รูปแบบน้ี  
เป็นพ้ืนฐานสําคัญของลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วนแบบการแบ่งแบบร่วมกัน 
 
2. ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและทั้งหมด  
  ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและทั้งหมด ประกอบด้วยการดําเนินการ 3 รูปแบบ ได้แก่  
การกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) การแบ่งเท่าๆ กัน (Partitioning) และการนําออก (Disembedding) ในการวิจัยครั้งนี้ 
พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีการกําหนดลูกแก้ว 12 ลูก ส้ม 20 ผล และเค้กวนิลา เป็นหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมดที่จะนํามาแบ่ง 
นักเรียนแบ่งหนึ่งหน่วยหรือทั้งหมดออกเป็นส่วนเท่าๆ กันได้ และนําออกส่วนท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับ
ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด 

โจทย์ : ฉันมีเชือกยาวเป็น  ของทอไหม ดังรูป จงวาดภาพแสดงเชือกของทอไหม 

ผู้วิจัย : อะไรคือส่วนทั้งหมด 

มะระ  : เชือกของทอไหม 

ผู้วิจัย : ทําอย่างไร 

มะระ  : ต้องแบ่งเชือกของฉันท่ียาวเป็น  ของเชือกของทอไหม ออกเป็น 3 ส่วน จะเท่ากับ 

 นํา  มาบวกกัน 5 ตัว จะเท่ากับ  จะเท่ากับความยาวเชือกของทอไหมพอดี 
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  จากการแสดงออกของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะเห็นว่า ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและ

ท้ังหมด มีอยู่ในนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะการกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) และการแบ่งเท่าๆ กัน 
(Partitioning) เป็นพื้นฐานในการเรียนเร่ืองเศษส่วนของนักเรียน ส่วนการนําออก (Disembedding) นักเรียนได้เรียนรู้จาก 
ในห้องเรียน โดยครูกําหนดให้นักเรียนแรเงาภาพ หรือระบายสี หรือจับคู่เศษส่วนกับรูปภาพที่แสดงเศษส่วน เป็นต้น  
ซ่ึงสอดคล้องกับปัญหาท่ีปรากฎในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 [2] ในบทที่ 5 เรื่องเศษส่วน 
และบทท่ี 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ท่ีว่าเมื่อกําหนดเศษส่วนมาให้ 2 จํานวน และให้นักเรียนนํามา

เปรียบเทียบกัน นักเรียนจะวาดรูปแสดงส่วนทั้งหมด จํานวน 2 รูปท่ีเท่ากันก่อน เพราะต้องนํามาเปรียบเทียบกัน ซ่ึง
สอดคล้องกับการกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) จากน้ันแบ่งทั้ง 2 รูป ออกเป็นส่วนเท่าๆ กัน ซ่ึงสอดคล้องกับการแบ่งเท่าๆ 
กัน (Partitioning) และแรเงารูปภาพแสดงเศษส่วนท้ัง 2 จํานวน ซ่ึงสอดคล้องกับการนําออก (Disembedding) นําส่วนที่แร

เงาของท้ัง 2 รูปมาเปรียบเทียบกัน จะได้ว่าเศษส่วนที่ 1 มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ เศษส่วนที่ 2 
 
3. ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบเท่ากัน  
  ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบเท่ากัน ประกอบด้วยการดําเนินการ 3 รูปแบบ ได้แก่  
การกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) การแบ่งเท่าๆ กัน (Partitioning) และการทําซํ้า (Iterating) ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า

นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้กําหนดช็อคโกแลตหน่ึงแท่ง สีไม้ระบายนํ้า หรือขนมเค้ก เป็นหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมดท่ีจะนํามาแบ่ง  
นักเรียนทําการแบ่งหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมดที่กําหนดให้ออกเป็นส่วนเท่าๆ กันได้ และนําส่วนท่ีแบ่งมาเป็นต้นแบบในการ

กําหนดส่วนที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบเท่ากัน 
  จากการแสดงออกของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะเห็นว่า ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบ

เท่ากัน มีอยู่ในนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย เพราะการกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) และการแบ่งเท่าๆ กัน (Partitioning) เป็น

พ้ืนฐานในการเรียนเรื่องเศษส่วนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ส่วนการทําซํ้า (Iterating) นักเรียนได้เรียนรู้จากการแบ่งของเล่น 
เช่น มีของเล่น 20 ชิ้น ต้องการใส่ถุง 4 ถุง จะได้ถุงละกี่ชิ้น นักเรียนจะต้องนึกถึงการแบ่งของเล่น 20 ชิ้น ออกเป็น 4 ส่วน

เท่าๆ กัน โดยไม่ทราบว่าหนึ่งส่วนมีของเล่นกี่ชิ้น วิธีการของนักเรียนคือ ใช้จํานวนท่ีมีอยู่คือ 20 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน จะได้
ส่วนละ 5 ซ่ึงสอดคล้องกับปัญหาท่ีปรากฎในหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 [2] ในบทที่ 5 
เรื่องเศษส่วน และบทที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ท่ีว่าเมื่อกําหนดถ่ัวเขียว 50 กิโลกรัม แบ่งใส่ถุง  

ถุงละ 1
2

 กิโลกรัม จะได้กี่ถุง นักเรียนกําหนดให้ถั่วเขียว 50 กิโลกรัม คือสิ่งท่ีนํามาแบ่ง ซ่ึงสอดคล้องกับการกําหนดหนึ่ง

หน่วย (Unitizing) แบ่งถั่วเขียวใส่ถุง ถุงละ 1
2

 กิโลกรัม ซ่ึงสอดคล้องกับการแบ่งเท่าๆ กัน (Partitioning) และนํา 1
2

 

กิโลกรัม มาเป็นต้นแบบในการทําให้ครบ 50 กิโลกรัม จะได้ว่าต้องใช้ 1
2

กิโลกรัม 100 ครั้ง ซ่ึงสอดคล้องกับการทําซํ้า 

(Iterating) การดําเนินการทั้ง 3 รูปแบบนี้เป็นพ้ืนฐานสําคัญของลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบเท่ากัน 
 
4. ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ 
  ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ ประกอบด้วยการดําเนินการ 1 รูปแบบ ได้แก่ 
การทําซํ้า (Iterating) ในการวิจัยครั้งนี้พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายกําหนดให้เชือกสีน้ําเงิน ริบบิ้น หรือพิซซ่า เป็นต้นแบบใน

การสร้างส่วนที่ต้องการ ซ่ึงสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ จากการแสดงออกของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะเห็นว่า ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ มีอยู่ในนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
ท้ังนี้อาจเนื่องจากการทําซํ้า (Iterating) ที่นักเรียนแสดงออกสอดคล้องกับปัญหาท่ีปรากฎในหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 [2] ในบทท่ี 5 เรื่องเศษส่วน และบทที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน 
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ท่ีว่าเม่ือหาผลคูณของ 24× =9  นักเรียนนํา 2
9

 มาบวกกัน 4 ตัว ซ่ึงสอดคล้องกับการทําซํ้า (Iterating) ซ่ึงเป็นการ

ดําเนินการพ้ืนฐานสําคัญของลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ  
 
5. ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ 
  ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ ประกอบด้วยการดําเนินการ 3 รูปแบบ ได้แก่ การ
กําหนดหน่ึงหน่วย (Unitizing) การนําออก (Disembedding) และการทําซํ้า (Iterating) ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายกําหนดเชือก เค้ก และริบบิ้นเป็นหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมดที่จะนํามาแบ่งได้ นักเรียนนําออกหนึ่งส่วนหรือ

บางส่วนจากส่วนท้ังหมดท่ีแบ่ง จากนั้นแบ่งส่วนหรือบางส่วนท่ีดึงออกมาอีกครั้งเพ่ือสร้างหนึ่งส่วนย่อยได้ และทําซํ้าหนึ่งส่วน

ท่ีได้ เพ่ือให้เกิดส่วนที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง จากการแสดงออกของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพบว่า ลักษณะโครงสร้างทาง

ความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ มีอยู่ในนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้อาจเนื่องจากการกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) การนํา
ออก (Disembedding) และการทําซํ้า (Iterating) ท่ีนักเรียนแสดงออกสอดคล้องกับปัญหาท่ีปรากฎในหนังสือเรียนรายวิชา

พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 [2] ในบทท่ี 5 เรื่องเศษส่วน และบทที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร

เศษส่วน ในการหาเศษส่วนที่เท่ากัน หรือการหาความสัมพันธ์ของจํานวนในแบบรูปท่ีกําหนดให้ 
 

ข้อเสนอจากการวิจัย 
 
ข้อเสนอสําหรับนักพัฒนาหลักสูตร 
 1. ผลการศึกษาในคร้ังนี้ทําให้ทราบลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วน ซ่ึงสามารถนําไปใช้เป็นตัวแบบ

นําร่องในการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วนของนักเรียน  
 2. การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วน สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

ศึกษา เพ่ือจะได้กําหนดแนวทางและวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน 
 3. การจัดหลักสูตรคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นท่ี 2 เรื่องเศษส่วน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 อาจจัดให้
เรียนโดยเน้นการใช้รูปภาพมากกว่าสัญลักษณ์ 
 4. ครูผู้สอนควรให้ความสําคัญในการสอนเรื่องเศษส่วน โดยเฉพาะการอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ท่ีเขียน

แสดงเศษส่วนว่ามีท่ีมาและความหมายอย่างไร 
 ข้อเสนอแนะสําหรับครูผู้สอน 
 1. ครูควรใช้โจทย์และตัวอย่างท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนมีลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วน 
 2. วิธีการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนของครูอาจจะทําให้นักเรียนไม่เข้าใจ เพราะครูไม่ทราบว่านักเรียนมีลักษณะ

โครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนอย่างไร ดังนั้นเม่ือครูทราบลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียนแล้ว 
ครูควรจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทางความคิดของนักเรียน เพ่ือจะทําให้นักเรียนเข้าใจเรื่องเศษส่วนมาก

ย่ิงขึ้น  
 3. ครูควรคํานึงถึงภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ควรมีการพูดคุย

แลกเปล่ียนประสบการณ์ทางภาษาท่ีใช้ในการสอนเรื่องเศษส่วนระหว่างครูกับนักเรียนว่าต้องใช้ภาษาแบบไหนนักเรียนจึง

เข้าใจ เช่น การวาดภาพแสดง 1
2

  ครูควรอธิบายนักเรียนให้วาดภาพแสดงหนึ่งหน่วยก่อน อาจจะเป็นรูปสี่เหล่ียมหรือวงกลม

ก็ได้ จากนั้นจึงแบ่งรูปท่ีวาดออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน และแรเงา 1 ส่วน นักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้น 
 4. ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลท่ีจัดเสนอให้กับนักเรียนต้องมีความหมายและมี

ความสําคัญ ครูควรหาวิธใีห้นักเรียนและช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ใหม่ให้เข้ากับความรู้เก่าได้  
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ท่ีว่าเม่ือหาผลคูณของ 24× =9  นักเรียนนํา 2
9

 มาบวกกัน 4 ตัว ซ่ึงสอดคล้องกับการทําซํ้า (Iterating) ซ่ึงเป็นการ

ดําเนินการพ้ืนฐานสําคัญของลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ  
 
5. ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ 
  ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ ประกอบด้วยการดําเนินการ 3 รูปแบบ ได้แก่ การ
กําหนดหน่ึงหน่วย (Unitizing) การนําออก (Disembedding) และการทําซํ้า (Iterating) ในการวิจัยครั้งนี้ พบว่า นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายกําหนดเชือก เค้ก และริบบิ้นเป็นหนึ่งหน่วยหรือท้ังหมดที่จะนํามาแบ่งได้ นักเรียนนําออกหนึ่งส่วนหรือ

บางส่วนจากส่วนท้ังหมดท่ีแบ่ง จากนั้นแบ่งส่วนหรือบางส่วนท่ีดึงออกมาอีกครั้งเพ่ือสร้างหนึ่งส่วนย่อยได้ และทําซํ้าหนึ่งส่วน

ท่ีได้ เพ่ือให้เกิดส่วนท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง จากการแสดงออกของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายพบว่า ลักษณะโครงสร้างทาง

ความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ มีอยู่ในนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ท้ังนี้อาจเนื่องจากการกําหนดหนึ่งหน่วย (Unitizing) การนํา
ออก (Disembedding) และการทําซํ้า (Iterating) ท่ีนักเรียนแสดงออกสอดคล้องกับปัญหาท่ีปรากฎในหนังสือเรียนรายวิชา

พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 [2] ในบทท่ี 5 เรื่องเศษส่วน และบทที่ 6 เรื่องการบวก การลบ การคูณ การหาร

เศษส่วน ในการหาเศษส่วนที่เท่ากัน หรือการหาความสัมพันธ์ของจํานวนในแบบรูปท่ีกําหนดให้ 
 

ข้อเสนอจากการวิจัย 
 
ข้อเสนอสําหรับนักพัฒนาหลักสูตร 
 1. ผลการศึกษาในคร้ังนี้ทําให้ทราบลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วน ซ่ึงสามารถนําไปใช้เป็นตัวแบบ

นําร่องในการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วนของนักเรียน  
 2. การศึกษาลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วน สามารถนําไปใช้เป็นข้อมูลให้แก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับ

ศึกษา เพ่ือจะได้กําหนดแนวทางและวางแผนการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน 
 3. การจัดหลักสูตรคณิตศาสตร์ในช่วงชั้นท่ี 2 เรื่องเศษส่วน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 อาจจัดให้
เรียนโดยเน้นการใช้รูปภาพมากกว่าสัญลักษณ์ 
 4. ครูผู้สอนควรให้ความสําคัญในการสอนเรื่องเศษส่วน โดยเฉพาะการอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ท่ีเขียน

แสดงเศษส่วนว่ามีท่ีมาและความหมายอย่างไร 
 ข้อเสนอแนะสําหรับครูผู้สอน 
 1. ครูควรใช้โจทย์และตัวอย่างท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือให้นักเรียนมีลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วน 
 2. วิธีการจัดการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนของครูอาจจะทําให้นักเรียนไม่เข้าใจ เพราะครูไม่ทราบว่านักเรียนมีลักษณะ

โครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนอย่างไร ดังนั้นเม่ือครูทราบลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียนแล้ว 
ครูควรจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างทางความคิดของนักเรียน เพ่ือจะทําให้นักเรียนเข้าใจเรื่องเศษส่วนมาก

ย่ิงขึ้น  
 3. ครูควรคํานึงถึงภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ควรมีการพูดคุย

แลกเปล่ียนประสบการณ์ทางภาษาท่ีใช้ในการสอนเรื่องเศษส่วนระหว่างครูกับนักเรียนว่าต้องใช้ภาษาแบบไหนนักเรียนจึง

เข้าใจ เช่น การวาดภาพแสดง 1
2

  ครูควรอธิบายนักเรียนให้วาดภาพแสดงหนึ่งหน่วยก่อน อาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม

ก็ได้ จากนั้นจึงแบ่งรูปท่ีวาดออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆ กัน และแรเงา 1 ส่วน นักเรียนจะได้เข้าใจมากขึ้น 
 4. ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ข้อมูลท่ีจัดเสนอให้กับนักเรียนต้องมีความหมายและมี

ความสําคัญ ครูควรหาวิธใีห้นักเรียนและช่วยให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ใหม่ให้เข้ากับความรู้เก่าได้  
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 5. ครูควรจัดหาอุปกรณ์หรือตัวช่วยต่างๆ ไว้ในชั้นเรียนเพ่ือช่วยอธิบายเรื่องเศษส่วน เช่น ลูกแก้ว เชือก ริบบิ้น 
หรือครูอาจกระตุ้นให้นักเรียนใช้การวาดภาพแสดงเศษส่วนที่กําหนดให้  
 
ข้อเสนอสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยท่ีใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีเป้าหมายในการศึกษาลักษณะโครงสร้างทาง

ความคิดเร่ืองเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยอธิบายจากการดําเนินการเร่ืองเศษส่วนจากนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย ผลการวิจัยท่ีได้รับจากการวิจัยครั้งนี้จึงข้ึนอยู่กับบริบทของโรงเรียนท่ีผู้วิจัยเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูล            
ควรจะทําการวิจัยในบริบทอ่ืนๆ เพ่ือได้ผลสรุปเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียนท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
 การวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
ในการศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยใช้แนวคิดเก่ียวกับลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของ Steffe เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือ

กําหนดลักษณะโครงสร้างทางความคิดเรื่องเศษส่วนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงกรอบแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วย

ลักษณะโครงสร้างทางความคิดเร่ืองเศษส่วน 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบร่วมกัน  
2) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบส่วนหนึ่งและท้ังหมด 3) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งแบบเท่ากัน  
4) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบหน่วยการแบ่งเป็นส่วนๆ และ 5) ลักษณะโครงสร้างทางความคิดแบบการแบ่งเป็นส่วนๆ 
 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่ผู้วิจัยได้คัดเลือกมาจากนักเรียนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย ซ่ึงเป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จํานวน 40 คน ผู้วิจัยนําแบบทดสอบเรื่องเศษส่วนไปทดสอบกับนักเรียนท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัย 
แล้วทําการตรวจ วิเคราะห์จากการเขียนตอบหรือร่องรอยการเขียนของนกัเรียนที่แสดงออกซึ่งลักษณะโครงสร้างทางความคิด

เรื่องเศษส่วนแต่ละลักษณะที่หลากหลาย ในแต่ละลักษณะโครงสร้างทางความคิด นักเรียนทําแบบทดสอบท่ีสะท้อนให้เห็นถึง

ลักษณะโครงสร้างทางความคิดดังกล่าว ได้จํานวน 2 ข้อ จาก 3 ข้อ ทําให้ผู้วิจัยได้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 6 คน  
จากนักเรียนที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับการวิจัย จํานวน 40 คน 
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ศักยภาพองค์ประกอบการท่องเท่ียวจักรยานในเขตล้านนาตะวันออก 
Potential and elements of bicycle tourism in Eastern Lanna. 

 
นางสาวลิลลาลี  ศิริวิไลเลิศอนันต์ 

 
บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพและองค์ประกอบการท่องเท่ียวจักรยานในเขตล้านนาตะวันออก 
โดยวิธีการวิจัย ทําการสํารวจพ้ืนท่ี ประเมินศักยภาพการท่องเท่ียวตามหลัก 5ASM 1) สิ่งที่ดึงดูดใจ (Attraction) ภูเขา น้ําตก 
แม่น้ํา ดอย 2) ความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) การให้บริการด้านการท่องเท่ียวและการขนส่ง การเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยวท่ีสะดวกสบายมีการเชื่อมต่อทางระบบขนส่งอย่างต่อเนื่อง 3) ส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenity) ร้านค้าของท่ีระลึก

และการให้บริการด้านร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม สิ่งดึงดูดการท่องเท่ียวด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
4) ท่ีพัก (Accommodation) การให้บริการด้านที่พัก 5) กิจกรรม (Activity) การให้บริการเกี่ยวกับกิจกรรมการท่องเท่ียวและ

สันทนาการ  6) ความปลอดภัย (Safety) กฎระเบียบ ป้ายบอกทาง 7) การบริหารจัดการ (Management) การมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการในชุมชน เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ชมรมจักรยานในพื้นท่ี (Bicycle Advocacy) เก็บข้อมูล

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้บริหารหน่วยงานรัฐ เก็บข้อมูลจากภาคบริการ ซ่ึงเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น

แบบสอบถามผู้ประกอบการในธุรกิจ หลักที่เก่ียวข้อง และสัมภาษณ์สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 
คําสําคัญ : การท่องเที่ยวจักรยาน , องค์ประกอบการท่องเที่ยวจักรยาน , ศักยภาพการท่องเท่ียวจักรยาน 
 

Abstract 
 
 This research aims to study the potential and composition of bicycle tourism in the Eastern part 
of Thailand. Research Methodology Survey area 1) Attraction (mountain, waterfall, river, and mountain)  
2) Travel convenience Accessibility, travel and transportation services. 3) Amenity facilities, souvenir 
shops, and food and beverage outlets. 4) Accommodation, accommodation, 5) activity, 6) safety and 
security, and 4) accommodation. 7) Management. Participation in community management. Data 
collection from in-depth interviews. Bicycle Advocacy: In-depth interviews. From the executive of the 
government. Collect data from the service sector. The tool used to collect data was a questionnaire. 
Related Principles and interviews related to tourism. 
 
Keywords: Bicycle tourism, Bicycle tourism element, Bicycle Tourism Potential 
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บทนํา 
 
 องค์การการท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) มีการคาดการณ์ว่าจํานวนนักท่องเที่ยว

เพ่ิมขึ้นต่อเนื่องและเมื่อถึงปี พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศจํานวน 1,600 ล้านคน โดยภูมิภาคท่ีมีแนวโน้มเป็น

แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค 
 นอกจากน้ียังพบว่านักท่องเท่ียวท่ัวโลกต่างกําลังให้ความสนใจ คือประเด็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีกําลังส่งผลชัดเจนไปทั่วในหลายประเทศ จากการเกิด
ก๊าซเรือนกระจกและสภาวะโลกร้อน ทําให้เกิดภาวะอากาศแปรปรวนและภัยพิบัติต่างๆ อีกท้ังการที่ทรัพยากรมีจํากัดกับ

จํานวนประชากรโลกที่เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงเกิดภาวะไม่สมดุล ซ่ึงจะนําไปสู่การขาดแคลนทรัพยากร ดังนั้นเพื่อผลใน

ระยะยาว จึงมีการคํานึงถึงการพัฒนาการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน เป็นการพัฒนาท่ีคํานึงถึงสมดุลอ่ืนๆ ในธรรมชาติ นําไปสู่การ

ท่องเที่ยวแนวใหม่ๆ ท่ีต่างเกิดขึ้น และการท่องเที่ยวตลาดเฉพาะที่มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างตรงกลุ่มและส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อย เช่น การท่องเที่ยวจักรยานก็กําลังอยู่ในความนิยม 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวจักรยานได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน มาจากพฤติกรรมของผู้คนท่ีหันมาใส่ใจสุขภาพพร้อมกับ

การคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม แนวโน้มทางการท่องเท่ียวโลกตามรายงานของ Euromonitor ท่ีนําเสนอในงาน World Travel 
Market 2557 ระหว่างวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2557 ณ สหราชอาณาจักร ได้สรุปว่านักท่องเท่ียวท่ีนิยมการท่องเที่ยวโดย

จักรยานเป็นพาหนะมีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของบริษัท DuVine Cycling + Adventure Co พบว่า ความต้องการ
ในรายการนําเท่ียวโดยจักรยานเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ตั้งแต่ปี 2552 โดยแหล่งท่องเที่ยวซ่ึงเป็นท่ีนิยม ได้แก่ ยุโรปและ

แคลิฟอร์เนีย ด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวจักรยาน ท่ีสํารวจโดย Travel Oregon พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มจักรยานที่มีการ

พักค้างคืนและเดินทางภายในรัฐจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 744 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่านักท่องเท่ียวท่ัวไปถึงร้อยละ 20 โดย
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (eTAT Tourism Journal, 2557) การท่องเท่ียว

จักรยานเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมในหลายภูมิภาคของโลก อาทิ กลุ่มประเทศแถบยุโรปที่มีความนิยมมานาน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในเอเชียก็หันมาพัฒนาอย่างจริงจัง เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น เพราะนอกจากจะนํารายได้เข้า

ประเทศยังเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 การท่องเท่ียวจักรยาน (Bicycle Tourism) Millington (2013) อ้างถึงใน Mrnjavac, Kovacic and Topolšek 
(2014) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรม 
การข่ีจักรยาน เป็นส่วนประกอบสําคัญของประสบการณ์การท่องเท่ียว Chang and Chang (2003) ให้ความหมายว่า เป็น

กิจกรรมในเชิงบวก ท่ีรวมทั้งการเดินทางและประสบการณ์นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางสําหรับการ

ท่องเท่ียวโดยท่ัวไปนั้น รถยนต์และเคร่ืองบินเป็นพาหนะท่ีได้รับความนิยมในการเดินทาง ซ่ึงพาหนะเหล่านี้ก่อให้เกิดก๊าซจาก

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการขับเคลื่อน และนําไปสู่การทําลายชั้นบรรยากาศ เกิดสภาวะเรือนกระจกและสภาวะโลก

ร้อนในที่สุด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีการคํานึงถึงปัญหาดังกล่าว จึงเกิดทางเลือกของการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ 
โดยตัวของการท่องเท่ียวจักรยานเองนั้น มีลักษณะของการเดินทางที่เรียกว่า Sustainable Transport (อดิเรก อุ่นเจริญ และ
พลเดช เชาวรัตน์, 2558; Arnold et al., 2012; Deenihan, Caulfield and Dwyer, n.d.) 
 การท่องเที่ยวจักรยานข้ามพรมแดนเป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์รูปแบบหนึ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์

ท้องถิ่น (Authenticity) ตัวอย่างเช่น การท่องเท่ียวจักรยานในพื้นท่ีชายแดนโครเอเชีย-ฮังการี ซ่ึงรวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน์

และกลยุทธ์ทางการท่องเท่ียว จากพื้นท่ีท่ีเคยถูกละเลย ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ี

สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากทัศนียภาพที่สวยงาม วัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ท่ีเส้นทางพาดผ่าน และมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในแง่ของเครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม่ ท่ีช่วยให้การท่องเท่ียวมีความเฉพาะตัวมากขึ้นและเป็น

นวัตกรรมท่ีตอบรับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี (STRDA, 2014) การท่องเท่ียวจักรยานเมืองชายแดน จะสร้างประสบการณ์
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เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ท่ีกําลังส่งผลชัดเจนไปทั่วในหลายประเทศ จากการเกิด
ก๊าซเรือนกระจกและสภาวะโลกร้อน ทําให้เกิดภาวะอากาศแปรปรวนและภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งการที่ทรัพยากรมีจํากัดกับ

จํานวนประชากรโลกที่เพิ่มมากข้ึนอย่างรวดเร็ว จึงเกิดภาวะไม่สมดุล ซ่ึงจะนําไปสู่การขาดแคลนทรัพยากร ดังนั้นเพื่อผลใน

ระยะยาว จึงมีการคํานึงถึงการพัฒนาการท่องเท่ียวที่ย่ังยืน เป็นการพัฒนาท่ีคํานึงถึงสมดุลอ่ืนๆ ในธรรมชาติ นําไปสู่การ

ท่องเที่ยวแนวใหม่ๆ ท่ีต่างเกิดข้ึน และการท่องเที่ยวตลาดเฉพาะที่มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างตรงกลุ่มและส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อย เช่น การท่องเที่ยวจักรยานก็กําลังอยู่ในความนิยม 
 ปัจจุบันการท่องเที่ยวจักรยานได้รับความนิยมเพ่ิมมากข้ึน มาจากพฤติกรรมของผู้คนที่หันมาใส่ใจสุขภาพพร้อมกับ

การคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม แนวโน้มทางการท่องเท่ียวโลกตามรายงานของ Euromonitor ท่ีนําเสนอในงาน World Travel 
Market 2557 ระหว่างวันท่ี 3-6 พฤศจิกายน 2557 ณ สหราชอาณาจักร ได้สรุปว่านักท่องเท่ียวท่ีนิยมการท่องเที่ยวโดย

จักรยานเป็นพาหนะมีเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของบริษัท DuVine Cycling + Adventure Co พบว่า ความต้องการ
ในรายการนําเท่ียวโดยจักรยานเพิ่มข้ึนร้อยละ 70 ตั้งแต่ปี 2552 โดยแหล่งท่องเที่ยวซ่ึงเป็นที่นิยม ได้แก่ ยุโรปและ

แคลิฟอร์เนีย ด้านค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวจักรยาน ท่ีสํารวจโดย Travel Oregon พบว่า นักท่องเท่ียวกลุ่มจักรยานที่มีการ

พักค้างคืนและเดินทางภายในรัฐจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 744 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่านักท่องเท่ียวทั่วไปถึงร้อยละ 20 โดย
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ (eTAT Tourism Journal, 2557) การท่องเท่ียว

จักรยานเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมในหลายภูมิภาคของโลก อาทิ กลุ่มประเทศแถบยุโรปที่มีความนิยมมานาน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศในเอเชียก็หันมาพัฒนาอย่างจริงจัง เช่น ไต้หวัน ญี่ปุ่น เพราะนอกจากจะนํารายได้เข้า

ประเทศยังเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 การท่องเท่ียวจักรยาน (Bicycle Tourism) Millington (2013) อ้างถึงใน Mrnjavac, Kovacic and Topolšek 
(2014) ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง การเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ และกิจกรรม 
การข่ีจักรยาน เป็นส่วนประกอบสําคัญของประสบการณ์การท่องเท่ียว Chang and Chang (2003) ให้ความหมายว่า เป็น

กิจกรรมในเชิงบวก ท่ีรวมทั้งการเดินทางและประสบการณ์นันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางสําหรับการ

ท่องเท่ียวโดยท่ัวไปนั้น รถยนต์และเคร่ืองบินเป็นพาหนะท่ีได้รับความนิยมในการเดินทาง ซ่ึงพาหนะเหล่านี้ก่อให้เกิดก๊าซจาก

การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงท่ีใช้ในการขับเคลื่อน และนําไปสู่การทําลายชั้นบรรยากาศ เกิดสภาวะเรือนกระจกและสภาวะโลก

ร้อนในที่สุด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็มีการคํานึงถึงปัญหาดังกล่าว จึงเกิดทางเลือกของการเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ 
โดยตัวของการท่องเท่ียวจักรยานเองนั้น มีลักษณะของการเดินทางที่เรียกว่า Sustainable Transport (อดิเรก อุ่นเจริญ และ
พลเดช เชาวรัตน์, 2558; Arnold et al., 2012; Deenihan, Caulfield and Dwyer, n.d.) 
 การท่องเที่ยวจักรยานข้ามพรมแดนเป็นการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์รูปแบบหนึ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์

ท้องถ่ิน (Authenticity) ตัวอย่างเช่น การท่องเท่ียวจักรยานในพื้นท่ีชายแดนโครเอเชีย-ฮังการี ซ่ึงรวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน์

และกลยุทธ์ทางการท่องเท่ียว จากพื้นท่ีท่ีเคยถูกละเลย ได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นเส้นทางท่องเท่ียวท่ี

สร้างรายได้ให้ชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากทัศนียภาพที่สวยงาม วัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ท่ีเส้นทางพาดผ่าน และมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในแง่ของเครื่องมือการสื่อสารสมัยใหม่ ท่ีช่วยให้การท่องเท่ียวมีความเฉพาะตัวมากขึ้นและเป็น

นวัตกรรมท่ีตอบรับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี (STRDA, 2014) การท่องเท่ียวจักรยานเมืองชายแดน จะสร้างประสบการณ์
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ให้กับนักท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และความหลากหลายของวัฒนธรรมชุมชนตามเส้นทางท่ีมีความใกล้เคียงกัน 
(European Parliament, 2009) 
 สําหรับสถานการณ์การท่องเท่ียวในไทยนั้นภาคการท่องเท่ียวนับว่ามีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
การท่องเท่ียวในปี 2558 สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจไทย 2.23 ล้านล้านบาท ซ่ึงสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ (ข่าวสด, 2559,  
สื่อออนไลน์) การท่องเท่ียวนับว่ามีการเติบโตต่อเนื่องรวมถึงความนิยมการท่องเท่ียวจักรยานที่มีเพ่ิมขึ้น ตอบรับกับกระแส

ความนิยมที่เป็น Global Trend (ปทุมพร แก้วคํา และคณะ, 2557) จากข้อมูลของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยพบว่า  
ปี 2557 กิจกรรมการท่องเที่ยวจักรยานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศไทย 1,100 ล้านบาท (Marketeer, 2558, สื่อออนไลน์) 
และมีการส่งเสริมการจัดเส้นทางท่องเท่ียวจักรยานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุนการจัดทําเลน

จักรยานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ท่ีต้องการรณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อการท่องเท่ียว ใช้สัญจรในชีวิตประจําวัน

และเพ่ือออกกําลังกาย จึงมีการจัดโครงการสนับสนุนการใช้จักรยานโดยหน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงการผลักดันการเดินและ

การใช้จักรยานในชีวิตประจําวันสู่นโยบายสาธารณะประเทศไทย (I BIKE I WALK) โดยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศ

ไทย (TCC: Thai Cycling Club) โครงการ Bike for mom เป็นต้น 
 การใช้จักรยานท้ังในชีวิตประจําวันและเพ่ือการท่องเที่ยวจึงมีการแพร่ขยายไปทุกกลุ่มในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ในภาคเหนือซ่ึงถือเป็นพ้ืนท่ีท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพทางการท่องเที่ยวจักรยาน และยังมีปัจจัยเกื้อหนุนในระดับนโยบาย ดังเช่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวของประเทศ โดยรัฐบาลได้กําหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬาเน้นให้พัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ โดยเขตพัฒนาการท่องเท่ียวอารยธรรมล้านนา ให้เน้น

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสร้างสรรค์เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) 
 พ้ืนท่ีล้านนาตะวันออกนับได้ว่ามีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว โดยมีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติอุทยาน

แห่งชาติ ป่าเขา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นมิตรไมตรีของคนในพ้ืนท่ี เนื่องจากมีความได้เปรียบของธรรมชาติ เช่น ภูเขาที่

สวยงามและสลับซับซ้อน อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ท่ีกระจายอยู่ท่ัวไป ซ่ึงดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเย่ียมเยือนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความ

สะดวก และที่ตั้งของภาคเหนือซ่ึงสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมีทรัพยากรท่องเที่ยวหลากหลาย

ทุกประเภท ท้ังทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ล้านนาตะวันออกจึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ท้ัง

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ท่ีมีการเติบโตทางการท่องเที่ยวสูง โดยยังเป็นพ้ืนท่ีเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคกลุ่มลุ่มน้ําโขง ด้วยลักษณะของภูมิประเทศของเมืองชายแดนที่มีส่วนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศอ่ืน จึงมีความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมบนเส้นทางท่ีผ่านเมืองต่างๆ และหลังจากท่ีมีการพัฒนาพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทําให้ล้านนาตะวันออกมี

บทบาทใหม่ของเมืองชายแดนและมีความสําคัญเพ่ิมขึ้น เป็นจุดรวมท่ีมีการเคล่ือนไหวทางการค้าการลงทุน นํามาซ่ึงการสร้าง
สาธารณูปโภคและสิ่งต่างๆ นําความเจริญมาสู่พ้ืนท่ีและช่วยเพ่ิมศักยภาพของการเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน 
 ท้ังหมดนี้จึงเป็นโอกาสของการพัฒนาการท่องเที่ยวจักรยานเมืองชายแดน อย่างไรก็ตามพบว่า การท่องเที่ยวจักรยาน

ในล้านนาตะวันออกซ่ึงได้รับความนิยมอยู่ กลับพบปัญหาในการท่องเท่ียวจักรยาน จากบทสัมภาษณ์นายมงคล วิจะระณะ  
อุปนายกสมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพ (2558) ท่ีได้เปิดเผยถึงสถานการณ์ว่า โดยปกตินักปั่นจักรยานจะออกเดินทางไปปั่น 
ท่ัวโลก ประเทศไทยถือเป็นพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจไม่แพ้ประเทศอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทัศนียภาพ 
ท่ีสวยงาม ค่าครองชีพราคาถูก รวมถึงความมีมิตรไมตรีของผู้คน จึงเป็นเหตุผลท่ีนักปั่นในหลายประเทศต้องการเดินทางมาท่ี

ประเทศไทย นักปั่นชาวต่างประเทศ ลงความเห็นว่า ประเทศไทยคือจุดหมายปลายทางหน่ึงท่ีเป็นท่ีใฝ่ฝันของการขี่จักรยาน

ท่องเที่ยว แต่มีข้อเสียเรื่องความไม่ปลอดภัยของเส้นทาง ทางจักรยานเมืองไทยไม่มีมาตรฐานเดียวกัน (ไทยรัฐออนไลน์, 2558) 
เม่ือกล่าวถึงเส้นทางท่องเท่ียวจักรยานนั้น จุดแวะพักของนักท่องเท่ียวไม่ว่าจะเป็นม้านั่ง สวนสาธารณะ หรือแหล่งเติมพลัง 
เช่น ร้านอาหารหรือคาเฟ่ เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับนักเดินทางอย่างนักท่องเที่ยวจักรยาน เพ่ิมเติมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก

ต่างๆ ท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว และเส้นทางควรจะมีทิวทัศน์สวยงามและมีความปลอดภัย ซ่ึงครอบคลุมถึง
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พ้ืนผิวถนนและการส่ือความหมาย ป้ายในเส้นทาง และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อการสัญจรร่วมกับยานพาหนะอ่ืน เป็นต้น  
ซ่ึงในปัจจุบันการท่องเที่ยวตามเส้นทางที่นักท่องเที่ยวชอบป่ัน แต่พบว่าเกิดอุบัติเหตุในหลายจังหวัด การเกิดอุบัติเหตุของ 
นักปั่นจักรยานหลายราย ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุคนขับรถชนกับขบวนนักปั่นชมรมจักรยานสันทราย บนทางหลวงหมายเลข 118  
ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หรือกรณีนักปั่นจักรยานชาวชิลีเจ้าของสถิติโลกพร้อมภรรยาและลูกชาย ถูกรถกระบะชนที่บริเวณ

ถนนมิตรภาพ (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 2558) หรืออุบัติเหตุรถปิกอัพชนคู่สามีภรรยาวัย 34 ชาวอังกฤษนักปั่นจักรยานรอบ

โลกเสียชีวิต (ข่าวสด, 2558, สื่อออนไลน์) อนึ่ง ปัญหาต่างๆ เน่ืองมาจากการขาดการวางแผนรองรับ และยังไม่มีมาตรฐานของ
การท่องเที่ยวจักรยาน จึงนําไปสู่การศึกษาในงานวิจัยนี้ 
 

ปัญหาการวิจยั 
 
 แนวโน้มการพัฒนาการท่องเท่ียวจักรยานข้ามพรมแดนมีจํานวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง และยังพบว่าจํานวน

นักท่องเที่ยวจักรยานมีเพ่ิมมากขึ้น โดยในปีพ.ศ. 2557 พบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวจักรยานมี 320,000 คน เพ่ิมขึ้น 25%  
จากปีก่อนหน้า และในปี พ.ศ. 2558 มีจํานวนนักท่องเที่ยว 400,000 คน เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า 25% (positioning, 2559) 
ท้ังนี้จะเห็นได้ว่า พ้ืนท่ีล้านนาตะวันออกก็เป็นท่ีนิยมในการท่องเท่ียวจักรยาน แต่ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องศึกษาว่า เส้นทาง

จักรยานที่เลียบชายแดนมีหรือไม่และมีลักษณะอย่างไร ลักษณะของเส้นทางจักรยานที่ดีเป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1. เพื่อศึกษาศักยภาพองค์ประกอบของการท่องเท่ียว สําหรับเส้นทางจักรยานเมืองชายแดน ในเขตล้านนา

ตะวันออก 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยนี้ศึกษาเก่ียวกับ การท่องเที่ยวเมืองชายแดน การท่องเท่ียวจักรยาน และการท่องเท่ียวเชิงประสบการณ์ 
และมิติท่ีครอบคลุมในด้านต่างๆ ได้แก่ มิติเก่ียวกับนักท่องเท่ียว มิติด้านการจัดเส้นทาง การบริหารจัดการ และโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยว รวมถึงพิธีการข้ามแดน 
 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 พ้ืนท่ีศึกษาจะครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา น่าน 
 
ขอบเขตด้านประชากร  
 แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ภาครัฐ  
2. สมาคม/ชมรม จักรยาน 
3. ภาคบริการ ได้แก่ ผู้ประกอบการ สมาคมธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว 
4. นักท่องเที่ยวจักรยาน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
 1. การดําเนินโครงการวิจัยจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการท่องเที่ยว

เชิงจักรยานในชุมชนอย่างเป็นระบบ สามารถกําหนดมาตรฐานในการรองรับกับองค์กรธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้อง ทําให้เกิด

การกระจายรายได้ท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน   
 2. ได้องค์ประกอบการท่องเที่ยวจักรยานที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพ่ือพัฒนาสู่การท่องเที่ยวจักรยานเมือง

ชายแดนนของชุมชนอย่างย้ังยืน   
  3. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวจักรยานเชื่อมโยงพ้ืนท่ีใกล้เคียงต่อไป 

 
นิยามศพัท์เฉพาะ 

 
 ล้านนาตะวันออก หมายถึง พ้ืนท่ีซ่ึงประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แต่ในการศึกษานี้

จะศึกษาเฉพาะจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน 
 การท่องเที่ยวจักรยาน (Bicycle Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวในวันหยุดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ท่ีมีการ

เดินทางจากท่ีพักอาศัยปกติในเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และเก่ียวข้องกับการขี่จักรยาน ซ่ึงจักรยานเป็นพ้ืนฐานและสร้าง

ประสบการณ์การท่องเที่ยว 
 นักท่องเที่ยวจักรยาน (Bicycle Tourist) หมายถึง การผสมผสานของการขี่จักรยานซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น แบบกรุ๊ปทัวร์ แบบเมาท์เท่นไบค์ หรือทริปจักรยาน ในที่นี้ นักปั่นจักรยาน คือ นักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียว

ต่างประเทศหรือในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแบบไหน แบบธรรมชาติ สถานท่ีสวยงาม หรือแบบชุมชน 
 เส้นทางจักรยาน หมายถึง เส้นทางที่กําหนดขึ้นสําหรับนักท่องเท่ียวจักรยาน เพื่อให้สามารถแวะชมจุดท่องเที่ยว

ต่างๆ มีความสะดวก ปลอดภัย มีสิ่งดึงดูดใจ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามเส้นทาง 
 การท่องเที่ยวจักรยานเม ืองชายแดน ล้านนาตะวันออก หมายถึง การท่องเท่ียวจักรยานในเส้นทาง ซ่ึงจะ
ครอบคลุม 8 อําเภอท่ีเส้นทางนั้นผ่าน ดังนี้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อําเภอปง จังหวัดพะเยา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา อําเภอบ่อเกลือ จังหวัด

น่าน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว สําหรับเส้นทางจักรยานเมือง 

ชายแดน ในเขตล้านนาตะวันออก 
 
 วิธีการวิจัย   
 1. ทําการสํารวจพ้ืนท่ี  
 2. ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวตามหลัก 5ASM 
 3. เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ชมรมจักรยานในพ้ืนท่ี (Bicycle Advocacy)  
 4. เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้บริหารหน่วยงานรัฐ 
 5. เก็บข้อมูลจากภาคบริการ โดยแจกแบบสอบถามผู้ประกอบการในธุรกิจ หลักท่ีเก่ียวข้อง และสัมภาษณ์สมาคม

ท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย  
 1. การดําเนินโครงการวิจัยจะส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ทําให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการท่องเที่ยว

เชิงจักรยานในชุมชนอย่างเป็นระบบ สามารถกําหนดมาตรฐานในการรองรับกับองค์กรธุรกิจท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวข้อง ทําให้เกิด

การกระจายรายได้ท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน   
 2. ได้องค์ประกอบการท่องเที่ยวจักรยานที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน เพ่ือพัฒนาสู่การท่องเที่ยวจักรยานเมือง

ชายแดนนของชุมชนอย่างย้ังยืน   
  3. เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวจักรยานเชื่อมโยงพ้ืนท่ีใกล้เคียงต่อไป 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 
 ล้านนาตะวันออก หมายถึง พ้ืนท่ีซ่ึงประกอบด้วย 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แต่ในการศึกษานี้

จะศึกษาเฉพาะจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน 
 การท่องเที่ยวจักรยาน (Bicycle Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียวในวันหยุดเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ท่ีมีการ

เดินทางจากท่ีพักอาศัยปกติในเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และเกี่ยวข้องกับการขี่จักรยาน ซ่ึงจักรยานเป็นพ้ืนฐานและสร้าง

ประสบการณ์การท่องเที่ยว 
 นักท่องเที่ยวจักรยาน (Bicycle Tourist) หมายถึง การผสมผสานของการขี่จักรยานซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบ 
เช่น แบบกรุ๊ปทัวร์ แบบเมาท์เท่นไบค์ หรือทริปจักรยาน ในท่ีนี้ นักปั่นจักรยาน คือ นักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียว

ต่างประเทศหรือในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวแบบไหน แบบธรรมชาติ สถานท่ีสวยงาม หรือแบบชุมชน 
 เส้นทางจักรยาน หมายถึง เส้นทางที่กําหนดข้ึนสําหรับนักท่องเที่ยวจักรยาน เพื่อให้สามารถแวะชมจุดท่องเที่ยว

ต่างๆ มีความสะดวก ปลอดภัย มีสิ่งดึงดูดใจ และสิ่งอํานวยความสะดวกตามเส้นทาง 
 การท่องเที่ยวจักรยานเม ืองชายแดน ล้านนาตะวันออก หมายถึง การท่องเท่ียวจักรยานในเส้นทาง ซ่ึงจะ
ครอบคลุม 8 อําเภอท่ีเส้นทางนั้นผ่าน ดังนี้ อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย อําเภอปง จังหวัดพะเยา อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา อําเภอบ่อเกลือ จังหวัด

น่าน อําเภอเมือง จังหวัดน่าน 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว สําหรับเส้นทางจักรยานเมือง 

ชายแดน ในเขตล้านนาตะวันออก 
 
 วิธีการวิจัย   
 1. ทําการสํารวจพ้ืนท่ี  
 2. ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวตามหลัก 5ASM 
 3. เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ชมรมจักรยานในพ้ืนท่ี (Bicycle Advocacy)  
 4. เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้บริหารหน่วยงานรัฐ 
 5. เก็บข้อมูลจากภาคบริการ โดยแจกแบบสอบถามผู้ประกอบการในธุรกิจ หลักท่ีเกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์สมาคม

ท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
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 ประชากร 
 1. ประชากรที่เกี่ยวข้องกับสังคมจักรยาน  
  1.1 ชมรม/สมาคม จักรยาน หรือผู้สนับสนุนในสังคมจักรยาน (Bicycle Advocacy) เครือข่ายชมรมจักรยาน
จังหวัดเชียงราย และชมรมจักรยานจังหวัดน่าน  
  1.2 ตัวแทนจากภาครัฐ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 
 2. ประชากรที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ 
  2.1 สมาคมท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว จากเว็บไซต์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เว็บไซต์เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  2.2 ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวจักรยาน ในพ้ืนท่ีศึกษา 3 จังหวัด จากรายช่ือสถาน
ประกอบการ จากเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เว็บไซต์จังหวัด เว็บไซต์ชมรมจักรยาน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมจักรยาน สําหรับการสัมภาษณ์รวม 20 คนประกอบด้วย 
  1.1 กําหนดโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้บริหารชมรมจักรยานที่มีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุด ซ่ึงจะนําไปสู่
การมีบทบาททางการท่องเที่ยวรวม 12 ชมรม จํานวนชมรมละ 1 คน รวม 12 คน ประกอบด้วยชมรมรายนามดังต่อไปน้ี 

