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บทคัดย่อ
บทความวิจั ย นี้ มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อ พัฒ นาการอบรมการเตรียมความพร้ อ มส าหรับ การทางานข้ า ม
วัฒนธรรมแผนกครัวของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบก้อน
หิมะเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา จานวน 12
คน เกี่ยวกับการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัวในต่างประเทศ ในแง่ของปัญหา การแก้ไขปัญหา การ
เตรียมตัวก่อนไปทางาน และการพัฒนาการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนก
ครัวสาหรับบัณฑิตใหม่จากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาจากการทางานข้ามวัฒนธรรมใน
แผนกครัวของบัณฑิตส่วนใหญ่เกิดจากการไม่เข้าใจภาษาอังกฤษที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศและภาษาที่
สาม ความรู้ในการทางานโรงแรมต่างประเทศ ความเข้าใจวัฒนธรรมต่างประเทศและพหุวัฒนธรรม การ
ปรับตัวในต่างประเทศและการวางแผนการจัดการการเงินส่วนบุค คล การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การควบคุม
อารมณ์และการจั ด การความเครี ย ด ส่ ว นการพัฒ นาการอบรมการเตรี ยมความพร้ อมในการทางานข้ า ม
วัฒนธรรม ผู้วิจัยให้ข้อมูลเสนอว่า วิทยาลัยควรจัดให้อบรมให้กับบัณฑิตที่จะไปทางานต่างประเทศก่อนจบ
เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างและข้อมูล ของประเทศของสถานประกอบการ รูปแบบการทางาน สัญญาจ้าง
กฎหมาย และควรเตรียมความพร้อมความรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาที่สามและวัฒนธรรมสาหรับบัณฑิตที่จะไป
ทางานครัวในต่างประเทศด้วย
คาสาคัญ: การอบรม การเตรียมความพร้อม การทางานข้ามวัฒนธรรม ครัว วิทยาลัยดุสิตธานี
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Abstract
The research article aims to develop the training of preparation for cross cultural
working in kitchen department of the graduates, Dusit Thani College, Pattaya City. It used
snowball sampling in order to have in- depth interview with the 12 key informants, who are
the graduates from Dusit Thani College, Pattay City, regarding cross cultural working in kitchen
department oversea in the aspects of problems, problem solving, preparation before working
and developing the training of preparation for cross cultural working in kitchen department for
newly graduates from Dusit Thani College. The results found that the problems of cross
cultural working in kitchen department of the graduates, mostly are from misunderstanding of
English, which are different in each country and multiculturalism, adjustment in foreign
countries and personal financial management, solving facing problems, emotional control and
stress management. For developing the training of preparation for cross cultural working, the
key informants proposed that the college should provide the training for the graduates who
will work oversea before graduation in order to understand the differences and data in each
country of the workplace, working styles, employment contract, law and it should prepare
the knowledge of English, the third language and culture for the graduates who will work in
the kitchen department oversea.
Keywords: Training, Career Preparation, Cross Cultural Working, Kitchen, Dusit Thani College
บทนา
อาหารไทยจั ดเป็ น อาหารที่ได้รั บ การคัดเลื อกว่าเป็นอาหารที่มีชื่อเสี ยงในระดับโลกทั้งในแง่ ข อง
ประโยชน์ทางโภชนาการ ความงาม ความหลากหลาย และความน่าสนใจในประวัติที่มา โดยอาหารไทยได้รับ
การคัดเลือกให้อยู่ใน 10 อันดับอาหารที่ดีที่สุดในโลก (Li, 2017) และอาหารข้างทางในกรุงเทพมหานครยัง
ได้รับการคัดเลือกว่าดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของสานักข่าว CNN (CNN, 2017) ทั้งนี้ เนื่องจากอาหาร
ไทยมีชื่อเสียงในระดับโลก จึงมีความต้องการผู้ประกอบอาหารและผู้ช่วยในโรงแรมและร้านอาหารไทยใน
ต่างประเทศจานวนมาก จากสถิติของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานพบว่า ในเดือนสิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ.
2559 มีแรงงานไทยได้รับอนุญาตเดินทางไปทางานต่างประเทศในตาแหน่งพ่อครัว -แม่ครัว จานวน 672 คน
ในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศนิวซีแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี
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และประเทศอังกฤษ (กรุงเทพธุรกิจ, 2559) โดยแรงงานไทยที่ไปทางาน