กลุ่มพะเยา 
UP Cycling CLUB 
ชมรมจักรยานจังหวัดพะเยา 
ชมรมจักรยานพะเยา 60 
ชมรมจักรยานพะเยาไบค์คลับ 
กลุ่มน่าน 
ชมรมจักรยานนานนานปั่น 
ชมรมจักรยานเมืองน่าน 
ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองน่าน     
ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพเมืองน่าน 
กลุ่มเชียงราย 
เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย 
We Love Biking at Chiang Rai 
ชมรมจักรยานเชียงรายไซคริ่งทีม 
ฮักปั่น เจียงฮาย Chiang Rai loves Spin 

  1.2 กําหนดโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้บริหารภาครัฐ ท่ีรับนโยบายการ 
พัฒนาการท่องเท่ียวมาจากส่วนกลาง ได้แก่ สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่รวม 8 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับภาคบริการ 
  1.3 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวในไทย ได้แก่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดใน 3 จังหวัด พะเยา เชียงราย 
น่าน 
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 ประชากร 
 1. ประชากรที่เกี่ยวข้องกับสังคมจักรยาน  
  1.1 ชมรม/สมาคม จักรยาน หรือผู้สนับสนุนในสังคมจักรยาน (Bicycle Advocacy) เครือข่ายชมรมจักรยาน
จังหวัดเชียงราย และชมรมจักรยานจังหวัดน่าน  
  1.2 ตัวแทนจากภาครัฐ สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา 
 2. ประชากรที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ 
  2.1 สมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จากเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เว็บไซต์เกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  2.2 ผู้ประกอบการธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวจักรยาน ในพ้ืนที่ศึกษา 3 จังหวัด จากรายชื่อสถาน
ประกอบการ จากเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เว็บไซต์จังหวัด เว็บไซต์ชมรมจักรยาน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 1. กลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับสังคมจักรยาน สําหรับการสัมภาษณ์รวม 20 คนประกอบด้วย 
  1.1 กําหนดโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากผู้บริหารชมรมจักรยานที่มีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุด ซ่ึงจะนําไปสู่
การมีบทบาททางการท่องเที่ยวรวม 12 ชมรม จํานวนชมรมละ 1 คน รวม 12 คน ประกอบด้วยชมรมรายนามดังต่อไปน้ี 

กลุ่มพะเยา 
UP Cycling CLUB 
ชมรมจักรยานจังหวัดพะเยา 
ชมรมจักรยานพะเยา 60 
ชมรมจักรยานพะเยาไบค์คลับ 
กลุ่มน่าน 
ชมรมจักรยานนานนานปั่น 
ชมรมจักรยานเมืองน่าน 
ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองน่าน     
ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพเมืองน่าน 
กลุ่มเชียงราย 
เครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย 
We Love Biking at Chiang Rai 
ชมรมจักรยานเชียงรายไซคริ่งทีม 
ฮักปั่น เจียงฮาย Chiang Rai loves Spin 

  1.2 กําหนดโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากผู้บริหารภาครัฐ ท่ีรับนโยบายการ 
พัฒนาการท่องเท่ียวมาจากส่วนกลาง ได้แก่ สํานักงานการท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวในพ้ืนที่รวม 8 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับภาคบริการ 
  1.3 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากสมาคมท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยวในไทย ได้แก่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดใน 3 จังหวัด พะเยา เชียงราย 
น่าน 
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  1.4 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจักรยานในธุรกิจหลัก คือ ท่ีพัก อาหาร ร้านจักรยาน ตาม
เส้นทางเลียบชายแดนใน 8 อําเภอ ซ่ึงได้มาโดยวิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คํานวณโดยการใช้การวิเคราะห์ค่ากําลัง

ทดสอบ (power analysis) สําหรับการวิเคราะห์ความถดถอยสหสัมพันธ์เชิงซ้อนของโคเฮน (Cohen,1988) โดยใชสู้ตร 
 
                           /N �� 
 

  และ                   �� � � ��
���� 

             

        ดังนั้น                     � ��  ��������  
 
โดย  N  หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  หมายถึง เป็นค่าท่ีได้จากการเปิดตาราง  Table โดยการกําหนดค่า Power ค่าระดับนัยสําคัญ (α) และ
จํานวนตัวแปรทํานายท่ีศึกษา 
 ���หมายถึง ค่าขนาดอิทธิพล (effect size or ES) 
 ในการศึกษาคร้ังนี้กําหนดให้ค่า power เท่ากับ 0.8 และค่านัยสําคัญเท่ากับ 0.05 ซ่ึงเป็นค่าท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
(Polit & Hungler, 1999) ในการศึกษาคร้ังนี้มีตัวแปรทํานาย 8 ตัว จากการเปิดตาราง  Table ได้ค่า  เท่ากับ 15  
 สําหรับค่า Effect size เนื่องจากปัจจัยท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มีผู้ท่ีทําการศึกษามาแล้ว เช่น การศึกษาถึงการมี

ส่วนร่วมของผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานพยาบาล (Friedmann et al ., 1999) ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 214 คน พบว่า ปัจจัยด้าน

ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลได้ค่า �� � 0.31�ใน
การศึกษาครั้งนี้ จึงกําหนดให้ Effect size มีขนาดปานกลาง เท่ากับ 0.15 เม่ือเทียบค่า �� เท่ากับ 0.13 (Cohen, 1999) 
แทนค่าสูตร 
 

� � 15�1 � 0.13� � 100.��
0.13  

 
 จากการคํานวณได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 100.84 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง

เท่ากับ 105 คน 
 ทําการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) ตามเส้นทางเลียบชายแดนใน 8 อําเภอ อําเภอละ 35 
ราย จะได้จํานวน 105 ราย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. อุปกรณ์ประกอบการลงพ้ืนท่ี ได้แก่ สมุดบันทึก กล้องถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง 
 2. แนวคําถามสําหรับสัมภาษณ์เชิงลึก ชมรมจักรยาน 
  การเตรียมความพร้อมในการป่ันจักรยาน ประกอบด้วยคําถาม 16 ข้อ 
 3. แนวคําถามสําหรับสัมภาษณ์เชิงลึก ภาครัฐ 
  ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วยคําถาม 3 ข้อ  
  ตอนท่ี 2  นโยบายการท่องเที่ยว ประกอบด้วยคําถาม 6 ข้อ  
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 4. แนวคําถามสําหรับสัมภาษณ์เชิงลึก สมาคมธุรกิจ 
  ตอนท่ี 1 ด้านข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยคําถาม 2 ข้อ 
  ตอนท่ี 2  ด้านความพร้อมของภาคบริการ ประกอบด้วยคําถาม 6 ข้อ 
 5. แบบสอบถามสําหรับ ผู้ประกอบการ (Questionnaire) 
  ตอนท่ี 1  ด้านข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วยคําถาม 3 ข้อ  
   เป็นแบบให้เลือกตอบ (Multiple choice Question)  
  ตอนท่ี 2 ด้านความพร้อมของผู้ประกอบการ ประกอบด้วยคําถาม 7 ข้อ  
   ข้อ 2 -3 เป็นแบบมีสองตัวเลือก (Dichotomous Question) 
   ข้อ 5 -6 เป็นแบบตอบได้หลายคําตอบ (Check list Question) 
   ข้อ 7 เป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended Question)   
 
การสร้างเครื่องมือและการตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
 1) ค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัย วารสาร บทความต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างคําถาม ให้ครอบคลุม

ประเด็นศึกษา 
 2) กําหนดขอบเขตเน้ือหา ตามวัตถุประสงค์ 
 3) ออกแบบแนวคําถามสําหรับแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
 4) การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ สําหรับแบบสอบถาม 
  4.1) วิธีการทดสอบความเที่ยงตรงภายในของเคร่ืองมือ หาค่าความสอดคล้อง IOC (Index of consistency) 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจจํานวน 5 ท่าน 
  4.2) วิธีการหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือนําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มท่ีไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คนเพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัค 
แอลฟา (Cronbach’ Alpha) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550; 34-42) 
 5) การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ สําหรับคําถามสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง

ให้ตรงตามเนื้อหา ความเป็นปรนัย และครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการศึกษา 
 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ และจัดเตรียมสําหรับการเก็บข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1) ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากเอกสารการท่องเที่ยว รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ หน่วยงานการท่องเที่ยว  
หน่วยการศึกษา หน่วยงานราชการ เว็บไซต์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากเว็บไซต์จังหวัด และเว็บไซต์เกี่ยวกับจักรยาน  
 2) ข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การลงพ้ืนท่ีสํารวจพื้นท่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth interview) และการใช้แบบสอบถาม  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์

ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าความถ่ี และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วน นํามาเรียบเรียง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และบรรยายเชิงพรรณนา 
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 4. แนวคําถามสําหรับสัมภาษณ์เชิงลึก สมาคมธุรกิจ 
  ตอนท่ี 1 ด้านข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วยคําถาม 2 ข้อ 
  ตอนท่ี 2  ด้านความพร้อมของภาคบริการ ประกอบด้วยคําถาม 6 ข้อ 
 5. แบบสอบถามสําหรับ ผู้ประกอบการ (Questionnaire) 
  ตอนท่ี 1  ด้านข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วยคําถาม 3 ข้อ  
   เป็นแบบให้เลือกตอบ (Multiple choice Question)  
  ตอนท่ี 2 ด้านความพร้อมของผู้ประกอบการ ประกอบด้วยคําถาม 7 ข้อ  
   ข้อ 2 -3 เป็นแบบมีสองตัวเลือก (Dichotomous Question) 
   ข้อ 5 -6 เป็นแบบตอบได้หลายคําตอบ (Check list Question) 
   ข้อ 7 เป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended Question)   
 
การสร้างเครื่องมือและการตรวจคุณภาพเครื่องมือ 
 1) ค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัย วารสาร บทความต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างคําถาม ให้ครอบคลุม

ประเด็นศึกษา 
 2) กําหนดขอบเขตเน้ือหา ตามวัตถุประสงค์ 
 3) ออกแบบแนวคําถามสําหรับแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
 4) การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ สําหรับแบบสอบถาม 
  4.1) วิธีการทดสอบความเที่ยงตรงภายในของเคร่ืองมือ หาค่าความสอดคล้อง IOC (Index of consistency) 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจจํานวน 5 ท่าน 
  4.2) วิธีการหาความเชื่อม่ันของเครื่องมือนําแบบสอบถามท่ีแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คนเพื่อหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบัค 
แอลฟา (Cronbach’ Alpha) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550; 34-42) 
 5) การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ สําหรับคําถามสัมภาษณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง

ให้ตรงตามเนื้อหา ความเป็นปรนัย และครอบคลุมประเด็นท่ีต้องการศึกษา 
 6) ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ ตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ และจัดเตรียมสําหรับการเก็บข้อมูลต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1) ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากเอกสารการท่องเที่ยว รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ หน่วยงานการท่องเที่ยว  
หน่วยการศึกษา หน่วยงานราชการ เว็บไซต์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จากเว็บไซต์จังหวัด และเว็บไซต์เกี่ยวกับจักรยาน  
 2) ข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ การลงพ้ืนท่ีสํารวจพื้นท่ี การสัมภาษณ์เชิงลึก  
(In-depth interview) และการใช้แบบสอบถาม  
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ข้อมูลจากแบบสอบถามใช้การวิเคราะห์

ด้วยสถิติ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ี และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วน นํามาเรียบเรียง 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และบรรยายเชิงพรรณนา 
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ผลการศึกษาศักยภาพจังหวัดเชียงราย เม่ือพิจารณาด้วยองค์ประกอบ 5ASM แหล่งท่องเที่ยวควรจะมี 
 1) สิ่งท่ีดึงดูดใจ (Attraction) แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย มีจํานวนมากถึง 121 แห่ง โดยจําแนกเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 58 แห่ง ด้านประวัติศาสตร์ จํานวน 46 แห่ง ด้านศิลปวัฒนธรรม 17 แห่ง และยังเป็นแหล่ง

อารยธรรมแห่งชนเผ่า มากกว่า 30 ชนเผ่า เป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งอาณาจักรล้านนา ถือเป็นต้นกําเนิดอาณาจักรล้านนา

ซ่ึงมีอายุมากกว่า 700 ปีจังหวัดเชียงราย มีสิ่งดึงดูดใจสําหรับนักท่องเท่ียวหลากหลาย เช่น สิ่งดึงดูดใจประเภทธรรมชาติ 
ได้แก่ แม่น้ําโขง ภูเขา ภูชี้ฟ้า ป่า จุดชมวิวห้วยทรายมาน อําเภอเชียงของ แม่น้ําโขงก็มีทิวทัศน์ท่ีสวยงามและสงบ เป็นจุดเด่น

ของจังหวัดเชียงรายเช่นเดียวกัน  
 2) ความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) พบว่าการคมนาคมทางอากาศจังหวัดเชียงรายมีท่าอากาศยานแม่

ฟ้าหลวง เชียงราย ซ่ึงสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 600 คน ต่อชั่วโมง ส่วนใหญ่ให้บริการสําหรับประชาชนท่ีเดินทางทางอากาศ

เป็นหลัก การคมนาคมทางนํ้าเป็นการขนส่งและเดินทางโดยใช้แม่น้ําโขง ในจังหวัดเชียงรายมีท่าเทียบเรือท่ีอําเภอเชียงแสน

และอําเภอเชียงของ ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งระหว่างประเทศและมีความสําคัญมากข้ึน การคมนาคมทางบกจังหวัดเชียงราย

สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงภาคเหนือตอนบน ซ่ึงปัจจุบันมีโครงข่ายท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ รถโดยสารประจําทาง  
การเดินทางโดย รถโดยสารประจําทาง มีสถานีขนส่งและมีท่ีสําหรับนั่งรอและอาณาบริเวณกว้างขวาง ส่วนเท่ียวรถมีให้บริการ

ทุกวัน และมีโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการรถโดยสารประจําทางหลายบริษัท 
 3) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) สิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ขั้นพ้ืนฐานต่อนักท่องเท่ียว เช่น 
สาธารณูปโภคน้ํา ไฟ โทรศัพท์สาธารณะ ในจังหวัดเชียงรายมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานครบครัน รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกที่

นักท่องเที่ยวมีความจําเป็นต้องใช้ เช่น ธนาคาร เอทีเอ็ม โรงพยาบาล คลินิก ไปรษณีย์ ก็มีครบถ้วน โดยเฉพาะในตัวเมืองและ

ตามแหล่งท่องเท่ียวสําคัญ จังหวัดเชียงรายมีร้านอาหารจํานวนมาก หารับประทานได้ง่าย ท้ังอาหารไทยและอาหารนานาชาติ 
อาหารพ้ืนถิ่น โดยระดับราคาจะสอดคล้องกับวัตถุดิบ รสชาติ บรรยากาศ และการบริการ ส่วนสินค้าของท่ีระลึกก็มีความ

แตกต่างกันตามลักษณะอาชีพ และวัตถุดิบท่ีมีในแต่ละสถานที่ งานหัตถกรรมฝีมือชาวไทยภูเขา เป็นสินค้าของท่ีระลึกท่ีสําคัญ

ของจังหวัดเชียงราย นอกจากน้ียังมีอาหาร เช่น แคบหมู น้ําพริกหนุ่ม ไส้อ่ัว ประเภทผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ลําไย  
 4) ท่ีพัก (Accommodation) ในจังหวัดเชียงรายมีบริการสถานท่ีพักหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม 
เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท ซ่ึงสถานท่ีพักดังกล่าวจัดไว้อย่างเพียงพอ มีสิ่งอํานวยความสะดวก ปลอดภัย ราคาหลากหลายระดับ

สอดคล้องกับระดับคุณภาพการบริการ ตลอดจนพนักงาน มีอัธยาศัยไมตรี เอาใจใส่ลูกค้า มีความนอบน้อม นักท่องเที่ยว

สามารถสัมผัสได้ถึงการช่วยเหลือเก้ือกูล ความมีน้ําใจโอบอ้อมอารี และการเป็นมิตรท่ีดีของชาวเชียงราย 
 5) กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถกระทําในช่วงเวลาท่ีพํานักและท่องเท่ียวใน

สถานท่ีนั้น จากการสํารวจพบว่า มีกิจกรรมหลากหลายสําหรับนักท่องเที่ยว อาทิ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ดูนก เท่ียวถ้ํา

ธรรมชาติ เท่ียวน้ําตก ดูดาวบนยอดดอย ล่องเรือในแม่น้ําโขง ล่องแก่ง ดูวิถีชุมชนหมู่บ้านชาวเขา การปลูกพืชเมืองหนาวบน

ภูเขา การประกอบอาชีพด้ังเดิมชมเทศกาลจับปลาบึกริมโขง ไหว้พระนมัสการส่ิงศักดิ์สิทธิ์ นวดแผนไทย ร่วมงานประเพณี

พ้ืนบ้าน ชมการแสดงพ้ืนบ้าน เท่ียวชมตลาดชายแดนจุดรวมวัฒนธรรมหลากหลาย ชิมอาหารพื้นเมือง เท่ียวถนนคนเดิน ชม
งานศิลปะ พิพิธภัณฑ์ไทลื้อ การจับจ่ายสินค้า เช่น ผักผลไม้พ้ืนเมือง  
 6) ความปลอดภัย (Safety) ความปลอดภัยในการขับขี่ เคารพกฎแห่งท้องถนนและกฎหมายจราจรท้องถิ่นท้ังหมด 
ท่านกําลังใช้ถนนหรือทางร่วมกับผู้ อ่ืน ท้ังผู้ใช้ยานยนต์ ผู้ เดินเท้าและผู้ใช้จักรยานอื่น ๆ โปรดเคารพสิทธิ์ของผู้อ่ืน   
ขี่โดยใช้ความระมัดระวัง ให้คิดว่าผู้อ่ืนไม่สามารถเห็นท่านได้โดยตลอดเวลา การปั่นจักรยานในยามค่ําคืน การปั่นจักรยานใน

เวลากลางคืนมีอันตราย มากกว่าการปั่นจักรยานในเวลากลางวัน ผู้ใช้ ยานยนต์และผู้เดินเท้าจะมองเห็นผู้ใช้จักรยานได้ยาก

มาก ควรเลือกอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับการใช้จักรยานในเวลากลางคืน การเปลี่ยนแปลงอะไหล่หรือเพิ่มอุปกรณ์ หากไม่มีการ

ยืนยันความเหมาะสมในการใช้งาน การติดตั้งอย่างถูกต้องใช้งานและดูแลรักษาอะไหล่และอุปกรณ์ หากมีการเปลี่ยนอะไหล่
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บนจักรยานของท่านด้วยอะไหล่ท่ีไม่ใช่ของแท้อาจจะทําให้จักรยานขาดความปลอดภัย และมีผลต่อการบาดเจ็บสาหัสหรือถึง

แก่ชีวิตได้  
 7) การบริหารการจัดการ (Management) การจัดการส่ิงแวดล้อม  มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรม จัดให้มีถังขยะ แยกขยะ การใช้วัสดุท่ีเป็นมิตร การใช้พลังงานทางเลือก การบําบัดขยะ/ของเสีย  
การจัดการกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสม การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติจะต้องคํานึงถึงผลกระทบ 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับสภาพธรรมชาติเป็นหลัก รวมทั้งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถ่ินด้วย 
ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวและชุมชน สร้างความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีการวางแผน มีแผนงาน/โครงการ แนวทางการพัฒนา/ปฏิทินกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ 
 
ผลการศึกษาศักยภาพจังหวัดพะเยา เม่ือพิจารณาด้วยองค์ประกอบ 5ASM แหล่งท่องเที่ยวควรจะมี 
 1) สิ่งท่ีดึงดูดใจ (Attraction) ประเภทธรรมชาติ ได้แก่ กว๊านพะเยา หนองเล็งทราย น้ําตกจําปาทอง น้ําตกภูซาง 
น้ําตกผาแดง น้ําตกภูลังกา น้ําตกธารสวรรค์ วนอุทยานบ้านถํ้า อ่างเก็บน้ําแม่ปืม ถ้ําผากุด ฝั่งต้า วนอุทยานแห่งดอยหลวง  
วนอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง วนอุทยานแห่งชาติภูซาง ประเภทวัฒนธรรม ได้แก่ วัดศรีโคมคํา (วัดพระเจ้าตนหลวง)  
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดอนาลโยทิพยาราม วัดป่าแดงบุญนาค วัดราชคฤห์ เวียงลอ วัดศรีจอมเรือง วัดนันตาราม วัดท่าฟ้าใต้ 
วัดพระเจ้านั่งดิน วัดศรีสุพรรณ วัดพระธาตุดอยหยวก วัดศรีปิงเมือง หมู่บ้านไทลื้อ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้าปางปูเลาะ ประเภท

พ้ืนท่ีสีเขียวที่นี่มีมากมาย ได้แก่ พ้ืนท่ีเกษตร ทุ่งนา ไร่ข้าวโพด สวนลิ้นจี่ สถานท่ีทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม เช่น 
วัด พิพิธภัณฑ์ไทลื้อ หรือวิถีชุมชน และงานเทศกาล ก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เช่นกัน 
 2) ความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) หมายถึง มีเส้นทางหรือเครือข่ายคมนาคมขนส่งที่สามารถเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว สามารถติดต่อเชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากรท่องเที่ยวหนึ่งกับอีกทรัพยากรท่องเที่ยวหนึ่งที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
จากการสํารวจพบว่า สภาพถนนเชื่อมโยงกัน พ้ืนผิวถนนมีสภาพดี เป็นถนนลาดยางสะดวกในการสัญจร สามารถเดินทางมาท่ี

จังหวัดนี้ได้ท้ังทางรถยนต์ รถโดยสารประจําทาง การเดินทางโดย รถโดยสารประจําทาง มีสถานีขนส่ง ซ่ึงมีบริเวณกว้างขวาง 
และมีโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการรถโดยสารประจําทางหลายบริษัท ซ่ึงจะมีท้ังรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และรถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว 
รอให้บริการจอดท่ีสถานีขนส่ง เพื่อการเดินทางต่อไปยังสถานท่ีต่างๆ การคมนาคมสะดวก อีกท้ังมีขนส่งสาธารณะให้บริการ

หลายรูปแบบ และมีให้บริการทั่วไป  
 3) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) สิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบการสื่อสาร ระบบน้ําประปา ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ถนน การสาธารณสุข สวนสาธารณะ ทิวทัศน์สองข้างทาง และการ
บริการในจังหวัดมีครบถ้วน และค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริเวณในตัวเมือง และบริเวณแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ ด้านร้าน

กาแฟ ร้านอาหารซ่ึงจะอยู่ตามจุดท่องเที่ยวและชุมชน มีห้องน้ํา ร้านสะดวกซ้ือหรือมินิมาร์ท ตลาด เอทีเอ็ม โรงพยาบาล 
ไปรษณีย์ ก็มีครบครัน มีร้านของฝาก ร้านขายสินค้าท่ีระลึกอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งชุมชน และในตัวเมือง วัด ตลาด 
นักท่องเที่ยวสามารถจับจ่ายสินค้าได้ท่ัวไป ท้ังแคปหมู น้ําพริกหนุ่ม ปลาส้ม ข้าวหอมมะลิ กาละแม ผ้าทอ เครื่องจักสาน  
 4)  ท่ีพัก (Accommodation) ท่ีพักสําหรับนักท่องเท่ียวเพ่ือการค้างแรม มีผู้ให้บริการด้านที่พักหลากหลาย เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ และมีห้องพักให้เลือกหลายระดับ หลายราคา รวมทั้งบริการอาหารที่มี เช่น อาหารพื้นเมือง บุฟเฟ่ต์ 
อาหารไทย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีเป็นจังหวัดท่องเท่ียวอยู่แล้ว ส่วน
ตามอุทยานแห่งชาติจะมีบ้านพักและเต็นท์ให้บริการ โดยเฉพาะในด้านความเป็นมิตรไมตรีของคนพะเยา และบรรยากาศเมือง

เล็กที่มีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์และสงบ  อาหารและภาษาพื้นเมืองก็ถือเป็นเสน่ห์ของพะเยา 
 5) กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนักท่องเท่ียวสามารถกระทําในช่วงเวลาท่ีพํานักและท่องเท่ียวใน

สถานท่ีนั้น ในพะเยามีกิจกรรมมากมาย อาทิ ล่องเรือริมกว๊าน รับประทานอาหารและชมพระอาทิตย์ตกริมกว๊าน ไหว้พระ 
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เวียนเทียนกลางนํ้า เท่ียวตลาดชายแดน เท่ียวสวนสมุนไพร เท่ียวป่า น้ําตก ชมวิถีหมู่บ้านชาวประมง การแสดงพ้ืนบ้าน ฟ้อน 
การจับจ่ายสินค้าต่างๆ เช่น ผักผลไม้ อาหารแห้ง งานหัตถกรรม ผ้าทอ สินค้าโอทอป 
 6) ความปลอดภัย (Safety) การเปลี่ยนแปลงอะไหล่หรือเพ่ิมอุปกรณ์ หากไม่มีการยืนยันความเหมาะสม 
ในการใช้งาน การติดต้ังอย่างถูกต้องใช้งานและดูแลรักษาอะไหล่และอุปกรณ์ หากมีการเปลี่ยนอะไหล่บนจักรยานของท่าน

ด้วยอะไหล่ท่ีไม่ใช่ของแท้อาจจะทําให้จักรยานขาดความปลอดภัย และมีผลต่อการบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตได้  
การปั่นจักรยานในสภาวะอากาศช้ืนแฉะ ปั่นด้วยความเร็วท่ีช้าลงและบีบเบรคเร็วข้ึนกว่าเดิมและทีละน้อยกว่าท่ีท่านจะทํา 
ตามปกติในสภาพอากาศแห้ง 
 7) การบริหารการจัดการ (Management) การจัดการให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมจากการดําเนินกิจกรรม

การท่องเท่ียวท้ังทางตรงและทางอ้อม การวางแผนมีแผนงาน/โครงการ แนวทางการพัฒนา/ปฏิทินกิจกรรม ข้อเสนอแนะ  
การจัดการพื้นท่ี มีการจัดการพื้นท่ี; การวางผัง การแบ่งพ้ืนท่ีใช้สอย 
 
ผลการศึกษาจังหวัดน่าน เม่ือพิจารณาด้วยองคป์ระกอบ 5ASM แหล่งท่องเที่ยวควรจะมี 
 1) สิ่ง ท่ีดึงดูดใจ (Attraction)  สิ่งดึงดูดใจในจังหวัดน่าน ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทศิลปวัฒนธรรม เช่น 
โบราณสถาน วัด พระธาตุ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทลื้อ-ล้านนา รวมทั้งมีภาพเขียนฝาผนัง และแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติ 8 แห่ง น้ําตก ถ้ํา ล่องแก่ง เสาดิน เป็นต้น มีดอกไม้ท่ีหายากหนึ่งเดียวในประเทศไทย คือ  
ดอกชมพูภูคาจังหวัดน่านมีพ้ืนท่ีเกษตรและภูเขาอยู่มาก วิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามความเป็นเมืองแห่งขุนเขาและพ้ืนท่ีสีเขียว  
จึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
 2) ความสะดวกในการเดินทาง (Accessibility) สามารถเดินทางมาท่ีจังหวัดน้ีได้ท้ังทางรถยนต์ รถโดยสารประจําทาง 
และทางเคร่ืองบิน การเดินทางโดย รถโดยสารประจําทาง มีสถานีขนส่ง ซ่ึงมีบริเวณกว้างขวาง และมีโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการ

รถโดยสารประจําทางหลายบริษัท เนื่องจากจังหวัดน่านมีสนามบินรองรับ จึงทําให้การเดินทางมีความสะดวกมาก สามารถ
เดินทางได้ท้ังทางบกและทางอากาศ ซ่ึงจะมีบริการรถรับจ้างต่างๆ รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และรถตุ๊กตุ๊ก รถสองแถว  
รอให้บริการจอดท่ีสถานีขนส่ง เพื่อการเดินทางตอ่ไปยังสถานท่ีต่างๆ การคมนาคมสะดวก อีกท้ังมีขนส่งสาธารณะให้บริการ

หลายรูปแบบ ตามจุดชุมชนต่างๆ และบริเวณท่ัวไป 
 3) สิ่งอํานวยความสะดวก (Amenity) สิ่งอํานวยความสะดวกและสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานสําหรับนักท่องเที่ยว 
ระบบนํ้าประปา ไฟฟ้า และการบริการในจังหวัดมีครบถ้วน และค่อนข้างสมบูรณ์ โดยเฉพาะบริเวณในตัวเมือง และบริเวณ

แหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญ ร้านกาแฟ ร้านอาหารซ่ึงจะมีอยู่ท่ัวไป ร้านสะดวกซ้ือหรือมินิมาร์ท ตลาด มีร้านของฝาก ร้านขาย

สินค้าท่ีระลึกอยู่ตามสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งชุมชน และในตัวเมือง วัด ตลาด นักท่องเที่ยวสามารถจับจ่ายสินค้าได้ท่ัวไป 
เอทีเอ็ม โรงพยาบาล คลินิก ไปรษณีย์ ก็มีครบครัน 
 4) ท่ีพัก (Accommodation) ท่ีพักสําหรับนักท่องเท่ียวเพื่อการค้างแรม มีผู้ให้บริการด้านท่ีพักหลากหลาย เช่น 
โรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ และมีห้องพักให้เลือกหลายระดับ หลายราคา รวมทั้งบริการอาหารที่มี เช่น อาหารพื้นเมือง บุฟเฟ่ต์ 
อาหารไทย ตามอุทยานแห่งชาติจะมีบ้านพักและเต็นท์ให้บริการ โดยเฉพาะในด้านความเป็นมิตรไมตรีของผู้คน ภาษาพ้ืนเมือง

ก็นิยมใช้กันในจังหวัดน่าน 
 5) กิจกรรม (Activity) หมายถึง กิจกรรมเพ่ือทําให้การท่องเที่ยวและช่วงเวลาพักผ่อนของนักท่องเท่ียวน่าสนใจ

มากขึ้น กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ชมพิพิธภัณฑ์ ชมงานศิลปะที่หอศิลป์ ชมตลาด ตักบาตรข้าวเหนียว ถ่ายรูปบนดอย เดินป่า  
ชมดอกไม้ เท่ียววัดและนมัสการสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ไหว้พระขอพร ท่ีจังหวัดน่าน นวดแผนไทย และการจับจ่ายสินค้าต่างๆ เช่น 
ผักผลไม้ อาหารแห้ง เครื่องเงิน งานหัตถกรรม เครื่องแต่งกายแบบไทลื้อ ผ้าพันคอ สินค้าโอทอป 
 6) ความปลอดภัย (Safety) ความปลอดภัยพ้ืนฐาน สวมหมวกกันน็อคท่ีผ่านการรับรองด้วยมาตรฐานล่าสุดและ

เหมาะกับการใช้งานของ ท่านตลอดเวลา ทําตามคําแนะนําของผู้ผลิตในการปรับ ใช้งานและดูแลหมวกกันน็อคของท่าน 
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ตลอดเวลา ความปลอดภัยสําหรับการปั่นแบบออฟโรด เคารพกฎหมายท้องถ่ินและกฎเกี่ยวกับพ้ืนท่ีและวิธีท่ีท่านจะสามารถ

ปั่นออฟโรดได้ และให้ความเคารพทรัพย์สินส่วนตัวของผู้อ่ืน ท่านอาจจะใช้ทางร่วมกับผู้อ่ืน เช่น นักเดินเขา นักข่ีม้า และผู้ใช้
จักรยานอื่นๆ 
 7) การบริหารการจัดการ (Management) การจัดการสิ่งแวดล้อม มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรม จัดให้มีถังขยะ แยกขยะ การใช้วัสดุท่ีเป็นมิตร การใช้พลังงานทางเลือก การบําบัดขยะ/ของเสีย การ
ควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยว มีการจัดการนักท่องเที่ยว เช่น มีมาตรการจํากัดจํานวน จํากัดช่วงเวลาการกําหนดคุณสมบัติของผู้

ท่ีจะเข้าชม ด้านระเบียบนักท่องเที่ยว การมีกฎระเบียบสําหรับนักท่องเท่ียว การบริหารจัดการ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับ

นักท่องเที่ยวและชุมชน สร้างความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 พ้ืนท่ีล้านนาตะวันออกนับได้ว่ามีศักยภาพด้านการท่องเท่ียว โดยมีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติอุทยาน

แห่งชาติ ป่าเขา ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นมิตรไมตรีของคนในพื้นท่ี เนื่องจากมีความได้เปรียบของธรรมชาติ เช่น  
ภูเขาท่ีสวยงามและสลับซับซ้อน อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนา ความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ท่ีกระจายอยู่ท่ัวไป ซ่ึงดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเย่ียมเยือนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ

สะดวก และที่ตั้งของภาคเหนือซ่ึงสามารถเชื่อมโยงการคมนาคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมีทรัพยากรท่องเที่ยวหลากหลาย

ทุกประเภท ท้ังทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ทรัพยากรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ล้านนาตะวันออกจึงเต็มไปด้วยเสน่ห์ 
ท้ังทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ท่ีมีการเติบโตทางการท่องเที่ยวสูง โดยยังเป็นพ้ืนที่เชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคกลุ่มลุ่มน้ําโขง ด้วยลักษณะของภูมิประเทศของเมืองชายแดนที่มีส่วนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศอ่ืน จึงมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมบนเส้นทางที่ผ่านเมืองต่างๆ และหลังจากท่ีมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทําให้ล้านนา

ตะวันออกมีบทบาทใหม่ของเมืองชายแดนและมีความสําคัญเพิ่มข้ึน เป็นจุดรวมที่มีการเคลื่อนไหวทางการค้าการลงทุน  
นํามาซ่ึงการสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งต่างๆ นําความเจริญมาสู่พ้ืนท่ีและช่วยเพ่ิมศักยภาพของการเป็นเมืองท่องเท่ียว

ชายแดน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการสร้างเครือข่าย การจัดการการท่องเที่ยวจักรยานเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้คําแนะนําและ 
การแก้ ปัญหาเย่ียมชมกิจกรรมซ่ึงกันและกันและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางจักรยานท่องเท่ียวของ ล้านนาตะวันออก

ต่อไป 
 2. จัดให้มีกลไกท่ีสําคัญในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเท่ียวระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวจักรยาน  
 3. การท่องเท่ียวจักรยานมีความย่ังยืน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเพื่อการวางแผนและการ

ดําเนินงานเพื่อหามาตรการที่จะกระจายรายได้สู่ชุมชนให้มากขึ้น 
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บรรณานุกรม 
 

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2557 คู่มือการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม สํานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. 2554. แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559. กรุงเทพฯ. กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา. 
คู่ มือท่องเ ท่ียว  8 จั งหวัดล้านนา  การท่อง เ ท่ียวแห่งประเทศไทย  สืบค้นเมื่ อ  26 กันยายน  2558 เ ข้า ถึงจาก 

http://www.thaiedu.net/komkawee/lanna/lanna.htm 
ธันยา พรหมบุรมย์ และ ดร. นฤมล กิมภากรณ์. 2558.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม 

และสุขภาพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศไทย : เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอนวารสาร

การบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) (71-87) 
บริษัท อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค จํากัด. (ม.ป.ป.)  โครงการศึกษาสถานการณ์และโอกาส 
การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวกลุ่ม Eco & Adventure. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สืบค้นเม่ือ 20 มกราคม 2559 เข้าถึง

จาก http://tourismlibrary.tat.or.th/link/book/T23726 
ปทุมพร แก้วคํา และคณะ. (2557). การพัฒนาเส้นทางและแผนท่ีท่องเที่ยวสิงห์สามภู จังหวัดเชียงราย. โครงการวิจัยการ

พัฒนาเส้นทางและแผ่นท่ีท่องเที่ยวสิงห์สามภู จังหวัดเชียงราย 
ปัญญา เทียนนาวา. (2554). การจัดการท่องเท่ียวผจญภัยด้วยจักรยานเสือภูเขาโดยชุมชน. แผนงานวิจัยชุดการพัฒนา

เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดเพชรบูรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์. 2558.9 เทรนด์ท่องเท่ียวโลกรับปี"58 (ต้อง) เปิดประสบการณ์แปลกใหม่. สืบค้นเม่ือ 21 กันยายน 

2558. เข้าถึงจาก http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1420031155 
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บทเรียนจากอัลกุรอานและหะดิษในมิติการท่องเท่ียว 
A study of Al- Quran and Hadith for Islamic tourism 

 
ดาลีซะห์ ดะยี1  

 
 สาขาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

*ผู้นําเสนองาน E-mail: daleesah.d@yru.ac.th 
 

บทคัดย่อ 
 
 นักท่องเที่ยวมุสลิมเป็นนักท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพสูงและเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการใช้จ่ายสูง จึงถือเป็นตลาดสําคัญท่ี

น่าจับตามอง นักท่องเที่ยวมุสลิมให้ความสําคัญกับบทบัญญัติของอิสลาม โดยมีอัลกุรอานเป็นธรรมนูญสูงสุดและหะดีษแนว

ทางการดําเนินชีวิต การจะทําการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิมให้ประสบความสําเร็จนั้น ควรนําเอาหลักคําสอนของ

ศาสนาอิสลามมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว บทความวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึงการท่องเท่ียวใน

อิสลาม บทเรียนจากอัลกรุอานและหะดิษท่ีได้กล่าวถึงท่องเท่ียว เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของไทย 
 
คําสําคัญ  นักท่องเที่ยวมุสลิม,อิสลามกับการท่องเที่ยว 
 

ความเป็นมาและความสาํคญั 
 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนับเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาโดยตลอด 
ศักยภาพของตลาดการท่องเที่ยวของประเทศไทยพบว่าการท่องเท่ียวของประเทศไทยประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในระดับ

โลกและได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติหลายรางวัล อีกท้ังยังมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ 
(กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา,2561) ตลาดการท่องเท่ียวมุสลิมนับเป็นตลาดศักยภาพท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีจํานวน

เม็ดเงินมหาศาล นักท่องเท่ียวมุสลิมจึงกลายเป็นตลาดเป้าหมายที่หลายประเทศท่ัวโลกให้ความสนใจ มีการใช้จ่ายสูง เปิด

โอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเท่ียวท้ังทางตรงและทางอ้อม จึงถือเป็นตลาดสําคัญท่ีน่าจับตามอง การตอบสนองความ

ต้องการของตลาดท่องเท่ียวกลุ่มนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม (จุลสารวิชาการการท่องเท่ียว,2560) คาดว่าภายในปี 2563 
ตลาดการท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลกจะมีมูลค่าราว 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯและคาดในปี 2568 จะมีนักท่องเท่ียวมุสลิมจํานวน

ถึง 200 ล้านคน โดยเลือกท่องเท่ียวไปในกลุ่มประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เป็นหลัก ส่วนประเทศไทยเป็น

ตัวเลือกอยู่ในอันดับท่ีสองรองจากประเทศสิงค์โปร์สําหรับประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศมุสลิม  (Non-OIC) (GMTI,2560) 
ปัจจัยสําคัญในการดึงดูดนักท่องเท่ียวมุสลิม ได้แก่ การสร้างส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศทางการท่องเท่ียวท่ีเป็นมิตรต่อชาว

มุสลิม (Arabnews,2061) ท่ีผ่านมาประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม โดยในปี 2558 ได้
จัดทําโครงการ Muslim Friendly Destination เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิมด้วย  

                                                            
1 อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจท่องเท่ียว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
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มุสลิมต้องดําเนินชีวิตตามบทบัญญัติของอิสลาม โดยมีอัลกุรอานเป็นธรรมนูญสูงสุดและหะดีษแนวทางการดําเนินชีวิต 
สําหรับค่านิยมเรื่องการท่องเที่ยวในศาสนาอิสลามนั้น Tajzadeh Namin (อ้างใน ศราวุฒิ อารีย์ ) กล่าวว่า ศาสนาอิสลาม

มองการเดินทางท่องเที่ยวและสํารวจในฐานะเสียงเชิญชวนเพื่อมุ่งสู่หนทางท่ีถูกต้อง ดังนั้น ผู้ท่ีเชิญชวนให้ท่องเท่ียวจึงต้องมี

องค์ความรู้เพื่อสื่อสารข้อความทางศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องด้วย การจะทําการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียวมุสลิมให้

ประสบความสําเร็จนั้น ควรนําเอาหลักคําสอนของศาสนาอิสลามมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว (Battour 
Mohamed,et al.) 

จากความสําคัญข้างต้นจึงจําเป็นต้องศึกษาบทเรียนจากอัลกุรอานและหะดิษในมิติของการท่องเที่ยว เพื่อเป็น

ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย ให้สอดคล้องกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาท่ีได้กําหนด

แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงกําหนดวิสัยทัศน์การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2579 (วิสัยทัศน์ 
20 ปี) ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนําของโลกท่ีเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพ้ืนฐานความเป็นไทย เพ่ือ

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างย่ังยืน      
                                                                                                   

อัลกุรอานและหะดิษกับการท่องเท่ียว 
 
 ศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมให้เรียนรู้ถึงสิ่งท่ีไม่รู้ และมนุษย์ก็สามารถบรรลุสู่ภูมิความรู้ของเขาได้บนหน้าพิภพ และ
อิสลามยังได้เรียกร้องสู่การพินิจพิเคราะห์ในบรรดาสรรพสิ่งท่ีถูกสร้างของพระผู้เป็นเจ้าตลอดจนฟากฟ้าและผืนแผ่นดิน 
พระองค์อัลลอฮได้ทรงตรสัในคําภีร์อัลกุรอาน 

ความว่า “แท้จริงในการสร้างฟากฟ้าและผืนแผ่นดินตลอดจนความแตกต่างของกลางคืนและกลางวันย่อมเป็น

สัญญาณท้ังหลายสําหรับผู้มีปัญญา” (อัลกุรอาน อ้างใน อาลี เสือสมิง) 
ซัยยิด กุตุบ (ร.ฮ) ได้กล่าวเอาไว้ในตัฟซีร อัซซิล้าลว่า “แท้จริงจักรวาลนี้ด้วยตัวของมันคือตําราท่ีเปิดออก มันนําพาประดา

หลักฐานและเครื่องหมายแห่งความศรัทธา...” (อาลี เสือสมิง : 2553) 
ในการเดินทางน้ันย่อมมีการใคร่ครวญและการได้รับอนุสติเตือนใจอันเป็นการใคร่ครวญท่ีมีต่อจักรวาลและสรรพส่ิง

ท่ีถูกสร้าง และการได้รับเตือนใจจากประวัติศาสตร์ของประชาชาติเก่าก่อน พระองค์อัลลอฮได้ทรงในคําภีร์อัลกุรอาน 
ความว่า “แน่นอนได้ผ่านพ้นมาแล้วก่อนพวกเจ้าซ่ึงแนวทางต่างๆ ดังน้ันพวกเจ้าจงท่องเท่ียวไปในแผ่นดิน...”  

(อัลกุรอาน, 3 : 137) 
การเดินทางทั้งที่เป็นการเดินทางที่วาญิบ (ข้อบังคับทางศาสนา) เช่น การเดินทางเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ และการ

เดินทางอ่ืนๆท่ีไม่เป็นวาญิบนั้นมีเงื่อนไขต่างๆ ซ่ึงในทัศนะของอิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและมีประโยชน์อย่างมาก พระองค์

อัลลอฮได้ทรงตรัสในคัมภีร์อัลกุรอาน 
ความว่า “พระองค์คือผู้ทรงทําให้แผ่นดินนี้ราบเรียบสําหรับพวกเจ้า ดังนั้นจงสัญจรไปตามขอบเขตของมันและจง

บริโภคจากปัจจัยยังชีพของพระองค์...” (อัลกุรอาน, 67 : 15) 
จากโองการอัลกุรอานที่กล่าวมาข้างต้นอิสลามได้นําเสนอแก่ชาวมุสลิมถึงการเดินทางเพื่อเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ต่อ

ขนบธรรมเนียมและประเพณีของประชาชาติต่างๆ 
 
การละหมาด  
  “แท้จริง การละหมาดน้ันเป็นบัญญัติ ท่ีถูกกําหนดไว้แก่ผู้ศรัทธาท้ังหลาย” (อัลกุรอาน, อัน-นิซาอ: 103)   
การละหมาดเป็นข้อบังคับสําหรับบรรดามุสลิมทุกคน ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่ในภาวะท่ีปลอดภัยหรือหวาดกลัว จะอยู่ในภาวะ 
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ท่ีร่างกายสมบูรฺณ์หรือเจ็บป่วย จะอยู่ท่ีบ้านหรือเดินทางไกล ซ่ึงในแต่ละสถานการณ์ดังกล่าวนั้นการละหมาดจะมีรูปแบบท่ี

แตกต่างออกไป ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท้ังในด้านอิริยาบถและจํานวนร๊อกอะฮ์ (มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ : 2551)  
 
การละหมาดของผู้เดินทาง  

การเดินทาง คือการออกไปจากถ่ินท่ีอยู่อาศัย ส่วนหนึ่งของคุณค่าอิสลามก็คือการบัญญัติให้มีการย่อ และควบรวม

ละหมาดได้ในเวลาเดินทาง เพราะการเดินทางนั้นปรกติแล้วจะนํามาซ่ึงมาความลําบาก และอิสลามเป็นศาสนาท่ีมีแต่ความ

เมตตาปรานีและสะดวกง่ายดาย พระองค์อัลลอฮได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอาน  
ความว่า “และเม่ือพวกเจ้าเดินทางไปในผืนแผ่นดิน ก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในการท่ีจะลดจํานวนการละหมาด...” 

(อัลกุรอาน, อัน-นิซาอ: 101) 
 
การถือศีลอด 

“บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดน้ันได้ถูกกําหนดแก่พวกเจ้า เช่นกับเดียวท่ีได้กําหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้า

พวกเจ้ามาแล้ว เพ่ือพวกเจ้าจะได้ยําเกรง” (อัลกุรอาน,อัล-บะกอเราะฮ : 183) 
การถือศีลอดนั้นเป็นข้อบังคับสําหรับมุสลิมทุกคนท่ีอายุบรรลุศาสนภาวะ มีสติสัมปชัญญะ ไม่เป็นบุคคลท่ีเดินทาง 

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย และปราศจากจากข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้ถืออด นั่นคือมีรอบเดือนและนิฟาส (เลือดหลังคลอดบุตร) 
ซ่ึงมันเป็นกรณีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น (เชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮ อัต-ตุวัญญิรีย์) การถือศีลอดขณะเดินทาง 
อนุญาตให้ละศีลอดและถือใช้ในวันอ่ืน พระองค์อัลลอฮได้ตรัสในคัมภีร์กุรอาน 

 ความว่า “และผู้ใดป่วยหรืออยู่ในระหว่างเดินทาง ก็ให้เขาถือศีลอดใช้ในวันอ่ืน อัลลอฮทรงประสงค์ความสะดวก

แก่พวกเจ้า และพระองค์ไม่ประสงค์ความลําบากแก่พวกเจ้า” (อัลกุรอาน,อัล-บากอเราะฮ : 185) 
 
การเดินทางของสตรี 

การเดินทางของสตรีโดยไม่มีมะฮรอม (ผู้ปกครองซ่ึงเป็นชาย คือ สามี หรือพ่อ หรือพ่ี หรือน้อง หรือญาติท่ีใกล้ชิดท่ี

ห้ามแต่งงาน) ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) กล่าวว่า 
  ความว่า “ไม่อนุญาตให้สตรีเดินทางโดยปราศมะฮรอม” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ : 1862 และมุสลมิ : 1341) 
 ไม่เป็นท่ีอนุญาตให้สตรีเดินทางโดยปราศจากมะฮรอมเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์หรือเพื่อการอ่ืนใด ไม่ว่านางจะเป็นสาวรุ่น

หรือเป็นหญิงชรา ไม่ว่าจะมีกลุ่มสตรีร่วมเดินทางพร้อมกับหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ตาม 
(มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮ อัต-ตุวัยญิรีย์ : 2551) 
 ในอิสลามการท่ีสตรีจะเดินทางต้องมีมะฮรอมน้ันก็เพ่ือจะรักษาและปกป้องเกียรติยศของผู้หญิง เพราะโดยปกติการ

เดินทางต้องมีความยากลําบากและมีค่าใช้จ่ายพอสมควร และโดยธรรมชาติของผู้หญิงอ่อนแอในด้านร่างกาย จะด้วยสาเหตุท่ี

ไม่อาจคาดเดา การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน จะด้วยเร่ืองประจําเดือน การตั้งครรภ์ และการให้นมลูก ในด้านจิตใจก็เช่นกัน  
ซ่ึงเธอจะมีความไวต่ออิทธิพลรอบๆ ตัวเธอมาก (ดุรเราะห์มาน บิน อับดุลกะรีม อัซ-ซีหะฮ : 2553) 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง (Literature Review) 
  
 อรพรรณ จันทร์อินทร์ และคณะ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวฮาลาลฝ่ังอันดามันของประเทศไทย

สําหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มประเทศมุสลิม มีวัตถุประสงค์  1).เพื่อเสนอแนวทางการวางแผนการตลาดการท่องเที่ยวฮาลาล

248

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



248 
 

ท่ีร่างกายสมบูรฺณ์หรือเจ็บป่วย จะอยู่ท่ีบ้านหรือเดินทางไกล ซ่ึงในแต่ละสถานการณ์ดังกล่าวนั้นการละหมาดจะมีรูปแบบท่ี

แตกต่างออกไป ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ท้ังในด้านอิริยาบถและจํานวนร๊อกอะฮ์ (มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ : 2551)  
 
การละหมาดของผู้เดินทาง  

การเดินทาง คือการออกไปจากถ่ินท่ีอยู่อาศัย ส่วนหนึ่งของคุณค่าอิสลามก็คือการบัญญัติให้มีการย่อ และควบรวม

ละหมาดได้ในเวลาเดินทาง เพราะการเดินทางนั้นปรกติแล้วจะนํามาซ่ึงมาความลําบาก และอิสลามเป็นศาสนาท่ีมีแต่ความ

เมตตาปรานีและสะดวกง่ายดาย พระองค์อัลลอฮได้ตรัสในคัมภีร์อัลกุรอาน  
ความว่า “และเม่ือพวกเจ้าเดินทางไปในผืนแผ่นดิน ก็ไม่มีบาปใดๆแก่พวกเจ้าในการท่ีจะลดจํานวนการละหมาด...” 

(อัลกุรอาน, อัน-นิซาอ: 101) 
 
การถือศีลอด 

“บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย การถือศีลอดน้ันได้ถูกกําหนดแก่พวกเจ้า เช่นกับเดียวท่ีได้กําหนดแก่บรรดาผู้ก่อนหน้า

พวกเจ้ามาแล้ว เพ่ือพวกเจ้าจะได้ยําเกรง” (อัลกุรอาน,อัล-บะกอเราะฮ : 183) 
การถือศีลอดน้ันเป็นข้อบังคับสําหรับมุสลิมทุกคนท่ีอายุบรรลุศาสนภาวะ มีสติสัมปชัญญะ ไม่เป็นบุคคลท่ีเดินทาง 

ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย และปราศจากจากข้อห้ามที่ไม่อนุญาตให้ถืออด นั่นคือมีรอบเดือนและนิฟาส (เลือดหลังคลอดบุตร) 
ซ่ึงมันเป็นกรณีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น (เชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮ อัต-ตุวัญญิรีย์) การถือศีลอดขณะเดินทาง 
อนุญาตให้ละศีลอดและถือใช้ในวันอ่ืน พระองค์อัลลอฮได้ตรัสในคัมภีร์กุรอาน 

 ความว่า “และผู้ใดป่วยหรืออยู่ในระหว่างเดินทาง ก็ให้เขาถือศีลอดใช้ในวันอ่ืน อัลลอฮทรงประสงค์ความสะดวก

แก่พวกเจ้า และพระองค์ไม่ประสงค์ความลําบากแก่พวกเจ้า” (อัลกุรอาน,อัล-บากอเราะฮ : 185) 
 
การเดินทางของสตรี 

การเดินทางของสตรีโดยไม่มีมะฮรอม (ผู้ปกครองซ่ึงเป็นชาย คือ สามี หรือพ่อ หรือพ่ี หรือน้อง หรือญาติท่ีใกล้ชิดท่ี

ห้ามแต่งงาน) ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซ.ล) กล่าวว่า 
  ความว่า “ไม่อนุญาตให้สตรีเดินทางโดยปราศมะฮรอม” (บันทึกโดย อัลบุคอรีย์ : 1862 และมุสลมิ : 1341) 
 ไม่เป็นท่ีอนุญาตให้สตรีเดินทางโดยปราศจากมะฮรอมเพ่ือประกอบพิธีฮัจญ์หรือเพื่อการอ่ืนใด ไม่ว่านางจะเป็นสาวรุ่น

หรือเป็นหญิงชรา ไม่ว่าจะมีกลุ่มสตรีร่วมเดินทางพร้อมกับหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะใกล้หรือไกลก็ตาม 
(มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม บิน อับดุลลอฮ อัต-ตุวัยญิรีย์ : 2551) 
 ในอิสลามการท่ีสตรีจะเดินทางต้องมีมะฮรอมน้ันก็เพ่ือจะรักษาและปกป้องเกียรติยศของผู้หญิง เพราะโดยปกติการ

เดินทางต้องมีความยากลําบากและมีค่าใช้จ่ายพอสมควร และโดยธรรมชาติของผู้หญิงอ่อนแอในด้านร่างกาย จะด้วยสาเหตุท่ี

ไม่อาจคาดเดา การเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน จะด้วยเร่ืองประจําเดือน การตั้งครรภ์ และการให้นมลูก ในด้านจิตใจก็เช่นกัน  
ซ่ึงเธอจะมีความไวต่ออิทธิพลรอบๆ ตัวเธอมาก (ดุรเราะห์มาน บิน อับดุลกะรีม อัซ-ซีหะฮ : 2553) 
 

การทบทวนวรรณกรรมทีเ่ก่ียวข้อง (Literature Review) 
  
 อรพรรณ จันทร์อินทร์ และคณะ (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวฮาลาลฝ่ังอันดามันของประเทศไทย

สําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม มีวัตถุประสงค์  1).เพื่อเสนอแนวทางการวางแผนการตลาดการท่องเที่ยวฮาลาล
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สําหรับนักท่องเท่ียวกลุ่มประเทศมุสลิม 2).เพ่ือเสนอทางเลือกในการจัดการการท่องเท่ียวฮาลาลสําหรับนักท่องเท่ียวกลุ่ม

ประเทศมุสลิม ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเท่ียว 3).เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวฮาลาล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยกลุ่มประเทศมุสลิม 4).เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดมาตรฐานการบริหารและ

การจัดการการท่องเที่ยวฮาลาลสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม 5). เพ่ือเสนอทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวจากกลุ่ม

ประเทศมุสลิมกล่าวว่า โดยมีข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัยคร้ังนี้ คือ การเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย นักท่องเที่ยว

มุสลิมเองก็ตระหนักในการท่ีจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนท้องถ่ิน แต่เนื่องจากข้อปฏิบัติ

ตามหลักศาสนาอิสลามที่นักท่องเที่ยวมุสลิมไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ดังนั้น หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการแหล่งท่องเท่ียว 
สถานประกอบการหรือประชาชนในชุมชนบริเวณแหล่งท่องเที่ยวควรทําความเข้าใจกัลนักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิมว่ามิได้สร้าง

ปัญหา หรือมีความต้องการนอกเหนือ หรือพิเศษกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ในการเดินทางมาท่องเท่ียวประเทศไทย ซ่ึงหากผู้ท่ี

เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานภาคเอกชนซ่ึงรับผิดชอบในการให้บริการ

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจสปา หรือประชาชนในชุมชนบริเวณแหล่งท่องเท่ียว ให้ความ

ร่วมมือก็จะสามารถทําให้ฝั่งอันดามันของประเทศไทยมีแนวโน้มท่ีจะทําให้นักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศมุสลิมเดินทางมา

ท่องเท่ียวเป็นจํานวนมากขึ้น ในปัจจุบันถือว่ากลุ่มประเทศมุสลิมเป็นกลุ่มประเทศที่มีกําลังซ้ือสูง และนั่นหมายถึงรายได้จาก

การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะมีจํานวนท่ีเพ่ิมมากขึ้น 
ดาลีซะห์ ดะยี และคณะ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว

ตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ 1). เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเทียวชาวตะวันออกกลาง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 2).เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเท่ียวชาวตะวันออกกลางในเขตกรุงเทพมหานคร 
3). เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเท่ียวชาวตะวันออกกลางในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวตะวันออกกลางส่วนใหญ่เป็นมุสลิม นิยมเดินทางท่องเที่ยวพร้อมครอบครัว 
ซ่ึงสอดคล้องกับบทบัญญัติของอิสลามที่ไม่อนุญาตให้สตรีเดินทางโดยปราศจากมะฮรอมหรือผู้ปกครอง นักท่องเท่ียวชาว

ตะวันออกกลางส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีนับถืออิสลาม จึงมีข้อจํากัดทางศาสนา ดังนั้นเรื่องท่ีพักควรจัดให้มีห้องละหมาดเป็นสัดส่วน

หรือมีลูกศรชี้ทิศละหมาดในห้องพัก ห้องอาหารควรมีบริการอาหารฮาลา ควรจัดให้มีสระว่ายน้ําเป็นส่วนตัว (Private Pool) 
หรือแยกสระว่ายน้ําชายและหญิง ส่วนพนักงานผู้ให้บริการควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักศาสนาเพื่อให้

พนักงานสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องและหลีกเลี่ยงการให้บริการที่ผิดศาสนาอิสลาม และกล่าวว่า ประเทศไทยเองควร

ส่งเสริมเรื่องฮาลาลเพ่ือการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการดึงดูดให้นักท่องเท่ียวชาวตะวันออกกลางและนักท่องเท่ียวท่ัวโลกเดิน

ทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น พํานักในประเทศไทยนานขึ้นและเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับ

นักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลางและนักท่องเที่ยวมุสลิมท่ัวโลกในที่สุด 
 เดชวิทย์ นิลวรรณ และคณะ (2559) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นการศึกษาถึงตําแหน่งการแข่งขันทางการตลาด รูปแบบการรองรับการท่องเท่ียวและการพัฒนาคุณภาพการบริการธุรกิจ

นําเที่ยวการท่องเที่ยวฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ ใช้วิธีการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่มย่อย แบบประเมิน

ความพร้อมแหล่งท่องเท่ียว แบบสอบถามพฤติกรรมนักท่องเท่ียวและแบบประเมินสมรรถนะ ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ผู้ประกอบการในแหล่งท่องเท่ียวและบุคลากรผู้ให้บริการ บุคลากรในธุรกิจนําเท่ียว และนักท่องเท่ียวมุสลิมชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ ผลการศึกษา พบว่า ตําแหน่งการแข่งขันทางการตลาดการท่องเที่ยวฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ ระยะสั้นคือ วิถีมุสลิม
การเดินทางที่มีความหมาย โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวมุสลิมไทย ตําแหน่งทางการตลาด คือ ชุมชนท่องเที่ยว เรียนรู้ 
วิถีชีวิตมุสลิมเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวมุสลิมต่างชาติ คือ Smart Halal Tourism สําหรับตําแหน่งการตลาดระยะยาว คือ 
Amazing ChianMai Halal โดยเน้นความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมุสลิมใน 3 ประเด็น คือ แหล่งท่องเที่ยว อาหาร และนวดสปา 
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สําหรับรูปแบบการท่องเที่ยวท่ีเหมาะสมในการท่องเที่ยวฮาลาล มี 3 รูปแบบ คือ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและช้อปปิ้ง การท่องเที่ยว 
เชิงธรรมชาติและครอบ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากน้ีการพัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจนําเท่ียวใน  
4 ตําแหน่งงาน ได้แก่ ผู้จัดการท่ัวไป ผู้ช่วยผู้จัดการท่ัวไป หัวหน้าผู้แนะนําการเดินทาง และผู้แนะนําการเดินทางนั้น พบว่า 
สมรรถนะพิเศษเฉพาะตําแหน่ง (ฮาลาล) นั้นยังมีข้อบกพร่อง จึงได้มีการพัฒนาความรู้ในเร่ืองขนบธรรมเนียมประเพณีของ

ชาวมุสลิมและเร่ืองฮาหารฮาลาลเพิ่มเติม 
 ธนินทร์ สังขดวง และ จิระนาถ รุ่งช่วง (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การรับรู้ระดับการให้บริการของนักท่องเท่ียวมุสลิมต่อ

การจัดการการท่องเที่ยวแบบฮาลาลในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต เนื่องศาสนาอิสลามมีเนื้อหาหลักคําสอนท่ีเกี่ยวเน่ืองกับ

พ้ืนฐานการใช้ชีวิต จึงมีผลโดยตรงต่อการเดินทางท่องเท่ียวและการพักผ่อนหย่อนใจของคนมุสลิม ส่งผลให้นักท่องเท่ียว

มุสลิมมีเงื่อนไขความต้องการที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวท่ัวไป จึงได้ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเท่ียวมุสลิม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการรับรู้ระดับการให้บริการการท่องเที่ยวแบบฮาลาลของ

สถานท่ีท่องเที่ยว สถานที่พักแรม และภัตตาคาร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ระดับการให้บริการการท่องเที่ยว

แบบฮาลาลกับการกลับมาใช้บริการซํ้าและการบอกต่อแบบปากต่อปาก พบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เลือกใช้สถาน

ประกอบการทั้งประเภทที่ให้บริการฮาลาลเต็มรูปแบบและประเภทที่ให้บริการฮาลาลเฉพาะพื้นที่บางส่วน ขณะที่ปัจจัยส่วนบุ

คลมีผลต่อการรับรู้ระดับการให้บริการและการรับรู้ระดับการให้บริการมีผลต่อการกลับมาใช้บริการซํ้าและการบอกต่อแบบ

ปากต่อปาก จากผลการวิจัยได้เสนอแนะให้ 1).ผู้ประกอบการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในพื้นท่ีควรให้

ความสําคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิม 2).ควรหาแนวทางและกระบวนการในการรองรับมาตรฐานจการบริการการท่องเท่ียว

ฮาลาล และการท่องเที่ยวท่ีเป็นมิตรกับมุสลิม  
จึงสรุปได้ว่า หลักคําสอนของอิสลามนั้นครอบคลุมทุกมิติของการดําเนินชีวิต ดังน้ันการเดินทางของมุสลิมมิใช่ 

เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่เป็นการเดินทางเพื่อใคร่ครวญและตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า ดังน้ันในระหว่าง

การเดินทางมุสลิมจะต้องปฏิบัติตัวตามหลักคําสอนอย่างเคร่งครัด แต่เนื่องจากการเดินจากถิ่นท่ีอยู่อาศัยไปยังที่อ่ืนๆ อาจจะ
ไม่สะดวกแก่ผู้เดินทางในการปฎิบัติศาสนกิจ อิสลามจึงกําหนดบทบัญญัติท่ีเอ้ือและเป็นประโยชน์ต่อผู้เดินทาง อนุญาตให้มุสลิม

ทําการย่อหรือควบละหมาดในเวลาเดินทาง อนุญาติให้ละศีลอดให้ขณะเดินทาง ส่วนการเดินทางของสตรีให้เดินทางพร้อม

ผู้ปกครองท่ีเป็นชาย  
ดังนั้น หากจะทําการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมุสลิมให้ประสบความสําเร็จ ต้องมีองค์ความรู้เพ่ือสื่อสารข้อความ

ทางศาสนาอิสลามอย่างถูกต้องด้วยและควรนําเอาหลักคําสอนของศาสนาอิสลามมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียว 
อีกด้วย 
          

นิยามศพัท ์
 
 อัลกุรอาน  หมายถึง  คัมภีร์หลักคําสอนในศาสนาอิสลาม มี 30 ภาค 114 บท และ 6,236 วรรค มีต้นฉบับเป็น

ภาษาอาหรับ 
 หะดิษ  หมายถึง  คํารายงานท่ีบันทึกไว้ท้ังโอวาทและจริยวัตรของท่านนบีมูฮัมหมัดหรือศาสนทูตท่ีได้สั่งสอนและ

ปฏบิัติเป็นแบบอย่างเอาไว้  
 ท่องเท่ียวอิสลาม  หมายถึง  การบริหารจัดการการท่องเท่ียวให้สอดคล้อง และไม่ขัดต่อหลักศาสนาอิสลาม  
เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมุสลิม 
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การศึกษาการรับรูค้วามสามารถของตนเองท่ีส่งผลต่อความพรอ้มในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง 
ของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

A Study of Self- efficacy Affecting to Self-directed Learning 
Readiness of teachers at the local administration 

 
ธนะพัฒน์ ศิริจารุอนันต์ และ *ปภาพัศร์ วงษ์ประคอง 

Tanapat Siricharuanun and *Paphapat Vongprakong 
 

บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย

การนําตนเองของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง 2) เพ่ือศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง

ของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 รูปแบบงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท่ีได้มาจากการสุ่มเลือกแบบเจาะจง คือครูสังกัด
กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครใจเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้จํานวน 200 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ประกอบด้วย 1) แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง 2) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง สถิติท่ีใช้

วิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และANOVA 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครูสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 2) ภาพรวมของความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ในระดับปานกลาง 
เม่ือแยกเป็นองค์ประกอบพบว่า ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองเฉลี่ยสูงสุดคือ อัตมโนทัศน์ในด้านของการเป็น

ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ รองลงมาคือรักการเรียนรู้ และต่ําสุดคือการมีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 
คําสําคัญ: การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง 

 
Abstract 

 
 The main purpose of this research was to study of Self- efficacy affecting to Self-directed Learning 

Readiness of teachers at the local administration and to study the level of self-directed learning readiness 
of teachers at the local administration 

  The group study comprised 200 of teachers at the local administration who voluntarily 
participated in this study. The instruments used for collecting were a 1) a measurement test of self-
directed learning readiness scale (SDLRS) 2) a measurement test of self- efficacy. The statistical analysis 
were Mean, standard deviation percentage and ANOVA 
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 The results found that 1) Self- efficacy affecting to Self-directed Learning Readiness of teachers at 
the local administration at the statistical significance level 0.05 .2) The self–directed learning readiness of 
teachers ( SDLR ) , as a whole, was moderate,as component, the highest SDLR was self- concept as an 
effective learner. The second highest SDLR was the love of learning . The lowest SDLR was the initiative 
and independence in learning. 
 
Keywords: self- efficacy, self-directed learning readiness 
 

บทนํา 
  

  การเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคัญอย่างย่ิงของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เจริญเติบโตงอกงามไปสู่ความสมบูรณ์

พร้อมของชีวิตคือ เป็นคนดี คนเก่ง ท่ีมีความสุข และมีความใฝ่รู้ โลกยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคสังคมแห่งความรู้ ผู้ท่ี
จะประสบความสําเร็จและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมของโลกยุคใหม่ได้อย่างสง่างาม ต้องคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ท่ีสําคัญต้อง

สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และใช้เป็นเครื่องมือหาความหมายของการเรียนรู้ชีวิต เรียนรู้โลกอนาคตและ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ซ่ึงการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันของประเทศไทยยังไม่เพียงพอท่ีจะพัฒนาให้ได้คนไทยยุคใหม่ท่ีพร้อมด้วย

คุณสมบัติท่ีเหมาะกับโลกยุคใหม่ (ศันศนีย์ ฉัตรคุปต์, 2545) การเรียนรู้เป็นกระบวนการเฉพาะบุคคลของผู้เรียนแต่ละคน 
ความสํานึกและความพร้อมของผู้เรียนจึงเป็นปัจจัยสําคัญ การเรียนรู้ท่ีแท้จริงจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เกษม 
วัฒนชัย, 2545) ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์หรือยุคข้อมูลข่าวสารคือการเรียนรู้โดยการนําตนเอง (self-
directed learning) ดังที่ Knowles (1975 อ้างถึงใน ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2541) กล่าวว่า “การเรียนรู้โดยการนําตนเองเป็น

ลักษณะการเรียนรู้เพ่ือความอยู่รอดของมนุษย์ตามสภาพความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดตลอดเวลา และทวีความรวดเร็วมากขึ้นตาม

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเรียนรู้โดยการนําตนเองเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตของมนุษย์โลก”  
 การเรียนรู้โดยการนําตนเองเป็นแนวคิดการเรียนรู้หนึ่งท่ีสําคัญอย่างย่ิงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ การเรียนรู้โดยการนําตนเองนั้นสามารถพัฒนาให้มีเพิ่มข้ึนได้ในผู้ใหญ่ (ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, 2541) ดังนั้น
ระบบการศึกษาใหม่จะต้องจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจึงจะถือว่าเป็นการปฏิวัติระบบ

การศึกษาท่ีย่ิงใหญ่ท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับ Candy (1991) กล่าวว่า การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคมและเทคโนโลยี

กลายเป็นเร่ืองธรรมดาไปแล้วในปัจจุบัน แต่สิ่งหนึ่งท่ียังคงอยู่ก็คือข้อจํากัดด้านการศึกษา ความไม่พอเพียงของระบบ

การศึกษาทําให้มนุษย์ไม่สามารถตามทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ท้ังๆท่ีการเปล่ียนแปลงทําให้มนุษย์มีความต้องการที่จะ

เรียนรู้มากข้ึน สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือการเรียนรู้โดยการนําตนเอง นอกจากนี้ Knowles (1975) ยังได้กล่าวถึงความจําเป็นท่ี

ต้องสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยการนําตนเอง สรุปได้ว่าทุกวันนี้คนส่วนใหญ่แสวงหาการศึกษาระดับท่ีสูงข้ึนได้เรียนรู้ทักษะการ

เรียนจากการสอนของครู จึงยังไม่รู้วิธีวินิจฉัยความต้องการในการเรียนของตนเอง ไม่สามารถกําหนดจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้

ของตนเอง ไม่สามารถระบุแหล่งความรู้ท่ีต้องการและวางแผนการใช้ยุทธวิธี สื่อการเรียนและแหล่งความรู้เหล่านั้น หรือแม้แต่

ประเมินและตรวจสอบความถูกต้องของผลการเรียนรู้ของตนเอง นอกจากน้ียังพบว่าสามารถวัดความพร้อมในการเรียนรู้โดย

การนําตนเองได้ โดยใช้เครื่องมือวัดความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองท่ีได้รับการพัฒนาโดยกูกลิเอลมิโน 
(Guglielmino ,1977) ซ่ึงได้นํามาใช้ในการประเมินการเรียนรู้ของผู้ใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาครูโดยครู ซ่ึงครูควรเริ่มดําเนินการพัฒนาตนเองได้แก่ การส่งเสริมและสร้างพฤติกรรมการใฝ่รู้

ใฝ่เรียนให้เกิดกับตัวเองอย่างต่อเนื่อง (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษา, 2550) 
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 สําหรับการรับรู้ความสามารถนับว่าเป็นกระบวนการจูงใจท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีจะเชื่อมโยงความรู้และทักษะในการ

เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผู้ท่ีมีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองสามารถท่ีจะพ่ึงพาตนเองได้ สามารถท่ีจะ

กําหนดและยอมรับในพฤติกรรมใดท่ีตนปฏิบัติรู้ท้ังจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง และประเมินความสามารถของตนเองได้ตาม

ความเป็นจริง (วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี, 2542) ท้ังนี้ Bandura (1986 อ้างใน William, 2004) กล่าวว่าการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมีความสัมพันธ์กับการกระทําและพฤติกรรมของบุคคล เพราะการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นกลไกทางสติปัญญาท่ี

สําคัญประการหนึ่งของบุคคล เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล  
 ครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นข้าราชการครูส่วนท้องถ่ิน มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือนายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดหรือ อบจ. สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงเป็นผู้วางแผนและกําหนดนโยบายแก่ครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับการศึกษาในปัจจุบันท่ีจะต้องมีการจัดการเสริมสร้างความ

พร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองให้แก่ครู เพ่ือให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และมีศักยภาพในการแสวงหาความรู้เพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการศึกษาตลอดชีวิตต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีส่งผลต่อความพร้อมใน

การเรียนรู้โดยการนําตนเองของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนกลาง เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาให้

ครูมีความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองอยู่ในระดับสูงรวมท้ังเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครู และ
เป็นการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือคุณภาพของผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 อย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองท่ีส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครูสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง 
 2. เพ่ือศกึษาระดับความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง รวมท้ังเพ่ิม

ศักยภาพในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้เป็นครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลางท่ีมาอบรมประจําปี 2561 จํานวน 200 คน 
ระหว่างวันท่ี 5 – 6 สิงหาคม 2561 ท่ีศูนย์ฝึกอบรมครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และสมัครใจ 
เข้าร่วมวิจัย จํานวน 200 คน 
 
นิยามศัพท์ 
 การับรู้ความสามารถของตนเอง (Bandura, 1986) หมายถึงการที่ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง 
มีความเชื่อม่ันในความสามารถของตนเองว่ามีความสามารถท่ีจะจัดการและกระทําพฤติกรรมบางอย่างให้มีประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ ซ่ึงจากทฤษฏีการรับรู้ความสามารถของตนเองของ Bandura กล่าวถึงการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 
 1. ความสําเร็จในการทํางาน (performance accomplishment) ประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับจากการทํางานหรือทํา

กิจกรรมต่างๆ เป็นแหล่งท่ีมีอิทธิพลโดยตรงและมีความสําคัญท่ีสุด  

254

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



255 

 2. การได้เห็นประสบการณ์ของผู้ อ่ืน (vicarious experience) เป็นสิ่งแนะหรือตัวแบบท่ีบุคคลนํามาพิจารณา

ความสามารถของตนเอง  
 3. การพูดชักจูงใจจากผู้อ่ืน (verbal persuasion) เป็นการรับเอาคําพูดคําแนะนําชักจูงใจของผู้อ่ืนมาเป็นข้อมูลใน

การพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง  
 4. การต่ืนตัวทางอารมณ์ (emotional arousal) บุคคลจะรับรู้ว่าตนต่ืนเต้นมีความวิตกกังวลหรือความกลัวจาก

อาการกระตุ้นของร่างกาย  
 ความพร้อมของการเรียนรู้โดยการนําตนเองหมายถึง ระดับการรับรู้ตนเองของครูสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนกลางว่ามีทักษะ ค่านิยมและเจตคติเกี่ยวกับการเรียนรู้โดยการนําตนเองในด้านริเริ่มการเรียนรู้ การเลือกเป้าหมาย การ
แสวงหาแหล่งการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ จนถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 8 ประการ ดังนี้ คือ(Guglielmino, 
1977) 
 1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ได้แก่การมีความสนใจในการเรียนรู้มากกว่าผู้อ่ืน มีความพึงพอใจกับความคิดริเริ่มของ

บุคคล มีความรักในการเรียนรู้และความคาดหวังว่าจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
 2. มีอัตมโนทัศน์ในด้านของการเป็นผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่การมีความม่ันใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ความสามารถจัดเวลาในการเรียนรู้ได้ มีระเบียบวินัยต่อตนเอง 
 3. การมีความคิดริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ มีความสามารถในการวางแผนการทํางานของตนเองได้ และมี
ความคิดริเร่ิมในเรื่องการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆ 
 4. การมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง และมีความสามารถใน
การตัดสินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองได้ 
 5. รักการเรียนรู้ ได้แก่ มีความชื่นชมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการเรียนรู้  
มีความสนุกสนานกับการสืบสวนหาความจริง 
  6. ความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ มีความคิดท่ีจะทําสิ่งต่างๆ ได้ดี สามารถคิดค้นวิธีการแปลกๆ ใหม่ๆ และความสามารถท่ี
จะคิดวิธีต่างๆ ได้มากมายหลายวิธีสําหรับเรื่องนั้นๆ 
 7. การมองอนาคตในแง่ดี ได้แก่ การมีความเข้าใจตนเองว่าเป็นผู้ท่ีมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสนุกสนานในการ

คิดถึงเรื่องในอนาคต  
 8. ความสามารถในการใช้ทักษะทางการศึกษาหาความรู้และทักษะการแก้ปัญหา ได้แก่มีความสามารถใช้ทักษะ

พ้ืนฐานในการศึกษา ได้แก่ ทักษะการฟัง อ่าน เขียนและจํา มีทักษะในการแก้ปัญหา 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลางมีความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองอยู่ในระดับสูง 
 2. ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลางมีการรับรู้ความสามารถของตนเองอยู่ในระดับสูง 
 3. การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง        
 

วิธีการวิจัย 
  

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ รวมทั้งเป็นการวิจัยเชิงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง

และความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครูท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง ซ่ึงขั้นตอนการดําเนินการ

วิจัยมีดังนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรของครูท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลางมีจํานวน 450 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
คือตัวแทนของครูท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนกลางท่ีมาอบรมประจําปี 2561 จํานวน 200 คน ระหว่างวันท่ี 5 - 6 
สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์ฝึกอบรมครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการสุ่ม

ตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง โดยใช้การกําหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) เป็นการประมาณ

ค่าสัดส่วนของประชากร และกําหนดให้สัดส่วนของลักษณะท่ีสนใจในประชากร เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ 
5% และระดับความเชื่อม่ัน 95%  

การรับรู้ความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง  
(Guglielmino , 1977) 
1. การเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ 
2. มีอัตมโนทัศน์ในด้านของการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ 
3. การมีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้ด้วยตนเอง 
4. การมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน 
5. รักการเรียนรู้ 
6. ความคิดสร้างสรรค์ 
7. การมองอนาคตในแง่ดี 
8. ความสามารถในการใช้ทักษะทางการศึกษาหาความรู้และ

ทักษะการแก้ปัญหา 

 
 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง 

(Bandura , 1986) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีผู้วิจัยใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 1. ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบ 
 2. แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง พัฒนาจากแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง ของวัลลภา สบายยิ่ง (2539) 
 3. แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง (SDLR) ของ Guglielmino แปลและเรียบเรียงโดยรุ่งอรุณ ไสยโสภณ 
(2550)  
 ผู้วิจัยได้ดําเนินการ 2 ขั้นตอน คือ 
    ขั้นตอนท่ี 1 เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง  
    ขั้นตอนท่ี 2 แจกแบบวัดให้กับผู้ร่วมวิจัยท่ีสมัครใจ  
 

การทดสอบเครื่องมือ 
 1. ผู้วิจัยนําแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองไปหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (content validity) โดย

ผู้เชี่ยวชาญ และทําการปรับปรุงแก้ไข 
 2. แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง (SDLRS) นําไปหาความเท่ียงตรงตามเนื้อหา (content 
validity) โดยผู้เชี่ยวชาญและทําการปรับปรุงแก้ไข 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวม ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการทําการวิจัยจาก 
ศูนย์ฝึกอบรมครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กรุงเทพมหานคร  
 2. ผู้วจิัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และได้แบบสอบถามคืนกลับมาสมบูรณ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS ใช้ค่าสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ 
และ ANOVA 
  

เกณฑ์ในการตีความค่าเฉลี่ย ของระดับความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
 ค่าเฉลี่ย ระดับ SDLR 
 4.51–5.00 สูงสุด 
 3.51–4.50 สูง 
 2.51–3.50 ปานกลาง 
 1.51–2.50 ต่ํา 
 1.00–1.50 ต่ําสุด 
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ผลการวิจัยและข้อวิจารณ ์
 

ผลการวิจัยและข้อวิจารณ์จากการศึกษาคร้ังนี้ แบ่งเป็น 6 ส่วนดังนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
 ครูท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนกลางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 78.5% อายุเฉลี่ยประมาณ 33 ปี ซ่ึงจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี 82.5% และประสบการณ์การทํางานเฉลี่ยประมาณ 9 ปี ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย  43 21.5 
หญิง 157 78.5 
รวม 200 100.0 
   

อายุ   
15-25 ปี  18  9.0 
26-35 ปี 111 55.5 
36-45 ปี  55 57.5 
46-55 ปี  16  8.0 
รวม 200 100.0 
   

การศึกษา   
ปริญญาตรี 165 82.5 
ปวส.  3  1.5 
ปวช.  2  1.0 
มัธยมศึกษา  2  1.0 
ปริญญาโท  27 13.5 
ปริญญาเอก  1  0.5 
รวม 200 100.0 

   

ประสบการณ์การทํางาน   
0-5 ปี  71  35.5 
6-10 ปี  63  31.5 
11-15 ปี  38  19.0 
16-20 ปี  17  8.5 
21-25 ปี  8  4.0 
26-30 ปี  3  1.5 
รวม 200 100.0 
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2. การศึกษาความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง (SDLR) 
 โดยภาพรวมของครูท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนกลาง พบว่าค่าเฉลี่ยของความพร้อมในการเรียนรู้โดยการ

นําตนเอง (SDLR ) อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.59, S.D. = 0.699 ) 

 เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบท้ัง 8 ด้านพบว่าความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองเฉลี่ยสูงสุดคืออัตมโนทัศน์ 

ในด้านของการเป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ( X = 3.78, S.D. = 0.825 ) รองลงมาคือรักการเรียนรู้ ( X = 3.77, S.D. = 0.769 ) 

และต่ําสุดคือการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ( X = 3.73, S.D. = 0.870 ) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด Andragogy ในความเชื่อ

เกี่ยวกับ Self-concept ท่ีผู้ใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพึ่งพาผู้อ่ืนไปสู่การพึ่งพาตนเองมากขึ้น และมีการเรียนรู้โดยการ
นําตนเอง (self-directed in learning) และสอดคล้องกับ Knowles (1973) ท่ีมองผู้ใหญ่เป็นผู้ท่ีสามารถเรียนรู้โดยการนํา

ตนเองได้ตามความต้องการ มีความคิดริเริ่มและอิสระในการเรียนรู้และเป็นไปตามภารกิจพัฒนาทางสังคม (developmental 
tasks) รวมทั้งสอดคล้องกับแนวคิด Andragogy อีกประการหนึ่ง ท่ีกล่าวไว้ว่าผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะมีประสบการณ์จะมองตนเองว่า

สามารถควบคุมและเป็นผู้นําตนเองได้ดี และจะเรียนรู้เม่ือเห็นสิ่งท่ีเรียนมีความหมายและมีความจําเป็นต่อบทบาทสถานภาพ

ทางสังคม ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง 8 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบ ค่าเฉล่ีย S.D. ลําดับตามค่าเฉลี่ยรวม 
1 3.33 .870 8 
2 3.78 .825 1 
3 3.41 .680 7 
4 3.60 .711 4 
5 3.77 .769 2 
6 3.58 .849 5 
7 3.50 .722 6 
8 3.67 .844 3 
เฉลี่ยรวม 3.59 .699 - 
 
3. การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง (SDLR ) 
 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ การศึกษา และประสบการณ์ มีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของกลุ่ม

ตัวอย่างท้ัง 8 องค์ประกอบ อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ส่วนเพศ ไม่มีผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง 
 
 4. การศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
 โดยภาพรวมของครูท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนกลาง พบว่าค่าเฉลี่ยของการรับรู้ความสามารถของตนเอง

อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.00, S.D. = 0.00 )  
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ตารางที่ 3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง  
Avg.Recog. 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 
No 37 18.5 18.5 18.5 
Yes 163 81.5 81.5 100.0 
Total 200 100.0 100.0  

 
 5. การศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง 
 พบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง 
   ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Avg.E1 
Between Groups 4.466 1 4.466 6.053 .015* 
Within Groups 146.089 198 .738   
Total 150.555 199    

Avg.E2 
Between Groups .589 1 .589 .865 .053* 
Within Groups 134.806 198 .681   
Total 135.395 199    

Avg.E3 
Between Groups .596 1 .596 1.293 .027* 
Within Groups 91.324 198 .461   
Total 91.920 199    

Avg.E4 
Between Groups .061 1 .061 .120 .029* 
Within Groups 100.494 198 .508   
Total 100.555 199    

Avg.E5 
Between Groups 2.099 1 2.099 3.593 .039* 
Within Groups 115.656 198 .584   
Total 117.755 199    

Avg.E6 
Between Groups .489 1 .489 .677 .012* 
Within Groups 143.031 198 .722   
Total 143.520 199    

Avg.E7 
Between Groups .488 1 .488 .937 .034* 
Within Groups 103.107 198 .521   
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 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Total 103.595 199    

Avg.E8 
Between Groups 1.456 1 1.456 2.052 .014* 
Within Groups 140.419 198 .709   
Total 141.875 199    

Avg.Total 
Between Groups 1.669 1 1.669 3.462 .054* 
Within Groups 95.486 198 .482   
Total 97.155 199    

 
* ระดับนัยสําคัญ 0.05 เม่ือพิจารณาในภาพรวมและรายด้านของการรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อความพร้อมในการ

เรียนรู้แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
 

ข้อวิจารณ ์
 
 ผลการศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครูสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง มีดังนี้ 
 1. โดยภาพรวมของครูท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง พบว่าค่าเฉลี่ยของความพร้อมในการเรียนรู้ 

โดยการนําตนเอง (SDLR ) อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.59, S.D. = 0.699 ) 

 เม่ือพิจารณารายองค์ประกอบท้ัง 8 ด้านพบว่าความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองเฉลี่ยสูงสุดคืออัตมโนทัศน์ 

ในด้านของการเป็นผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ( X = 3.78, S.D. = 0.825 ) ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากครูสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นส่วนกลาง เป็นผู้ท่ีต้องการที่จะพัฒนาหรือเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและการ
ประกอบอาชีพ รวมท้ังเห็นว่าการเรียนรู้มีความสําคัญต่อตนเองและสามารถพ่ึงพาตนเองในการเรียนรู้ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของรุ่งอรุณ ไสยโสภณ (2550 ) และงานวิจัยของ Guglielmino and Guglielmino (2006) ท่ีพบว่าสิ่งท่ีมีอิทธิพลท่ี

สําคัญในโครงสร้างของความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองคือการรับรู้ตนเอง (self concept) โดยเป็นผู้เรียนที่พ่ึงพาตนเองได้

อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเองและการริเริ่มการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 2. การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครูสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงการเชื่อมโยงการรับรู้ในความสามารถของตนเองและความพร้อม

ในการเรียนรู้โดยการนําตนเองที่เป็นส่วนประกอบท่ีสําคัญของความสําเร็จของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณะ บรรจง (2551), 
Joseph-Rene Cobeil (2003) และ Erich (2011) พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองและการเรียนรู้ด้วยการกํากับตนเอง

มีความสัมพันธ์กันในทางบวก โดยท่ีการรับรู้ความสามารถของตนเองมีผลต่อการเพ่ิมการเรียนรู้ด้วยการกํากับตนเอง 
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สรุปผลการวิจยั 
 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครู

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อความพร้อมใน

การเรียนรู้โดยการนําตนเองของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนกลาง และศึกษาระดับความพร้อมในการเรียนรู้โดย

การนําตนเองของครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ กลุ่มท่ีศึกษาคือตัวแทนครูท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลางที่มาอบรม

ประจําปี 2561 จํานวน 200 คน ระหว่างวันท่ี 5- 6 สิงหาคม 2561 ท่ีศูนย์ฝึกอบรมครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบจําเพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย 1) แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง 2) แบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง (Self-directed 
Learning Readiness Scale)  
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ANOVA 
 
ผลการวิจัยพบว่า 
 1) ระดับความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครูท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนกลาง พบว่าอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.59 , S.D. = 0.699 ) เม่ือแยกเป็นองค์ประกอบพบว่าความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองเฉลี่ย

สูงสุดคือ อัตมโนทัศน์ในด้านของการเป็นผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ( X = 3.78, S.D. = 0.825 ) รองลงมาคือรักการเรียนรู้ ( X = 

3.77, S.D. = 0.769 ) และต่ําสุดคือการเปิดโอกาสต่อการเรียนรู้ ( X = 3.73, S.D. = 0.870 )   

 2) การรับรู้ความสามารถของตนเองของครูท่ีสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง พบว่าการรับรู้ความสามารถ

ของตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.00, S.D. = 0.00 ) 

 3) การรับรู้ความสามารถของตนเองส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครูสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินส่วนกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ควรส่งเสริมและพัฒนาให้ครูสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนกลางมีความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเอง

อยู่ในระดับสูง โดยมีการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้โดยการนําตนเองของครุ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

วิชาชีพครูและส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
 2. ควรมีการส่งเสริมองค์ประกอบของความพร้อมในการเรียนรู้โดยการนําตนเองด้านความคิดสร้างสรรค์และอัตมโนทัศน์

ในด้านของการเป็นผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญในการพัฒนาองค์ประกอบด้านอื่นๆ ของความพร้อมในการเรียนรู้
โดยการนําตนเองในด้านอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
 

พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่จัดแสดงสิ่งของนานาชนิด รวมไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมอันเป็นสาธารณะ แต่
ทว่าพิพิธภัณฑ์กลับไม่ใช่พ้ืนท่ีท่ีทุกคนหรือทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงได้ซ่ึงจะเห็นได้จากในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เริ่มมีการสื่อ

ความหมายผ่านเทคโนโลยีและน่าเข้าชมมากข้ึนดึงดูดให้ผู้คนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โดยไม่จําเป็นต้องเข้าชมงานจัดแสดงเพียงอย่าง

เดียวแต่ยังมีกิจกรรมเสริมท่ีน่าสนใจเพ่ิมเติม โดยมีกระบวนการสร้างความหมายแก่วัตถุท่ีจัดแสดงโดยการจัดทําคําบรรยาย

นิทรรศการ ซ่ึงมีขั้นตอนการวิเคราะห์กลุ่มผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์อย่างละเอียด เพ่ือท่ีจะสามารถใช้คําบรรยายที่เหมาะสมแก่กลุ่ม

คนนั้นๆ เนื่องจากการอธิบายและการให้ความหมายของพิพิธภัณฑ์สําหรับวัตถุแต่ละชิ้นสามารถแสดงออกได้หลากหลายแง่มุม 
ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ก็ยังมีวิธีการจัดแสดงใหม่ๆที่ตอบสนองรสนิยมของคนไทย มีการจัดการส่ิงอํานวยความสะดวกในการเข้า
ชมพิพิธภัณฑ์มากข้ึน เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความประทับใจ ดังนั้นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันจึงเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีผ่าน

กระบวนการคิดและการจัดการเพื่อให้ตอบสนองต่อผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์  
 บทความฉบับนี้ได้ทดลองเข้าชม “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” มาวิเคราะห์ในฐานะ “พ้ืนท่ีของชนชั้นกลาง” และพบว่า

พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงผ่านท่ีตั้ง วันเวลาเปิด-ปิดทําการ อัตราค่าเข้าชม สิ่งอํานวยความสะดวก เนื้อหา เคร่ืองใช้ท่ีพบในการจัด

แสดง และแผนผังอาคาร ทําให้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนท่ีของชนชั้นกลาง ท้ังที่แท้จริงแล้วพิพิธภัณฑ์ควรจะเป็นพ้ืนท่ีของ

ทุกชนชั้น ทว่าการเป็นพ้ืนท่ีของชนชั้นกลางได้แฝงนัยของการเป็นชนชั้นในการขับเคลื่อนบริบทสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
และการธํารงอํานาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านพิพิธภัณฑ์ 
 
คําสําคัญ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์,ชนชั้นกลาง 
 

Abstract 
 
 Museums are a place where objects of signicant values are kept and displayed to the public. 
Moreover, it can be used as a source for cultural education. However, museums are not accessible by 
everyone. This can be seen from the current situation where museums involve technology, making them 
more attractive. People visit museums not only to look at the exhibitions but also to engage in additional 
activities. In order to produce signicance the objects displayed, museums provide narrations and 
historical explanations for the objects. Furthermore, there is a procedure to analyze visitors in order to 
use the appropriate explanations for each target groups. Due to the provided explanations, each object 
can be expressed in various ways. Nowadays, museums even have new exhibition that is suitable for Thai 
people. Also, facilities are better managed in order to provide convenience and maintain impression. 
 In this this article the production team visit  "Nitasrattanakosin" to analyzed as the “The area of 
middle class” and found that The Museum exhibited location, opening hours, the admission fee, the 
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facilities, the content, the equipment and oor plan make Nitasrattanakosin the area of the middle class. 
The fact that museum should be area of all classes but, being the area of the middle class has the 
connotation of a latent class in driving the social context, culture, economy, and the power of the 
monarchy which maintain through the museum. 
 