พ่อครัว -แม่ครัวในต่างประเทศ

เดินทางไปด้วยตนเองมากที่สุด รองลงมาคือนายจ้างพาไปและบริษัทจัดหางานส่งไปทางาน โดยมีรายได้ราว
40,000-90,000 ต่อเดือน (กรมการจัดหางาน, 2560)
วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ เน้นอุตสาหกรรมบริการได้ เปิด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการ
อาหารไทยที่เป็นที่แพร่หลายในภัตตาคารและโรงแรมชั้นนาในต่างประเทศและการผลิตแรงงานฝีมือเข้าสู่
ตลาดแรงงานระดับโลก โดยในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2559 วิทยาลัยฯ ได้ผลิตบัณฑิตที่จบหลักสูตรนี้ 50 คน จาก
จานวนนักศึกษาแรกเข้า 92 คน โดยบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วได้มีงานทาทั้งในโรงแรมและร้านอาหารใน
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ในกรุงเทพมหานคร ในเมืองท่องเที่ยวสาคัญ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต (วิทยาลัยดุสิตธานี
พัทยา, 2560)
ทั้งนี้ พบว่า มีบัณฑิตที่จบการศึกษาส่วนหนึ่งได้มีโอกาสทางานในโรงแรม รีสอร์ท และร้านอาหารใน
ต่างประเทศ ทั้งอาหารไทยและนานาชาติ ทั้งที่ส มัครงานด้ว ยตนเองและใช้บริการบริษัทจัดหางาน จาก
การศึกษาพบว่า บัณฑิตจากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา ส่วนหนึ่งพบปัญหาการทางานข้ามวั ฒนธรรมในแผนก
ครัวเมื่อทางานในต่างประเทศ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจปัญหาการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัวของบัณฑิต
และรวมถึงต้องการทราบแนวทางการพัฒนาการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมใน
แผนกครัวของบัณฑิตเพื่อให้บัณฑิตสามารถทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัวและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
ตารางที่ 1: สถิติการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการ
ประกอบอาหาร พัทยา
รายการ

ปีการศึกษา
2557

2558

2559

(คน)

(%)

(คน)

(%)

(คน)

(%)