Keyword Nitasrattnakosin , Middle Class 
 

บทนํา 
 
 ในปัจจุบันความหมายของ ‘museum’ หรือ ‘พิพิธภัณฑสถาน’ เป็นท่ียุติยอมรับกันตามคําจํากัดความของสภาการ

พิพิธภัณฑสถานระหว่างชาติหรือ ICOM (International Council of museums) ซ่ึงได้ให้คําจํากัดความ ‘museum’ ไว้ใน
ธรรมนูญท่ีแก้ไขฉบับหลังสุด ดังนี้ ‘พิพิธภัณฑสถาน’ เป็นสถาบันถาวรท่ีไม่จัดหาผลประโยชน์ให้บริการแก่สังคม และการพัฒนา

ของสังคม เป็นสถานท่ีเปิดท่ัวไปสําหรับประชาชน ทําหน้าท่ีรวบรวม สงวนรักษา ค้นคว้าวิจัย เผยแพร่ความรู้และจัดแสดง 
โดยมุ่งหมายเพ่ือการค้นคว้า ให้การศึกษา และความเพลิดเพลินจากวัตถุท่ีรวบรวมไว้เป็นหลักฐานใน เรื่องมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
(วิชาญ เอียดทอง, 2561) 
 การนิยามความหมายชนช้ันกลาง มีอยู่หลากหลายแนวคิดด้วยกัน โดยมีสํานักคิดหลักๆ คือ มาร์กซิสต์ใหม่ (Neo 
Marxist) และ เวเบอเรียน (Weberian) สํานักแรก ให้ความสําคัญกับเรื่อง ของโครงสร้างและระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
ท่ีไม่เท่าเทียมกัน ในขณะที่สํานักหลังมองเรื่องชนชั้นในมิติรอบด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์ 
อ้างใน ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2548)  
 ศิริพร ยอดกมลศาสตร์ (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, 2548) ได้ประมวลการนิยาม ชนชั้นกลางไทยของนักวิชาการไทยทั้ง

สายมาร์กซิสต์ใหม่ เช่น ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ปรีชา เปี่ยมพงศ์ สานต์ วรวิทย์ เจริญเลิศ และในสายเวเบอเรียน เช่น สเน่ห์ จามริก 
และ จุรี วิจิตวาทการ รวมไป ถึงการนิยามชนชั้นกลางในบริบทของสังคมไทยของนิธิ เอียวศรีวงศ์ และสรุปว่าทุกแนวคิดต่างมี

ความเห็นเหมือนกันว่าชนชั้นถูกกําหนดโดยโลกการทํางานและระบบเศรษฐกิจ ชนชั้นกลาง คือ คนท่ีมีความรู้ มีรายได้อยู่ใน
เกณฑ์ดีดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางความทันสมัย รวมทั้งได้รับการยอมรับและต้องการความมั่นคงก้าวหน้าในทางการงาน ศิริพรยังได้สรุป

อย่างชัดเจนลงไปอีกด้วยว่า ไม่ว่าจะนิยามชนชั้นกลางจากแนวคิดทฤษฎีใด กลุ่มคนท่ีถูกจัดให้เป็นชนชั้นกลางท่ีปรากฏข้ึนใน

สังคมไทย ประกอบด้วยคนสองกลุ่ม ได้แก่ พ่อค้ารายย่อย และแรงงานคอปกขาว ชนชั้นกลางจึงมิใช่คนรวย และมิใช่คนจน 
แต่ประกอบด้วยคนหลากหลายอาชีพ อาทิเจ้าของกิจการ นักวิชาชีพ ผู้จัดการ ผู้บริหารอาชีพชนชั้นกลางอื่นในกลุ่มพนักงานขาย  
 อนึ่ง ชนชั้นกลางก็มีบทบาทอย่างย่ิงในการขับเคลื่อน สังคม เศรษฐกิจ แม้ว่าในสังคมไทยจะไม่ได้นิยามความหมาย

ของชนชั้นกลางไว้อย่างชัดเจน แต่ก็อาจกล่าวได้ว่า ชนชั้นกลางเป็นผู้ครองทุนในระบบทุนนิยม อาศัยอยู่ในเมือง มีสิ่งอํานวย

ความสะดวก ชนชั้นกลางอาจมีความเก่ียวข้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองอันมีความเกี่ยวข้องกับการมีเสรีภาพ มักจะมีความ
เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมหรือพฤติกรรมทางสังคม และ เทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการผลิตในอุตสาหกรรม 
 จากนิยามความหมายของ “ชนชั้นกลาง” พบว่าชนชั้นกลางคือผู้ท่ีมีความรู้ มีการศึกษา และมีการประกอบอาชีพท่ี

ได้รับการยอมรับและจากนิยามความหมายของ “พิพิธภัณฑ์” พบว่า พิพิธภัณฑ์ หมายถึง สถานท่ีท่ีรวบรวมความรู้และนํามา

จัดแสดง เพ่ือการศึกษา ค้นคว้า ดังนั้นจึงทําให้เห็นว่า พิพิธภัณฑ์เป็นพื้นท่ีสําหรับชนชั้นกลางในการเข้ามาศึกษาค้นคว้าหา

ความรู้ เพ่ือเพิ่มพูนองค์ความรู้ เพ่ือความบันเทิง นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังมีท่ีตั้งอยู่ภายใน

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเมืองหลวงของประเทศ สอดคล้องกับความหมายของชนชั้นกลางท่ีจะอาศัยอยู่ในเมือง และพิพิธภัณฑ์

ส่วนใหญ่ยังต้ังอยู่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีจํานวนถึง 11 แห่ง จึงสามารถบ่งบอกถึงความเป็นศูนย์กลางเมืองและ

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ซ่ึงในบริเวณนี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์เชิงอํานาจในเร่ืองเกี่ยวกับกษัตริย์และการเมือง โดยเฉพาะบริเวณ

ถนนราชดําเนิน สอดคล้องกับนิยามความหมายที่ว่าชนชั้นกลางยังคงมีความเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์ทางการเมืองอันมีความ

เกี่ยวข้องกับการมีเสรีภาพ 
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 ดังนั้นผู้จัดทําจึงเลือก พิพิธภัณฑ์ “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” มาวิเคราะห์ในฐานะ “พ้ืนท่ีของชนชั้นกลาง” เนื่องจาก
สถานท่ีตั้งมีความสอดคล้องกับความหมายของนิยามชนชั้นกลางและพิพิธภัณฑ์ อยู่ศูนย์กลางของเมือง คือถนนราชดําเนิน 
เกาะรัตนโกสินทร์ โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ ได้แก่ ท่ีตั้ง วันเวลาทําการและอัตราค่าเข้าชม สิ่งอํานวยความสะดวก เน้ือหา 
เครื่องใช้ท่ีพบ และแผนผังอาคาร 
 
ที่ต้ัง นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

 

 
 

รูปท่ี 1 ท่ีตั้งนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
ท่ีมา: นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, ที่ต้ังนิทรรศน์รัตนโกสินทร์, เข้าถึงเม่ือ 22 เมษายน 2561,เข้าถึงได้จาก 

http://www.nitasrattanakosin.com/contactus.php?ordering=2&lang=th 
 
วันเวลาทําการ และอัตราการเข้าชม 
 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. และเปิดให้เข้าชมเป็นรอบทุก 
20 นาที  
อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ ราคา 100 บาท (ท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ) 
เข้าชมฟรีสําหรับ  - เด็ก 
                      - นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ในเครื่องแบบหรือแสดงบัตร 
                      - พระภิกษุ สามเณร และนักบวช 
                      - ผู้สูงอายุ (60ปีขึ้นไป) 
                      - ผู้พิการ 
 
สิ่งอํานวยความสะดวก ( Facilities ) ภายในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
          ภายในพิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ท่ีมาเข้าชมในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ได้แก่ 

1. ร้านกาแฟทรูคอฟฟี่ (True Coffee)  
2. ห้องน้ําและห้องน้ําสําหรับผู้พิการ 
3. ลิฟต์ (Lift) 
4. ร้านค้าอาร์ช๊อป (R Shop) 
5. โต๊ะประชาสัมพันธ์ 
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เนื้อหา ( Content ) 
 ชื่อห้องจัดแสดง 

 
รูปท่ี 2 ป้ายแนะนําห้องจัดแสดง 

(จากการถ่ายภาพของผู้ศึกษา เม่ือ 2 พฤษภาคม 2561) 
 

 ภาษาที่ใช้ในการจัดแสดง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3 ป้ายสื่อความหมายในการจัดแสดงนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
(จากการถ่ายภาพของผู้ศึกษา เม่ือ 2 พฤษภาคม 2561) 
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ตารางท่ี 1 แสดงภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อป้ายสื่อความหมาย 
ภาษาทางการ ภาษาก่ึงทางการ ภาษาไม่ทางการ วลี การแสดงอารมณ์ในการตั้งชื่อ จาก...สู่.... 

บุคคลผู้มีบทบาทสําคัญ

ในช่วงการเปลี่ยนแปลง

ด้านการแพทย์ไทย 

ยกระดับ

การแพทย์และ

สาธารณสุข 

ประเพณีแห่งการเกิด....
เบื้องต้นแห่งความสุขในโลกนี้ 

จากนุ่งห่มสู่สวมใส่ แต่งกายแบบไหน ที่ว่า

ใช่สาวชาววัง 

การประดิษฐ์ดอกไม้ เขตนี้ ผู้ชายห้าม
เข้า 

สร้างบ้านแต่งเรือน...เหมือน

ตะวันตก 
สู่บ้านเมืองยุค

พัฒนา เป็นยุค

อารยะ 

เขตพระราชฐานชั้นใน 
มีอะไรอยู่ในน้ัน? 

สถานประทับแห่ง

พระมหากษัตริย์ 
จะออกจะเข้า เฝ้า
อย่างระวัง 

การศึกษา....ปัจจัยสําคัญแห่ง

การพัฒนาประชากร 
จากเปิปมือสู่

ช้อนส้อม 
 

ขนบประเพณีเคร่งครัด 
ปฏิบัติกันมาแต่อดีต 

ธรณีประตู ข้ามได้ 
เหยียบไม่ได้ 

การบวช...คร้ังหนึ่งในชีวิต

ลูกผู้ชาย 
จากบุคคลัภย์ถึง

ไทยพาณิชย์ 
 

โขลน ผู้พิทักษ์

รักษาการณ์ฝ่ายใน 
เม่ือเมืองฟ้ืน 
มหรสพก็เฟ่ืองฟู 

ห้างร้านฝร่ัง.....ต่ืนตาสินค้า
นอก 

ส่งสาส์น.....สู่ส่ือสาร  

หุ่นละครเล็ก ไทยอารยะต้อง

แต่งแบบน้ี 
เหนือกว่าการกินหมากคือ

ความภาคภูมิใจ 
  

วัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม 
เพ่ือ มหา อานา 
จักร ไทย 

สวรรค์ของนักชิม   

 อยู่อย่างไทย 
เหมือนสมัยกรุง

เก่า 

สาววังหลวง หอมเหมือน

พวงมาลัย 
  

 สนุกอย่างฝรั่ง พระมหากษัตริย์ไทย หนึ่งในใจ

ปวงประชา 
  

 
 การเลือกนําเสนอข้อมูลในอุโมงค์เวลาหรือเส้นทางเพ่ือเข้าชมนิทรรศการ  

มีการเลือกนําเหตุการณ์สําคัญท่ีเกิดขึ้นในช่วงก่อต้ังกรุงรัตนโกสินทร์ถึงปัจจุบัน ท้ังในประเทศและนอกประเทศ 
เหตุการณ์นอกประเทศที่หยิบยกมานั้น มักเป็นความสามารถในการริเริ่ม ประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้หรือส่ิงอํานวยความสะดวก

ต่างๆท่ีมีคุณค่าถึงปัจจุบันโดยชนชั้นกลาง ในขณะที่การยกเหตุการณ์ในประเทศไทย เป็นการหยิบยกสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทรง

งาน นําสิ่งต่างๆ ความเจริญที่ประเทศอื่นสร้างมาให้คนในประเทศได้ใช้หรือการสร้างรากฐาน การปรับตัวให้ทัดเทียมกับ

ประเทศอ่ืนๆ จะเห็นได้จากตัวอย่าง ดังนี้ 
 

2329 เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าเคร่ืองแรกของโลก 

 

2311 เกิดสุริยุปราคา 

 
2406 เลิกทาสในสหรัฐอเมริกา 

 

2427 สยามมีไฟฟ้าใช้คร้ังแรก
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2406 ระบบรถไฟใต้ดินแห่งแรกของโลก 

 

2448 เลิกทาสสําเร็จ 

 
2428 รถยนต์ที่ใช้เคร่ืองยนต์ที่ใช้เพลิงเผาไหม้คันแรกของโลก 

 

2475 พระราชทานรัฐธรรมนูญ 

 
2436 พ่ีน้องตระกูลลูมิแอร์ ประดิษฐ์กล้องถ่ายภาพเคล่ือนไหว 

 

2449 ธนาคารแห่งแรกของไทย  

 
 

รูปท่ี 4-10 ข้อมูลจัดแสดงในอุโมงค์เวลา 
(จากการถ่ายภาพของผู้ศึกษา เม่ือ 2 พฤษภาคม 2561) 

 
ตารางที่ 2 เคร่ฎองใช้ที่พบในการจัดแสดง 

เครื่องมือ เครื่องใช้
ในชีวิตประจําวัน 

โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สถานที่ที่ปรากฏ 

สิ่งอํานวยความ
สะดวกภายใน
พิพิธภัณฑ์ 

เทคโนโลยี 
ผลงานการ
รังสรรค์จาก
ชุมชนต่างๆ 

เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เสาไฟฟ้า ห้างขายฝร่ัง ร้านกาแฟ True Coffee 
การใช้ QR 
code ในการ
อ่านข้อความบน 
Smartphone 

ดินสอพอง 

ชุดน้ําชา เสาโทรเลข บํารุงชาติสาสนายาไทย ร้านไอศกรีม Icedea ผลิตภัณฑ์ใบลาน 
 

แท่นต้ังเทียนไข ระบบการสูบ

น้ําประปา 
ลมโชยเกศา              
 (ร้านตัดผม) ตู้กดน้ําแบบเสียเงิน เคร่ืองถม 

 

น้ําหอม ระบบ

ไปรษณีย ์
นวลอนงค์ (ร้านขาย
ผ้า) 

ห้องน้ําและห้องน้ําผู้

พิการ 
การทํา

แบบสอบถาม

แบบ Digital 

ทองรูปพรรณ 
 

ชุดจาน แก้ว รถไฟ ลานเต้นรํา ลิฟต์ กรงนก 
บุหร่ี รถราง อักษรสยาม                 

(ร้านขายหนังสือ) 
โถงอเนกประสงค์ 

การถ่ายภาพ

หลังจบการชม

นิทรรศการ 

น้ําอบ 
ลูกอม BTS ร้าน R SHOP  
โทรศัพท์  ร้านขายกาแฟ 

ล็อกเกอร์   (Locker) 
 

เหล้า  โรงภาพยนตร์  
รูปแขวน   

เคาน์เตอร์(Counter) 
ประชาสัมพันธ์ 

  
หนังสือ     
ตู้เพลง     
เงิน     
เคร่ืองสําอาง      
วิทยุ      
โทรทัศน์      
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แผนผังอาคาร ( FLOOR PLAN ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี11 แผนผังอาคาร ( Floor Plan) ของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
(จากการถ่ายภาพของผู้ศึกษา เม่ือ 2 พฤษภาคม 2561) 

บทวิเคราะห์ 
 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ท่ีถนนราชดําเนินกลาง เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยอยู่ในความดูแลของสํานักงานส่วนพระมหากษัตริย์  
 “ราชดําเนิน” มีความหมายว่า ทางเดินของพระราชา ทว่าบริเวณกลางถนนราชดําเนินยังคงเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย และ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา อันเป็นสถานท่ีท่ีมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า ถนนราชดําเนินอาจเป็นพ้ืนท่ีช่วงชิงอํานาจของประชาชนกับชนชั้นกษัตริย์ ซ่ึงการต่อสู้เพ่ือช่วงชิงอํานาจของ

ประชาชนถือเป็นการช่วงชิงอํานาจของชนชั้นกลางกับชนชั้นกษัตริย์ เน่ืองจากตามนิยามความหมายท่ีกล่าวข้างต้นจะพบว่าชน

ชั้นกลางเป็นชนชั้นท่ีขับเคลื่อนเหตุการณ์การต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองเพื่ออุดมการณ์แนวคิดการแสดงออกซ่ึงสิทธิและเสรีภาพ 
 นอกจากน้ีสถานท่ีอ่ืนๆรอบพิพิธภณัฑ์ล้วนเป็นรูปแบบการบริโภคเชิงสัญญะท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 
ร้านขายรถยนต์ ร้านกาแฟ เป็นต้น ซ่ึงการบริโภคสินค้าตามแนวคิดของ ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Baudrillard) นักคิดในช่วง

หลังสมัยใหม่ ได้กล่าวว่า แท้จริงแล้วสินค้ายังมีคุณค่าเชิงสัญญะ สามารถสื่ออะไรบางอย่างได้ โดยมีกลุ่มผู้บริโภคเชิงสัญญะ

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอํานาจในการซ้ือสูง กับ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอํานาจในการซ้ือปานกลาง ทําให้เห็นว่า 
การจัดต้ังสถานท่ีตั้งของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ยังคงตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของชนชั้นกลางโดยเห็นได้ชัดจากการตั้งอยู่ระหว่างสถานที่ท่ี

ถูกประกอบสร้างทางสังคม และยังแสดงให้เห็นถึงการต้ังอยู่ในบริเวณแหล่งเศรษฐกิจท่ีอยู่ภายใต้ระบอบทุนนิยม นอกจากน้ี

ไม่ใช่แค่เพียงร้านค้าเท่านั้น แต่ยังคงมีสถานศึกษาในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย ซ่ึงสถานศึกษาถือเป็นสถานที่ท่ีมีความเกี่ยวข้อง

กับชนชั้นกลางเป็นอย่างมาก เนื่องจากชนชั้นกลางจะต้องได้รับการศึกษา มีความรู้ และประกอบอาชีพ  
 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. และเปิดให้เข้าชมเป็นรอบทุก 
20 นาที ดังนั้นผู้ท่ีมาเข้าชมได้จะต้องเป็นผู้ท่ีมีเวลามากเพียงพอสําหรับการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เนื่องจาก 1 เส้นทาง

จะใช้เวลาในการรับชม 2 ชั่วโมง ดังนั้นหากรับชมทั้ง 2 เส้นทางจะใช้เวลาในการรับชมท้ังหมดถึง 4 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่แล้ว

ชนชั้นกลางมักจะเป็นผู้ท่ีประกอบอาชีพ มีรายได้ มีความรู้ในการทํางานและมีการศึกษา อาทิ คนทํางาน นักเรียน และ
นักศึกษาท่ีจะทํางานและเรียนหนังสือเฉล่ียวันละ 8 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 – 16.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ 
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แผนผังอาคาร ( FLOOR PLAN ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี11 แผนผังอาคาร ( Floor Plan) ของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 
(จากการถ่ายภาพของผู้ศึกษา เม่ือ 2 พฤษภาคม 2561) 

บทวิเคราะห์ 
 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ท่ีถนนราชดําเนินกลาง เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ท่ีเก่ียวกับกรุงรัตนโกสินทร์ 
โดยอยู่ในความดูแลของสํานักงานส่วนพระมหากษัตริย์  
 “ราชดําเนิน” มีความหมายว่า ทางเดินของพระราชา ทว่าบริเวณกลางถนนราชดําเนินยังคงเป็นท่ีตั้งของ อนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย และ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา อันเป็นสถานท่ีท่ีมีประวัติศาสตร์การต่อสู้ของประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า ถนนราชดําเนินอาจเป็นพ้ืนท่ีช่วงชิงอํานาจของประชาชนกับชนชั้นกษัตริย์ ซ่ึงการต่อสู้เพ่ือช่วงชิงอํานาจของ

ประชาชนถือเป็นการช่วงชิงอํานาจของชนชั้นกลางกับชนชั้นกษัตริย์ เน่ืองจากตามนิยามความหมายท่ีกล่าวข้างต้นจะพบว่าชน

ชั้นกลางเป็นชนชั้นท่ีขับเคลื่อนเหตุการณ์การต่อสู้เรียกร้องทางการเมืองเพื่ออุดมการณ์แนวคิดการแสดงออกซ่ึงสิทธิและเสรีภาพ 
 นอกจากน้ีสถานท่ีอ่ืนๆรอบพิพิธภณัฑ์ล้วนเป็นรูปแบบการบริโภคเชิงสัญญะทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด 
ร้านขายรถยนต์ ร้านกาแฟ เป็นต้น ซ่ึงการบริโภคสินค้าตามแนวคิดของ ฌอง โบดริยาร์ด (Jean Baudrillard) นักคิดในช่วง

หลังสมัยใหม่ ได้กล่าวว่า แท้จริงแล้วสินค้ายังมีคุณค่าเชิงสัญญะ สามารถสื่ออะไรบางอย่างได้ โดยมีกลุ่มผู้บริโภคเชิงสัญญะ

โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอํานาจในการซ้ือสูง กับ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอํานาจในการซ้ือปานกลาง ทําให้เห็นว่า 
การจัดต้ังสถานท่ีตั้งของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ยังคงต้ังอยู่ในพ้ืนที่ของชนชั้นกลางโดยเห็นได้ชัดจากการตั้งอยู่ระหว่างสถานที่ท่ี

ถูกประกอบสร้างทางสังคม และยังแสดงให้เห็นถึงการต้ังอยู่ในบริเวณแหล่งเศรษฐกิจท่ีอยู่ภายใต้ระบอบทุนนิยม นอกจากน้ี

ไม่ใช่แค่เพียงร้านค้าเท่านั้น แต่ยังคงมีสถานศึกษาในละแวกใกล้เคียงอีกด้วย ซ่ึงสถานศึกษาถือเป็นสถานที่ท่ีมีความเกี่ยวข้อง

กับชนชั้นกลางเป็นอย่างมาก เน่ืองจากชนชั้นกลางจะต้องได้รับการศึกษา มีความรู้ และประกอบอาชีพ  
 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปิดให้บริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ เวลา 10.00 – 19.00 น. และเปิดให้เข้าชมเป็นรอบทุก 
20 นาที ดังนั้นผู้ท่ีมาเข้าชมได้จะต้องเป็นผู้ท่ีมีเวลามากเพียงพอสําหรับการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เนื่องจาก 1 เส้นทาง

จะใช้เวลาในการรับชม 2 ชั่วโมง ดังนั้นหากรับชมท้ัง 2 เส้นทางจะใช้เวลาในการรับชมทั้งหมดถึง 4 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่แล้ว

ชนชั้นกลางมักจะเป็นผู้ท่ีประกอบอาชีพ มีรายได้ มีความรู้ในการทํางานและมีการศึกษา อาทิ คนทํางาน นักเรียน และ
นักศึกษาท่ีจะทํางานและเรียนหนังสือเฉล่ียวันละ 8 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลาประมาณ 08.00 – 16.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ 
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ดังนั้นชนชั้นกลางจึงจะสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ในตอนหลังเลิกงานหรือวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ซ่ึงถือเป็นเวลาท่ีมาก

เพียงพอสําหรับการเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ดังน้ันจากเวลาทําการของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์แสดงให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

มีการอํานวยความสะดวกให้แก่ชนชั้นกลางเป็นอย่างมาก เน่ืองด้วยวันเวลาทําการท่ีเพียงพอต่อการเข้าชมของชนช้ันกลาง 
 จากอัตราค่าเข้าชมทําให้ทราบว่าผู้ท่ีเข้าชมมักจะเป็นผู้ท่ีมีรายได้มากเพียงพอหรือมีกําลังซ้ือท่ีค่อนข้างมาก โดย
มักจะคํานึงถึงความต้องการของตนเองเท่านั้น ซ่ึงค่าเข้าชมนี้เป็นราคาท่ีค่อนข้างสูง เม่ือเปรียบเทียบกับค่าแรงขั้นตํ่าต่อวันของ

ประเทศไทย ได้แก่ 300 บาท ดังนั้น การเข้าชมพิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จึงถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก  
 ถึงแม้ว่าจะมีการยกเว้นค่าเข้าชมให้กับหลายกลุ่มคน ซ่ึงเป็นการลดความเหล่ือมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้

กลุ่มคนต่างๆสามารถเข้าถึงได้ แต่ท้ายท่ีสุดแล้วผู้ท่ีเข้ามารับชมก็ยังคงต้องเป็นผู้ท่ีมีรายได้ หรือ ชนชั้นกลาง เนื่องจากจะต้องมี
กําลังซ้ือในการคมนาคม เดินทาง อาหาร และอื่นๆ  
 ภายในพิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ท่ีมาเข้าชมในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ได้แก่ไม่ว่าจะเป็น ร้านกาแฟทรูคอฟฟ่ี (True Coffee) จะเห็นได้ว่าร้านกาแฟในปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
วัฒนธรรมการดื่มกาแฟกลายเป็นท่ีนิยมที่ผู้มีรายได้ย่อมบริโภคในทุกวัน วัฒนธรรมการดื่มกาแฟในประเทศไทยมีท่ีมาจากชน

ชั้นสูงมาก่อน ร้านกาแฟในประเทศไทยจะอยู่ในแหล่งชุมชน ซ่ึงในตอนเช้าจะมีการพูดคุยและจิบกาแฟท่ีเป็นท่ีมาของคําว่า 
“สภากาแฟ” เม่ือมองจากทฤษฎีอํานาจนํา (Hegemony) ของ Antonio Gramsci จะพบว่าการมีบทบาทของผู้นําในสังคม 
โดยเฉพาะชนชั้นสูงท่ีมีอํานาจในการเผยแพร่ความคิด ความเชื่อลงไปยังชนชั้นอ่ืนๆอีกด้วย ดังนั้นร้านกาแฟจึงถือเป็น

วัฒนธรรมมวลชน (Pop Culture) ท่ีมักอยู่ภายใต้การผลิตในระบบโรงงาน โดยใช้การตลาดเป็นเทคนิคท่ีกระตุ้นให้ผู้บริโภค

สนใจ ตามทฤษฎีของ Adorno ท่ีกล่าวว่า Pop Culture ถูกผลักดันภายใต้ระบอบทุนนิยม โดยต้ังราคาที่ค่อนข้างสงู เนื่องจาก
จะทําให้ผู้บริโภครู้สึกซ้ึงในคุณค่าของสินค้า และเกิดความชอบ หรือคลั่งในสินค้านั้นจนเกิดเป็นลัทธิบูชาสินค้า (Commodity 
Fetish)1 จึงสามารถวิเคราะห์การตั้งร้าน True Coffee ภายในพิพิธภัณฑ์ได้ว่า เมื่อพิจารณาราคาจะพบว่ากาแฟ True 
Coffee มีราคาเฉลี่ยแก้วละ 90 บาทข้ึนไป ดังนั้นจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าเพื่อบริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงออกถึง

ความเป็นชนชั้นกลางอีกด้วย นอกจากนี้ตําแหน่งท่ีตั้งของร้านยังอยู่ในบริเวณชั้นล่างของพิพิธภัณฑ์ สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
มีการตกแต่งท่ีสวยงาม จึงมักจะเห็นภาพของนักท่องเที่ยวท่ีมาถ่ายรูปบริเวณน้ีค่อนข้างมากผ่าน Social Media ต่างๆ โดยการ
ใช้กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์อีกด้วย  
 ห้องน้ําในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์จะมีแบ่งออกเป็นห้องน้ําสําหรับผู้พิการและสําหรับคนทั่วไปเพศชายและเพศหญิง 
โดยภายในห้องน้ําท้ังสองส่วนมีการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ กระดาษชําระ และสายชําระ  รวมไปถึงมีการทําความสะอาด

บ่อยคร้ัง เพ่ืออํานวยความสะดวก  
 ลิฟต์มีไว้สําหรับอํานวยความสะดวกสบายในการขึ้น-ลงระหว่างชั้นภายในอาคาร โดยเรามักจะพบลิฟต์ในสถานท่ีท่ี

อยู่ภายใต้ระบบทุนนิยม มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ อาทิ โรงแรม ห้างสรรพสินค้า  
 นอกจากนี้ยังมีร้านขายของท่ีระลึกให้แก่ผู้ท่ีมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ของท่ีระลึกส่วนใหญ่เป็นสินค้าท่ีแสดงเอกลักษณ์

ของกรุงรัตนโกสินทร์ อาทิ พวงกุญแจรูปรถตุ๊กตุ๊ก ซ่ึงสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ซ้ือที่คํานึงถึง

ความชอบและรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น มักจะมองข้ามประโยชน์ท่ีแท้จริงของสินค้า นอกจากนี้สินค้ายังมีราคาสูง เช่นแก้ว

น้ําลายรถตุ๊กตุ๊ก มีราคาถึง 490 บาท แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีซ้ือจะต้องมีกําลังซ้ือสูง เป็นการเกิด False need หรือคือความ

ต้องการในสิ่งท่ีไม่ได้จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันท่ีแท้จริง เพราะสิ่งเหล่าน้ีไม่ได้เป็นสิ่งจําเป็น เป็นเพียงแค่ของสะสมเท่านั้น 
 โต๊ะประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่บริเวณโถงต้อนรับ มีสองฝั่งเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ท่ีมาเข้าชม มีโต๊ะลงทะเบียน และโต๊ะท่ีใช้ใน

การติดต่อสอบถาม แสดงให้เห็นว่ามีการจัดการที่มุ่งให้ข้อมูลแก่ผู้เข้าชม ท้ังความรู้ภายในพิพิธภัณฑ์และสถานที่ต่างๆรอบ

พิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ผู้เข้าชมยังต้องเป็นผู้ท่ีมีการศึกษาเนื่องจากป้ายสื่อความหมายบริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์นั้นล้วนเป็น

ภาษาอังกฤษ ไม่มีภาษาไทยกํากับไว้ ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายของชนชั้นกลางท่ีจะต้องมีการศึกษา 
                                                            
1 ลัทธิบูชาสินค้า (Commodity Fetish) คือการบริโภคสินค้าของมนุษย์เพ่ือสนองจุดประสงค์ของมนุษย์นอกเหนือจากประโยชน์และความต้องการ
ทางกายภาพแบบพ้ืนฐานทั่วไป เช่น เพ่ือให้ได้รับการยกย่อง เพ่ือให้มีภาพลักษณ์ที่ดูดี การบริโภคตามสมัยนิยม เป็นต้น 
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 จากช่ือห้องต่างๆ จะเห็นว่ามีวิธีการต้ังชื่อท่ีมีความคล้องจองกันเป็นบทกลอน ซ่ึงการเขียนกลอนในสมัยก่อนนั้นถูก

จํากัดเฉพาะ ชนชั้นกษัตริย์ ขุนนางและพระสงฆ์เท่านั้น แต่เม่ือเวลาผ่านไปการศึกษาเร่ิมเข้าถึงได้มากขึ้น ทําให้คนท่ีได้เรียน

หนังสือสามารถแต่งคําประพันธ์ได้  คําว่า กวี มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต "กวิ" แปลว่า ผู้คงแก่เรียน ผู้เฉลียวฉลาด ผู้มี
ปัญญาเปรื่องปราด ซ่ึงสอดคล้องกับปัจจุบัน การท่ีเป็นชนชั้นกลางซ่ึงเป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษา ทําให้สามารถเข้าใจความหมาย 
นัย ของชื่อห้องต่างๆได้ เสมือนเป็นวัฒนธรรมภาษาของคนชนชั้นกลาง 
 นอกจากนี้ จะเห็นว่ามีคําท่ีมีความหมายคล้ายคลึงกันอยู่ในชื่อแต่ละห้อง ได้แก่ เรืองโรจน์ เกียรติยศ เรืองนาม ลือ
ระบิล สง่าศรี เรืองรุ่ง ซ่ึงคําเหล่านี้แสดงถึงความเป็นเกียรติ ความเจริญ ความมีชื่อเสียง ดังนั้นทําให้สามารถทราบได้ว่า การ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะต้องเป็นการจัดแสดงความเจริญรุ่งเรืองในมิติต่างๆของกรุงรัตนโกสินทร์ 

จากการนําหัวข้อ ชื่อบทความ หรือคําขึ้นต้นบนป้ายสื่อความหมาย 32 ป้ายจาก 9 ห้อง สามารถ  จําแนกระดับการ
ใช้ภาษาได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้  
 1. ภาษาทางการ  
 2. ภาษาก่ึงทางการ  
 3. ภาษาไม่ทางการ  
 22% ของหัวข้อป้ายสื่อความหมายเป็นการใช้ภาษาทางการหรือภาษาท่ีมีแบบแผนถูกหลักภาษาไทย ถ้อยคํา
ตรงไปตรงมา มีการใช้ศัพท์เทคนิคหรือศัพท์วิชาการ 
 72%ของหัวข้อป้ายสื่อความหมายเป็นการใช้ภาษากึ่งทางการ ซ่ึงลดระดับความเคร่งครัดทางกฎเกณฑ์ของภาษาลง

จากภาษาทางการ มีการใช้คําท่ีสอดแทรกอารมณ์  
 และ 6% เป็นการใช้ภาษาไม่ทางการหรือภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 
 ภาษาทางการ เป็นภาษาทางราชการท่ีมีความเป็นทางการสูงและเป็นภาพตัวแทนของการมีความรู้ ความสามารถ 
ในทางกลับกัน ภาษาไม่ทางการเปรียบเสมือนภาษาพูดที่ผู้คนใช้ในชีวิตประจําวัน การใช้ภาษากึ่งทางการมากถึง 72% 
 ในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เปรียบเสมือนการเป็นภาพตัวแทนของชนชั้นกลาง เนื่องจากชนชั้นกลางเป็นชนชั้นท่ีมีความลักลั่น  
ชอบความเป็นทางการเนื่องจากเป็นสิ่งท่ีแสดงถึงการยกระดับทางชนชั้นและการเป็นท่ีถูกยอมรับ แต่ยังคงต้องการอรรถรสหรือ
ความไม่เป็นทางการอยู่บ้าง ประกอบกับผู้ท่ีเลือกอ่านป้ายสื่อความหมาย จะต้องเป็นผู้ท่ีต้องการศึกษาค้นคว้า ไม่ว่าจะเป็น 
นักศึกษา นักวิชาการ ปัญญาชน หรือชนชั้นกลางนั่นเอง การใช้ภาษาระดับกึ่งทางการ จึงเป็นการเลือกใช้ท่ีตอบสนองต่อความ

เป็นชนชั้นกลางอย่างดี 
จากการจําแนกสิ่งท่ีพบภายในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซ่ึงบ่งบอกถึงความเป็นชนชั้นกลาง  สามารถแบ่งเป็นเคร่ืองมือ

เครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน โครงสร้างพ้ืนฐาน สถานท่ีต่างๆ สิ่งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีและผลงานรังสรรค์ท่ีแต่ละชุมชน

ภูมิใจนําเสนอ ซ่ึงแสดงถึงความเป็นชนชั้นกลางอย่างย่ิง กล่าวคือ ชื่นชมการลงทุนจากต่างประเทศ และการยอมรับวัฒนธรรม

จากต่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตและแบบแผนการบริโภค ประการต่อมาชนชั้นกลางไทย ต้องการท่ีจะมีชีวิตท่ีดีขึ้น มีวิถีชีวิต 
ท่ีเน้นการบริโภค การเชื่อในอํานาจ การใช้ชีวิตที่หรูหรา ดังน้ัน การจัดแสดง การใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงการอํานวยความสะดวก
แก่ผู้เข้าชม เป็นเหมือนสิ่งท่ีเอ้ือต่อการเข้าชมของชนชั้นกลางอย่างย่ิง  
 จากแผนผังอาคาร (Floor Plan) ของนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พบว่า อาคารแบ่งออกเป็น 4 ชั้น และชั้นลอย 1 ชั้น  
ซ่ึงจากการจัดแผนผังอาคาร สามารถนํามาวิเคราะห์โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังน้ี 
เกณฑ์ที่ 1 การเรียงลําดับทิศทางของห้องจัดแสดง ( ซ้าย-ขวา ) 
 จากการเรียงลําดับห้องจะสามารถสังเกตได้ว่า ห้องท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับพระมหากษัตริย์จะอยู่ทางขวาของห้องท่ีมีเนื้อหา

เกี่ยวกับชนชั้นกลางเสมอ มีเพียงชั้นแรกเท่านั้นท่ีร้านขายสินค้าซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของชนชั้นกลางที่มีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจอยู่ฝั่งขวา 
ไม่ว่าจะเป็น ชั้น 2 ห้องด่ืมดํ่าย่านชุมชน ซ่ึงมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนชั้นกลาง จะอยู่ด้านซ้ายสุดของอาคาร ต่อมาจึงเป็นห้องจัดแสดง 
ท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับชนชั้นสูง หรือกษัตริย์ตามลําดับ ชั้น 3 ห้องเยี่ยมยลถิ่นกรุง ซ่ึงมีเน้ือหาเกี่ยวกับชนชั้นกลางเช่นเดียวกัน 
ดังนั้นจากการเรียงลําดับห้องจัดแสดงซ้ายไปขวาจึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์ยังคงเป็นสถาบันหลัก

ในสังคม เนื่องจากการเรียงลําดับไว้ฝั่งขวานั้นเพราะโลกของเราใช้ฝั่งขวาเป็นหลัก จึงสื่อนัยถึงความเป็นเสาหลัก เป็นผู้ย่ิงใหญ่
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ในสังคม หรือแม้แต่คําในภาษาอังกฤษ ท่ีคําว่า “ขวา” คือ “right” ซ่ึงสามารถแปลได้อีกความหมายว่า “ถูกต้อง” ในขณะท่ี

คําว่า “ซ้าย” คือ “left” ซ่ึงสามารถแปลได้อีกความหมายว่า “ท่ีเหลือ” ซ่ึงในสมัยกรีกและโรมันโบราณ ยังคงมีความเชื่ออีก
ว่าฝั่งซ้ายเป็นพวก blasphemous หรือปีศาจอยู่ฝั่งตรงข้ามกับ God หรือพระเจ้า ซ่ึงเป็นการตอกยํ้าความเชื่อในสถาบัน

กษัตริย์ย่ิงขึ้นไปอีกว่ากษัตริย์เป็นเสมือนเทวราชา เป็นพระเจ้าในขณะท่ีชนชั้นกลางเป็นเพียงแค่ “คนท่ีเหลือ” ในสังคมเท่านั้น 
ส่วนการเรียงลําดับของชั้น 1 อาจจะเป็นเพียงการท้าทายอํานาจ(tactic) ว่า ชนชั้นกลาง ก็สามารถเป็นหลักในสังคมได้ แต่
สุดท้ายแล้วด้วยปริมาณของห้องจัดแสดงชนชั้นสูงท่ีอยู่ฝั่งขวามีปริมาณมากกว่า จึงเป็นการตอกยํ้าว่า สุดท้ายแล้วชนชั้นสูงก็

ยังคงเป็นใหญ่ และเป็นหลักในสังคม 
 

เกณฑ์ที่ 2 การเรียงลําดับชั้นของห้องจัดแสดง ( บน-ล่าง ) 
 จากการจัดแผนผังอาคาร ( Floor Plan ) จะสังเกตได้ว่า การเรียงลําดับชั้นจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน โดยจะมีห้อง
ท่ีซ้อนทับกันอยู่ เรียงลําดับจากด้านล่างขึ้นไปด้านบน ดังน้ี  
 

อุโมงค์เวลา – ด่ืมดํ่าย่านชุมชน – เย่ียมยลถิ่นกรุง – รัตนโกสินทร์สกายวิว 
 จะสังเกตได้ว่า แผนผังอาคารที่อยู่ฝั่งซ้ายล้วนมีเนื้อหาเก่ียวกับชนชั้นกลาง มีเพียงอุโมงค์เวลาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับชน

ชั้นสูงซ่ึงอยู่ชั้นล่างสุดของตึก จึงอาจเป็น tactic ท่ีแฝงถึงความต้องการที่จะเหนือกว่าชนชั้นสูง และยังเป็นห้องท่ีเข้าถึงได้เป็น

ห้องแรก 
 

ลือระบิลพระราชพิธี – เกียรติยศแผ่นดินสยาม 
 จะสังเกตได้ว่า ท้ังสองห้องนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนชั้นสูงท้ังสิ้น เพียงแต่ห้องลือระบิลพระราชพิธีจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาของบรรพชนไทยเข้ามาเกี่ยวข้อง ในขณะท่ีห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามแสดงถึงเกียรติยศของพระบรมมหาราชวัง 
และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม การท่ีห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนชั้นสูงเท่านั้น อยู่เหนือกว่าห้องท่ีมี

เนื้อหาเกี่ยวกบัชนชั้นกลางบางส่วน แสดงถึงความเหนือกว่าของชนชั้นสูง หรือพระมหากษัตริย์  
 

สง่าศรีสถาปัตยกรรม – เรืองนามมหรสพศิลป์ 
 จะสังเกตได้ว่า ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรมจะมีเน้ือหาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม วัง วัด และบ้านในกรุงรัตนโกสินทร์ โดย
มีจําลองให้พายเรือ ขี่ม้า ขับรถ ซ่ึงเป็นกิจกรรมของชนชั้นกลาง ในขณะท่ีห้องเรืองนามมหรสพศิลป์เป็นห้องจัดแสดงมหรสพ

ต่างๆท่ีเกิดขึ้นในวัง ดังนั้นการจัดลําดับให้ห้องสง่าศรีสถาปัตยกรรมอยู่ด้านล่างของห้องเรืองนามมหรสพศิลป์จึงเป็นการตอก

ยํ้าถึงความเหนือกว่าของชนชั้นสูง 
 

ห้องสมุดนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ – ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย – ห้องดวงใจปวงประชา 
 จะสังเกตได้ว่า ห้องสมุด เป็นพ้ืนท่ีแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของชนชั้นกลาง ต่อมาห้องเรืองรุ่งวิถีไทย เป็นห้องท่ี

จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางท้ังสิ้น และด้านบนสุดเป็นห้องดวงใจปวงประชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับชนชั้นสูง คือ 
กษัตริย์ ท้ังหมด ย่ิงเป็นการตอกย้ําความเหนือกว่าของชนชั้นสูง โดยหากเป็นการเปรียบเทียบจํานวนปริมาณ ถึงแม้ว่าห้องของ

ชนชั้นกลางจะมีจํานวนมากกว่า แต่สุดท้ายแล้วชนชั้นสูง หรือกษัตริย์ก็ยังคงความเหนือกว่าอยู่ดี 
 ดังนั้นการเรียงลําดับชั้นของห้องจัดแสดง (บน-ล่าง) จึงแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของชนชั้นสูง ถึงแม้ว่าปริมาณ

ของห้องชนชั้นกลางจะมีปริมาณท่ีเยอะมากกว่า แต่สุดท้ายแล้วห้องท่ีอยู่ด้านบนสุดก็ยังคงเป็นพ้ืนที่ของชนชั้นสูง หรือ

พระมหากษัตริย์อยู่ดี มองจากข้อแรกท่ีกล่าวถึงเรื่อง tactic ความต้องการเป็นใหญ่ของชนชั้นกลาง มีเพียงห้องเดียวเท่านั้น 
รวมไปถึงการสามารถเข้าถึงได้เป็นห้องแรก ย่ิงเป็นการตอกยํ้าว่าสุดท้ายแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีการต่อต้าน แต่ก็ยังคงถูกควบคุม 
และด้อยกว่าชนชั้นสูงอยู่ดี 
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เกณฑ์ที่ 3 ขนาดพ้ืนที่ของห้องจัดแสดง 
 จากแผนผังอาคารจะเห็นได้ว่า พ้ืนท่ีห้องจัดแสดง รวมไปถึงร้านค้าซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของชนชั้นกลางมีด้วยกันท้ังหมด 8 ห้อง 
ได้แก่ รัตนโกสินทร์สกายวิว เย่ียมยลถิ่นกรุง ดื่มด่ําย่านชุมชน สง่าศรีสถาปัตยกรรม ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย ห้องสมุด R Shop 
และ True Coffee  และจํานวนของพ้ืนท่ีห้องจัดแสดงท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับชนชั้นสูง หรือกษัตริย์ มีด้วยกันท้ังหมด 5 ห้อง ได้แก่ 
เกียรติยศแผ่นดินสยาม เรืองนามมหรสพศิลป์ ห้องดวงใจปวงประชา รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ลือระบิลพระราชพิธี จะเห็นได้ว่า

พ้ืนท่ีของชนชั้นกลางมีจํานวนมากกว่าพื้นท่ีของชนชั้นสูงก็จริง แต่หากมองในส่วนของขนาดพื้นท่ีห้องจัดแสดงแล้ว บริเวณพ้ืนท่ี

ของชนชั้นกลางจะมีขนาดค่อนข้างเล็กมาก ในขณะที่ห้องท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับชนชั้นสูงจะมีขนาดห้องท่ีค่อนข้างใหญ่ ซ่ึงเป็นการ

แฝงนัยท่ีสะท้อนถึงความมีตัวตนและการมีพ้ืนท่ีในสังคมว่า ท้ายท่ีสุดแล้วชนชั้นสูงก็ยังคงมีพ้ืนท่ีในสังคมมากกว่าชนชั้นกลาง 
ถึงแม้ว่าจะมีห้องเรืองรุ่งวิถีไทย ท่ีมีพ้ืนที่ขนาดใหญ่เท่ากับห้องดวงใจปวงประชา แต่ห้องดวงใจปวงประชาก็ยังคงอยู่ชั้นบน 
ซ่ึงเป็นการตอกย้ําความเหนือกว่าของชนชั้นสูงอยู่ดี   
 จากการวิเคราะห์ท้ัง 3 เกณฑ์การประเมิน สามารถสรุปผลได้ว่า การออกแบบแผนผังอาคาร ( Floor Plan ) ของนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์ เป็นการออกแบบท่ีให้พ้ืนท่ีกับชนชั้นกลางเป็นจํานวนมากจากจํานวนห้อง แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงเป็นการออกแบบ 
ท่ีแฝงนัยอํานาจของชนชั้นสูงอยู่ไม่ว่าจะเป็นการจัดลําดับทิศทาง การเรียงลําดับชั้น หรือขนาดพื้นท่ีก็ตาม 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 
 พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งจัดแสดงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและสังคม การคัดสรรเร่ืองราว วัตถุ การสื่อ
ความหมาย วิธีการจัดแสดง รวมถึงกฎเกณฑ์ในการเข้าชม ล้วนแล้วเกิดจากการประกอบสร้าง ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ แฝง
ฝังไปด้วยความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ในการปลูกฝังหรือการครอบงําผู้เข้าชม โดยไม่รู้ตัวและไม่ทันได้ตั้งคําถาม  
 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีตั้งอยู่บนถนนราชดําเนิน ซ่ึงเป็นย่านท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีกฎเกณฑ์ในการกําหนดความสามารถในการเข้าชม ไม่ว่าจะเป็นเวลาเปิด-ปิดทําการ 
ราคาเข้าชม หรือข้อยกเว้นในการเข้าชมฟรี เวลาท่ีใช้ในการเข้าชมนิทรรศการ ไม่ได้เป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นสาธารณะท่ีทุกคน

สามารถเข้าถึงได้  นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านขายของท่ีระลึก 
ร้านหนังสือ ฯลฯ ซ่ึงเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกที่สร้างความสะดวกแก่ผู้มีกําลังซ้ือเท่านั้น สิ่งประกอบสร้างภายนอกการจัด

แสดงท่ีมีข้อจํากัดเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นผู้มีกําลังซ้ือ มีรสนิยมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะ
เพ่ือการศึกษาหรือความเพลิดเพลิน และมีเวลาว่างในการท่องเที่ยวตามเวลาทําการของพิพิธภัณฑ์ 
 จากการจัดแผนผังอาคารจะพบว่าการจัดแผนผังล้วนมีการแฝงนัยของความเป็นชนชั้นสูงท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ

เรียงลําดับจากซ้าย-ขวา บน-ล่าง หรือแม้แต่จํานวนห้อง ซ่ึงเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากน้ีการจัดแสดงของนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์แบ่งเป็น 9 ห้องนิทรรศการ เป็นการจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ มหรสพ พระราชพิธีและความเชื่อ

สําคัญของชนชั้นสูง ซ่ึงเป็นการคัดสรรเฉพาะความเจริญของกรุงรัตนโกสินทร์ในมิติต่างๆเพียงเท่าน้ัน คัดสรรเครื่องมือ

เครื่องใช้ โครงสร้างพ้ืนฐาน สถานที่ท่ีสําคัญ ร้านค้า ในการจัดแสดง รวมไปถึงการส่ือสารด้วยป้ายสื่อความหมายซึ่งใช้ภาษา 
กึ่งทางการเป็นหลัก  สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนภาพตัวแทนของชนชั้นกลาง เม่ือชนชั้นกลางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เป็นเหมือนการเข้ามา

ชื่นชมและศึกษาวัฒนธรรมของตนเอง สร้างความเพลิดเพลินและคล้อยตาม โดยไม่ได้ตั้งคําถามถึงการประกอบสร้าง  
ท่ีตอบสนองความต้องการของพวกเขามากถึงขนาดนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่านิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนท่ี

ของชนชั้นกลางอย่างปฏิเสธไม่ได้ 
 แม้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จะเป็นพื้นท่ีของชนชั้นกลาง แต่การจัดแสดงในช่วงเวลาสุดท้ายล้วนแล้วแต่เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ท้ัง2เส้นทาง ซ่ึงสิ่งที่ดีท่ีสุดหรือสิ่งสําคัญมักจะถูกแสดงในช่วงสุดท้ายของการแสดงเสมอ หรือ

ท่ีเรียกว่า ฟี–นา–เล่ (Finale) การจัดลําดับการแสดงดังกล่าว จึงเป็นเหมือนความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง สถาบัน

พระมหากษัตริย์และชนช้ันกลาง ชนชั้นกลางเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนบริบทสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ การธํารง
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เกณฑ์ที่ 3 ขนาดพ้ืนที่ของห้องจัดแสดง 
 จากแผนผังอาคารจะเห็นได้ว่า พ้ืนท่ีห้องจัดแสดง รวมไปถึงร้านค้าซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีของชนชั้นกลางมีด้วยกันท้ังหมด 8 ห้อง 
ได้แก่ รัตนโกสินทร์สกายวิว เย่ียมยลถิ่นกรุง ดื่มด่ําย่านชุมชน สง่าศรีสถาปัตยกรรม ห้องเรืองรุ่งวิถีไทย ห้องสมุด R Shop 
และ True Coffee  และจํานวนของพ้ืนท่ีห้องจัดแสดงท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับชนชั้นสูง หรือกษัตริย์ มีด้วยกันท้ังหมด 5 ห้อง ได้แก่ 
เกียรติยศแผ่นดินสยาม เรืองนามมหรสพศิลป์ ห้องดวงใจปวงประชา รัตนโกสินทร์เรืองโรจน์ ลือระบิลพระราชพิธี จะเห็นได้ว่า

พ้ืนท่ีของชนชั้นกลางมีจํานวนมากกว่าพื้นท่ีของชนชั้นสูงก็จริง แต่หากมองในส่วนของขนาดพื้นท่ีห้องจัดแสดงแล้ว บริเวณพ้ืนท่ี

ของชนชั้นกลางจะมีขนาดค่อนข้างเล็กมาก ในขณะที่ห้องท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวกับชนชั้นสูงจะมีขนาดห้องท่ีค่อนข้างใหญ่ ซ่ึงเป็นการ

แฝงนัยท่ีสะท้อนถึงความมีตัวตนและการมีพ้ืนท่ีในสังคมว่า ท้ายท่ีสุดแล้วชนชั้นสูงก็ยังคงมีพ้ืนท่ีในสังคมมากกว่าชนชั้นกลาง 
ถึงแม้ว่าจะมีห้องเรืองรุ่งวิถีไทย ท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่เท่ากับห้องดวงใจปวงประชา แต่ห้องดวงใจปวงประชาก็ยังคงอยู่ชั้นบน 
ซ่ึงเป็นการตอกย้ําความเหนือกว่าของชนชั้นสูงอยู่ดี   
 จากการวิเคราะห์ท้ัง 3 เกณฑ์การประเมิน สามารถสรุปผลได้ว่า การออกแบบแผนผังอาคาร ( Floor Plan ) ของนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์ เป็นการออกแบบท่ีให้พ้ืนท่ีกับชนชั้นกลางเป็นจํานวนมากจากจํานวนห้อง แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงเป็นการออกแบบ 
ท่ีแฝงนัยอํานาจของชนชั้นสูงอยู่ไม่ว่าจะเป็นการจัดลําดับทิศทาง การเรียงลําดับชั้น หรือขนาดพื้นท่ีก็ตาม 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 
 พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ แหล่งจัดแสดงคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมและสังคม การคัดสรรเรื่องราว วัตถุ การสื่อ
ความหมาย วิธีการจัดแสดง รวมถึงกฎเกณฑ์ในการเข้าชม ล้วนแล้วเกิดจากการประกอบสร้าง ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติ แฝง
ฝังไปด้วยความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ในการปลูกฝังหรือการครอบงําผู้เข้าชม โดยไม่รู้ตัวและไม่ทันได้ตั้งคําถาม  
 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีตั้งอยู่บนถนนราชดําเนิน ซ่ึงเป็นย่านท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีกฎเกณฑ์ในการกําหนดความสามารถในการเข้าชม ไม่ว่าจะเป็นเวลาเปิด-ปิดทําการ 
ราคาเข้าชม หรือข้อยกเว้นในการเข้าชมฟรี เวลาท่ีใช้ในการเข้าชมนิทรรศการ ไม่ได้เป็นองค์ความรู้ท่ีเป็นสาธารณะท่ีทุกคน

สามารถเข้าถึงได้  นอกจากนี้ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านไอศกรีม ร้านขายของท่ีระลึก 
ร้านหนังสือ ฯลฯ ซ่ึงเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสร้างความสะดวกแก่ผู้มีกําลังซ้ือเท่านั้น สิ่งประกอบสร้างภายนอกการจัด

แสดงท่ีมีข้อจํากัดเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าผู้ท่ีเข้าชมพิพิธภัณฑ์จะต้องเป็นผู้มีกําลังซ้ือ มีรสนิยมในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะ
เพ่ือการศึกษาหรือความเพลิดเพลิน และมีเวลาว่างในการท่องเที่ยวตามเวลาทําการของพิพิธภัณฑ์ 
 จากการจัดแผนผังอาคารจะพบว่าการจัดแผนผังล้วนมีการแฝงนัยของความเป็นชนชั้นสูงท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ

เรียงลําดับจากซ้าย-ขวา บน-ล่าง หรือแม้แต่จํานวนห้อง ซ่ึงเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากน้ีการจัดแสดงของนิทรรศน์

รัตนโกสินทร์แบ่งเป็น 9 ห้องนิทรรศการ เป็นการจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ มหรสพ พระราชพิธีและความเชื่อ

สําคัญของชนชั้นสูง ซ่ึงเป็นการคัดสรรเฉพาะความเจริญของกรุงรัตนโกสินทร์ในมิติต่างๆเพียงเท่านั้น คัดสรรเครื่องมือ

เครื่องใช้ โครงสร้างพ้ืนฐาน สถานที่ท่ีสําคัญ ร้านค้า ในการจัดแสดง รวมไปถึงการส่ือสารด้วยป้ายส่ือความหมายซึ่งใช้ภาษา 
กึ่งทางการเป็นหลัก  สิ่งเหล่าน้ีเป็นเสมือนภาพตัวแทนของชนชั้นกลาง เม่ือชนชั้นกลางเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เป็นเหมือนการเข้ามา

ชื่นชมและศึกษาวัฒนธรรมของตนเอง สร้างความเพลิดเพลินและคล้อยตาม โดยไม่ได้ตั้งคําถามถึงการประกอบสร้าง  
ท่ีตอบสนองความต้องการของพวกเขามากถึงขนาดนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่านิทรรศน์รัตนโกสินทร์เป็นพ้ืนท่ี

ของชนชั้นกลางอย่างปฏิเสธไม่ได้ 
 แม้นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จะเป็นพื้นท่ีของชนชั้นกลาง แต่การจัดแสดงในช่วงเวลาสุดท้ายล้วนแล้วแต่เป็นเร่ือง

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ท้ัง2เส้นทาง ซ่ึงสิ่งที่ดีท่ีสุดหรือสิ่งสําคัญมักจะถูกแสดงในช่วงสุดท้ายของการแสดงเสมอ หรือ

ท่ีเรียกว่า ฟี–นา–เล่ (Finale) การจัดลําดับการแสดงดังกล่าว จึงเป็นเหมือนความสัมพันธ์เชิงอํานาจระหว่าง สถาบัน

พระมหากษัตริย์และชนช้ันกลาง ชนชั้นกลางเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนบริบทสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ การธํารง
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รักษาอํานาจของกษัตริย์ ท่ีเป็นอํานาจหลักแต่โบราณ เล่าเรื่องผ่านพิพิธภัณฑ์ท่ีเข้าถึงชนชั้นกลางและถูกครอบงําผ่านการ

บริโภคทุนทางวัฒนธรรมจากการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ สุดท้ายบทบาทของชนช้ันกลางก็ยังคงต้องตกอยู่ภายใต้อํานาจของสถาบัน

พระมหากษัตริย์  
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อัตลักษณ์ท่ารํา ของระบาํศรีวิชยั ในระบําศรวีิชัยเก่า และ ระบําศรีวชิัยใหม่ 
Dance posture identities of Rabam Srivijaya dance in the Original and  Modified 

patterns. 
 

รวี เรืองศรี * 
 

*ผู้นําเสนอผลงาน E-mail: bronz_444@hotmail.com 
 
การศึกษาอัตลักษณ์ของท่ารํา ระบําศรีวิชัย ในระบําศรีวิชัยเก่า และ ระบําศรีวิชัยใหม่ ใช้วิธีการดําเนินการวิจัยเชิง

คุณภาพดังนี้ ขั้นรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ การรับการถ่ายทอดท่ารําในการแสดงด้วยตัวผู้วิจัยเอง 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลข้อมูลในรูปแบบอุปมาน แล้วสรุปผลการวิจัย โดยผู้วิจัยจะนําเสนอ

ผลการศึกษาโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า 1) อัตลักษณ์ร่วมของระบําศรีวิชัยเก่า และระบําศรีวิชัยใหม่ 1.1) ท่ารํา

ล้วนสัมพันธ์กับดนตรีเพลงศรีวิชัยเก่า/ใหม่ ช่วงช้า และช่วงเร็ว 1.2) เป็นท่าท่ีประกอบข้ึนจากนาฏยศัพท์ต่างๆที่เม่ือประกอบ

กันเป็น หนึ่งท่าแล้ว กลายเป็น สองลักษณะ ลักษณะส่วนใหญ่ เป็นการใช้ท่าชุดประเพณีในละครรํามาตรฐาน ลักษณะรอง 
เป็นท่าท่ีสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นท่าชุดท่ีคล้ายคลึงท่านาฏศิลป์ชวาในมุมมองของนาฏศิลป์ไทย โดยเกิดรูปแบบ สองลักษณะดังนี้

1.21) เป็นท่ารําท่ีผู้แสดงแบ่งกลุ่มปฏิบัติท่าเข้าคู่กันในช่วงเวลาเดียวกันของดนตรี แล้วทําซํ้าต่อเนื่องจนครบท้ังทิศทางด้านขวา

และซ้ายของตนเอง 1.2.2) เป็นการใช้ท่าท่ีผู้แสดงท้ังหมดปฏิบัติเหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกันของดนตรี แล้วทําซํ้าต่อเนื่องจน

ครบท้ังทิศทางด้านขวาและซ้ายของตนเอง 1.3) การเคลื่อนท่ีของผู้แสดงในทํานองดนตรีช่วงเร็ว มีการใช้การเคลื่อนที่รูป

วงกลม เป็นท่าท่ีผู้แสดงปฏิบัติเหมือนกัน และปฏิบัติทิศทางเดียวไม่เจาะจงว่าต้องครบด้านซ้ายและขวาอีกต่อไป และไม่เป็น

ลักษณะท่าเข้าคู่ 1.4) มีท่ารําสัมพันธ์กับวิธีการจบเข้าเวที ด้วยการปฏิบัติท่าของผู้แสดงคนสุดท้ายเพียงผู้เดียวท่ีไม่เหมือนท่า

ของผู้แสดงทั้งหมด  2) อัตลักษณ์เฉพาะของท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า 2.1) ใช้ท่าท่ีสัมพันธ์กับประติมากรรมในโบราณสถานและ

ท่าไทยประเพณี ผสมผสานกัน  2.2)  การเคล่ือนที่แปรแถวท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยท่ารํามีการแบ่งกลุ่มผู้แสดงโดยแยกตาม

สีของเคร่ืองแต่งกาย  และมีการสลับสับเปล่ียนการจับคู่ของผู้แสดงมิใช่คู่ท่ีเป็นบุคคลเดิมตลอดการแสดง  2.3) ทิศทางการใช้

เวทีที่สัมพันธ์กับสายตาของผู้ชม ใช้หน้าอัดตรง หรือการมองเห็นท่ีเต็มตัวจากสายตาผู้ชม และใช้หน้าเสี้ยวท่ีผู้แสดงเฉียงตัวให้

ผู้ชมมองเห็นจากด้านครึ่งข้างของผู้แสดง หน้าอัดหลัง ท่ีหันหลังให้ผู้ชมแบบเต็มตัว 2.4) ความสัมพันธ์ของท่ากับดนตรี  
มีความสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย บางท่ารําสิ้นสุดท่าตรงกับพยางค์ในทํานองดนตรีท่ีไม่ใช่จังหวะตกหลักคือจังหวะท้ายห้องท่ี 4 
และ 8 เสมอไป แต่มีการใช้การเคล่ือนไหวร่างกายเน้นทํานองท้ายวรรคดนตรี ท่ีบรรเลงด้วยทํานอง 2 ตัวโน้ต ซํ้า 3 ครั้งเสมอ 
2.5) การเคลื่อนที่ของผู้แสดงเมื่อเข้าสู่ทํานองดนตรีช่วงเร็ว จะเปลี่ยนจาก 2 รูปแบบข้างต้น เป็นท่าท่ีผู้แสดงปฏิบัติเหมือนกัน 
และปฏิบัติทิศทางเดียวไม่เจาะจงว่าต้องครบด้านซ้ายและขวาอีกต่อไป อย่างเป็นเอกเทศ  3) อัตลักษณ์ของท่ารํา ระบําศรีวิชัย

ใหม่  3.1) การใช้ท่าท่ีเป็นแนวนิยมของวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย ในการแสดงละครเร่ืองอิเหนาท่ีแต่งกายแบบชวา  3.2) ความ
เรียบง่ายของการแปรแถว  ท่าเชื่อมและท่าหลักมีความเรียบง่ายโดย ท่ารําสัมพันธ์กับการแบ่งผู้แสดงออกเป็นคู่ของตนเป็น

บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างชัดเจน เม่ือเข้าสู่เวทีการแสดงตลอดการแสดงในดนตรีช่วงช้า ไม่เปลี่ยนตําแหน่งประจําท่ีของผู้แสดง 
3.3) ทิศทางการใช้เวทีท่ีสัมพันธ์กับสายตาของผู้ชม ใช้หน้าอัดตรง หรือการมองเห็นท่ีเต็มตัวจากสายตาผู้ชมเสมอ 3.4) 
ความสัมพันธ์ของท่ากับดนตรี มีความสัมพันธ์กันชัดเจนกับการหมดวรรคเพลงที่ตรงกับจังหวะห้องเพลงห้องท่ี 4 หรือห้องท่ี 8 
เสมอ 3.5) การเคลื่อนท่ีของผู้แสดงเมื่อเข้าสู่ทํานองดนตรีช่วงเร็ว ยังปรากฏลักษณะการใช้ท่าท่ีผู้แสดงปฏิบัติเข้าคู่กัน และ
ปฏิบัติจนครบท้ังด้านขวาและซ้าย ต่างจากศรีวิชัยเก่า และ ต่อเนื่องนําไปสู่เป็นท่าท่ีผู้แสดงปฏิบัติเหมือนกัน และปฏิบัติ

ทิศทางเดียวไม่เจาะจงว่าต้องครบด้านซ้ายและขวาอีกต่อไป 
 
คําสําคัญ ระบําศรีวชิัย  ระบําศรีวิชัยเก่า ระบําศรีวิชัยใหม่ 
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บทนํา 
 
ความสําคัญของปัญหา 

นาฏศิลป์ คือ ศิลปะท่ีมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยดัดแปลงจากธรรมชาติให้ประณีตงดงามเพ่ือสนองความต้องการทาง

อารมณ์ การลอกเลียนแบบ การถ่ายทอดความหมายต่างๆท่ีเกิดจากจินตนาการเพ่ือให้เป็นท่ีนิยมยินดี ขัดเกลาความคิดและ
จิตใจให้ผ่องใส ซ่ึงแสดงคุณค่าแห่งความงามออกมาในรูปแบบต่างๆ และยังเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงไว้ด้วยกันหลาย

แขนง (มนัสวี ศรีราชเลา. 2556)  
นาฏยศิลป์ไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมประจําชาติแต่โบราณ เป็นศิลปะชั้นสูง แยกประเภทการแสดงออกเป็นหลาย 

รูปแบบใช้ภาษาท่าเหมือนกันแต่แยกลักษณะและ ประเภทการแสดงแตกต่างกัน เช่น การแสดงเป็น หมู่ท่ีสวยงาม การแสดง
เด่ียวหรือคู่ ท่ีร่ายรําอย่าง สวยงาม และการแสดงท่ีเน้นการเต้น ซ่ึงเป็น ลักษณะการแสดงท่ีประกอบไปด้วย ระบํา รําเต้น  
ซ่ึงอยู่ในการแสดงนาฏศิลป์ละครและนาฏศิลป์โขน (สุมิตร เทพวงษ์. 2552 : 48)นาฏศิลป์ไทยถือกําเนิดในแผ่นดินสยามหรือ

ประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีบทบาทสําคัญต่อแผ่นดินสยาม เช่นพระราชพิธี

ต่างๆ การต้อนรับราชอาคันตุกะจากต่างชาติ เป็นต้น นอกจากน้ียังเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่อันเป็นประโยชน์ 
อาทิ เพลง ระบํารําและนาฏการต่างๆ ดังปรากฏให้เห็นมาจนถึงปัจจุบันและยังแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมมา 
(สุดใจ ทศพร. 2544) 

ระบําศรีวิชัย เป็นระบําท่ีเกิดขึ้นเม่ือกลางปี พ.ศ. 2509 โดยได้รับการติดต่อจากคุณประสงค์ บุญเจิม เอกอัครราชทูต

ไทย ประจํากรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ว่าท่าน ตนกู อับดุล รามานห์ อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้แต่งเร่ือง Raja 
Bersiyong ซ่ึงเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับอาณาจักรศรีวิชัย และได้เชิญคณะนาฏศิลป์ไทย ไปแสดงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้  
โดยระบําศรีวิชัยนี้มอบให้ ครูลมุล ยมะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ครูนาฏศิลป์คนแรกในการ

วางหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย โดยท่านเป็นผู้ร่างหลักสูตรให้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป ซ่ึงนับว่าท่านเป็นครูนาฏศิลป์

คนแรกในการวางหลักสูตรการเรียนการสอนนาฏศิลป์ไทย ทําให้การเรียนนาฏศิลป์มีระบบ มีขั้นตอนในการฝึกหัดและครูเฉลย 
ศุขะวณิช ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) 
ปีพุทธศักราช 2530 เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารํา ครูมนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ปีพุทธศักราช 2529 เป็นผู้แต่งทํานองเพลง โดยอาศัยหลักฐานจากศิลปกรรมภาพจําหลักท่ีสถูปบุ

โรพุทโธในเกาะชวา ซ่ึงเชื่อกันว่าอยู่ในสมัยราชวงศ์ไศเลนทร์ อันเป็นยุคเดียวกันกับสมัยศรีวิชัย สร้างข้ึนในราวปลาย

คริสต์ศตวรรษท่ี 8 การแต่งทํานองเพลง กระบวนท่ารํา และเครื่องแต่งกาย ประดิษฐ์ขึ้นจากลักษณะท่ีปรากฏอยู่บนภาพ

จําหลักผสมกับท่วงท่าของนาฏศิลป์ชวา เรียกว่า ระบําศรีวิชัย และได้นําไปแสดงเพื่อถ่ายทําภาพยนตร์ ณ กรุง กัวลาลัมเปอร์ 
และนครสิงคโปร์ เม่ือต้นเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2510ต่อมาได้มีการปรับปรุงระบําศรีวิชัยใหม่ท้ังกระบวนท่ารําและทํานองเพลง

บางตอน เพ่ือให้เข้ากับระบําโบราณคดีอีก 4 ชุด สําหรับนําออกแสดงให้ประชาชนชมในงานดนตรีมหกรรม ณ สังคีตศาลา 
เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2510 และได้แสดงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรในงานเสด็จพระราชดําเนินทางเปิดการแสดงศิลปะโบราณวัตถุในอาคารสร้างใหม่ใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2510(วิพิธทัศนา กรมศิลปากร.2542) 
การแสดงระบําท้ังสองครั้งนี้ ทําให้มีการเรียกในลักษณะหมายรู้เฉพาะวงการนาฏศิลป์ไทยว่า ระบําศรีวิชัยท่ีจัดแสดง

ครั้งแรกในการถ่ายทําภาพยนตร์คือระบําศรีวิชัยเก่า และระบําศรีวิชัยท่ีเปลี่ยนแปลงรูปแบบท่ารําและดนตรีแล้วแสดงต่อหน้า

พระพักตร์คือระบําศรีวิชัยใหม่  ท้ังสองชุดมีความงามของท่ารําท่ีแตกต่างกัน มิใช่สมัยหลังเป็นการพัฒนาท่ารําให้สมบูรณ์แบบ

มากข้ึน แต่เนื่องจากเพราะการแสดงคร้ังแรกหรือศรีวิชัยเก่านั้น ใช้ทํานองเพลงช่วงชั้นเดียวของระบําไกรลาสสําเริง เป็น

ทํานองดนตรีในการบรรจุท่ารํา คุณค่าของความเป็นระบําท่ีมุ่งสร้างเป็นผลงานทางภูมิปัญญาซ่ึงนํามาเข้าหมวดหมู่กับระบํา

โบราณคดีชุดอ่ืนๆจึงอ่อนด้อยลงไป ผู้รับผิดชอบหน้าท่ีประพันธ์ดนตรีจึงสร้างทํานองใหม่ท่ีเป็นเอกเทศให้เกิดข้ึน แต่ท้ังนี้เม่ือ

ทํานองดนตรีเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลให้การผสานบรรจุท่ารําต้องร้ือ จัดเรียง ออกแบบการเคล่ือนไหวท้ังท่าเชื่อมท่าหลัก 
รูปแบบการแปรแถวของผู้แสดงต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปให้สัมพันธ์กับดนตรี ในหมู่ของนาฏศิลปิน ต่างยอมรับกันว่าท่ารํา
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ระบําศรีวิชัยเก่ามีความวิจิตรซับซ้อน มากกว่าระบําศรีวิชัยใหม่  แต่ระบําศรีวิชัยใหม่มีความเข้าใจง่ายและมีทํานองเพลงท่ีไม่

ซํ้าทํานองอ่ืน(นพรัตน์ศุภการ หวังในธรรม สัมภาษณ์2561) ซ่ึงในปัจจุบันระบําศรีวิชัยใหม่เป็นระบําโบราณคดีท่ีนิยมนํามา

แสดงกันอย่างแพร่หลาย ในนามของระบําศรีวิชัย ขณะท่ีระบําศรีวิชัยเก่ากลายเป็นชุดการแสดงที่มีคุณค่าทางนาฏศิลป์ในมิติ

มรดกทางภูมิปัญญาท่ีสําคัญของบรมครูทางนาฏศิลป์ไทย  
ในระดับสากลแล้วนาฏศิลป์เป็นผลผลิตของมนุษย์ท่ีเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์เช่นเดียวกับงานศิลปะอื่นๆ โดย

กระบวนการสร้างสรรค์ (Creative process) ซ่ึงประกอบด้วยหลักการ (Principle) และส่วนท่ีเป็นการปฏิบัติ (Practice) นั้น
เรียกว่า “นาฏยประดิษฐ์” (Choreography ; Dance choreography; Dance composition)และนาฏยประดิษฐ์ย่อมเป็น

เครื่องสะท้อนถึงผู้ผลิต กระบวนการต่างๆทางความคิดความเชื่อรวมทั้งวัฒนธรรมที่ยึดโยงให้นาฏยประดิษฐ์นั้นๆก่อรูปข้ึน 
(National Arts Centre, 2014) 

ท่ารําระบําศรีวิชัยเก่าและระบําศรีวิชัยใหม่ ประกอบด้วยอัตลักษณ์ร่วมของท่ารํา และอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง 
ล้วนแต่มีคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นในท่ารํา ซ่ึงควรนํามาศึกษาเปรียบเทียบ ให้เกิดความรู้ต่อวงการ

นาฏศิลป์ และซาบซึ้งในคุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาชิ้นนี้ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างนาฏยประดิษฐ์ของนาฏ

ศิลปินรุ่นต่อไปได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
1.ศึกษาอัตลักษณ์ท่ารํา ของระบําศรีวิชัยเก่า และระบําศรีวิชัยใหม่ 

 
คําจํากัดความ 

ท่ารํา   หมายถึง รูปแบบที่ปรากฏจากการแสดงนาฏศิลป์ ท้ังท่าน่ิง ท่าเคล่ือนไหว วิธีการเชื่อมท่า การ
แปรแถว การแปรขบวนในหมู่ผู้แสดง ตําแหน่งการประจําท่ีในช่วงเวลาต่างๆขณะแสดง 

ระบําศรีวิชัยเก่า  หมายถึง ระบําศรีวิชัย ท่ีใช้ท่ารําตามรูปแบบการจัดแสดงคร้ังแรกซ่ึงสัมพันธ์กับดนตรีท่ีนํามาใช้

ทําการแสดงคร้ังแรกคือทํานองเพลงไกรลาสสําเริงชั้นเดียวแต่นํามาบรรเลงในอัตราจังหวะสองชั้น หรือเพลงระบําศรีวิชัยเก่า  
ระบําศรีวิชัยใหม่  หมายถึง ระบําศรีวิชัย ท่ีใช้ท่ารําตามรูปแบบการจัดแสดงนับแต่งานดนตรีมหกรรม ณ สังคีต

ศาลา เป็นต้นมา ซ่ึงสัมพันธ์กับทํานองเพลงระบําศรีวิชัยมาตรฐานในชุดระบําโบราณคดีของครูมนตรีตราโมท  
อัตลักษณ์  หมายถึง ผลรวมของคุณลักษณะเฉพาะซ่ึงแสดงความเป็นนาฏกรรมน้ันทําให้เป็นท่ีรู้จักหรือจําได้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาเฉพาะ ท่ารํา ของระบําศรีวิชัยเก่า และ ระบําศรีวิชัยใหม่ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1.ประวัติความเป็นมา ของการแสดงระบําศรีวิชัย  
2.รูปแบบและลักษณะการแสดงระบําศรีวิชัย 
3.ทํานองดนตรีที่ใช้ในการแสดงระบําศรีวิชัย 
4.ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะการแสดง 
5.รูปแบบของนาฏศิลป์ไทย 
6.ทฤษฎอัีตลักษณ์ 
7.ทฤษฏีองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค ์
8.กระบวนการสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ 
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ระบําศรีวิชัยเก่ามีความวิจิตรซับซ้อน มากกว่าระบําศรีวิชัยใหม่  แต่ระบําศรีวิชัยใหม่มีความเข้าใจง่ายและมีทํานองเพลงท่ีไม่

ซํ้าทํานองอ่ืน(นพรัตน์ศุภการ หวังในธรรม สัมภาษณ์2561) ซ่ึงในปัจจุบันระบําศรีวิชัยใหม่เป็นระบําโบราณคดีท่ีนิยมนํามา

แสดงกันอย่างแพร่หลาย ในนามของระบําศรีวิชัย ขณะท่ีระบําศรีวิชัยเก่ากลายเป็นชุดการแสดงท่ีมีคุณค่าทางนาฏศิลป์ในมิติ

มรดกทางภูมิปัญญาท่ีสําคัญของบรมครูทางนาฏศิลป์ไทย  
ในระดับสากลแล้วนาฏศิลป์เป็นผลผลิตของมนุษย์ท่ีเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์เช่นเดียวกับงานศิลปะอื่นๆ โดย

กระบวนการสร้างสรรค์ (Creative process) ซ่ึงประกอบด้วยหลักการ (Principle) และส่วนที่เป็นการปฏิบัติ (Practice) นั้น
เรียกว่า “นาฏยประดิษฐ์” (Choreography ; Dance choreography; Dance composition)และนาฏยประดิษฐ์ย่อมเป็น

เครื่องสะท้อนถึงผู้ผลิต กระบวนการต่างๆทางความคิดความเชื่อรวมทั้งวัฒนธรรมที่ยึดโยงให้นาฏยประดิษฐ์นั้นๆก่อรูปข้ึน 
(National Arts Centre, 2014) 

ท่ารําระบําศรีวิชัยเก่าและระบําศรีวิชัยใหม่ ประกอบด้วยอัตลักษณ์ร่วมของท่ารํา และอัตลักษณ์เฉพาะของตนเอง 
ล้วนแต่มีคุณค่าทางความงามหรือสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นในท่ารํา ซ่ึงควรนํามาศึกษาเปรียบเทียบ ให้เกิดความรู้ต่อวงการ

นาฏศิลป์ และซาบซึ้งในคุณค่าของมรดกทางภูมิปัญญาชิ้นนี้ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างนาฏยประดิษฐ์ของนาฏ

ศิลปินรุ่นต่อไปได้ 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 
1.ศึกษาอัตลักษณ์ท่ารํา ของระบําศรีวิชัยเก่า และระบําศรีวิชัยใหม่ 

 
คําจํากัดความ 

ท่ารํา   หมายถึง รูปแบบท่ีปรากฏจากการแสดงนาฏศิลป์ ท้ังท่านิ่ง ท่าเคลื่อนไหว วิธีการเชื่อมท่า การ
แปรแถว การแปรขบวนในหมู่ผู้แสดง ตําแหน่งการประจําท่ีในช่วงเวลาต่างๆขณะแสดง 

ระบําศรีวิชัยเก่า  หมายถึง ระบําศรีวิชัย ท่ีใช้ท่ารําตามรูปแบบการจัดแสดงคร้ังแรกซ่ึงสัมพันธ์กับดนตรีท่ีนํามาใช้

ทําการแสดงคร้ังแรกคือทํานองเพลงไกรลาสสําเริงชั้นเดียวแต่นํามาบรรเลงในอัตราจังหวะสองชั้น หรือเพลงระบําศรีวิชัยเก่า  
ระบําศรีวิชัยใหม่  หมายถึง ระบําศรีวิชัย ท่ีใช้ท่ารําตามรูปแบบการจัดแสดงนับแต่งานดนตรีมหกรรม ณ สังคีต

ศาลา เป็นต้นมา ซ่ึงสัมพันธ์กับทํานองเพลงระบําศรีวิชัยมาตรฐานในชุดระบําโบราณคดีของครูมนตรีตราโมท  
อัตลักษณ์  หมายถึง ผลรวมของคุณลักษณะเฉพาะซ่ึงแสดงความเป็นนาฏกรรมน้ันทําให้เป็นท่ีรู้จักหรือจําได้ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ศึกษาเฉพาะ ท่ารํา ของระบําศรีวิชัยเก่า และ ระบําศรีวิชัยใหม่ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

1.ประวัติความเป็นมา ของการแสดงระบําศรีวิชัย  
2.รูปแบบและลักษณะการแสดงระบําศรีวิชัย 
3.ทํานองดนตรีที่ใช้ในการแสดงระบําศรีวิชัย 
4.ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะการแสดง 
5.รูปแบบของนาฏศิลป์ไทย 
6.ทฤษฎอัีตลักษณ์ 
7.ทฤษฏีองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค ์
8.กระบวนการสร้างสรรค์ทางนาฏศิลป์ 
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ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
การศึกษาอัตลักษณ์ของท่ารํา ระบําศรีวิชัย ในระบําศรีวิชัยเก่า และ ระบําศรีวิชัยใหม่ ใช้วิธีการดําเนินการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Reserch) ดังนี้ 
ขั้นรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง สร้างเครื่องมือทางการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ชนิดมี

โครงสร้าง เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ การรับการถ่ายทอดท่ารําในการแสดงด้วยตัวผู้วิจัยเอง ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหาในการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปรายผลข้อมูล แล้วสรุปผลการวิจัย โดยผู้วิจัยจะนําเสนอผลการศึกษาโดยวิธีพรรณาวิเคราะห์  

 
คุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลหลัก 

เป็นนาฏศิลปินท่ีสามารถแสดงได้ท้ัง ระบําศรีวิชัยเก่า และระบําศรีวิชัยใหม่จํานวน 5 ท่าน  
 

โครงสร้างคําถามในการสัมภาษณ์ 
1.ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุและคุณค่าท่ีทําให้กระบวนท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ไม่สูญหาย แล้วเกิดการสืบทอดท่ารํานี้

เป็นเอกเทศ ไปพร้อมกับการเกิดและสืบทอดท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ 
2.ท่านคิดว่าอะไรคือลกัษณะท่ารําท่ีระบําศรีวิชัยเก่าและระบําศรีวิชัยใหม่ มีร่วมกัน 
3.อะไรคือลักษณะแสดงความเป็นอาณาจักรศรีวิชยั ในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่าและระบําศรีวิชัยใหม่ 
4.อะไรคือลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของท่ารําระบําศรีวิชัยเก่าเม่ือเทียบกับระบําศรีวิชัยใหม่ 
5.อะไรคือลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของท่ารําระบําศรีวิชัยใหม่เม่ือเทียบกับระบําศรีวิชัยเก่า 
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

ใช้วิธี Investigator Triangulation โดยการนําข้อมูลกลับไปให้อ่านหรือกลับไปถามผู้ให้ข้อมูลซํ้าอีกเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นความจริง 
(สุภางค์ จันทวานิช. 2540) 

 
ข้อมูลด้านรูปแบบ และลักษณะการแสดง ซ่ึงส่งผลต่อการสร้างรูปแบบท่ารํา 

ระบําศรีวิชัย เป็นการรําหมู่ประกอบด้วยผู้แสดง 6 คน ท่ารําประดิษฐ์ขึ้นโดยเลียนแบบจากภาพจําหลักผสมกับท่ารํา

ของนาฏศิลป์ชวา ทําให้เกิดความสวยงามของท่ารําท่ีมีความผสมกลมกลืน และมีลักษณะเฉพาะของการใช้มือ เท้า ศีรษะ  
โดยเหตุท่ีในปัจจุบัน นอกจากจะได้พบศิลปวัตถุสมัยศรีวิชัยเป็นอันมาก ในประเทสไทยโดยเฉพาะในภาคใต้ 

นักปราชญ์ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีหลายท่าน ได้ลงความเห็นว่า สถูปบุโรพุทโธในเกาะชวานั้น เป็นของราชวงศ์ไส

เลนทร์ร่วมสมัยศรีวิชัย สร้างข้ึนในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 13 จึงประดิษฐ์ท่ารําข้ึนตามแบบภาพจําหลัก กับผสมให้มีทีท่า

ของนาฏศิลป์ชวาด้วย เรียกระบําชุดนี้ว่าระบําศรีวิชัย และได้นาํระบําชุดนี้ไปแสดงและถ่ายทําภาพยนตร์ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

และนครสิงคโปร์ เม่ือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2510 
ในปีเดียวกันได้ปรับปรุงท่ารําใหม่บางท่า และเปล่ียนทํานองเพลงใหม่ เพ่ือให้เข้าชุดกับระบําโบราณคดีชุดอ่ืนๆอีก 4 

ชุด นําออกแสดงในงานดนตรีมหกรรม ณ สังคีตศาลา เม่ือ 12 มีนาคม 2510 และได้แสดงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในงานเปิดอาคารใหม่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เม่ือ 25 พฤษภาคม 2510 
ในการประดิษฐ์ท่ารําระบําศรีวิชัย อาจารย์เฉลย ศุขะวณิช กล่าวว่า เอาท่ารําของแขกมาประดิษฐ์ เพราะศรีวิชัยเป็น

พวกแขก นายธนิต อยู่โพธ์ิ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร เอาภาพมาให้ดู 2-3 ภาพ ก็พอเห็นเค้าว่าประดิษฐ์ท่ารําอย่างไร และได้ฟัง

เพลงด้วยก็ทราบว่า ท่าควรเป็นท่าแขก ระบําชุดศรีวิชัยชุดแรกเมื่อไปถ่ายทําภาพยนตร์ เป็นระบําท่ีต่างจากระบําศรีวิชัย

ปัจจุบัน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง ท่ารําจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย (ประเมษฐ์ บุณยะชัย.2523) 
 

วงดนตรีและเครื่องดนตรีใช้ประกอบการแสดง 
       ใช้วงดนตรีท่ีมีลักษณะเฉพาะ เครื่องดนตรีประกอบด้วย กระจับปี่ 3ตัว  ฆ้อง 3 ลูก ซอสามสาย ขลุ่ยเพียงออ ตะโพน 
กลองแขก ฉิ่ง ฉาบ  
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เพลงที่ใช้ประกอบการแสดง  
ประกอบด้วยเที่ยวช้าหรืออัตราจังหวะฉ่ิงสองชั้น และเท่ียวเร็วหรือหรืออัตราจังหวะฉิ่งชั้นเดียว  
อาจารย์นพรัตน์ศุภการ หวังในธรรม กล่าวว่า เพลงที่ใช้บรรเลงระบําชุดศรีวิชัย อาจารย์มนตรี ตราโมท แต่งขึ้น

ด้วยกัน 3 คร้ัง คร้ังแรกต่างแล้วลืมโน้ตสูญหาย คร้ังท่ี 2 ได้แต่งแสดงถวายเม่ือคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

ทอดพระเนตร ทรงรับสั่งว่าเพลงคุ้นๆ ซ่ึงเป็นเพลงที่อาจารย์มนตรี ตราโมท แต่งทํานองตะลุงแทมโปจากเพลง ไกรลาสสําเริง 
การแสดงระบําชุดโบราณคดีกันเวลาแสดงได้เพียง 3 ชั่วโมงกว่า เม่ือต้องอัดเพลงในแผ่นเสียง จึงต้องปรับเพลงใหม่ให้พอดีกับ

รอบของจานแผ่นเสียง นายธนิต อยู่โพธ์ิ อธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนั้น ให้ตัดเพลงออก โดยตัดจังหวะออก แต่ไม่ได้ตัดรํา 
 

โน้ตไทยแสดงทํานองเพลงระบําศรีวิชัยเก่า 
สองช้ัน 

-ฟฟฟ -ร-ด ลดรฟ -ซรฟ -ฟซล -ร-ฟ -ฟซล -ด-ร 
-ฟฟฟ -ร-ด ลดรฟ -ซรฟ -ฟซล -ร-ฟ -ฟซล -ด-ร 
---- -ฟ-ร -ฟ-ร -ฟ-ร -ฟฟฟ -ร-ด ลดรฟ -ซรฟ 

-ฟซล -ร-ฟ -ฟซล -ด-ร -ฟฟฟ -ร-ด ลดรฟ -ซรฟ 
-ฟซล -ร-ฟ -ฟซล -ด-ร ---- -ฟ-ร -ฟ-ร -ฟ-ร 
---ล --ดร --ฟร ดล-- -ฟ-ซ -ล-ซ ฟร-ฟ -ลดร 
---- ฟ-ร -ฟ-ร -ฟ-ร ---ล --ดร --ฟร ดล-- 
-ฟ-ซ -ล-ซ ฟร-ฟ -ลดร ---- ฟ-ร -ฟ-ร -ฟ-ร 
ซ-ล -ด-ร -ฟ-ร -ฟ-ร -ล-ซ -ฟ-ร -ฟ-ร -ฟ-ร 
---ล --ดร --ฟร ดล-- -ร-ด -ล-ซ ฟร-ฟ -ซ-ฟ 
---- -ซ-ฟ -ซ-ฟ -ซ-ฟ     

(ทํานองสองช้ันบรรเลงท้ังส้ิน 6 เที่ยว ทั้งนี้ฆ้องสามใบอันประกอบด้วยเสียง ซอล ฟา เร ได้ทําหน้าที่เคาะสอกแทรกในทํานองย้ําท้ายวรรคดังท่ีขีดเส้นใต้) 
ชั้นเดียว 

---ฟ -ซ-ฟ ---ฟ -ซ-ฟ ---ฟ -ซ-ฟ -ซ-ฟ -ร-ด 
---ฟ -ซ-ฟ -ซ-ฟ -ร-ด -ฟ-ด -ร-ฟ -ซ-ฟ -ร-ด 
---ฟ -ซ-ฟ -ซ-ฟ -ร-ด -ฟ-ด -ร-ฟ -ซ-ฟ -ร-ด 
---ฟ -ซ-ฟ -ซ-ฟ -ร-ด ---ฟ -ซ-ฟ -ซ-ฟ -ร-ด 
-ลซฟ -ร-ฟ -ลซฟ -ร-ด -ลซฟ -ร-ฟ -ลซฟ -ร-ด 

 
ข้อควรสังเกต ทํานองเพลงดนตรีนี้ เม่ือขณะเป็นส่วนหนึ่งในเพลงระบําไกรลาสสําเริง ถูกบรรเลงด้วยอัตราจังหวะชั้นเดียวทั้งส้ิน แต่เมื่อ

นํามาเป็นดนตรีสําหรับระบําศรีวิชัยเก่า ได้ถูกปรับอัตราจังหวะเป็นสองชั้นขึ้นเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งเปล่ียนจังหวะหน้าทับเป็นหน้าทับแขกแทน

หน้าทับสองไม้อย่างเดิมอีกด้วย 
โน้ตไทยแสดงทํานองเพลงระบําศรีวิชัยใหม่ 

สองช้ัน 
---- -ร-ฟ -ด-ร -ฟ-- -ฟซล -ดํ-รํ -ฟํ-รํ -ฟํ-รํ 
---- -ดํ-ล -ดํ-รํ -ฟํ-รํ -ล-ซ -ฟ-ร -ฟ-ล ซฟ-ซ 
---- ---ด ---- ---ซ ---ฟ -ซ-ด -ซ-ฟ ซฟซซ 
---- ---ด ---ร ---ฟ --ซฟ -ซ-ล -ดํ-ล -ดํ-ล 
---- -ดํ-ล -ดํ-ซ -ฟ-ร -ฟ-ร -ฟ-ร -ด-ร ดรดด 
---- -ด-ล --ดลฺ ดลฺดด ---ลฺ ดลฺดด -ลฺดด -ดฺดด 

(ทํานองสองช้ัน บรรเลงท้ังส้ิน 4 เที่ยว บรรเลงเร่งความเร็วขึ้นเร่ือยๆในแต่ละเที่ยว) 
ชั้นเดียว 1 

---ด -ร-ฟ ซฟซล -ดํ-ล -ดํ-ล -ซ-ล -ดํ-รํ -ดํดํดํ 
---รํ -ดํ-ล -ซ-ล ซฟ-ซ -ฟ-ร -ฟ-ร -ด-ร 

(-ด-ร 
-ดดด 
-ฟ-ฟ) 

บรรเลงสองเที่ยว เที่ยว2 เปลี่ยนสองห้องสุดท้ายเป็น /-ด-ร/-ฟ-ฟ/ 
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สร้อย 
---- ---ดํ ---- -ลซฟ ---- ---ดํ ---- -ซ-ฟ 
-ดํ-ดํ -ดํ-ดํ -ฟซล -ซ-ฟ -ฟซล -ฟ-ซ -ฟซล -ซ-ฟ 

ชั้นเดียว 2 
---รํ -ดํ-รํ ---ฟํ -ดํ-รํ -ดํ-ล -ดํ-ล -ซ-ล ซฟ-ซ 
---ซ ---ซ --ฟร -ด-ซ -ฟ-ร -ฟ-ร -ด-ร 

(-ด-ร 
-ด-ด 
-ฟ-ฟ) 

บรรเลงสองเที่ยว เที่ยว2 เปล่ียนสองห้องสุดท้ายเป็น /-ด-ร/-ฟ-ฟ/ 
สร้อย 

---- ---ดํ ---- -ลซฟ ---- ---ดํ ---- -ซ-ฟ 
-ดํ-ดํ -ดํ-ดํ -ฟซล -ซ-ฟ -ฟซล -ฟ-ซ -ฟซล -ซ-ฟ 

(ทํานองชั้นเดียวนี้ บรรเลงจนจบทั้งสองท่อนแล้ววนกลับมาบรรเลงซ้ําอีกคร้ังหน่ึง) 
ทํานองทอดลงจบ 
/---ด/---ร/---ฟ/ 

ทั้งน้ี ฆ้องสามใบในรูปแบบการผสมวงเพื่อบรรเลงประกอบระบําศรีวิชัยเก่าได้ถูกตัดทอนหน้าที่ออกเพราะไม่มีทํานองยํ้าท้ายวรรคให้

เคาะเน้นเสียงอย่างศรีวิชัยเก่าอีกต่อไป โดยรูปแบบการผสมวงท่ีใช้ฆ้องเสียง ฟา เร ซอล เป็นแต่นํามาต้ังให้ครบตามระเบียบการผสมวงของวงดนตรี

ประกอบระบําศรีวิชัยเท่านั้น ปัจจุบันเม่ือบรรเลงระบําศรีวิชัยใหม่บางคร้ังไม่เคาะ บางคร้ังเคาะลงตามลูกตกในห้องที่มีเสียงสามเสียงนั้นหรือ ตัด
หายออกไปจากวงก็มี นอกจากนี้วงดนตรีเฉพาะของระบําศรีวิชัยได้ถูกเปล่ียนมาทดแทนด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ปี่พาทย์ไม้นวม ปี่พาทย์เครื่องห้า ปี่

พาทย์เคร่ืองคู่ และป่ีพาทย์เคร่ืองใหญ่ แทนการใช้เคร่ืองดนตรีเฉพาะการผสมวงเพื่อเพลงระบําศรีวิชัยอย่างเก่า 
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องนี้ส่งผลต่อท่ารํา ผู้วิจัยจําเป็นต้องนํามาอ้างถึง ด้านเคร่ืองแต่งกาย รายนามผู้แสดง ผู้บรรเลงดนตรี 

การคัดเลือกนักแสดง ไม่ส่งผลต่อการสร้างรูปแบบท่า จึงไม่นําไม่กล่าวถึงในงานวิจยันี้  
ผลการวิเคราะห์ท่ารําที่แสดงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างทํานองดนตรี และท่ารํา ระบําศรีวิชยัเก่า 

-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/-ฟซล/-ร-ฟ/-ฟซล/-ด-ร/ 
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/-ฟซล/-ร-ฟ/ -ฟซล/ -ด-ร/ 
 ----/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ เฉพาะดนตรีเท่ียวที่ 1 เท่านั้นที่มีการบรรเลงทํานองข้างต้นส่วนนี้  
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/-ฟซล/-ร-ฟ/-ฟซล/-ด-ร/ 
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/-ฟซล/-ร-ฟ/ -ฟซล/ -ด-ร/ 
 ----/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
 -ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
1.สองฝ่ังออกเวทีเคล่ือนออกพร้อมกันทีละคู่เป็นเส้นเฉียงเข้ากลางเวทีโดยใช้คู่แรกเป็นศูนย์กลางด้วยท่าเดียวกันคือ ท่าผาลา เอียงศีรษะด้านมือล่าง 
ตบเท้าข้างเดียวกับมือที่ต้ังวงบน วิ่งซอยเท้าพร้อมตึงท้องแขนมือล่าง ก้าวเท้าไขว้กลับเอียง แล้วกระทุ้งเท้าหลังพร้อมเดาะท้องแขนมือล่างลักษณะ

หย่อน-ตึง ตามทํานองดนตรีท้ายวรรคเพลง  เป็นจํานวนสามคร้ัง เร่ิมทิศแรกให้สัมพันธ์กับการกระทุ้งเท้าท้ายวรรคดนตรีนั้น คือ กระทุ้งเท้าขวา 
ทิศต่อมากระทุ้งเท้าซ้าย และหมดท่าออกเวทีด้วยการกระทุ้งเท้าขวา ส้ินสุดกลายเป็นการแปรแถวปากพนังด้วยการที่คู่ในสุดกระจายตัวบีบเข้าคู่

นอกสุดถ่างออก เปิดออกสู่ด้านคนดู  ทิศทางของร่างกายผู้แสดงคือหน้าเสี้ยวทั้งหมด 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
 -ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
2.วิ่งสวนกับคู่ ไปด้านขวาของตนเอง หยิบจีบมือขวาดึงขึ้นเป็นวงบัวบาน มือซ้ายจีบคว่ําแขนตึง กระดกเส้ียวเท้าซ้าย วิ่งสวนกับคู่ ไปด้านซา้ยของ

ตนเอง หยิบจีบมือซ้ายดึงขึ้นเป็นวงบัวบาน มือขวาจีบควํ่าแขนตึงกระดกเส้ียวเท้าขวา ทําท่าคู่ชุดดังกล่าวในทิศทางหน้าอัดหันข้างให้คนดู  วางเท้า

ที่กระดกลงกับพ้ืนแล้วย่ําเท้าขวากระถดตัวไปขวาเล็กน้อย โยกตัวและศีรษะตัวตามทํานองท้ายวรรคดนตรี 
ซ-ล/-ด-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
3.วิ่งสวนกับคู่ ไปด้านขวาของตนเอง หยิบจีบมือขวาดึงขึ้นเป็นวงบัวบาน  มือซา้ยตั้งวงหน้า ลักษณะท่าเฉิดฉิน กระดกเสี้ยวเท้าซ้าย 
-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
4.วิ่งสวนกับคู่ ไปด้านซ้ายของตนเอง หยิบจีบมือซ้ายดึงขึ้นเป็นวงบัวบาน  มือขวาต้ังวงหน้า ลักษณะท่าเฉิดฉิน กระดกเสี้ยวเท้าขวา 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
5.วิ่งสวนกับคู่ ไปด้านขวาของตนเอง หยิบจีบมือขวาดึงขึ้นเป็นวงบัวบาน  มือซา้ยตั้งวงหน้า ลักษณะท่าเฉิดฉิน กระดกเสี้ยวเท้าซ้าย 
 -ร-ด/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ซ-ฟ/----/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/ หมดเที่ยวที่ 1 ของทํานองดนตรีสองช้ัน 
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6.วิ่งแปรแถวกลับมาหน้าอัดตรง การแปรแถวเป็นรูปหน้ากระดานสลับฟันปลา หยิบจีบมือซ้ายดึงขึ้นเป็นวงบัวบาน  มือขวาต้ังวงหน้า ลักษณะท่า

เฉิดฉิน กระดกเส้ียวเท้าขวา วางเท้าขวาท่ีกระดกลงกับพ้ืนแล้วย่ําเท้าขวากระถดตัวไปขวาเล็กน้อย โยกตัวและศีรษะตัวตามทํานองท้ายวรรคดนตรี  
เท่ากับการหมดเที่ยวท่ี 1 ของทํานองดนตรีสองช้ัน 
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/-ฟซล/-ร-ฟ/-ฟซล/-ด-ร/ 
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/-ฟซล/-ร-ฟ/ -ฟซล/ -ด-ร/ 
 ----/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
7. แทงมือขวาเป็นต้ังเป็นวงตะแคง  มือซ้ายลดวงลงระดับหน้าขา วางไว้ที่หน้าขาด้านขวา ย่อตัวจรดเท้าขวา กันเหลี่ยมขาออกเท่าลายท่าตัวพระ 
เอียงศีรษะทางซ้ายตรงข้ามกับวงที่ตะแคงนับเป็นคร้ังที่ 1 ของท่าน้ี แล้วทําท่าเช่นนี้ในทิศซ้ายเช่นกัน ทํากลับไปมา 2 ชุด ส้ินสุดที่ฝ่ังขวาเช่นการ

เร่ิมต้น นับเป็น 4 คร้ังสัมพันธ์กับดนตรีคร้ังละ4ห้องเพลง คร้ังสุดท้ายยักตัวตามทํานองดนตรีท้ายวรรค 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
 -ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
8.มือจีบคว่ํา หันตัวไปทางขวา ทรุดเข่าลงนั่งบนส้นเท้า เข่าขวาเหล่ือมสูงกว่าเข่าซ้าย ดึงจีบออกเป็นมือขวาต้ังวงตะแคงระดับไหล่ มือซ้ายวงระดับ
สะโพก ลักคอและขยับมือตามทํานองดนตรีท้ายวรรค 
---ล/--ดร/--ฟร/ ดล--/-ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/  
----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
9.มือจีบคว่ํา หมุนตัวไปทางซ้าย นั่งบนส้นเท้า เข่าซ้ายเหล่ือมสูงกว่าเข่าขวา ดึงจีบออกเป็นมือขวาต้ังวงตะแคงมือซ้ายต้ังวงระดับไหล่ มือขวาวง
ระดับสะโพก ลักคอและขยับมือตามทํานองดนตรีท้ายวรรค 
/ซ-ล/-ด-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
10. แบ่งเป็นสองทิศทางด้วยการทําทิศตรงข้ามกับคู่ของตนเอง ลุกขึ้นยืน ก้าวเท้าขวาเอียงซ้าย มือทั้งสองม้วนล่อแก้วระดับอก เท้าซ้ายลงส้นเท้า

ด้านข้าง มือขวาล่อแก้วแขนตึงด้านข้าง มือซ้ายล่อแก้ว ต้ังข้อมือระดับชายพก ผู้แสดงที่เป็นคู่กันทําเช่นเดียวกันในทิศทางตรงข้ามกัน 
-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
 -ร-ด/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ซ-ฟ/----/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/ หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่ 2   
11. ย่ําเท้าข้างที่ตรงกับมือล่อแก้วชายพกตามโน้ตท้ายวรรคแต่ละห้องเพลง กระถดตัวเคลื่อนที่ไปในทิศทางนั้นเพ่ือแลกท่ีกันกับคู่ของตนเอง พร้อม

ทั้งโยกตัวและศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรคดนตรีอีกด้วย หมดดนตรีสองชั้นเที่ยวที่ 2   
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/-ฟซล/-ร-ฟ/-ฟซล/-ด-ร/ 
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/-ฟซล/-ร-ฟ/ -ฟซล/ -ด-ร/ 
 ----/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
12.ม้วนมือล่อแก้วทั้งสองมือ สลับมือข้างที่เหยียดยาว กับข้างที่เคยอยู่ระดับชายพก และลักษณะเท้าก็เช่นกัน เปล่ียนมาลงส้นเท้าด้วยเท้าอีกข้าง 
แล้วย่ําเท้าข้างที่วางส้นนั้นลงเคล่ือนที่ออกจากคู่ตนเอง พร้อมท้ังโยกตัวและศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรคดนตรี 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
 -ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
13. ผู้แสดงใช้ท่าเดียวกันทั้งหมด ไม่มีการแยกเป็นสองกลุ่ม คือการม้วนมือล่อแก้วกลายเป็นมือตั้งวง(มือบนเท่านั้น)ลักษณะคล้ายการทําท่าเครือ

วัลย์พันไม้ที่ที่ชิดส้นมือเข้าด้วยกัน เร่ิมด้วยมือซ้ายอยู่บนก่อน และย่อกันเข่าจรดเท้าซ้าย แล้วทําเช่นเดียวกันด้วยมือขวาและเท้าขวา พร้อมทั้งโยก

ตัวและศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรค 
---ล/--ดร/--ฟร/ ดล--/-ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/  
----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
14. ทําซ้ําเช่นเดิมทุกประการกับท่าในข้อ 13  
/ซ-ล/-ด-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
*15.หันเข้าหาคู่ของตนเอง ลักษณะเหมือนเงาสะท้อนในกระจก ด้วยวิธีการเช่ือมท่าแบบการเอียงตามจีบคว่ําแล้วตึงแขนจีบหงายขึ้นอีกมือหนึ่งต้ัง

วงล่างอย่างท่าจีบส้ัน โขยกจรดปลายเท้าด้วยเท้าเดียวกันกับมือที่ส่งยาวออกไปนั้น  
 
-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
*16.โขยกจรดเท้าเดิมซ้ํา แต่สะบัดจีบเป็นวงแขนตึงระดับเดิม มือที่เป็นวงล่างสะบัดพร้อมกันเป็นจีบชายพก 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
 -ร-ด/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ซ-ฟ/----/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/ หมดดนตรีสองช้ันเท่ียวที่ 3 
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*17.ทําท่าที่15และ16ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วแล้วส้ินสุดที่การเป็นลักษณะท่า15คือท่าจีบส้ันพร้อมทั้งโยกตัวและศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรค 
หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่3  
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/ 
18.เปล่ียนมือที่ต้องการให้เป็นมือยาวในท่าจีบส้ันเป็นอีกมือหนึ่ง สลับกันกับท่า 15  ลักษณะเหมือนเงาสะท้อนในกระจกอย่างเดิม 
/-ฟซล/-ร-ฟ/-ฟซล/-ด-ร/ 
19.เหมือนท่า 16 ทุกประการแต่มีการกลับทุกส่วนของร่างกายจากซ้ายเป็นขวา ขวาเป็นซ้ายทั้งหมด 
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/-ฟซล/-ร-ฟ/ -ฟซล/ -ด-ร/ 
 ----/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
*20. เหมือนวิธีการทําท่าลักษณะที่*17.คือทําท่าที่15และ16ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วแล้วส้ินสุดที่การเป็นลักษณะท่า15คือท่าจีบส้ันพร้อมทั้งโยกตัว

และศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรค (มือที่เป็นจีบส่งยาวออกไปนั้นคือทิศด้านในของเวที) 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
21.ผู้แสดงทุกคนจีบส่งหลังทั้งสองมือ ย่ําเท้าแปรแถวยุบรวมกันเป็นแถวตอนแถวเดียวหันหลังให้ผู้ชม 
-ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
22. ดึงจีบส่งหลังทั้งสองมือนั้นขึ้นต้ังเป็นวงหน้า รูปแบบแถวตอนเป็นเส้นตรงพอดี จีบปรกหน้าหน่ึงคร้ังแล้วต้ังวงหน้าอีกที พร้อมย่ํากระถดเท้าขวา

ขยับขึ้นหน้าทั้งแถวพร้อมท้ังโยกตัวและศีรษะตามทํานองยํ้าท้ายวรรค ในลักษณะหันหลังให้ผู้ชม 
---ล/--ดร/--ฟร/ ดล--/-ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/  
----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
23.ผู้แสดงแทงวงลงหลังเป็นลักษณะท่ายูงฟ้อนหาง แล้วจีบปรกหน้าสองมือเพ่ือเชื่อมท่าสู่ท่าวงหน้าสองมือ พร้อมท้ังแปรแถวลักษณะน้ําพุจากคน

หัวแถวที่หันหน้าเข้าในเวทีย่ําเท้าเลี้ยวขวา คนที่สองยํ่าเท้าเลี้ยวซ้าย คนที่สามเล้ียวขวา คนที่ส่ีเล้ียวซ้าย สลับกันไปทั้งขบวน เพ่ือแยกผู้แสดงหัน

หน้าออกเป็นสองกลุ่มแถวตอน ซึ่งคาดสไบสีเขียว  กับสีแดง การแปรแถวนี้ทําโดยการย่ําเท้าเดิน และย่ํากระถดเท้าขวาขยับขึ้นหน้าพร้อมท้ังโยกตัว

และศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรคซึ่งทําเมื่อเป็นท่าวงหน้าสองมือแล้วเท่านั้น แบ่งเป็นสองบทบาทคือบทบาทขณะหนัหลังเป็นหนึ่งในเส้นน้ําพุพุ่ง 
บทบาทขณะหันหน้าหาผู้ชมแล้วเป็นหนึ่งในกลุ่มแถวตอนตามสีสไบของตนเอง 
/ซ-ล/-ด-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
24.เดินย่ําเท้าแทงวงลงเป็นท่ายูงฟ้อนหาง แยกแถวตอนสองสีสไบอย่างชัดเจน หันหน้าหาผู้ชม 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
25.เดินย่ําเท้า ดึงมือขึ้นต้ังวงหน้าสองมือ 
-ร-ด/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ซ-ฟ/----/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/ หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่ 4 
26.เดินย่ําเท้า จีบปรกหน้าสองมือ คลายออกเป็นวงหน้าสองมือ ย่ํากระถดขึ้นหน้าย้ําเท้าขวาเท้าเดียวพร้อมทั้งโยกตัวและศีรษะตามทํานองย้ําท้าย

วรรคหมดดนตรีสองชั้นเที่ยวที่ 4 
/-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/ 
27.ก้าวข้างเข้าทางทิศศูนย์กลางระหว่างสองกลุ่ม วาดมือลักษณะท่าปาดนางนอน ให้มือที่เป็นวงล่างตรงกับเท้าที่ก้าวข้าง อีกมือหนึ่งคว่ําวงลง

แขนงอ แล้ววิ่งตลบเข้าสู่ศูนย์กลางทั้งสองกลุ่ม 
/-ฟซล/-ร-ฟ/-ฟซล/-ด-ร/ 
28.ม้วนกลับหลังแยกออกจากกันแปรเป็นแถวหน้ากระดาน โดยก่ึงกลางเป็นจุดแบ่งสองกลุ่มสองสี มือในด้านทิศศูนย์กลางจีบควํ่าหย่อนแขนลงให้

ปลายจีบตรงกับระดับหัวเข่า อีกมือหนึ่งต้ังวงบน เท้าข้างเดียวกับมือจีบ จรดเท้าชิดตาตุ่ม ย่อตัวกันเข่า 
/-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/ 
29.สลับมือสลับเท้าในด้านทิศตรงศูนย์กลางจีบคว่ําหย่อนแขนลงให้ปลายจีบตรงกับระดับหัวเข่า อีกมือหนึ่งต้ังวงบน เท้าข้างเดียวกับมือจีบ จรดเท้า

ชิดตาตุ่ม ย่อตัวกันเข่า 
/-ฟซล/-ร-ฟ/-ฟซล/-ด-ร/ ----/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
30.สลับมือสลับเท้ากลับเข้าในด้านทิศศนูย์กลางจีบคว่ําหย่อนแขนลงให้ปลายจีบตรงกับระดับหัวเข่า อีกมือหนึ่งต้ังวงบน เท้าข้างเดียวกับมือจีบ 
จรดเท้าชิดตาตุ่ม ย่อตัวกันเข่าพร้อมทั้งโยกตัวและศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรค 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
31.สลับมือสลับเท้าในด้านทิศตรงข้ามศูนย์กลางจีบคว่ําหย่อนแขนลงให้ปลายจีบตรงกับระดับหัวเข่า อีกมือหนึ่งต้ังวงบน เท้าข้างเดียวกับมือจีบ 
จรดเท้าชิดตาตุ่ม ย่อตัวกันเข่า 
/-ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
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*17.ทําท่าที่15และ16ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วแล้วส้ินสุดที่การเป็นลักษณะท่า15คือท่าจีบส้ันพร้อมทั้งโยกตัวและศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรค 
หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่3  
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/ 
18.เปล่ียนมือท่ีต้องการให้เป็นมือยาวในท่าจีบส้ันเป็นอีกมือหนึ่ง สลับกันกับท่า 15  ลักษณะเหมือนเงาสะท้อนในกระจกอย่างเดิม 
/-ฟซล/-ร-ฟ/-ฟซล/-ด-ร/ 
19.เหมือนท่า 16 ทุกประการแต่มีการกลับทุกส่วนของร่างกายจากซ้ายเป็นขวา ขวาเป็นซ้ายทั้งหมด 
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/-ฟซล/-ร-ฟ/ -ฟซล/ -ด-ร/ 
 ----/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
*20. เหมือนวิธีการทําท่าลักษณะที่*17.คือทําท่าที่15และ16ต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วแล้วส้ินสุดที่การเป็นลักษณะท่า15คือท่าจีบส้ันพร้อมทั้งโยกตัว

และศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรค (มือที่เป็นจีบส่งยาวออกไปนั้นคือทิศด้านในของเวที) 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
21.ผู้แสดงทุกคนจีบส่งหลังท้ังสองมือ ย่ําเท้าแปรแถวยุบรวมกันเป็นแถวตอนแถวเดียวหันหลังให้ผู้ชม 
-ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
22. ดึงจีบส่งหลังทั้งสองมือนั้นขึ้นต้ังเป็นวงหน้า รูปแบบแถวตอนเป็นเส้นตรงพอดี จีบปรกหน้าหน่ึงคร้ังแล้วต้ังวงหน้าอีกที พร้อมย่ํากระถดเท้าขวา

ขยับขึ้นหน้าทั้งแถวพร้อมท้ังโยกตัวและศีรษะตามทํานองยํ้าท้ายวรรค ในลักษณะหันหลังให้ผู้ชม 
---ล/--ดร/--ฟร/ ดล--/-ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/  
----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
23.ผู้แสดงแทงวงลงหลังเป็นลักษณะท่ายูงฟ้อนหาง แล้วจีบปรกหน้าสองมือเพ่ือเชื่อมท่าสู่ท่าวงหน้าสองมือ พร้อมทั้งแปรแถวลักษณะน้ําพุจากคน

หัวแถวที่หันหน้าเข้าในเวทีย่ําเท้าเล้ียวขวา คนที่สองยํ่าเท้าเล้ียวซ้าย คนที่สามเล้ียวขวา คนที่ส่ีเล้ียวซ้าย สลับกันไปท้ังขบวน เพ่ือแยกผู้แสดงหัน

หน้าออกเป็นสองกลุ่มแถวตอน ซึ่งคาดสไบสีเขียว  กับสีแดง การแปรแถวนี้ทําโดยการย่ําเท้าเดิน และย่ํากระถดเท้าขวาขยับขึ้นหน้าพร้อมทั้งโยกตัว

และศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรคซึ่งทําเมื่อเป็นท่าวงหน้าสองมือแล้วเท่านั้น แบ่งเป็นสองบทบาทคือบทบาทขณะหนัหลังเป็นหนึ่งในเส้นน้ําพุพุ่ง 
บทบาทขณะหันหน้าหาผู้ชมแล้วเป็นหนึ่งในกลุ่มแถวตอนตามสีสไบของตนเอง 
/ซ-ล/-ด-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
24.เดินย่ําเท้าแทงวงลงเป็นท่ายูงฟ้อนหาง แยกแถวตอนสองสีสไบอย่างชัดเจน หันหน้าหาผู้ชม 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
25.เดินย่ําเท้า ดึงมือขึ้นต้ังวงหน้าสองมือ 
-ร-ด/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ซ-ฟ/----/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/ หมดดนตรีสองช้ันเท่ียวที่ 4 
26.เดินย่ําเท้า จีบปรกหน้าสองมือ คลายออกเป็นวงหน้าสองมือ ย่ํากระถดขึ้นหน้าย้ําเท้าขวาเท้าเดียวพร้อมทั้งโยกตัวและศีรษะตามทํานองย้ําท้าย

วรรคหมดดนตรีสองชั้นเที่ยวที่ 4 
/-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/ 
27.ก้าวข้างเข้าทางทิศศูนย์กลางระหว่างสองกลุ่ม วาดมือลักษณะท่าปาดนางนอน ให้มือที่เป็นวงล่างตรงกับเท้าที่ก้าวข้าง อีกมือหนึ่งคว่ําวงลง

แขนงอ แล้ววิ่งตลบเข้าสู่ศูนย์กลางทั้งสองกลุ่ม 
/-ฟซล/-ร-ฟ/-ฟซล/-ด-ร/ 
28.ม้วนกลับหลังแยกออกจากกันแปรเป็นแถวหน้ากระดาน โดยก่ึงกลางเป็นจุดแบ่งสองกลุ่มสองสี มือในด้านทิศศูนย์กลางจีบคว่ําหย่อนแขนลงให้

ปลายจีบตรงกับระดับหัวเข่า อีกมือหนึ่งต้ังวงบน เท้าข้างเดียวกับมือจีบ จรดเท้าชิดตาตุ่ม ย่อตัวกันเข่า 
/-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/ 
29.สลับมือสลับเท้าในด้านทิศตรงศูนย์กลางจีบควํ่าหย่อนแขนลงให้ปลายจีบตรงกับระดับหัวเข่า อีกมือหนึ่งต้ังวงบน เท้าข้างเดียวกับมือจีบ จรดเท้า

ชิดตาตุ่ม ย่อตัวกันเข่า 
/-ฟซล/-ร-ฟ/-ฟซล/-ด-ร/ ----/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
30.สลับมือสลับเท้ากลับเข้าในด้านทิศศนูย์กลางจีบควํ่าหย่อนแขนลงให้ปลายจีบตรงกับระดับหัวเข่า อีกมือหนึ่งต้ังวงบน เท้าข้างเดียวกับมือจีบ 
จรดเท้าชิดตาตุ่ม ย่อตัวกันเข่าพร้อมท้ังโยกตัวและศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรค 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
31.สลับมือสลับเท้าในด้านทิศตรงข้ามศูนย์กลางจีบควํ่าหย่อนแขนลงให้ปลายจีบตรงกับระดับหัวเข่า อีกมือหนึ่งต้ังวงบน เท้าข้างเดียวกับมือจีบ 
จรดเท้าชิดตาตุ่ม ย่อตัวกันเข่า 
/-ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
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32.สลับมือสลับเท้ากลับเข้าในด้านทิศศนูย์กลางจีบควํ่าหย่อนแขนลงให้ปลายจีบตรงกับระดับหัวเข่า อีกมือหนึ่งต้ังวงบน เท้าข้างเดียวกับมือจีบ 
จรดเท้าชิดตาตุ่ม ย่อตัวกันเข่าพร้อมท้ังโยกตัวและศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรค 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
33.สลับมือสลับเท้าในด้านทิศตรงข้ามศูนย์กลางจีบควํ่าหย่อนแขนลงให้ปลายจีบตรงกับระดับหัวเข่า อีกมือหนึ่งต้ังวงบน เท้าข้างเดียวกับมือจีบ 
จรดเท้าชิดตาตุ่ม ย่อตัวกันเข่า 
/-ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
34.สลับมือสลับเท้ากลับเข้าในด้านทิศศนูย์กลางจีบควํ่าหย่อนแขนลงให้ปลายจีบตรงกับระดับหัวเข่า อีกมือหนึ่งต้ังวงบน เท้าข้างเดียวกับมือจีบ 
จรดเท้าชิดตาตุ่ม ย่อตัวกันเข่าพร้อมท้ังโยกตัวและศีรษะตามทํานองย้ําท้ายวรรค 
/ซ-ล/-ด-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
35.ปาดนางนอนเข้าสู่ศูนย์กลางอีกคร้ัง ให้มือท่ีเป็นวงล่างตรงกับเท้าที่ก้าวข้าง อีกมือหนึ่งคว่ําวงลงแขนงอ แต่ไม่วิ่งตลบ ใช้การเบี่ยงตัวสาวจีบคว่ํา

แขนตึงในทิศศูนย์กลาง อีกมือหนึ่งซึ่งเป็นทิศตรงข้างศูนยก์ลางตั้งวงบน เท้าที่ตรงกับวงบนนั้นเหน่ียวผ้านุ่งลักษณะการเด่ียวขาของตัวนางแต่ไม่จง

ใจให้รวบชายผ้าด้วยเท้าอย่างชัดเจนนักคล้ายท่าขึ้นม้าก็ว่าได้ 
/-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
36.โยกตัวและศีรษะ พร้อมเดาะท้องแขนท่ีจีบควํ่า ในขณะที่เด่ียวขา *ใช้จังหวะใหญ่ ไม่ใช่การเน้นจังหวะย่อยหรือย้ําดนตรีท้ายวรรค 
/-ร-ด/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ซ-ฟ/----/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/ หมดดนตรีสองช้ันเท่ียวที่ 5 
37.โยกตัวและศีรษะ พร้อมเดาะท้องแขนท่ีจีบควํ่า ในขณะที่เด่ียวขา *ใช้จังหวะใหญ่ ไม่ใช่การเน้นจังหวะย่อยแต่ โยกย้ําดนตรีท้ายวรรคในวรรค

หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่5 
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/-ฟซล/-ร-ฟ/ -ฟซล/ -ด-ร/ 
38.ผู้แสดงทั้งหมดทําท่าเดียวกันไม่แยกกลุ่มท่า ด้วยการสอดสร้อยม้วนตัวจากด้านซ้ายตลบหลัง(มือขวาเป็นวงบน มือซ้ายจีบชายพก เมือหันหน้ามา

ด้านขวาทั้งหมดแล้ว ดึงจีบชายพกขึ้นเป็นวงบัวบาน มือขวาลดวงบนลงเป็นวงล่าง ลักษณะท่าบัวชูฝัก ยกเท้าขวาขึ้นเด่ียวขา หันหน้าเสี้ยวทั้งหมด 
-ฟฟฟ/-ร-ด/ลดรฟ/-ซรฟ/ 
-ฟซล/-ร-ฟ/ -ฟซล/ -ด-ร/----/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
39.โยกยักตัวโดยข้างท่าจากลักษณะท่า 38.ด้วยการใช้จังหวะใหญ่ แต่ท้ายวรรคดนตรีมีการโยกย้ําดนตรี 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
40.ปรับรูปขบวนเปน็การเดินวงกลม ด้วยการวางเท้าลงเดินย่ําปรับรูปขบวน มือซ้ายที่เคยตั้งวงบวับานม้วนมือล่อแก้วต้ังระดับอก มือซ้ายยกขึ้นเป็น

ล่อแก้วบัวบาน หรือท่าเฉิดฉินด้วยมือล่อแก้วนั่นเอง   
/-ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/----/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
41. ระหว่างการเดินย่ําเคล่ือนที่นั้น ม้วนมือล่อแก้วเฉิดฉินสลับด้านกันมาเป็นแก้วบัวบานที่ฝั่งขวาหนึ่งคร้ัง แล้วม้วนกลับเป็นฝ่ังซ้ายอย่างเดิม แต่
โยกย้ําดนตรีด้วยการย่ํากระถดเท้าขวาเคล่ือนที่ไปข้างหน้าในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา  
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
42. ก้าวเท้าซ้าย ตามด้วยเท้าขวาเข้าหันเข้าหากลางวงกลม พร้อมโน้มตัวเล็กน้อยจีบปรกข้างสองมือแล้วส้ินสุดที่ม้วนออกเป็นวงกลางร่วมกับการ

กระดกหลังด้วยเท้าซ้าย 
/-ฟ-ซ/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ลดร/----/ 
43. ผู้แสดงเบี่ยงตัวออกทางขวาของตนเองก้าวข้างด้วยเท้าขวา ยุบตัวแล้วกระดกเส้ียวด้วยเท้าซ้าย พร้อมกับการที่มือขวาดึงจีบปรกหน้า มือซ้าย
จีบส่งหลัง 
/ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
44. ปฏิบัติอย่างท่า 42. ทุกประการ คือก้าวเท้าซ้าย ตามด้วยเท้าขวาเข้าหันเข้าหากลางวงกลม พร้อมโน้มตัวเล็กน้อยจีบปรกข้างสองมือแล้วส้ินสุด

ที่ม้วนออกเป็นวงกลางร่วมกับการกระดกหลังด้วยเท้าซ้าย 
/ซ-ล/-ด-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
45.ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่า 43. ผู้แสดงเบี่ยงตัวออกทางขวาของตนเองก้าวข้างด้วยเท้าขวา ยุบตัวแล้วกระดกเส้ียวด้วยเท้าซ้าย พร้อมกับการท่ีมือ

ขวาดึงจีบปรกหน้า มือซ้ายจีบส่งหลัง 
/-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/ 
46. ปฏิบัติอย่างท่า 42.และ44. ทุกประการ คือก้าวเท้าซ้าย ตามด้วยเท้าขวาเข้าหันเข้าหากลางวงกลม พร้อมโน้มตัวเล็กน้อยจีบปรกข้างสองมือ

แล้วส้ินสุดที่ม้วนออกเป็นวงกลางร่วมกับการกระดกหลังด้วยเท้าซ้าย 
/---ล/--ดร/--ฟร/ดล--/ 
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47.ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่า 43.และ45. ผู้แสดงเบี่ยงตัวออกทางขวาของตนเองก้าวข้างด้วยเท้าขวา ยุบตัวแล้วกระดกเส้ียวด้วยเท้าซ้าย พร้อมกับการ

ที่มือขวาดึงจีบปรกหน้า มือซ้ายจีบส่งหลัง 
/-ร-ด/-ล-ซ/ฟร-ฟ/-ซ-ฟ/----/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/ หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่ 6 
48.ค้างท่าของการใช้มือไว้อย่างเดิม แต่ก้าวย่ําลงน้ําหนักด้วยเท้าขวาโยกย้ําดนตรีท้ายวรรคสองชั้นเที่ยวที่6 เคล่ือนที่ไปตามวงกลมทวนเขม็นาฬิกา 
ชั้นเดียว 
---ฟ/-ซ-ฟ/---ฟ/-ซ-ฟ/---ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ร-ด/  
---ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ร-ด/-ฟ-ด/-ร-ฟ/-ซ-ฟ/-ร-ด/  
---ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ร-ด/-ฟ-ด/-ร-ฟ/-ซ-ฟ/-ร-ด/  
49.คงรูปแบบการใช้มือเหมือนเดิม คือจีบปรกหน้าและจีบส่งหลัง ย่ําเท้าขวาแปรรูปแบบขบวนเปน็แถวเฉียง เพ่ือเข้าหลืบเวทีด้านซ้ายของผู้ชม 
---ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ร-ด/---ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ร-ด/  
-ลซฟ/-ร-ฟ/-ลซฟ/-ร-ด/-ลซฟ/-ร-ฟ/-ลซฟ/-ร-ด/ 
50.ม้วนตวัดมือล่อแก้วมือขวาระดับชายพก มือซ้ายเหยียดแก้วออกข้างตัวประมาณระดับวงกลางคล้ายท่ากรบนจํานวนสองคร้ัง ใช้จังหวะย่อย

ทั้งส้ิน แล้วผู้แสดงทั้งหมดก้าวหนักเท้าขวาตามด้วยไขว้เท้าซ้ายวิ่งซอยเท้าเข้าโรงด้วยการใช้มือลักษณะล่อแก้วดังกล่าว ยกเว้นผู้แสดงคนสุดท้ายที่

อยู่ปลายแถว ช้อนมือจีบหงายระดับอกแล้วกรายออกเป็นท่าพนมมือ วิ่งเข้าโรงเป็นคนสุดท้าย 
ผลการวิเคราะห์ท่ารํา ที่แสดงรูปแบบความสัมพันธ์ระหวา่งทํานองดนตรี และท่ารํา ระบําศรีวชิัยใหม่ 

/----/-ร-ฟ/-ด-ร/-ฟ--/ 
1.ท่าออก  หันตัวไปทางซ้าย มือทั้งสองจีบควํ่าระดับชายพก เอียงซ้าย ประเท้าขวาวิ่งมาด้านหน้า 
 
/-ฟซล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ฟํ-รํ/ 
/----/-ดํ-ล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ล/ซฟ-ซ/  
/----/---ด/----/---ซ/---ฟ/-ซ-ด/-ซ-ฟ/ซฟซซ/   
/----/---ด/---ร/---ฟ/--ซฟ/-ซ-ล/-ดํ-ล/-ดํ-ล/  
2.หันตัวไปทางขวา เท้าซ้ายก้าวข้าง เท้าขวาก้าวไขว้ กระทุ้งเท้าซ้ายด้านหลัง ย่อเข่า ม้วนมือปล่อยจีบ ต้ังวงระดับสะโพก กันศอก กระทายไหล่ขวา 
เอียงขวา ยืดยุบเข่าขยับเท้าและข้อมือ 5 คร้ัง จังหวะช้า 2 เร็ว 3 
หมุนตัวไปทางซ้าย มือจีบควํ่าม้วนมือปล่อยจีบเป็นวง และรําท่าเดียวกัน 
/----/-ดํ-ล/-ดํ-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/ดรดด/  
/----/-ด-ล/--ดลฺ/ดลฺดด/---ลฺ/ดลฺดด/-ลฺดด/-ดฺดด/หมดดนตรีสองช้ันเท่ียวที่1 
3.หันตัวไปทางขวา จังหวะก้าวเท้าเหมือนเดิม มือขวาจีบควํ่า ม้วนมือปล่อยจีบเป็นวง มือซ้ายจีบส่งหลัง กระทายไหล่ขวา ขยับเท้าและข้อมือขวา 
ยืดยุบ 7 คร้ัง จังหวะช้า 4 จังหวะเร็ว 3 หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่ 1 
/----/-ร-ฟ/-ด-ร/-ฟ--/-ฟซล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ฟํ-รํ/  
/----/-ดํ-ล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ล/ซฟ-ซ/  
4.หมุนตัวไปทางซ้าย ปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าในข้อ3. สลับมือวงและจีบ ยืดยุบจังหวะเดียวกัน 
/----/---ด/----/---ซ/  
5.เป็นท่าเข้าคู่  หันหน้าตรง ก้าวเท้าซ้าย มือซ้ายจีบควํ่า มือขวาแบหงาย เอียงซ้าย เปล่ียนเป็นมือซ้ายสอดจีบเป็นวงบัวบาน มือขวาจีบคว่ําแขนตึง

ด้านข้าง กระดกเท้าขวา เอียงขวา (ผู้แสดงอีกคนที่เป็นคู่กัน ทําสลับด้านซ้าย-ขวาต่อกัน) 
/---ฟ/-ซ-ด/-ซ-ฟ/ซฟซซ/ 
6.ก้าวเท้าขวา มือขวาจีบควํ่า มือซ้ายแบหงาย เอียงขวา เปล่ียนเป็นมือขวาสอดจีบเป็นวงบัวบาน มือซ้ายจีบคว่ําแขนตึงด้านข้าง กระดกเท้าซ้าย 
เอียงซ้าย (ผู้แสดงอีกคนที่เป็นคู่กัน ทําสลับด้านซ้าย-ขวาต่อกัน) 
/----/---ด/---ร/---ฟ/--ซฟ/-ซ-ล/-ดํ-ล/-ดํ-ล/  
7.เป็นท่าเข้าคู่ ก้าวเท้าซ้าย มือซ้ายสอดจีบ ปล่อยเป็นวงบัวบาน มือขวาเล่ือนวงมาเป็นวงหน้าแบบท่าเฉิดฉิน กระดกเท้าขวา เอียงขวา (ผู้แสดงอีก
คนที่เป็นคู่กัน ทําสลับด้านซ้าย-ขวาต่อกัน) 
/--ซฟ/-ซ-ล/-ดํ-ล/-ดํ-ล/  
8.ก้าวเท้าขวา มือขวาจีบควํ่าสอดจีบ ปล่อยเป็นวงบัวบาน มือซ้ายเล่ือนวงมาเป็นวงหน้าแบบท่าเฉิดฉิน กระดกเท้าซ้าย เอียงซ้าย (ผู้แสดงอีกคนที่

เป็นคู่กัน ทําสลับด้านซ้าย-ขวาต่อกัน) 
/----/-ดํ-ล/-ดํ-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/ดรดด/  
9.วางเท้าซ้าย ขยับเท้าขวาและไหล่ตามจังหวะช้า 2 และเร็ว 3 (ผู้แสดงอีกคนที่เป็นคู่กัน ทําสลับด้านซ้าย-ขวาต่อกัน) 
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/----/-ด-ล/--ดลฺ/ดลฺดด/ 
10.ผู้แสดงทั้งหมดปฎิบัติเหมือนกัน แทงมือขวาเป็นวงบนปดัปลายมือมาข้างหน้าลักษณะวงตะแคง กันศอก มือซ้ายวงระดับสะโพก จรดเท้าขวา  
/---ลฺ/ดลฺดด/-ลฺดด/-ดฺดด/ หมดดนตรีสองชั้นเที่ยวที่ 2 
11.แทงมือซ้ายเป็นวงบนปัดปลายมือมาข้างหน้าลักษณะวงตะแคง กันศอก จรดเท้าซ้าย หมดดนตรีสองช้ันเท่ียวที่ 2 
/----/-ร-ฟ/-ด-ร/-ฟ--/  
12.แทงมือขวาเป็นวงบนปัดปลายมือมาข้างหน้าลักษณะวงตะแคง กันศอก มือซ้ายวงระดับสะโพก จรดเท้าขวา 
/-ฟซล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ฟํ-รํ/ 
/----/-ดํ-ล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ล/ซฟ-ซ/  
13.แทงมือซ้ายเป็นวงบนปัดปลายมือมาข้างหน้าลักษณะวงตะแคง กันศอก มือซ้ายวงระดับสะโพก จรดเท้าซ้าย ขยับมือตามจังหวะลักคอ (ขยับมือ

ลักคอ ในการวางท่าลักษณะนี้เพียงด้านเดียวคือเมื่อปฏิบติัด้านมือซ้ายเป็นวงเท่านั้น) 
/----/---ด/----/---ซ/---ฟ/-ซ-ด/-ซ-ฟ/ซฟซซ/   
/----/---ด/---ร/---ฟ/--ซฟ/-ซ-ล/-ดํ-ล/-ดํ-ล/  
14.หันตัวไปทางขวา จีบควํ่าสองมือ ทรุดเข่าลงนั่งบนส้นเท้า เข่าขวาเหล่ือมสูงกว่าเข่าซ้าย แหวกจีบทิ้งลงข้างตัวแล้วมือขวาต้ังวงระดับไหล่ มือซ้าย
วงระดับสะโพก ลักคอและขยับมือตามจังหวะ 
/----/-ดํ-ล/-ดํ-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/ดรดด/  
/----/-ด-ล/--ดลฺ/ดลฺดด/---ลฺ/ดลฺดด/-ลฺดด/-ดฺดด/หมดดนตรีสองช้ันเท่ียวที่ 3 
15.จีบคว่ําสองมือ หมุนตัวไปทางซ้าย นั่งบนส้นเท้า เข่าซา้ยเหล่ือมสูงกว่าเข่าขวา แหวกจีบทิ้งลงข้างตัวแล้วมือซ้ายตั้งวงระดับไหล่ มือขวาวงระดับ
สะโพก ลักคอและขยับมือตามจังหวะ หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่ 3 
/----/-ร-ฟ/-ด-ร/-ฟ--/-ฟซล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ฟํ-รํ/  
/----/-ดํ-ล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ล/ซฟ-ซ/  
/----/---ด/----/---ซ/---ฟ/-ซ-ด/-ซ-ฟ/ซฟซซ/   
16.ลุกขึ้นยืนเป็นการปฏิบัติท่าเข้าคู่ ก้าวเท้าขวาเอียงซ้าย มือท้ังสองจีบล่อแก้วระดับอก เท้าซ้ายลงส้นเท้าด้านข้าง มือขวาล่อแก้วแขนตึงด้านข้าง 
มือซ้ายล่อแก้ว ต้ังข้อมือระดับชายพก (ผู้แสดงอีกคนที่เป็นคู่กัน ทําสลับด้านซ้าย-ขวาต่อกัน) ก้าวย่ําตามจังหวะ ลักคอ ขยับมือเดาะท้องแขน

เล็กน้อยในมือที่เหยียดแก้วออก แลกที่กันระหว่างคู่ของตนเอง โน้ตที่ขีดเส้นคือการย่ํา ย้ําจังหวะย่อย นอกนั้นคือการใช้จังหวะใหญ่ทั้งส้ิน 
/----/---ด/---ร/---ฟ/--ซฟ/-ซ-ล/-ดํ-ล/-ดํ-ล/  
/----/-ดํ-ล/-ดํ-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/ดรดด/  
/----/-ด-ล/--ดลฺ/ดลฺดด/---ลฺ/ดลฺดด/-ลฺดด/-ดฺดด/ หมดดนตรีสองช้ันเท่ียวที่ 4 
17.ก้าวเท้าซ้ายเอียงขวา มือทั้งสองจีบล่อแก้วระดับอก 
เท้าขวาลงส้นเท้าด้านข้าง มือซ้ายล่อแก้วแขนตึงด้านข้าง มือขวาล่อแก้ว ต้ังข้อมือระดับชายพก (ผู้แสดงอีกคนที่เป็นคู่กัน ทําสลับด้านซ้าย-ขวาต่อ
กัน) ก้าวย่ําตามจังหวะ ลักคอ ขยับมือเดาะท้องแขนเล็กน้อยในมือที่เหยียดแก้วออก แลกท่ีกันระหว่างคู่ของตนเอง โน้ตที่ขีดเส้นคือการย่ํา ย้ํา
จังหวะย่อย นอกนั้นคือการใช้จังหวะใหญ่ทั้งส้ิน หมดดนตรีสองช้ันเท่ียวที่ 4 
เข้าสู่ช่วงดนตรีชั้นเดียว 
/---ด/-ร-ฟ/ซฟซล/-ดํ-ล/-ดํ-ล/-ซ-ล/-ดํ-รํ/-ดํดํดํ/   
18..ผู้แสดงปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งหมด หันด้านซ้าย ถอนเท้าซ้าย มือซ้ายควํ่าข้อมือกดน้ิวกลางลง แขนตึงระดับไหล่ มือขวาต้ังข้อมือเข้าหาตัวระดับ

ไหล่ซ้ายกดนิ้วกลางลง ตวัดเท้าขวา แล้วเขย่งเท้าทั้งสอง วิง่หมุนรอบตัวเองไปทางขวาพร้อมกระดิกนิ้วกลาง หันมาหน้าอัดตรงแล้วยืดยุบ 
/---รํ/-ดํ-ล/-ซ-ล/ซฟ-ซ/ 
19.ก้าวเท้าซ้ายเอียงขวา มือทั้งสองจีบล่อแก้วระดับอก 
เท้าขวาลงส้นเท้าด้านข้าง มือซ้ายล่อแก้วแขนตึงด้านข้าง มือขวาล่อแก้ว ต้ังข้อมือระดับชายพก 
/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/-ดดด/ 
20.ก้าวเท้าขวาเอียงซ้าย มือทั้งสองจีบล่อแก้วระดับอก เท้าซ้ายลงส้นเท้าด้านข้าง มือขวาล่อแก้วแขนตึงด้านข้าง มือซ้ายล่อแก้ว ต้ังข้อมือระดับชาย

พก 
/---ด/-ร-ฟ/ซฟซล/-ดํ-ล/ 
21.ก้าวเท้าซ้ายเอียงขวา มือทั้งสองจีบล่อแก้วระดับอก 
เท้าขวาลงส้นเท้าด้านข้าง มือซ้ายล่อแก้วแขนตึงด้านข้าง มือขวาล่อแก้ว ต้ังข้อมือระดับชายพก(ท่าลักษณะนี้ทําเพียง 3 คร้ัง ให้ส้ินสุดที่ท่าเหยียด

แก้วฝ่ังซ้ายเท่านั้น) 
/-ดํ-ล/-ซ-ล/-ดํ-รํ/-ดํดํดํ/ 
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/----/-ด-ล/--ดลฺ/ดลฺดด/ 
10.ผู้แสดงทั้งหมดปฎิบัติเหมือนกัน แทงมือขวาเป็นวงบนปดัปลายมือมาข้างหน้าลักษณะวงตะแคง กันศอก มือซ้ายวงระดับสะโพก จรดเท้าขวา  
/---ลฺ/ดลฺดด/-ลฺดด/-ดฺดด/ หมดดนตรีสองชั้นเที่ยวที่ 2 
11.แทงมือซ้ายเป็นวงบนปัดปลายมือมาข้างหน้าลักษณะวงตะแคง กันศอก จรดเท้าซ้าย หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่ 2 
/----/-ร-ฟ/-ด-ร/-ฟ--/  
12.แทงมือขวาเป็นวงบนปัดปลายมือมาข้างหน้าลักษณะวงตะแคง กันศอก มือซ้ายวงระดับสะโพก จรดเท้าขวา 
/-ฟซล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ฟํ-รํ/ 
/----/-ดํ-ล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ล/ซฟ-ซ/  
13.แทงมือซ้ายเป็นวงบนปัดปลายมือมาข้างหน้าลักษณะวงตะแคง กันศอก มือซ้ายวงระดับสะโพก จรดเท้าซ้าย ขยับมือตามจังหวะลักคอ (ขยับมือ

ลักคอ ในการวางท่าลักษณะนี้เพียงด้านเดียวคือเมื่อปฏิบติัด้านมือซ้ายเป็นวงเท่านั้น) 
/----/---ด/----/---ซ/---ฟ/-ซ-ด/-ซ-ฟ/ซฟซซ/   
/----/---ด/---ร/---ฟ/--ซฟ/-ซ-ล/-ดํ-ล/-ดํ-ล/  
14.หันตัวไปทางขวา จีบคว่ําสองมือ ทรุดเข่าลงนั่งบนส้นเท้า เข่าขวาเหล่ือมสูงกว่าเข่าซ้าย แหวกจีบทิ้งลงข้างตัวแล้วมือขวาต้ังวงระดับไหล่ มือซ้าย
วงระดับสะโพก ลักคอและขยับมือตามจังหวะ 
/----/-ดํ-ล/-ดํ-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/ดรดด/  
/----/-ด-ล/--ดลฺ/ดลฺดด/---ลฺ/ดลฺดด/-ลฺดด/-ดฺดด/หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่ 3 
15.จีบคว่ําสองมือ หมุนตัวไปทางซ้าย นั่งบนส้นเท้า เข่าซา้ยเหล่ือมสูงกว่าเข่าขวา แหวกจีบทิ้งลงข้างตัวแล้วมือซ้ายตั้งวงระดับไหล่ มือขวาวงระดับ
สะโพก ลักคอและขยับมือตามจังหวะ หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่ 3 
/----/-ร-ฟ/-ด-ร/-ฟ--/-ฟซล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ฟํ-รํ/  
/----/-ดํ-ล/-ดํ-รํ/-ฟํ-รํ/-ล-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ล/ซฟ-ซ/  
/----/---ด/----/---ซ/---ฟ/-ซ-ด/-ซ-ฟ/ซฟซซ/   
16.ลุกขึ้นยืนเป็นการปฏิบัติท่าเข้าคู่ ก้าวเท้าขวาเอียงซ้าย มือทั้งสองจีบล่อแก้วระดับอก เท้าซ้ายลงส้นเท้าด้านข้าง มือขวาล่อแก้วแขนตึงด้านข้าง 
มือซ้ายล่อแก้ว ต้ังข้อมือระดับชายพก (ผู้แสดงอีกคนที่เป็นคู่กัน ทําสลับด้านซ้าย-ขวาต่อกัน) ก้าวย่ําตามจังหวะ ลักคอ ขยับมือเดาะท้องแขน

เล็กน้อยในมือที่เหยียดแก้วออก แลกที่กันระหว่างคู่ของตนเอง โน้ตที่ขีดเส้นคือการย่ํา ย้ําจังหวะย่อย นอกนั้นคือการใช้จังหวะใหญ่ทั้งส้ิน 
/----/---ด/---ร/---ฟ/--ซฟ/-ซ-ล/-ดํ-ล/-ดํ-ล/  
/----/-ดํ-ล/-ดํ-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/ดรดด/  
/----/-ด-ล/--ดลฺ/ดลฺดด/---ลฺ/ดลฺดด/-ลฺดด/-ดฺดด/ หมดดนตรีสองช้ันเที่ยวที่ 4 
17.ก้าวเท้าซ้ายเอียงขวา มือทั้งสองจีบล่อแก้วระดับอก 
เท้าขวาลงส้นเท้าด้านข้าง มือซ้ายล่อแก้วแขนตึงด้านข้าง มือขวาล่อแก้ว ต้ังข้อมือระดับชายพก (ผู้แสดงอีกคนที่เป็นคู่กัน ทําสลับด้านซ้าย-ขวาต่อ
กัน) ก้าวย่ําตามจังหวะ ลักคอ ขยับมือเดาะท้องแขนเล็กน้อยในมือที่เหยียดแก้วออก แลกท่ีกันระหว่างคู่ของตนเอง โน้ตที่ขีดเส้นคือการย่ํา ย้ํา
จังหวะย่อย นอกนั้นคือการใช้จังหวะใหญ่ทั้งส้ิน หมดดนตรีสองช้ันเท่ียวที่ 4 
เข้าสู่ช่วงดนตรีชั้นเดียว 
/---ด/-ร-ฟ/ซฟซล/-ดํ-ล/-ดํ-ล/-ซ-ล/-ดํ-รํ/-ดํดํดํ/   
18..ผู้แสดงปฏิบัติเช่นเดียวกันทั้งหมด หันด้านซ้าย ถอนเท้าซ้าย มือซ้ายควํ่าข้อมือกดน้ิวกลางลง แขนตึงระดับไหล่ มือขวาต้ังข้อมือเข้าหาตัวระดับ

ไหล่ซ้ายกดนิ้วกลางลง ตวัดเท้าขวา แล้วเขย่งเท้าทั้งสอง วิง่หมุนรอบตัวเองไปทางขวาพร้อมกระดิกนิ้วกลาง หันมาหน้าอัดตรงแล้วยืดยุบ 
/---รํ/-ดํ-ล/-ซ-ล/ซฟ-ซ/ 
19.ก้าวเท้าซ้ายเอียงขวา มือทั้งสองจีบล่อแก้วระดับอก 
เท้าขวาลงส้นเท้าด้านข้าง มือซ้ายล่อแก้วแขนตึงด้านข้าง มือขวาล่อแก้ว ต้ังข้อมือระดับชายพก 
/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/-ดดด/ 
20.ก้าวเท้าขวาเอียงซ้าย มือทั้งสองจีบล่อแก้วระดับอก เท้าซ้ายลงส้นเท้าด้านข้าง มือขวาล่อแก้วแขนตึงด้านข้าง มือซ้ายล่อแก้ว ต้ังข้อมือระดับชาย

พก 
/---ด/-ร-ฟ/ซฟซล/-ดํ-ล/ 
21.ก้าวเท้าซ้ายเอียงขวา มือทั้งสองจีบล่อแก้วระดับอก 
เท้าขวาลงส้นเท้าด้านข้าง มือซ้ายล่อแก้วแขนตึงด้านข้าง มือขวาล่อแก้ว ต้ังข้อมือระดับชายพก(ท่าลักษณะนี้ทําเพียง 3 คร้ัง ให้ส้ินสุดท่ีท่าเหยียด

แก้วฝ่ังซ้ายเท่านั้น) 
/-ดํ-ล/-ซ-ล/-ดํ-รํ/-ดํดํดํ/ 
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22.ก้าวเท้าขวา มือขวาคว่ําฝ่ามือกดน้ิวกลางลง  เหนือมือซ้ายที่หงายฝ่ามือกดน้ิวกลางขึ้นมา ฝ่ามือนั้นซ้อนแต่ห่างแยกกันเล้กน้อย กางศอกทั้งสอง

ระดับไหล่  
/---รํ/-ดํ-ล/-ซ-ล/ซฟ-ซ/ 
23.สลับมือซ้ายมาคว่ํา มือขวาหงาย  
/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/-ฟ-ฟ 
 
สร้อยชั้นเดียว 
/----/---ดํ/----/-ลซฟ/----/---ล/----/-ซ-ฟ/  
/-ดํ-ดํ/-ดํ-ดํ/-ฟซล/-ซ-ฟ/-ฟซล/-ฟ-ซ/-ฟซล/-ซ-ฟ/  
24.สลับมือขวามาคว่ํา มือซ้ายหงาย 
กดไหล่ซ้ายลักคอ กดไหล่ขวาลักคอ  กดกระดิกนิ้วกลาง รวมทั้งกระทุ้งจมูกเท้าซ้ายตามจังหวะ ในจังหวะใหญ่ แล้วย้ําจังหวะในจังหวะย่อยของท่อน

สร้อยชั้นเดียว 
ชั้นเดียวท่อน 2   
/---รํ/-ดํ-รํ/---ฟํ/-ดํ-รํ/-ดํ-ล/-ดํ-ล/-ซ-ล/ซฟ-ซ/   
/---ซ/---ซ/--ฟร/-ด-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/-ด-ด/  
25.ประสมเท้าชิดตึงเข่า ควํ่าทั้งสองมือระดับใต้คาง ขยับเท้าเคล่ือนไปทางซ้าย เอียงขวา พร้อมกับกระดิกปลายนิ้วมือไปด้วย(ผู้ที่แสดงเป็นคู่กัน

ปฏิบัติสลับทิศทางกนัเพ่ือเคล่ือนที่ด้วยฝ่าเท่าแลกท่ีกัน) พร้อมกับกระดิกปลายนิ้วมือไปด้วย 
/---รํ/-ดํ-รํ/---ฟํ/-ดํ-รํ/-ดํ-ล/-ดํ-ล/-ซ-ล/ซฟ-ซ/   
/---ซ/---ซ/--ฟร/-ด-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/-ฟ-ฟ/ 
26..ยุบยืด ประสมเท้าชิดตึงเข่า ควํ่าทั้งสองมือระดับใต้คาง ขยับเท้าเคล่ือนไปทางขวา เอียงซ้าย พร้อมกับกระดิกปลายนิ้วมือไปด้วย(ผู้ที่แสดงเป็นคู่

กันปฏิบัติสลับทิศทางกันเพ่ือเคล่ือนท่ีด้วยฝ่าเท่าแลกท่ีกันกลับคืนสู่ที่เดิมของตนเอง) พร้อมกับกระดิกปลายนิ้วมือไปด้วย กระทั่งกลับคืนสู่ที่เดิมของ

ตนเอง 
สร้อยชั้นเดียว 
/----/---ดํ/----/-ลซฟ/----/---ล/----/-ซ-ฟ/  
/-ดํ-ดํ/-ดํ-ดํ/-ฟซล/-ซ-ฟ/-ฟซล/-ฟ-ซ/-ฟซล/-ซ-ฟ/  
27.คว่ําทั้งสองฝ่ามือ โดยมือขวาอยู่บน 
กดไหล่ซ้ายลักคอ กดไหล่ขวาลักคอ  กดกระดิกนิ้วกลาง รวมทั้งกระทุ้งจมูกเท้าซ้ายตามจังหวะ ในจังหวะใหญ่ แล้วย้ําจังหวะในจังหวะย่อยของท่อน

สร้อยชั้นเดียว  
/---ด/-ร-ฟ/ซฟซล/-ดํ-ล/-ดํ-ล/-ซ-ล/-ดํ-รํ/-ดํดํดํ/ 
28..เคล่ือนท่ีรูปขบวนลักษณะวงกลม มือทั้งสองม้วนจีบล่อแก้ว ม้วนมือซ้ายตั้งแก้วระดับวงหน้า มือขวาต้ังแก้วระดับวงบัวบาน เดินย่ําเทา้ขวา-ซ้าย
สลับกันตามจังหวะ วนไปทางซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกา  
/---รํ/-ดํ-ล/-ซ-ล/ซฟ-ซ/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/-ดดด/  
29.เคล่ือนที่รูปขบวนลักษณะวงกลม มือทั้งสองม้วนจีบล่อแก้ว ม้วนมือขวาต้ังแก้วระดับวงหน้า มือซ้ายตั้งแก้วระดับวงบัวบาน เดินย่ําเท้าขวา-ซ้าย
สลับกันตามจังหวะ วนไปทางซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกา 
 
/---ด/-ร-ฟ/ซฟซล/-ดํ-ล/-ดํ-ล/-ซ-ล/-ดํ-รํ/-ดํดํดํ/ 
30.เคล่ือนที่รูปขบวนลักษณะวงกลม มือทั้งสองม้วนจีบล่อแก้ว ม้วนมือซ้ายตั้งแก้วระดับวงหน้า มือขวาต้ังแก้วระดับวงบัวบาน เดินย่ําเท้าขวา-ซ้าย
สลับกันตามจังหวะ วนไปทางซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกา  
/---รํ/-ดํ-ล/-ซ-ล/ซฟ-ซ/ 
31.เคล่ือนท่ีรูปขบวนลักษณะวงกลม มือท้ังสองม้วนจีบล่อแก้ว ม้วนมือขวาต้ังแก้วระดับวงหน้า มือซ้ายตั้งแก้วระดับวงบัวบาน เดินย่ําเท้าขวา-ซ้าย
สลับกันตามจังหวะ วนไปทางซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกา ในคร้ังน้ีทําอย่างรวบจังหวะให้เร็วขึ้นเพียง 4ห้องเพลง  
/-ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/-ฟ-ฟ/ 
32.เคล่ือนท่ีรูปขบวนลักษณะวงกลม มือทั้งสองม้วนจีบล่อแก้ว ม้วนมือซ้ายตั้งแก้วระดับวงหน้า มือขวาต้ังแก้วระดับวงบัวบาน เดินย่ําเท้าขวา-ซ้าย
สลับกันตามจังหวะ วนไปทางซ้ายหรือทวนเข็มนาฬิกา ในคร้ังน้ีทําอย่างรวบจังหวะให้เร็วขึ้นเพียง 4ห้องเพลง  
สร้อย  
/----/---ดํ/----/-ลซฟ/----/---ล/----/-ซ-ฟ/  
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/-ดํ-ดํ/-ดํ-ดํ/-ฟซล/-ซ-ฟ/-ฟซล/-ฟ-ซ/-ฟซล/-ซ-ฟ/  
33.เท้าขวาขึ้นหน้าย่ําย้ําเพ่ือกระถดตัวไปด้านหน้า ยักไหล่ลักคอ โดยค้างมือไว้อย่างเดิมจากท่า32. การย่ํากระถดตัวเคล่ือนไปเป็นวงกลมนี้ ลงเท้า

ขวาพร้อมโน้ตในจังหวะตกของทุกห้องเพลงของท่อนสร้อยชั้นเดียว 
/---รํ/-ดํ-รํ/---ฟํ/-ดํ-รํ/- 
34.มือท้ังสองจีบหงายเข้าตัวระดับอก 
ก้าวซ้าย ก้าวขวา กระดกเท้าซ้าย มือทั้งสองปล่อยจีบเป็นวงกลาง ก้มหน้าเล็กน้อย  
/-ดํ-ล/-ดํ-ล/-ซ-ล/ซฟ-ซ/ 
35.วางเท้าซ้าย ก้าวเท้าขวา หันไปทางขวา กระดกเท้าซ้ายพร้อมกับมือขวาจีบปรกหน้า มือซ้ายจีบส่งหลัง 
/---ซ/---ซ/--ฟร/-ด-ซ/                       -ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/-ด-ด/  
/---รํ/-ดํ-รํ/---ฟํ/-ดํ-รํ/                         -ดํ-ล/-ดํ-ล/-ซ-ล/ซฟ-ซ/   
/---ซ/---ซ/--ฟร/-ด-ซ/                        -ฟ-ร/-ฟ-ร/-ด-ร/-ฟ-ฟ/ 
36. ปฏิบัติท่า 34.ใน 4ห้องเพลงแรก แล้วปฏิบัติท่า 35. ใน 4ห้องเพลงหลัง สลับกันไปให้ต่อเนื่อง จนส้ินสุดที่การกระดกเท้าซ้ายพร้อมกับมือขวา

จีบปรกหน้า มือซ้ายจีบส่งหลัง  
/----/---ดํ/----/-ลซฟ/----/---ล/----/-ซ-ฟ/  
37.วางเท้าซ้ายลง เท้าขวาขึ้นหน้า ย่ําย้ําเพ่ือกระถดตัวไปด้านหน้า ยักไหล่ลักคอ โดยค้างมือไว้อย่างเดิมจากท่า35.คือมือขวาจีบปรกหน้า มือซ้าย
จีบส่งหลัง การยํ่ากระถดตัวเคล่ือนไปเป็นวงกลมนี้ ลงเท้าขวาพร้อมโน้ตในจังหวะตกของทุกห้องเพลงของท่อนสร้อยช้ันเดียว พร้อมทั้งคลายขบวน

จากวงกลมสู่แถวหน้ากระดานหันการเคล่ือนที่เข้าสู่หลืบขวาในทิศสายตาผู้ชม 
/-ดํ-ดํ/-ดํ-ดํ/-ฟซล/-ซ-ฟ/-ฟซล/-ฟ-ซ/-ฟซล/-ซ-ฟ/  
38.ผู้แสดงทั้งหมดม้วนมือล่อแก้วรวมมือระดับอกแล้วเหยียดมือล่อแก้วมือซ้ายออก มือล่อแก้วมือขวาเข้าในลําตัวระดับวงล่างหรือชายพก การยํ่า
กระถดเท้าขวา ยักตัวลักคอ ลงจังหวะท่ีสัมพันธ์พร้อมโน้ตในจังหวะตกของทุกห้องเพลง 
ทํานองเพ่ือทอดลงจบ  
/---ด/---ร/---ฟ/ 
39.ผู้แสดงคนสุดท้าย ก้าวเท้าขวา เอียงขวา มือจีบหงายระดับอก ก้าวเท้าซ้าย เอียงซ้าย พนมมือขึ้นระดับหน้าผาก แล้วลดพนมมือระดับอก ย่อตัว
แล้วยืดตัวขึ้น ยุบจังหวะว่ิงซอยเท้าเข้าเวที 
 

ผลข้อมูลความคิดเห็นท่ีได้จากเชี่ยวชาญนาฏศิลป์ที่สัมพันธ์กับโครงสร้างคําถามในการสัมภาษณ์ 
 
1.  ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุและคุณค่าท่ีทําให้กระบวนท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ไม่สูญหาย แล้วเกิดการสืบทอดท่ารําน้ีเป็น

เอกเทศ ไปพร้อมกับการเกิดและสืบทอดท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ 
อาจารย์อัจฉรา จันที การเป็นชุดการแสดงของบรมครู ที่ผู้ใดที่ได้รับการถ่ายทอดจะจดจําว่ามีความหมายทาง

ประวัติศาสตร์ และใช้เป็นเครื่องกล่าวอ้างถึงที่มาของระบําศรีวิชัยได้เป็นอย่างด ีผู้ที่ได้กระบวนท่า

จากแม่จะรู้สึกว่าตนเองได้รับสิ่งที่มีค่า 
ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดต้องมีความพิเศษเช่นได้รับคัดเลือกให้แสดง เพราะท่ารําไม่มีสอนในหลักสูตร 

อาจารย์เรวดี สายาคม ลักษณะลีลาของท่ารําที่มีความพิเศษ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของครู  
อาจารย์นพรัตน์ศุภการ หวังในธรรม ท่ารําไม่ได้มีอะไรที่บกพร่องในด้านความงามให้เป็นที่ต้องแก้ไข การแก้ไขเกิดจากความไม่สะดวกใน

การใช้ทํานองเพลงท่ีมีความยาวของเพลง และต้องการสร้างเพลงทํานองเฉพาะให้เป็นที่จดจํา ความ
สมบูรณ์ของท่ารําในความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา มีความเห็นไม่ให้เปลี่ยนแปลงด้วยซํ้า แต่การ
แสดงที่เปลี่ยนทํานองดนตรีจะคงท่าเดิมไว้ทุกประการนั้นเป็นไปไม่ได้ ก็ถือว่าเป็นงานที่สวยงามทั้ง

สองคร้ังในการใส่ท่าเข้ากับเพลง  
อาจารย์นันทา น้อยนติย ์ เป็นชุดการแสดงที่สื่อถึงต้นกําเนิดของระบําชุดศรีวิชัย คนรุ่นทีไ่ด้ต่อท่ารําไว้ก็อดจะเอ่ยถึงเป็นความรู้

ไม่ได้ และเม่ือเอ่ยแล้วก็สามารถสาธิตได้เพราะทันร่วมสมัยนั้นจริง คนรุ่นหลังเห็นแล้วก็รู้สึกว่ามี

คุณค่า เพราะสวยงาม และเหมือนของหายากที่น่ามีไว้สะสมเป็นภูมิรู้ของศิลปิน 
อาจารย์ชัชวาล นิพัทธารักษ์ ครูผู้ประดิษฐ์เป็นบรมครูที่คนนาฏศิลป์เคารพรัก การแสดงชุดที่เป็นภูมิปัญญาของท่านก็เหมือนการ

สรรเสริญในความสามารถที่พิเศษ คือสร้างงานชุดเดียวไดไ้ม่ซํ้าท่า ปรับท่าตามเพลงได้อย่างมีชั้นเชิง 
และเล่าความรุ่งเรืองในสมัยที่สร้างงานระบําชุดโบราณคดีได้เป็นแง่มุมพิเศษอีกส่วนหนึ่ง ไม่เหมือน

ชุดโบราณคดีชุดอื่นๆในสํารับ รวมทั้งคนยุคหลังโดยหาความเป็นดั้งเดิม 
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จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า สาเหตุและคุณค่าท่ีทําให้กระบวนท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ไม่สูญหาย แล้ว
เกิดการสืบทอดท่ารํานี้เป็นเอกเทศ ไปพร้อมกับการเกิดและสืบทอดท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ คือ ความสวยงามของท่ารํา 
ชื่อเสียงของผู้ประดิษฐ์ท่า การเป็นเคร่ืองมือในการอธิบายประวัติความเป็นมาของท่ารําระบําศรีวิชัย การเป็นกระบวนท่าท่ี

นาฏศิลปินถือว่าเปน็ของมีค่าหายากและสามารถอวดภูมิรู้ของผู้สามารถรําได้ก็เป็นส่วนหนึ่ง 
 
2.ท่านคิดว่าอะไรคือลักษณะท่ารําท่ีระบําศรีวิชัยเก่าและระบําศรีวิชัยใหม่ มีร่วมกัน 
อาจารย์อัจฉรา จันที ความเป็นชวาที่ปรากฏในท่ารํา แต่ไม่ใช่ชวาแบบชวา เป็นชวาแบบนาฏศิลป์ไทย การรําเป็นคู่ การเข้าวงกลม 
อาจารย์เรวดี สายาคม มีท่ารําหลายท่าที่ซํ้าและทําเหมือนกัน  
อาจารย์นพรัตน์ศุภการ หวังในธรรม การใช้ท่าอย่างชวา การเคล่ือนไหวเข้ากับทํานองเพลงท่ีใช้คอ ใบหน้า ทั้งสองชุดใชผู้้แสดงเป็นคู่เหมือนกัน แต่งกายก็

แยกสีเหมือนกันทุกประการ รําแถวเป็นวงกลม ซ่ึงได้รุปแบบจากท่าของอินโดนีเซีย มีการต่อตัวเป็นรุปดอกไม้ มีการตั้ง
แถวเหลี่ยม รําเป็นคู่ แถวหน้า 1 คู่ แถวหลัง 2 คู่ 

อาจารย์นันทา น้อยนติย ์ การใช้มือล่อแก้วแบบท่าแขก การวางส้นเทา้ทิ้งน้ําหนัก การรําแบบเข้าคู่  
อาจารย์ชัชวาล นิพัทธารักษ์ มีท่าแบบไทย มีท่าแบบชวา มีการรําเป็นคู่ ท่าจบ ท่าเข้าวงกลม 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่าลักษณะท่ารําท่ีระบําศรีวิชัยเก่าและระบําศรีวิชัยใหม่ มีร่วมกัน การใช้ท่า

ไทย ผสมชวา ท่ารําระบําศรีวิชัยมีท้ังท่ีได้รับแบบจากต่างประเทศและจากไทยโบราณ ท่าต่างประเทศได้แก่  ท่าพระคเณศ ท่า

อายกระดิกนิ้วกลางใต้คาง  ส่วนท่าไทยโบราณได้แก่ ท่าจีบ ท่าเข้าจะใช้จังหวะเท้าเคลื่อนตัว การรําแบบท่าสัมพันธ์กับคู่ การ
แปรแถววงกลม 

 
3.อะไรคือลักษณะแสดงความเป็นอาณาจักรศรีวิชยั ในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่าและระบําศรีวิชัยใหม่ 
อาจารย์อัจฉรา จันที การเลียนแบบท่าชวาเช่นการกันศอก ตะแคงวง ลงน้ําหนักแย้กน้  
อาจารย์เรวดี สายาคม การกระทุ้ง ยักตัว เล่นตัวที่เคลื่อนไปพร้อมทํานองเพลง 
อาจารย์นพรัตน์ศุภการ หวัง

ในธรรม 
ท่าแบบแขก ท่าที่เลียนแบบจากภาพจําหลักในโบราณสถานตามท่ีแม่เห็นจากรูปถ่าย ท่าการยักตัวต่างๆ ทีผ่สมความเป็นแขก

เป็นอินโดเป็นใต้ เพราะศรีวิชัยมันไม่ใช่พื้นที่เดียว มันครอบคลุมหลายส่วน จะทําชัดเจนเป็นอย่างเดียวก็จะไม่ใช่ บางอย่างก็เป็น

จินตนาการของครูที่ผสมลงไปด้วย ท่าที่ค้นพบจากสถูปบุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย คือ ท่าพระคเณศ ผู้แสดงจะย่อตัว รั้งเข่า 
หยักคอ ซ่ึงได้แบบมาจากเทวรูป 4 กร 
ท่ารําระบําศรีวิชัย เป็นท่าที่ประดิษฐ์จากท่ารําของอินโดนีเซีย เช่น ท่าวิธีเคลื่อนตัวจะคล้ายท่ารําระบําทวาราวดี แต่ลอย
มากกว่า นอกจากนี้มีท่าอาย ใช้มือกับตาไปพร้อมกัน ตั้งวงสูง วงเป็นข้อ นิยมกระดิกนิ้วกลาง สมัยหลังใชค้อกับตา และกดไหล ่ 

อาจารย์นันทา น้อยนติย ์ มือล่อแก้ว  การกระดิกนิ้ว กระทุ้งจังหวะ การเคลื่อนที่ไปด้านข้างด้วยการขยับเท้าทั้งคู่พร้อมกัน ระบําชวา รํากริชชวา หรือใน

การแสดงเรื่องอิเหนาก็จะทําแบบนี้ แต่ไม่เหมือนพื้นเมืองของอินโดนะ  
อาจารย์ชัชวาล นิพัทธารักษ์ การตะแคงวงโย้ตัวต่างๆ  การกดเอวลักคอเข้ากับดนตรี  

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่าลักษณะแสดงความเป็นอาณาจักรศรีวิชยั ในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่าและ

ระบําศรีวิชัยใหม่ การใช้ท่าชวา การใช้ท่าจากภาพวัตถุทางโบราณคดี  การใช้ท่าแบบลีลาปักษ์ใต้  
 

4.อะไรคือลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของท่ารําระบําศรีวิชัยเก่าเม่ือเทียบกับระบําศรีวิชัยใหม่ 
อาจารย์อัจฉรา จันที ท่ารํามากกว่า เคลื่อนที่แปรแถวง่ายกว่าด้วยดนตรีที่เอื้ออํานวย ท่าออก การใช้ท่าของระบําศรีวิชัย

เก่าที่เหมาะกับดนตรีแบบช้าสามารถค้างท่านิ่ง และเล่นแปรแถวได้เยอะ 
อาจารย์เรวดี สายาคม การแปรแถว และท่ารําหลายๆท่า 
อาจารย์นพรัตน์ศุภการ หวังในธรรม แปรแถวเฉียงจะแปรเป็นสลับฟันปลาด้วย ท่าออกนี่ชัดเจนมากที่เป็นท่าผาลาก้าว กระทุ้งเท้า มีท่า

เดี่ยวขา ท่ารําระบําศรีวิชัยชุดเก่า จะมีแถวคู่ เดินวนตลบเป็นเดินเดี่ยว แล้วพุ่งออกไปเป็นเดินคู่ มีท่า

ปาดและแถวเฉียงคู่ สมัยแรกระบําศรีวิชัย มีการใช้ท่าเชิดฉิ่ง ซ่ึงเป็นท่ารําไทยใส่เข้าไป ใช้จังหวะคอ

ให้เหมือนของอินเดียและอินโดนีเซีย  ใช้ตามองเหลียว ใช้คอใช้ไหล่ 
อาจารย์นันทา น้อยนติย ์ ท่าออกเป็นท่าผาลา ท่าหยิบจีบยักตัว  
อาจารย์ชัชวาล นิพัทธารักษ์ ท่าแปรแถวที่ตั้งวงหน้ากระเถิบๆเหมือนรําเซ้ิง  ท่าสอดสร้อยม้วน ยกขาค้างไว้ข้างเดยีว 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่าลักษณะเฉพาะของท่ารําระบําศรีวิชัยเก่าเมื่อเทียบกับระบําศรีวิชัยใหม่ 
คือท่ารําท่ีมากกว่า การแปรแถวที่มากกว่า การใช้ท่าไทยประเพณีท่ีมากกว่า  
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5.อะไรคือลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะของท่ารําระบําศรีวิชัยใหม่เม่ือเทียบกับระบําศรีวิชัยเก่า 
อาจารย์อัจฉรา จันที ความเร้าใจที่สัมพันธ์กับดนตรีที่ไม่ซํ้ากับทํานองเพลงของการแสดงชุดอื่น ศรีวิชัยใหม่มีการสไลด์เท้า

แลกที่ ท่าเตะเท้าที่ดูเป็นชวา และดนตรีช่วงช้ากับเร็วมีสัดส่วนพอๆกัน 
อาจารย์เรวดี สายาคม ที่เห็นชัดที่สุดคือการแปรแถว และท่ารําหลายๆท่า 
อาจารย์นพรัตน์ศุภการ หวังในธรรม การโหย่งตัวข้ึนลงในท่าแรกเลย อันนี้ในศรีวิชัยเก่าไม่มี นอกนัน้ส่วนใหญ่มีเหมือนของเก่า เพราะของ

เก่ามีท่าที่ไม่เอามาใช้ในของใหม่เยอะมาก แถวเฉียงในระบําศรีวิชัยใหม่จะเป็นแถวเฉียงเดี่ยวเท่านั้น  
อาจารย์นันทา น้อยนติย ์ ท่าออกที่จีบควํ่า โหย่งตัว  
อาจารย์ชัชวาล นิพัทธารักษ์ ท่าแรกออก  ท่าเข้าคู่ที่มีการเคล่ือนที่ไปด้านข้างๆ  ท่าของดนตรีช่วงช้ากับเร็วที่เป็นครึ่งๆพอๆกัน  

ซ่ึงของเก่าช่วงช้าจะนานกว่าช่วงเร็วสั้นๆอย่างเห็นได้ชัด 
จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่าลักษณะเฉพาะของท่ารําระบําศรีวิชัยใหม่เม่ือเทียบกับระบําศรีวิชัยเก่า 

คือ ท่าออกท่าแรกของการแสดง  การเคล่ือนท่ีแลกท่ีกับคู่ของผู้แสดงด้วยการเคลื่อนฝ่าเท้าสไลด์ไปพร้อมๆกัน 
เม่ือนําผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เหล่านี้ ไปเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์อธิบายแจกแจงรูปแบบท่ารํา ซ่ึงสัมพันธ์

กับทํานอง จังหวะ วรรคเพลง แล้วปรากฏถึงความสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน   
 
สรุปผลที่ปรากฏในท่ารํา โดยสามารถจําแนกเป็นหมวดหมู่ของลักษณะท่ารําได้ดังนี้ 
1. การแสดงท้ังสองชุด มีท่ารําเหมือนกันได้แก่  
 1.1 ท่าเข้าคู่สองทิศทาง ลกัษณะใช้มือข้างหนึง่ตั้งวงบัวบานอีกมือหน่ึงจบีควํ่าแขนตึง กระดกเสี้ยวด้วยเท้าที่ตรงกับจีบคว่ําแขนตึง  
  ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 2 , 3 
  และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 5 , 6 
 1.2 ท่าเข้าคู่สองทิศทาง ลักษณะมือเฉิดฉิน กระดกเสี้ยวด้วยเท้าข้างท่ีตรงกับวงหน้า  
  ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 4, 5 , 6 
  และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 7, 8 , 9 
 1.3 ท่าเดี่ยวสองทิศทาง ลักษณะท่ามือหนึ่งแทงวงเป็นวงตะแคงวงบน อีกมือหนึ่งวางแตะตั้งวงระดับหน้าขา ซ่ึงตรงกับ 

เท้าท่ีจรดกันเข่าย่อ 
  ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 7 
  และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 10 , 11 , 12 , 13 
 1.4 ท่าเดี่ยวสองทิศทาง ลักษณะท่านั่งเหลื่อมเข่าต้ังส้นเท้า ลักษณะท่ามือหนึ่งแทงวงเป็นวงตะแคงวงบน อีกมือหนึ่งวาง

แตะตั้งวงระดับหน้าสะโพก 
  ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 8 , 9 
  และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 14 , 15 
 1.5 ท่าเข้าคู่สองทิศทาง ลักษณะ ตั้งมือล่อแก้วท้ังสองมือ มือหนึ่งระดับชายพก มือหน่ึงเหยียดออกระดับวงกลาง วางสน้

เท้าข้างท่ีตรงกับมือใน 
  ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี  10 ,11,12 
  และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 16 ,17 
 1.6 การเดินยํ่าเท้าแปรแถววงกลมแบบทวนเข็มนาฬิกา ด้วยท่ามือลอ่แก้วเฉิดฉิน 
  ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 40 , 41 
  และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 
 1.7 การเคล่ือนแปรแถววงกลมแบบทวนเข็มนาฬิกา เข้าศูนย์กลางวงกลมด้วยการจีบปรกข้างก้าวเท้าซ้าย ตามด้วยขวา  

ตั้งวงกลาง กระดกเท้าซ้าย วางเท้าซ้ายก้าวขวาออกนอกวงกลม แล้วมือซ้ายจีบปรกหน้า มือขวาจีบส่งหลัง กระดก
เสี้ยวด้วยเท้าซ้าย 

  ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47, 48 , 49 
  และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 34 , 35 , 36, 37 , 38 
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 1.8 วิธีการจบการแสดงด้วยท่าไหว้ของผู้แสดงคนสุดท้าย 
  ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 50 
  และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 39 
 
ผลลักษณะท่ารําข้างต้น สรุปเป็น 1.อัตลักษณ์ร่วมของระบําศรีวิชัยเก่า และระบําศรีวิชัยใหม่ ได้ดังนี้ 
 1.1 ท่ารําสัมพันธ์กับดนตรีเพลงศรีวิชัยเก่า/ใหม่ ช่วงช้า และช่วงเร็ว  
 1.2 เป็นท่าท่ีประกอบขึ้นจากนาฏยศัพท์ต่างๆที่เม่ือประกอบกันเป็น หนึ่งท่าแล้ว กลายเป็น สองลักษณะ ลักษณะส่วนใหญ่  

เป็นการใช้ท่าชุดประเพณีในละครรํามาตรฐาน ลักษณะรอง เป็นท่าท่ีสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นท่าชุดท่ีคล้ายคลึงท่า

นาฏศิลป์ชวาในมุมมองของนาฏศิลป์ไทย โดยเกิดรูปแบบ สองลักษณะดังนี้ 
  1.2.1 เป็นท่ารําท่ีผู้แสดงแบ่งกลุ่มปฏิบัติท่าเข้าคู่กันในช่วงเวลาเดียวกันของดนตรี แล้วทําซํ้าต่อเนื่องจนครบท้ัง 

ทิศทางด้านขวาและซ้ายของตนเอง 
  1.2.2 เป็นการใช้ท่าที่ผู้แสดงทั้งหมดปฏิบัติเหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกันของดนตรี แล้วทําซํ้าต่อเนื่องจนครบท้ัง

ทิศทางด้านขวาและซ้ายของตนเอง  
 1.3 การเคลื่อนท่ีของผู้แสดงในทํานองดนตรีช่วงเร็ว มีการใช้การเคลื่อนท่ีรูปวงกลม เป็นท่าท่ีผู้แสดงปฏิบัติเหมือนกัน  

และปฏิบัติทิศทางเดียวไม่เจาะจงว่าต้องครบด้านซ้ายและขวาอีกต่อไป และไม่เป็นลักษณะท่าเข้าคู่ 
 1.4 มีท่ารําสัมพันธ์กับวิธีการจบเข้าเวที ด้วยการปฏิบัติท่าของผู้แสดงคนสุดท้ายเพียงผู้เดียวท่ีไม่เหมือนท่าของผู้แสดง

ท้ังหมด  
 
ผลลักษณะท่ารําข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 2.การแสดงทั้งสองชุด มีท่ารําแตกต่างกันเป็นท่าเฉพาะชุดหนึ่งๆ กล่าวคือ 
 2.1 ศรีวิชัยเก่า 
  2.1.1 ท่าเริ่มต้นการแสดง เป็นท่าเดี่ยวสองทิศทาง ด้วยท่าผาลา ก้าวไขว้กระทุ้งเท้าหลัง 
   ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 1 
  2.1.2 ท่าเดี่ยวสองทิศทาง ลักษณะท่าม้วนมือชิดข้อมือแบบเครือวัลย์พันไม้ มือบนลักษณะล่อแก้ว จรดเท้าข้างท่ี 

ตรงกับมือบน กันเข่า 
   ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 13 , 14 
  2.1.3  ท่าคู่สองทิศทาง ลักษณะหยิบจีบตงึออกเป็นท่าจีบสั้น แล้วสะบัดจีบ โขยกจรดเท้าข้างท่ีตรงกับมือยาว 
   ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 15 ,16 , 17 , 18 , 19 , 20 
  2.1.4 การแปรแถวตอน หันหลังให้ผู้ชม แล้วเคล่ือนท่ีแยกออกทีละคนจากด้านหลังลักษณะน้ําพุ โดยใช้การจีบส่ง 

หลังสองมือ จีบปรกหน้าม้วนเป็นวงหน้า แทงมือลงเป็นท่ายูงฟ้อนหาง เดินยํ่าเท้าเคลื่อนท่ี 
   ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 21, 22 , 23 , 24 , 25 , 26 
  2.1.5 ท่าคู่สองทิศทางแบ่งกลุ่มตามสีผ้าสไบ ลักษณะปาดนางนอนว่ิงตลบม้วนหลัง แล้วต้ังวงบนตะแคง มือหนึ่งจีบ 

คว่ําระดับเข่า จรดเท้าท่ีตรงกับจีบควํ่า 
   ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 27, 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 
  2.1.6 ท่าเดี่ยวทิศทางเดียว ลักษณะปาดนางนอนว่ิงตลบม้วนหลัง ตั้งวงบนตะแคงมือซ้าย มือขวาจีบคว่ําแขนตึง  

ยกเท้าซ้ายเดี่ยวขา เดาะท้องแขนมือจีบ 
   ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 35 , 36 , 37 
  2.1.7 ท่าเดี่ยวทิศทางเดียว ลักษณะสอดสร้อยม้วนตัวไปหลัง ตั้งท่าบัวชูฝักที่มือซ้ายเป็นวงบัวบาน เท้าขวาท่ีตรง 

กับวงล่างยกข้ึนเดี่ยวขา 
   ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ท่าท่ี 38 , 39 
  2.1.8 การย้ําท้ายท้ายวรรคดนตรี ด้วยการ กระทุ้ง ยักตัว ลักคอ เดาะท้องแขน ต่างๆ 
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ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ในทุกท่าท่ีสัมพันธ์กับ ทํานองดนตรีตามโน้ตไทยที่แสดง ลักษณะ /ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/  และ 
/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/ เท่านั้น และ มีบางส่วนที่แม้มีลักษณะทํานองดนตรีตามโน้ต /ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/  ดังกล่าว ก็ไม่มีมีการใช้ท่า

ยํ้าท้ายวรรค ได้แก่ ท่าท่ี 44   
ท้ังนี้ไม่ปรากฏการใช้ท่ายํ้ากับทํานองนองดนตรีในโน้ต ลักษณะ /-ฟ-ร/-ฟ-ร/   

จากผล 2.1จึงสามารถสรุปอัตลักษณ์ของท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ได้ดังนี้ 
1. ปรากฏท่าท่ีสัมพันธ์กับประติมากรรมในโบราณสถาน  และท่าไทยประเพณี ผสมผสานกัน   
2. การเคล่ือนท่ีแปรแถวที่หลากหลายรูปแบบ  ท่ารํามีการแบ่งกลุ่มผู้แสดงโดยแยกตามสีของเคร่ืองแต่งกาย  และมี

การสลับสับเปล่ียนการจับคู่ของผู้แสดงมิใช่คู่ท่ีเป็นบุคคลเดิมตลอดการแสดง   
3. ทิศทางการใช้เวทีที่สัมพันธ์กับสายตาของผู้ชม ใช้หน้าอัดตรง หรือการมองเห็นท่ีเต็มตัวจากสายตาผู้ชม และใช้

หน้าเสี้ยวที่ผู้แสดงเฉียงตัวให้ผู้ชมมองเห็นจากด้านครึ่งข้างของผู้แสดง หน้าอัดหลัง ท่ีหันหลังให้ผู้ชมแบบเต็มตัว 
4. ความสัมพันธ์ของท่ากับดนตรี มีความสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย บางท่ารําสิ้นสุดท่าตรงกับพยางค์ในทํานองดนตรีที่

ไม่ใช่จังหวะตกหลักคือจังหวะท้ายห้องท่ี 4 และ 8 เสมอไป แต่มีการใช้การเคล่ือนไหวร่างกายเน้นทํานองท้ายวรรคดนตรี ท่ี
บรรเลงด้วยทํานอง 2 ตัวโน้ต ซํ้า 3 ครั้งเสมอ 

5. การเคล่ือนท่ีของผู้แสดงเมื่อเข้าสู่ทํานองดนตรีช่วงเร็ว จะเปลี่ยนจาก 2 รูปแบบข้างต้น เป็นท่าท่ีผู้แสดงปฏิบัติ

เหมือนกัน และปฏิบัติทิศทางเดียวไม่เจาะจงว่าต้องครบด้านซ้ายและขวาอีกต่อไป อย่างเป็นเอกเทศ    
 
 2.2 ศรีวิชัยใหม่ 
  2.2.1 ท่าเริ่มต้นการแสดง เป็นท่าเดี่ยวสองทิศทาง ลักษณะสองมือจีบคว่ําคลายออกเป็นวงล่าง ก้าวไขว้ โหย่งตัว 

ยืดยุบ และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 1 , 2 
  2.2.2 ท่าเดี่ยวสองทิศทาง  ลักษณะมือหน่ึงวงล่าง มือหนึ่งจีบส่งหลัง ก้าวไขว้ โหย่งตัวยืดยุบและปรากฏในท่ารํา  

ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 3 , 4 
  2.2.3 ท่าเข้าสู่ดนตรีเท่ียวเร็ว เป็นท่าเดี่ยวทิศทางเดียว ลักษณะการตั้งมือขวาข้างแก้มซ้าย มือซ้ายเหยียดออกหัก 

ข้อมือลง กดนิ้วกลางกระดิกทั้งสองมือ เตะเท้าขวาว่ิงวนรอบตัวไปทางทิศขวา หันมาหน้าตรงแล้วยืดยุบและ

ปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 18 
  2.2.4 ท่าเดี่ยวทิศทางเดียว ลักษณะ การซ้อนมือแยกจากกัน คว่ํามือบน หงายมือล่าง กดกระดิกนิ้วกลาง ก้าวหน้า  

กระทุ้งเท้าหลังและปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 22 , 23 , 24 , เฉพาะในท่า 27 เป็นลักษณะการ

คว่ํามือท้ังมือบนและมือล่าง 
  2.2.5 ท่าคู่สองทิศทาง ลักษณะ การซ้อนมือแยกจากกัน คว่ํามือท้ังสองมือ กดกระดิกนิ้วกลาง เคลื่อนท่ีไปด้านข้าง 

ด้วยฝ่าเท้าเพื่อแลกตําแหน่งกันระหว่างคู่ของผู้แสดง 
   และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 25 , 26 

จากผล 2.2 จึงสามารถสรุปอัตลักษณ์ของท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ได้ดังนี้ 
1. การใช้ท่าท่ีเป็นแนวนิยมของวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย ในการแสดงละครในเรื่องอิเหนาท่ีแต่งกายแบบชวา โดยท่า

ระบําศรีวิชัยเกิดข้ึนก่อน   
2. ความเรียบง่ายของการแปรแถว  ท่าเชื่อมและท่าหลักมีความเรียบง่าย ท่ารําสัมพันธ์กับการแบ่งผู้แสดงออกเป็น

คู่ของตนเป็นบุคคลใดบุคคลหน่ึงอย่างชัดเจน เม่ือเข้าสู่เวทีการแสดงตลอดการแสดงในดนตรีช่วงช้า ไม่เปลี่ยนตําแหน่งประจํา

ท่ีของผู้แสดง 
3. ทิศทางการใช้เวทีที่สัมพันธ์กับสายตาของผู้ชม ใช้หน้าอัดตรง หรือการมองเห็นท่ีเต็มตัวจากสายตาผู้ชมเสมอ 
4. ความสัมพันธ์ของท่ากับดนตรี มีความสัมพันธ์กันชัดเจนกับการหมดวรรคเพลงที่ตรงกับจังหวะห้องเพลงห้องท่ี 4 

หรือห้องท่ี 8 เสมอ 
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ดังปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ในทุกท่าท่ีสัมพันธ์กับ ทํานองดนตรีตามโน้ตไทยที่แสดง ลักษณะ /ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/  และ 
/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/-ซ-ฟ/ เท่าน้ัน และ มีบางส่วนที่แม้มีลักษณะทํานองดนตรีตามโน้ต /ฟ-ร/-ฟ-ร/-ฟ-ร/  ดังกล่าว ก็ไม่มีมีการใช้ท่า

ยํ้าท้ายวรรค ได้แก่ ท่าท่ี 44   
ท้ังนี้ไม่ปรากฏการใช้ท่ายํ้ากับทํานองนองดนตรีในโน้ต ลักษณะ /-ฟ-ร/-ฟ-ร/   

จากผล 2.1จึงสามารถสรุปอัตลักษณ์ของท่ารํา ระบําศรีวิชัยเก่า ได้ดังนี้ 
1. ปรากฏท่าท่ีสัมพันธ์กับประติมากรรมในโบราณสถาน  และท่าไทยประเพณี ผสมผสานกัน   
2. การเคล่ือนท่ีแปรแถวที่หลากหลายรูปแบบ  ท่ารํามีการแบ่งกลุ่มผู้แสดงโดยแยกตามสีของเคร่ืองแต่งกาย  และมี

การสลับสับเปล่ียนการจับคู่ของผู้แสดงมิใช่คู่ท่ีเป็นบุคคลเดิมตลอดการแสดง   
3. ทิศทางการใช้เวทีที่สัมพันธ์กับสายตาของผู้ชม ใช้หน้าอัดตรง หรือการมองเห็นท่ีเต็มตัวจากสายตาผู้ชม และใช้

หน้าเสี้ยวท่ีผู้แสดงเฉียงตัวให้ผู้ชมมองเห็นจากด้านครึ่งข้างของผู้แสดง หน้าอัดหลัง ท่ีหันหลังให้ผู้ชมแบบเต็มตัว 
4. ความสัมพันธ์ของท่ากับดนตรี มีความสัมพันธ์ท่ีหลากหลาย บางท่ารําสิ้นสุดท่าตรงกับพยางค์ในทํานองดนตรีที่

ไม่ใช่จังหวะตกหลักคือจังหวะท้ายห้องท่ี 4 และ 8 เสมอไป แต่มีการใช้การเคล่ือนไหวร่างกายเน้นทํานองท้ายวรรคดนตรี ท่ี
บรรเลงด้วยทํานอง 2 ตัวโน้ต ซํ้า 3 ครั้งเสมอ 

5. การเคล่ือนท่ีของผู้แสดงเมื่อเข้าสู่ทํานองดนตรีช่วงเร็ว จะเปลี่ยนจาก 2 รูปแบบข้างต้น เป็นท่าท่ีผู้แสดงปฏิบัติ

เหมือนกัน และปฏิบัติทิศทางเดียวไม่เจาะจงว่าต้องครบด้านซ้ายและขวาอีกต่อไป อย่างเป็นเอกเทศ    
 
 2.2 ศรีวิชัยใหม่ 
  2.2.1 ท่าเริ่มต้นการแสดง เป็นท่าเดี่ยวสองทิศทาง ลักษณะสองมือจีบคว่ําคลายออกเป็นวงล่าง ก้าวไขว้ โหย่งตัว 

ยืดยุบ และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 1 , 2 
  2.2.2 ท่าเดี่ยวสองทิศทาง  ลักษณะมือหน่ึงวงล่าง มือหนึ่งจีบส่งหลัง ก้าวไขว้ โหย่งตัวยืดยุบและปรากฏในท่ารํา  

ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 3 , 4 
  2.2.3 ท่าเข้าสู่ดนตรีเท่ียวเร็ว เป็นท่าเด่ียวทิศทางเดียว ลักษณะการตั้งมือขวาข้างแก้มซ้าย มือซ้ายเหยียดออกหัก 

ข้อมือลง กดนิ้วกลางกระดิกทั้งสองมือ เตะเท้าขวาว่ิงวนรอบตัวไปทางทิศขวา หันมาหน้าตรงแล้วยืดยุบและ

ปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 18 
  2.2.4 ท่าเดี่ยวทิศทางเดียว ลักษณะ การซ้อนมือแยกจากกัน คว่ํามือบน หงายมือล่าง กดกระดิกนิ้วกลาง ก้าวหน้า  

กระทุ้งเท้าหลังและปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 22 , 23 , 24 , เฉพาะในท่า 27 เป็นลักษณะการ

คว่ํามือท้ังมือบนและมือล่าง 
  2.2.5 ท่าคู่สองทิศทาง ลักษณะ การซ้อนมือแยกจากกัน คว่ํามือท้ังสองมือ กดกระดิกนิ้วกลาง เคลื่อนท่ีไปด้านข้าง 

ด้วยฝ่าเท้าเพ่ือแลกตําแหน่งกันระหว่างคู่ของผู้แสดง 
   และปรากฏในท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ท่าท่ี 25 , 26 

จากผล 2.2 จึงสามารถสรุปอัตลักษณ์ของท่ารํา ระบําศรีวิชัยใหม่ ได้ดังนี้ 
1. การใช้ท่าท่ีเป็นแนวนิยมของวัฒนธรรมนาฏศิลป์ไทย ในการแสดงละครในเรื่องอิเหนาท่ีแต่งกายแบบชวา โดยท่า

ระบําศรีวิชัยเกิดขึ้นก่อน   
2. ความเรียบง่ายของการแปรแถว  ท่าเชื่อมและท่าหลักมีความเรียบง่าย ท่ารําสัมพันธ์กับการแบ่งผู้แสดงออกเป็น

คู่ของตนเป็นบุคคลใดบุคคลหน่ึงอย่างชัดเจน เม่ือเข้าสู่เวทีการแสดงตลอดการแสดงในดนตรีช่วงช้า ไม่เปลี่ยนตําแหน่งประจํา

ท่ีของผู้แสดง 
3. ทิศทางการใช้เวทีที่สัมพันธ์กับสายตาของผู้ชม ใช้หน้าอัดตรง หรือการมองเห็นท่ีเต็มตัวจากสายตาผู้ชมเสมอ 
4. ความสัมพันธ์ของท่ากับดนตรี มีความสัมพันธ์กันชัดเจนกับการหมดวรรคเพลงที่ตรงกับจังหวะห้องเพลงห้องท่ี 4 

หรือห้องท่ี 8 เสมอ 
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5. การเคล่ือนท่ีของผู้แสดงเมื่อเข้าสู่ทํานองดนตรีช่วงเร็ว ยังปรากฏลักษณะการใช้ท่าท่ีผู้แสดงปฏิบัติเข้าคู่กัน และ
ปฏิบัติจนครบท้ังด้านขวาและซ้าย ต่างจากศรีวิชัยเก่า และ ต่อเนื่องนําไปสู่เป็นท่าท่ีผู้แสดงปฏิบัติเหมือนกัน และปฏิบัติ

ทิศทางเดียวไม่เจาะจงว่าต้องครบด้านซ้ายและขวาอีกต่อไป 
จากท่ารําท่ีปรากฏเป็นอัตลักษณ์ร่วมระหว่างระบําศรีวิชัยท้ังคู่ ข้อ 2. รวมท้ังอัตลักษณ์เฉพาะชิ้นงาน ของท่ารําของ

ระบําศรีวิชัยเก่าและระบําศรีวิชัยใหม่ ข้อ 1. ทําให้ทราบได้ว่าแนวทางการสร้างนาฏยประดิษฐ์ของไทยต้องประกอบด้วยการมี

ความเข้าใจในพื้นฐานนาฏศิลป์ไทยประเพณีเป็นอย่างดีและสร้างลักษณะผสมจากประเพณีขึ้นเพ่ือสื่อความหมายหรือความ

พิเศษของชิ้นงาน  ซ่ึงสอดคล้องกับดาริณี ชํานาญหมอ(2545.59-61)กล่าวถึงนักนาฏยประดิษฐ์หรืออาจเรียกว่า ผู้กํากับลีลา

หรือผู้ออกแบบลีลา เป็นผู้ท่ีทําหน้าท่ี รังสรรค์การแสดง เสมือนจิตรกรค่อย ๆวาดค่อยๆออกแบบภาพเขียนว่าต้องการให้

สวยงามตามท่ีใจตนเองคิดเอาไว้ หรือไม่ อย่างไร ผ่านกระบวนการต่าง ๆ และข้ันตอนท่ีสลับซับซ้อน หากแต่นักนาฏย

ประดิษฐ์ท่ีดีควรจําเป็นจะต้องมี คุณสมบัติหลักๆท่ีเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ต่อไปได้ และยังได้สอดคล้องกับ 
พีระพงษ์ เสนไสย (2539)ได้กล่าวถึงหลักแนวความคิดในการสร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากยุคท่ีการ

พัฒนาการแสดงใต้ระบบการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยครู และมหาวิทยาลัย ได้รับแนวความคิดนาฏยศิลป์ไทยมา

ใช้สร้างสรรค์การแสดง เนื่องจากผู้สร้างสรรค์นาฏยประดิษฐ์ (Choreographer) ในยุคนั้น เป็นผู้ท่ีมีพ้ืนฐานการศึกษาในทาง

นาฏยศิลป์ไทยเป็นส่วนใหญ่ อีกท้ังยังสอดคล้องกับ ชัยณรงค์ ต้นสุข. (2559).กล่าวถึงการทํานาฏยประดิษฐ์นั้น ต้องคํานึงถึง
หลักการใช้ร่างกายของมนุษย์เป็นการสร้างให้เกิดอิริยาบถต่างๆและขณะที่เกิดการเคลื่อนไหวนั้นมีองค์ประกอบสําคัญและการ

เคลื่อนไหวนั้นสื่อความหมาย ในเชิงความรู้สึกหรืออารมณ์ซ่ึงการเคล่ือนไหวเป็นพื้นฐาน ในนาฏยประดิษฐ์การออกแบบการ

เคลื่อนไหวและการใช้พ้ืนท่ีในการแสดงต่างๆ หรือเรียกว่าการแปรแถว ซ่ึงการแปรแถวในนาฏยศิลป์ค่อนข้างจํากัดเป็นการ

แปรแถวท่ีไม่สลบัซับซ้อนมากนักโดยการแปรแถวแบบหลักๆในนาฏยศิลป์ ได้แก่ แถวหน้ากระดานขนาน แถวหน้ากระดาน

ทะแยงมุม แถวตอนเดี่ยว แถวตอนคู่ แถวยืนปากผายหรือปากพนัง แถววงกลมชั้นเดียว แถววงกลมซ้อน เป็นต้น ดังนั้น
ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์จะต้องมีการจัดรูปแบบของการแสดงและการแปรแถวไว้ในแต่ละช่วงของการแสดงนั้นๆการออกแบบ

ท่ารําเป็นกระบวนการประกอบสร้างท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของศิลปะการแสดง เพราะท่ารําท่ีงดงามสมบูรณ์และสามารถดึงดูด

ความสนใจจากผู้ชม ซ่ึงเป็นการนําอัตลักษณ์ของนาฏศิลป์ไทย คือ การใช้วง การจีบมือ การใช้เหล่ียมขา การแปรแถวและการ

ตั้งซุ้มผสมผสานกับอัตลักษณ์ของต่างชาติ อีกท้ังการประดิษฐ์ท่ารําข้ึนใหม่ท่ีมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันได้อย่างลงตัวตาม

หลักของการเคลื่อนไหวของนาฏศิลป์นั้นต้องมีพ้ืนฐานท่ีสะสมมากพอสมควรจึงจะสามารถประยุกต์ในการประดิษฐ์ท่ารําใหม่

ได้สวยงาม ในการคิดประดิษฐ์ท่ารําต่างๆ เหล่านี้ในการออกแบบในการประยุกต์และออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงที่

วัฒนธรรมร่วมทางวัฒนธรรมของนาฏศิลป์ไทยและต่างชาติ เป็นกระบวนการการสร้างสรรค์งานด้านนาฏศิลป์โดยวิธีการ

ผสมผสานวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันโดยใช้หลักและวิธีการในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงของประเทศที่มี

วัฒนธรรมใกล้เคียงกัน ซ่ึงในการประยุกต์อัตลักษณ์และออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะ การแสดงท่ีวัฒนธรรมร่วมทางวัฒนธรรม

ของนาฏศิลป์ไทย คือ การใช้วง การจีบมือ การใช้เหลี่ยมขา การแปรแถวและการต้ังซุ้มผสมผสานกับอัตลักษณ์ของนาฏศิลป์

ต่างชาติ คือลักษณะการเคลื่อนไหวท่ีนุ่มนวลเช่ืองช้า โดยสอดคล้องกับ เพียงเพ็ญ ทองกล่ํา (2553) ท่ีเห็นว่า ความคิด

สร้างสรรค์ท่ีปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นหา ตั้งคําถาม วิเคราะห์ พัฒนาฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นทักษะท่ี

สมบูรณ์ โดยท้ังนี้นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเช่ือมโยงในการสื่อสารถึงสิ่งอ่ืนท่ีไม่ใช่ไทยประเพณีหรือวัฒนธรรม

ไทยก็ตามมักถูกปรับรูปแบบรายละเอียดของลีลาท่าทางให้โน้มเอียงไปในลักษณะท่ีใกล้เคียงนาฏยศัพท์ ภาษาท่า และลีลา
อย่างไทยประเพณี สอดคล้องกับ คําล่า มุสิกา และ วิชชุตา วุธาทิตย์ (2558)ได้ศึกษารูปแบบการเกิดนาฏศิลป์สร้างสรรค์ของ

ไทยว่า ผู้สร้างสรรค์มักปรับเปลี่ยนให้เกิดระบบ ระเบียบ โดยอิงความงามแบบนาฏยศิลป์ไทย หรือท่ีมักเรียกว่า “แบบกรม

ศิลป์” ทําให้เกิดการเพิ่มเติมท่าทางที่ไม่มีอยู่ในนาฏยศิลป์พ้ืนเมืองและลดทอนท่าทางแบบนาฏยศิลป์พ่ืนเมืองลง ท้ังนี้อาจเป็น

เพราะในช่วงของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น ผู้ท่ีมีบทบาทสาคัญคือ ครูนาฏยศิลป์ซ่ึงผ่านการศึกษาตามแบบนาฏยศิลป์ไทย 
และนําเอาแนวคิดการสร้างสรรค์ตามกรอบของนาฏยศิลป์ไทยมาใช้กับนาฏยศิลป์ท่ีสร้างสรรค์ อีกท้ังยังสอดคล้องกับ สุรพล  
วิรุฬรักษ์ (2547) ท่ีให้แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏยประดิษฐ์ไว้ว่าเป็นการผสมหลายนาฏยจารีต นักนาฏยประดิษฐ์ท่ีมุ่ง

แหวกแนวออกไปจากจารีตเดิมโดยการนําเอานาฏยจารีตต้ังแต่สองชนิดข้ึนไปมาผสมกันให้เกิดเป็นพันธุ์ผสมการสร้างสรรค์
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งานนาฏยประดิษฐ์กําหนดให้ประยุกต์จากนาฏยจารีตเดิมการคิดสร้างสรรค์ในลักษณะนี้มักอาศัยเพียงเอกลักษณ์ หรือลักษณะ

เด่น เช่นโครงสร้าง หรือท่าทาง หรือเทคนิคบางอย่างมาเป็นหลัก นอกนั้นนักนาฏยประดิษฐ์ก็พยายามบุกเบิกแสวงท่าทาง

ใ ห ม่ ๆ  
มาใช้ในการออกแบบ- ระบํา เป็นศิลปะการรําท่ีมีผู้แสดงพร้อมกันเป็นหมู่ ไม่ดําเนินเรื่องราว เน้น การแปรแถวในลักษณะต่าง ๆ 
อย่างมีระเบียบและเน้นความพร้อมเพรียงเป็นหลัก มีการตั้งซุ้มเป็นรูปแบบต่าง ๆนาฏยประดิษฐ์ หรือนาฏศิลป์แบบสร้างสรรค์ 
หมายถึง  การคิด การออกแบบ การสร้างสรรค์ แนวคิดรูปแบบกลวิธีของนาฏศิลป์ชุดหนึ่ง ท่ีแสดงโดยผู้แสดงคนเดียวหรือ

หลายคน ท้ังนี้รวมถึงการปรับปรุงผลงงานในอดีต นาฏยประดิษฐ์ จึงเป็นการทํางานท่ีครอบคลุม ปรัชญา เนื้อหา ความหมาย 
ท่ารํา ท่าเต้น การแปรแถว การต้ังซุ้ม การแสดงเดี่ยว การแสดงหมู่ การกําหนดดนตรีเพลง เคร่ืองแต่งกายฉาก และ
ส่วนประกอบอื่น ๆ ท่ีสําคัญในการทําให้นาฏศิลป์ชุดหนึ่งสมบูรณ์แบบตามท่ีตั้งใจไว้ ผู้ออกแบบนาฏศิลป์ เรียกกันโดยท่ัวไปว่า 
นักนาฏยประดิษฐ์ ซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษว่า Choreographer นาฏศิลป์แบบสร้างสรรค์ Creative Classical การสร้างสรรค์
ผลงานในลักษณะนี้ จะยึดหลักอยู่บน พ้ืนฐานวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยู่แล้ว มีรูปแบบของ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  
มีการตั้งวง จีบ กระดก ยกหน้า  ซ่ึงจะอาศัยเพียงเอกลักษณ์เด่น ๆ ของนาฏศิลป์นั้น ๆ มาประดิษฐ์คิดเป็นกระบวนท่าใหม่ ๆ 
การเคล่ือนไหวใหม่ ๆ ให้แหวกแนวจากของเดิม และให้ได้ความหมายตรงกับท่ีผู้ประดิษฐ์ต้องการ หรือตรงตามวัตถุประสงค์ ท่ี
กําหนดไว้  ท้ังนี้ท้ังนั้น กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะ Classical การสร้างสรรค์จะต้ังอยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมเดิม 
ซ่ึงรวมไปถึงในเรื่องของการแต่งกาย และดนตรีประกอบด้วย 

จากท่ารําท่ีปรากฏอัตลักษณ์ร่วมระหว่างระบําศรีวิชัยท้ังคู่ ข้อ 1.รวมท้ังอัตลักษณ์เฉพาะชิ้นงาน ของท่ารําของระบํา

ศรีวิชัยเก่าและระบําศรีวิชัยใหม่  ข้อ 4. และ 5. ทําให้ทราบได้ว่าการแนวทางการสร้างนาฏยประดิษฐ์ไทยต้องเข้าใจในดนตรี

แล้วออกแบบท่ารําท้ังท่ีเป็นท่านิ่งและท่าเคล่ือนไหวให้สัมพันธ์กับดนตรีนั้นๆสอดคล้องกับ เรณู โกศินานนท์ (2548 : 96) 
กล่าวว่านาฏศิลป์ไทยเป็นศิลปะการละครฟ้อนรําและดนตรี ฟ้อนรําและดนตรีนั้นแยกจากกันไม่ขาดในนาฏศิลป์ไทยอย่างเห็น

ได้ชัด อันมีคุณสมบัติตามคัมภีย์นาฏะหรือ นาฏยะ กําหนดว่า ต้องประกอบไปด้วยศิลปะ 3 ประการ คือ การฟ้อนรํา การดนตรี 
และการขับร้อง รวมเข้าด้วยกันและสอดคล้องกับ ชัยณรงค์ ต้นสุข(2559).กล่าวถึงความสําคัญของการบรรจุดนตรีเพ่ือใช้ใน

ศิลปะการแสดงหรือการฟ้อนรําในทุกชาติ ทุกประเทศโดยเฉพาะการแสดงสร้างสรรค์ขึ้นจากการนําวัฒนธรรมการแสดงด้าน

นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์ต่างชาติท่ีมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเพื่อเป็นการ

สร้างความสัมพันธ์อันดีของท้ัง 2 ชาติเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากองค์ประกอบต่างๆ อาทิ ผู้แสดง กระบวนท่ารําการแต่งกาย  
การแปรแถว การเคล่ือนไหวและการใช้พ้ืนที่แล้ว ดนตรีก็เป็นสิ่งสําคัญท่ีทําให้การแสดงมีความสมบูรณ์มากย่ิงข้ึนดังนั้นการ

บรรจุเพลงประกอบการแสดงจึงต้องเรียบเรียงบทเพลงที่มีสําเนียงและจังหวะหนา้ทับท่ีใกล้เคียงกันเพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบ

ของการแสดงอีกทั้งยังสอดคล้องกับ ธีรวัฒน์ ช่างสาน(2555)ได้กล่าวถึงการประดิษฐ์นาฏศิลป์ไว้ว่าสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ีสร้างสรรค์ขึ้น 
ทางการแสดงการฟ้อนรํา ท่ีจะสร้างสรรค์ความพึงพอใจความเพลิดเพลินอารมณ์อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ท่ีสร้างสรรค์ขึ้นตามอย่าง

ธรรมชาติท่ีมีอยู่  เช่น  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีหรือสิ่งรอบข้างอ่ืนๆ และอาจเป็นชุดการแสดงท่ีสร้างสรรค์ขึ้นให้อยู่นอกเหนือ

กฎเกณฑ์ของธรรมชาติแต่ต้องไม่ขัดกับความเป็นจริงท่ีปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ การสร้างนาฏยประดิษฐ์ ต้องมีความพร้อมใน

วิชาการ  หมายถึง  วิชาการทางนาฏศิลป์เพราะจะเป็นสิ่งส่งเสริมให้ตัวศิลปินคิดงานได้อย่างรอบคอบและรัดกุม ไปตาม

แนวทางของการปฏิบัติท่ีถูกต้อง วิชาการที่กล่าวนี้  ได้แก่  การเคลื่อนไหว  หมายถึง  การเคลื่อนท่ีจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง 
เพ่ือให้เห็นความหลากหลายของรูปแบบการสร้างสรรค์  เพ่ือเปลี่ยนอิริยาบถของนักแสดง หรือเพื่อแสดงให้เห็นว่านักแสดงทุก

คนมีความพร้อม  มีความลงตัวในการแสดง ลักษณะการเคล่ือนไหวท่ีกล่าวนี้เรียกว่า  การแปรแถว  ซ่ึงต้องมีหลักในการปฏิบัติ  
คือ เคลื่อนที่เพ่ือไม่ให้ปักหลักอยู่นาน  กระทําแต่พอสมควร  ไม่วิ่งวน หรือว่ิงบ่อย ๆ จนแลดูขวักไขว่ คํานึงถึงระยะใกล้ไกลให้
พอดีคําร้องแลทํานองเพลงในวรรค เพ่ือไม่ให้ลุกลน คํานึงถึงความสูงตํ่าของนักแสดง คํานึงถึงสีเคร่ืองแต่งกายท่ีต้องสลับสีกัน

หรือต้องการรวมกลุ่มสี การแปรแถวไม่ควรซํ้าแบบกันเกินสามคร้ัง  หรือถ้าไม่ซํ้าแถวได้ย่ิงดี จะต้องระวัง จุดศูนย์กลางของเวที

จะต้องตรงจุดศูนย์กลางเสมอ ลักษณะตัวอย่างของการแปรแถวท่ีมีปรากฏในการแสดงนาฏศิลป์  ประกอบด้วย  แถวหน้า

กระดานเด่ียว  แถวตอน  แถววงกลม  แถวครึ่งวงกลม  และ แถวสามเหลี่ยม เป็นต้น ความรู้เกี่ยวกับเพลงและดนตรี  
หมายถึง  ผู้แสดงนาฏศิลป์ทุกคนจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเพลงอย่างถ่องแท้ว่าเพลงนั้น ๆ มีความหมายอย่างไร  ร้องอย่างไร  

294

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



295 
 

ท้ังนี้องค์ประกอบของเพลงและดนตรีท่ีต้องคํานึง ประกอบด้วย ทําความเข้าใจกับความหมายและวัตถุประสงค์ของเพลงให้

เข้าใจตามที่กล่าวนี้ก็หมายความว่า  ถ้าเพลงกล่าวถึงบรรยากาศอย่างไรก็ต้องร้องเพลงตามบรรยากาศน้ัน  อย่างเพลงระบําไก่  
เป็นเพลงที่ร้องเพ่ือบรรยายลักษณะของไก่ท่ีกําลังมีความสุขกับอวัยวะของร่างกายที่สวยงามของตนเอง  ดังนี้ผู้ร้องเพลงระบําไก่

ต้องถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกรักหวงแหน ตลอดท้ังให้เกิดความภาคภูมิใจไปกับเนื้อร้องทํานอง  และจังหวะเพลง  นอกจากนี้

แล้วการร้องเพลงจะต้องให้ชัดถ้อยชัดคํา  มีสีสันตลอดการขับร้อง ต้องศึกษาจังหวะของเสียงเพลงดนตรีของเพลงไทย  
โดยปกติท่ัวไป  จังหวะในเพลงไทย มี 3 จังหวะ  คือ  จังหวะ อัตราชั้นเดียว อัตราสองชั้น และอัตราสามชั้น  ตามลําดับ ในอัตรา
ของจังหวะน้ีหมายถึงจังหวะของเสียงฉิ่งที่ดังประกอบการขับร้อง  คือเสียง “ฉิ่ง”  และเสียง  “ฉับ” ดังนั้น การขับร้องท่ีได้รับ

การควบคุมตามช่วงจังหวะของเสียง “ฉิ่ง” และเสียง “ฉับ” ไม่ร้องคร่อมจังหวะจะทําให้ผู้ฟังเกิดความกระชับในความรู้สึก  
นอกจากนี้การปฏิบัติท่ารําก็จะกระชับและปฏิบัติท่ารําได้ถูกต้องสวยงามด้วย  องค์ประกอบของการฟังเพลงก็ดี  การฟังจังหวะก็ดี

เป็นสิ่งท่ีนักแสดงที่ดีจําเป็นต้องศึกษาทําความเข้าใจเป็นเบื้องต้นเสมอตามท่ีกล่าวเกริ่นเป็นเบื้องต้นแล้วว่า  จินตนาการเป็น

ความรู้สึกนึกคิดในห้วงความรู้สึก  ท่ีผู้ประดิษฐ์ท่ารําใช้สร้างภาพเป็นโครงสร้างในรูปแบบการวางแผนตามความต้องการของตนเอง  
ดังนั้น  เม่ือสร้างองค์ความรู้ พ้ืนฐานอันจะก่อให้เกิดจินตนาการตามท่ีต้องการแล้ว  นักนาฏยประดิษฐ์จะต้องมีความฝัน  
ความต้องการที่จะสร้างงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์  สิ่งแรกที่จะต้องสร้างแรงกระสันให้เกิดในภาพจินตนาการน้ัน  ควรจะ
สร้างองค์รวมในเรื่องต่อไปน้ี  คือต้องสร้างความคิดในโครงสร้างของการประดิษฐ์ท่ารําคือ สร้างเพลง สร้างเครื่องแต่งกาย  
สร้างท่ารํา  และสร้างการเคลื่อนไหวในทิศทางต่าง ๆ 

จากท่ารําท่ีปรากฏอัตลักษณ์เฉพาะชิ้นงาน ของท่ารําของระบําศรีวิชัยเก่าและระบําศรีวิชัยใหม่ ข้อ 2.และ 3. ทําให้

ทราบได้ว่าการสร้างนาฏยประดิษฐ์ไทยเป็นการนําลักษณะย่อยๆท่ีหลากหลายมาผสมผสานกันเป็นรูปแบบเฉพาะชิ้นงานน้ัน 
ลักษณะย่อยอาจคล้ายคลึงกับชิ้นงานอื่นบ้างหรือเป็นลักษณะเฉพาะท่ีไม่คล้ายคลึงงานชิ้นอ่ืนๆก็ตาม จะมิใช่เกิดจากการสร้าง
ลักษณะเฉพาะท่ีหมดจดทุกรายละเอียดไม่มีส่วนใดคล้ายหรือเหมือนงานชิ้นก่อนๆในทุกอณูของงานนาฏยประดิษฐ์ สอดคล้อง
กับ แอน ฮัทชินสัน (Ann Hutchinson Guest, 2005.14)กล่าวว่านาฏยศิลป์เป็นภาษาของการส่ือสารอารมณ์ผ่านท่าทางต่าง 
ๆ เป็นการออกแบบร่างกายให้เกิดการสื่อสารแบบ ไม่ใช้คําพูด ภาษาท่าเต้นรําจึงเป็นสิ่งประยุกต์ผ่านวัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีก

วัฒนธรรมหนึ่ง นาฏยศิลป์จึงเป็นการสื่อสารทางภาษาอย่างถ่องแท้รูปแบบหนึ่งท่ีเชื่อมโยงวัฒนธรรมเข้าด้วยกันซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ (2549) เร่ือง “แนวคิดทฤษฎีการฟ้อนล้านนาแบบใหม่” หรือ นีโอล้านนา ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่านีโอล้านนาเป็นการฟ้อนรูปแบบใหม่ท่ีผสมผสานการฟ้อนแบบด้ังเดิมและแบบร่วมสมัยเข้าไว้ด้วยกัน โดยอาศัยภูมิธรรม

ของการฟ้อนล้านนา แต่สร้างรูปลักษณ์ใหม่ เพ่ือตอบโต้ต่อกระแสจากวัฒนธรรมส่วนกลาง หรือวัฒนธรรมกระแสหลัก  
จนกลายเป็นอัตลักษณ์ใหม่ ผู้ฟ้อนจะเลือกใช้ท่าในการฟ้อนตามดุลยพินิจของแต่ละคนหรือเรียกได้ว่าเป็นการฟ้อนท่ี “ด้นท่า” 
แต่การฟ้อนแต่ละชุดนั้นมีท่าเฉพาะกําหนดไว้เป็นเอกลักษณ์แต่ละชุดผู้ฟ้อนเลือกกระบวนท่าเหล่านั้นมาใช้แล้วแต่สถานการณ์

ในช่วงนั้น Improvisation จํานวนผู้ฟ้อนข้ึนอยู่กับสถานการณ์ และสถานท่ีในการแสดงเป็นสําคัญ ท้ังนี้นาฏยประดิษฐ์อย่าง

ระบําศรีวิชัย จึงมีการปรับรูปแบบของท่ารําและองค์ประกอบอื่นๆได้จากบริบทแวดล้อมดังท่ี ธรากร จันทนะสาโร (2555.1) 
กล่าวว่านาฏยประดิษฐ์เป็นกระบวนการทางความคิดอย่างหนึ่งท่ีนาฏยศิลปินหรือนักนาฏยประดิษฐ์ใช้ในการกําหนดหรื

สร้างสรรค์การแสดงขึ้นใหม่ มีขั้นตอน การวางแผน การฝึกซ้อม การขัดเกลา เป็นต้นเป็นองค์ประกอบสําคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด

“ความคิดท่ีสร้างสรรค์” ถือเป็นสิ่งจําเป็นต่องานนาฏยศิลป์ในโลกยุค ปัจจจุบัน และผู้ชมบางกลุ่มยังโหยหานาฏยศิลป์ตาม

จารีตด้ังเดิม และบางกลุ่มก็โหยหาความแปลกใหม่ท่ียังไม่เคยปรากฏมาก่อน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม“ประสบการณ์” ก็เป็นส่วน

หนึ่งท่ีจะทําให้ความสมบูรณ์ของนาฏยประดิษฐ์ชุดนั้นเกิดผลสัมฤทธิ์เพียงใด เพราะประสบการณ์ในท่ีนี้จะต้องมาจากนักนาฏย

ประดิษฐ์และผู้ชมร่วมกันจึงอาจเป็นท่ีมาให้ศิลปินบางกลุ่มในยุคปัจจุบันหันมาสร้างงานนาฏยศิลป์ตามกระแสสังคม เช่น 
การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ การค้า การแพทย์การติดต่อสื่อสาร ฯลฯ อย่างไรก็ตามการคิดและประดิษฐ์ลีลาท่ารํา 
หรือท่าเต้นสามารถนําสิ่งท่ีได้ จากการพบเห็นมาปรับใช้ในผลงานของตนเองได้ซ่ึงจะทําให้ หลีกเลี่ยงในประเด็นของการ

ออกแบบท่ีซํ้าๆกันของงานที่มีอยู่เดิม ซ่ึงหากนักนาฏยประดิษฐ์รุ่นใหม่จะพิจารณากันได้อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบก็จะส่งผลให้

เกิดความแปลกใหม่และเกิดความโดดเด่นในผลงานนาฏยศิลป์อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ สวภา เวชสุรักษ์ (2547.1)กล่าวว่า
กระบวนการสร้างสรรค์ท่ีนาฏศิลปินทําให้เกิดความเจริญแก่วงการนาฏยศิลป์คือ นาฏยประดิษฐ์ (Choreography) ท่ีนาฏยศิลปิน
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สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นในนาฏยจารีตของตนจนเม่ือผลงานใหม่นั้นงดงามเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และรักษา 
สืบทอดไว้ อีกท้ังยังสอดคล้องกับ สถาพร สนทอง (2545) ท่ีกล่าวว่า การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เป็นเรื่องความอิสระของผู้สร้าง 
เพราะว่าแนวทางการทํางาน การสร้างสรรค์นั้น นอกจากความรู้ความสามารถ แล้วก็การสั่งสมประสบการณ์ของผู้สร้างแล้ว 
ผู้สร้างจะต้องมีอิสระในความคิด (สถาพร สนทอง, สัมภาษณ์, อ้างถึงใน. ระวิวรรณ วรรณวิไชย, 2545, น.44) 
 
ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ เป็นประโยชน์ต่อวงการนาฏศิลป์ไทย ด้านแนวทางการสร้างนาฏยประดิษฐ์ กล่าวคือ 

1. การสร้างนาฏยประดิษฐ์ท่ีสื่อความหมายถึงสิ่งใด ต้องสํารวจข้อมูลสิ่งนั้นให้มากท่ีสุด วิเคราะห์ผลข้อมูล แปรผล

ข้อมูลสกัดออกมาเป็นท่ารําท่ีสื่อสารผ่านร่างกายได้  
2. การนาฏยประดิษฐ์ของไทยท่ีสื่อถึงสิ่งท่ีต่างวัฒนธรรมหรือร่วมวัฒนธรรมกันก็ตาม พ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทยประเพณี

เป็นรากฐานสําคัญเสมอ และลักษณะไทยประเพณีเป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่า นาฏยประดิษฐ์นั้นๆเป็นภูมิปัญญาผ่านมุมมองคนไทย  
3. งานนาฏยประดิษฐ์แต่ละชิ้นมีอัตลักษณ์ท่ารําของตนเองท้ังสิ้น ตัวแปรของการเกิดอัตลักษณ์ท่ารํา คือ แนวคิด 

ผลการสํารวจข้อมูล หลักวิชาการในการประดิษฐ์ รูปแบบดนตรี จุดประสงค์ของการนําไปใช้ 
 

 
 

ภาพแสดงท่ารําท่ีปรากฏเฉพาะในระบําศรีวิชัยเก่า ระบําศรีวิชัยใหม่ และท่าที่ปรากฏร่วมกันทั้งสองชุดการแสดง 
 

 

 
ภาพแสดงจํานวนผู้แสดงและการแต่งกายตามมาตรฐานการแสดงระบําศรีวิชัย 
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สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ให้เกิดข้ึนในนาฏยจารีตของตนจนเม่ือผลงานใหม่นั้นงดงามเป็นท่ียอมรับกันโดยท่ัวไป และรักษา 
สืบทอดไว้ อีกท้ังยังสอดคล้องกับ สถาพร สนทอง (2545) ท่ีกล่าวว่า การสร้างสรรค์นาฏศิลป์เป็นเรื่องความอิสระของผู้สร้าง 
เพราะว่าแนวทางการทํางาน การสร้างสรรค์นั้น นอกจากความรู้ความสามารถ แล้วก็การสั่งสมประสบการณ์ของผู้สร้างแล้ว 
ผู้สร้างจะต้องมีอิสระในความคิด (สถาพร สนทอง, สัมภาษณ์, อ้างถึงใน. ระวิวรรณ วรรณวิไชย, 2545, น.44) 
 
ข้อค้นพบจากงานวิจัยนี้ เป็นประโยชน์ต่อวงการนาฏศิลป์ไทย ด้านแนวทางการสร้างนาฏยประดิษฐ์ กล่าวคือ 

1. การสร้างนาฏยประดิษฐ์ท่ีสื่อความหมายถึงสิ่งใด ต้องสํารวจข้อมูลสิ่งนั้นให้มากท่ีสุด วิเคราะห์ผลข้อมูล แปรผล

ข้อมูลสกัดออกมาเป็นท่ารําท่ีสื่อสารผ่านร่างกายได้  
2. การนาฏยประดิษฐ์ของไทยท่ีสื่อถึงสิ่งท่ีต่างวัฒนธรรมหรือร่วมวัฒนธรรมกันก็ตาม พ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทยประเพณี

เป็นรากฐานสําคัญเสมอ และลักษณะไทยประเพณีเป็นเคร่ืองบ่งชี้ว่า นาฏยประดิษฐ์นั้นๆเป็นภูมิปัญญาผ่านมุมมองคนไทย  
3. งานนาฏยประดิษฐ์แต่ละชิ้นมีอัตลักษณ์ท่ารําของตนเองท้ังสิ้น ตัวแปรของการเกิดอัตลักษณ์ท่ารํา คือ แนวคิด 

ผลการสํารวจข้อมูล หลักวิชาการในการประดิษฐ์ รูปแบบดนตรี จุดประสงค์ของการนําไปใช้ 
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ชัชวาล นิพัทธารักษ์ 19 กรกฎาคม 2561 สถาบันภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

ร�ยน�มคณะกรรมก�ร

และผู้ทรงคุณวุฒิ





   
 
 
 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ที่ 01/2561 

เรื่อง รายช่ือผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการและรายชื่อผู้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7  
ประจ าปี 2561 

หัวข้อ “Gastronomy: Hospitality and Culture in ASEAN” 
 

 
ภายใต้ความร่วมมือจากความร่วมมือตั้งแต่การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 ประจ าปี 2555 

จนถึง การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 รวมระยะเวลา 7 ปี ภายใต้ความร่วมมือ             
ระหว่างฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โครงการจัดตั้งภาค                 
วิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
และการท่องเที่ยว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง        
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ครั้งที่ 7 ประจ าปี 
2561 ในหัวข้อ “Gastronomy: Hospitality and Culture in ASEAN” ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561            
ณ ห้องออดิทอเรียม ส านักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  เพ่ือส่งเสริมให้นักวิจัย อาจารย์ 
นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
บริการ เพ่ือการน าเสนอผลงานพร้อมทั้งได้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และภาคีการท่องเที่ยว เพ่ือการพัฒนางานวิชาการด้านการท่องเที่ยว อันจะน าไปสู่
การแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ผลงานวิชาการในวงกว้างต่อไป 

เพ่ือให้การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตจึงประกาศรายชื่อผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการและรายชื่อผู้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 
ประจ าปี 2561  หัวข้อ “Gastronomy: Hospitality and Culture in ASEAN” ดังนี้ 
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ผู้พิจารณาผลงานทางวิชาการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร จันทรน าชู 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกุล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรา สุกเพชร 
10. ดร.นีลนารา วงษ์เกิด 
11. ดร.เอกฉัตร ตันศิริ 
12. ดร.สมยศ โอ่งเคลือบ 
13. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ 
14. ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน 
15. ดร.กาญจน์นภา พงศ์พนรัตน์ 
16. ดร.ภัททิยา ยิมเรวัต 
17. ดร.นภัสนันท์ วินิจวรกิจกุล 
18. ดร.ปรเมษฐ์ บุญน าศิริกิจ 
19. ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์ 
20. ดร.เขวิกา สุขเอ่ียม 
21. ดร.อิสระพงษ์ พลธานี 
22. ดร.เฉลิมเกียรติ เฟ่ืองแก้ว 
23. ดร.รัชนีกร แซ่วัง 
24. ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล 
25. ดร.สุวรรณา เขียวภักดี 
26. ดร.ทักษิณา แสนเย็น 
27. ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์  
 

โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิมีหน้าที่ 
1. พิจารณาผลงานทางวิชาการ ด้านวัฒนธรรม อุตสาหกรรมบริการ และการท่องเที่ยว  
2. วิพากษ์ผลงานทางวิชาการ และให้ข้อเสนอแนะ 
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คณะกรรมการด าเนินงานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ                   

การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 

1. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย     ที่ปรึกษา 
2. ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ     ประธานกรรมการ 
     การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ 
3.  ผู้อ านวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กรรมการ 

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 

4.  ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   กรรมการ 
     สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
5.  อาจารย์ ดร.สุวรรณา เขียวภักดี    กรรมการ  
6.  อาจารย์ ดร.วัชระ ยี่สุ่นเทศ     กรรมการ 
7.  อาจารย์ ดร.ทศพร มะหะหมัด     กรรมการ 
8.  อาจารย์อธิป จันทร์สุริย์     กรรมการและเลขานุการ 
9.  อาจารย์ชลิต เฉียบพิมาย     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

มีหน้าที่ดังนี้  
1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ

การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค ์

 2. วางแผนร่วมกับฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศ าสตร์             
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต                 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอนแก่น และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงาน      
การประชุมความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

303

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



 
คณะกรรมการด าเนินงานบรษิัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ผู้อ านวยการใหญ่ฝุายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร (D9)  ที่ปรึกษา 
2. เรืออากาศโท ฉัตรชัย ดิษสน (9A)    ประธาน 
3. คุณอทิตา วัฒนะชยังกูร (9L)       รองประธาน 
4.  คุณภัสสรา ณ สงขลา (สังกัด 9L)    คณะท างาน 
5.  ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว (สังกัด QV)    คณะท างาน  
6.  คุณคมกริช วิทยสุทธาพร (สังกัด 9L)    คณะท างาน  
7.  คุณนุสรา นนขุนทด (สังกัด 9L)    เลขานุการ 

 
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

2. จัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. วางแผนร่วมกับโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว 
และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น 
และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
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คณะกรรมการด าเนินงานบรษิัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ผู้อ านวยการใหญ่ฝุายพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร (D9)  ที่ปรึกษา 
2. เรืออากาศโท ฉัตรชัย ดิษสน (9A)    ประธาน 
3. คุณอทิตา วัฒนะชยังกูร (9L)       รองประธาน 
4.  คุณภัสสรา ณ สงขลา (สังกัด 9L)    คณะท างาน 
5.  ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว (สังกัด QV)    คณะท างาน  
6.  คุณคมกริช วิทยสุทธาพร (สังกัด 9L)    คณะท างาน  
7.  คุณนุสรา นนขุนทด (สังกัด 9L)    เลขานุการ 

 
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

2. จัดเตรียมสถานที่พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 3. วางแผนร่วมกับโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว 
และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น 
และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุม
ความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
คณะกรรมการด าเนินงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 

1. อาจารย์ ดร.อนามัย ด าเนตร      ที่ปรึกษา 
2. อาจารย์จันทร์เมธา ศรีรักษา       ประธานกรรมการ 
3.  อาจารย์นุชประวีณ์ ลิขิตศรัณย์     กรรมการ 
4.  อาจารย์วุฒิ อ าพันธ์      กรรมการ 
5.  อาจารย์พิชญา ร่มโพธิ์ภักดิ์     กรรมการ  
6.  อาจารย์ธัญนาฎ เลี้ยงพันธุ์     กรรมการ 
7.  อาจารย์ฐนิตา ไชยสุวรรณ์     กรรมการ 
8.  อาจารย์เมทินี วงศ์ธราวัฒน์     กรรมการและเลขานุการ 
9.  อาจารย์รังสิยา ทองผุด     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. วางแผนร่วมกับฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว                    
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

305

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7  “Gastronomy, Hospitality and Culture in ASEAN”



 
คณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม      ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝุายการนักศึกษา       ประธานกรรมการ 
3.  รองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝุายวิชาการ     กรรมการ 
5.  อาจารย์บุศราพร อุดมพัฒน์     กรรมการ  
6.  อาจารย์อิทธิพล มะโนน้อม     กรรมการ 
7.  อาจารย์จุฑามาศ ทิมดี     เลขานุการ 

  
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. วางแผนร่วมกับฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
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คณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม      ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝุายการนักศึกษา       ประธานกรรมการ 
3.  รองคณบดีฝุายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
4.  รองคณบดีฝุายวิชาการ     กรรมการ 
5.  อาจารย์บุศราพร อุดมพัฒน์     กรรมการ  
6.  อาจารย์อิทธิพล มะโนน้อม     กรรมการ 
7.  อาจารย์จุฑามาศ ทิมดี     เลขานุการ 

  
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. วางแผนร่วมกับฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  วิทยาลัยการ
ท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการด าเนินงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ยางกลาง   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร      รองประธานกรรมการ  
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล  กรรมการ 
4.  อาจารย์ ดร.นพรัตน์ บุญเพียรผล    กรรมการ 
5.  อาจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี     กรรมการ 
6.  อาจารย์ ดร.ระชานนท์ ทวีผล     กรรมการ 
7.  อาจารย์รัชมงคล ทองหล่อ     กรรมการ 
8.  อาจารย์ธนพัฒน์ อินทวี     กรรมการ 
9.  อาจารย์บุษริน วงศ์วิวัฒนา     กรรมการ 
10.  อาจารย์พรหมมาตร จินดาโชติ    กรรมการ 
11. อาจารย์ภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว     กรรมการ   
12. อาจารย์สไบทิพย์ มงคลนิมิตร์     กรรมการ 
13. นายเอกพันธ์ หวานใจ      กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. วางแผนร่วมกับฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาลัย                     
การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาลัย                   
การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
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คณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
1. อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ                     ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ                   ที่ปรึกษา 
3. รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและแผนพัฒนา          ประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝุายบริหาร      กรรมการ 
5. รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย     กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว                         กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร    กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการภัตตาคาร          กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการธุรกิจด้านการบิน                 กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการหลักสูตรธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ   กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. วางแผนร่วมกับฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                      
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว 
และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
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คณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
1. อธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ                     ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ                   ที่ปรึกษา 
3. รองคณบดีฝุายกิจการนักศึกษาและแผนพัฒนา          ประธานกรรมการ 
4. รองคณบดีฝุายบริหาร      กรรมการ 
5. รองคณบดีฝุายวิชาการและวิจัย     กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว                         กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการหลักสูตรศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร    กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการภัตตาคาร          กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการหลักสูตรการจัดการธุรกิจด้านการบิน                 กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการหลักสูตรธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ   กรรมการและเลขานุการ 

  
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. วางแผนร่วมกับฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                      
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว 
และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาลัยการท่องเที่ยว
และการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คณะกรรมการด าเนินงานคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
1. รองศาสตราจารย์ทิพวรรณ พุ่มมณี    ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิด       รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ บุญน าศิริกิจ    กรรมการ 
4.  อาจารย์ทิพชญา พ่ึงชาญชัยกุล    กรรมการ 
5.  อาจารย์ดารณี พลอยจั่น     กรรมการและเลขานุการ 

    
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. วางแผนร่วมกับฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                       
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว                  
และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต                    
วิทยาลั ยการท่อง เที่ ยวและการบริการ  มหาวิทยาลั ยศรีปทุมขอนแก่น  และคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
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คณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 

 
1. อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์    ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง       รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์     กรรมการ 
4.  อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย     กรรมการ 
5.  อาจารย์ชฎิล มาตรา      กรรมการและเลขานุการ 

    
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. วางแผนร่วมกับฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาลั ยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                         
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว 
และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต                       
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
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คณะกรรมการด าเนินงานวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น 

 
1. อาจารย์ ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์    ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพัทธ์ ตันมิ่ง       รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ณัฐกานต์ เพ็งหาพันธ์     กรรมการ 
4.  อาจารย์วนิดา อ่อนละมัย     กรรมการ 
5.  อาจารย์ชฎิล มาตรา      กรรมการและเลขานุการ 

    
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. วางแผนร่วมกับฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาลั ยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                         
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว 
และโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต                       
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะกรรมการด าเนินงานคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์  รองประธานกรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.บัณฑิตา หลิมประดิษฐ์  กรรมการ 
4.  อาจารย์ ดร.ห้าวหาญ ทวีเส้ง   กรรมการ 
5.  นางสาวสุชาดา กองสวัสดิ์   กรรมการและเลขานุการ   

  
มีหน้าที่ดังนี้  

1. วางแผนงาน ก าหนดประเด็นทางวิชาการ และแนวทางด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ ก าหนดรูปแบบ
การน าเสนอผลงานวิชาการ ให้ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินการตามรูปแบบและกิจกรรมในการจัดประชุม
แก่คณะอนุกรรมการฝุายต่างๆ รวมทั้งอ านวยการให้การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 2. วางแผนร่วมกับฝุายพัฒนาการเรียนรู้และนวัตกรรมการสอน บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และ             
โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอนแก่น รวมทั้งจัดท ารายงานการประชุมความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการด าเนินการ 

สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 

 

(ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล) 
                        ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน  

                                                     ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2561 
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