จานวนนักศึกษาแรกเข้า

59

100

81

100

92

100

จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา

36

62

59

73

50

55

จานวนนักศึกษาที่ไม่สาเร็จการศึกษา 23

38

22

27

42

45

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา
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การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัวนี้
ผู้วิจัยเลือกใช้วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
สมาน เหล่าดารงชัย (2559) ได้พัฒนา คู่มือ แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ และแรงงานไทยคืน
ถิ่น โดยมีจุดประสงค์ให้แรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศมีความรู้และสามารถวางแผนการทางานได้อย่าง
ถูกต้อง โดยมีเนื้อหาในคู่มือ ได้แก่ การเตรียมการเดินทาง การวางแผนการไปทางานต่างประเทศ วิธีการ
ป้องกันตนเองจากการถูกสาย/นายหน้า/บริษัทจัดหางานไปทางานต่างประเทศ ข้อห้ามและข้อควรปฏิบัติเมื่อ
อยู่ในต่างประเทศและการติดต่อประสานงานเมื่อไปถึงต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษาเป็นไต้หวัน นอกจากนี้
คู่มือยังมีเนื้อหาสาหรับแรงงานคืนถิ่น คือการวางแผนอาชีพหลังจากการกลับจากต่างประเทศ การบริหาร
จัดการรายได้หลังกลับจากต่างประเทศ โครงการรับรองประสบการณ์แรงงานคืนถิ่น โครงการที่สนับสนุนอาชีพ
เพื่อแรงงานไทยจากหน่วยงานของรัฐ การทาบัญชีครัวเรือนและการเตรียมตัวด้านอาชีพ
ลาวรรณ เมฆจินดา (2557) ได้วิจัยเรื่อง การเตรียมความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อมุ่งสู่
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเตรียม
ความพร้อมและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาชั้นปีที่ 4 จานวน 388 คนที่ต้องการไป
ทางานในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ปี พ.ศ. 2558 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พบว่ านักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน
ระดับกลาง แต่มีความพร้อมในการทางานในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นอย่างมากโดยความรู้ด้าน
วิชาการ เศรษฐศาสตร์และการเงิน ทั้งนี้ นิสิตเสนอว่าต้องการให้มหาวิทยาลัยสอนภาษาอังกฤษและภาษาของ
ประชาคมเศรษฐกิจในอาเซียนให้มากขึ้นโดยการจัดอบรมและสัมมนาอาชีพด้วย
ศุภ รั กษ์ อธิคมสุ ว รรณ (2559) ได้วิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒ นาความฉลาดทางวัฒ นธรรมของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยระบุว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็นปัจจัย
ให้บุคคลสามารถประสบความสาเร็จในการทางานในตลาดแรงงานสากล จากการศึกษาโดยใช้คาถามจาก
แบบสอบถามจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย จานวน 879 คน พบว่า ความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.66) และมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพ
แบบเปิดรับประสบการณ์ (r = 0.505) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.01 จากการสังเคราะห์
บทสัมภาษณ์ผู้บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สรุปว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สาคัญ
สาหรับบัณฑิตที่จะไปทางานในต่างประเทศ การเรียนการสอนต้องเพิ่มความฉลาดทางวัฒนธรรมโดยให้ความรู้
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ด้านต่างประเทศ โดยสถานศึกษาต้องพัฒนานวัตกรรม สื่อการเรียนรู้และต้องมีทรัพยากรที่สนับสนุนการ
เรียนรู้
Krishnan , S. and Kirubamoorthy, G. (2017) ได้วิจัยเรื่อง Cultural Intelligence and CrossCultural Adjustments: Impact on Global Mobility Intentions โดยสรุ ป ว่ า ปั จ จั ย ที่ ท าให้ ค นประสบ
ความสาเร็จในการทางานยุค Global Mobility Intention (GMI) คือความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural
Intelligence: CQ) และการปรับตัวข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural Adjustment: CCA) ไม่ใช่เพียงแค่ทักษะ
ในการท างานและใบประกาศนี ย บั ต รทางการศึ ก ษา โดยความฉลาดทางวั ฒ นธรรมประกอบด้ ว ย 4
องค์ประกอบ (Components) ด้วยความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านอภิปรัชญา (Meta-Cognitive) ความฉลาด
ทางวัฒนธรรมด้านปัญญา (Cognitive) ความฉลาดทางวัฒนธรรมด้านแรงจูงใจ (Motivational) และความ
ฉลาดทางวัฒนธรรมด้านพฤติกรรม (Behavioral) และการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมซึ่งมีความสาคัญต่อการ
ทางานและประสานงานในต่างประเทศ โดยทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reason Action) เป็น
สิ่งสนับสนุน
นอกจากนี้ ผู้ที่จะไปทางานต่างประเทศควรเตรียมความพร้อมของแรงงานที่จะเดินทางไปทางาน
ต่ า งประเทศควรต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล ของสถานประกอบการและประเทศของสถานประกอบการ
นอกเหนือไปจากการพิจารณาทักษะและความรู้ในงานของตนเอง (สุภัค บัวแย้ม, 2545) นอกจากนี้ คนหางาน
ควรรู้กฎระเบียบข้อบังคับในการทางานต่างประเทศ เช่น ชั่วโมงการทางาน ผลตอบแทนจากการทางานและ
ระเบียบข้อบังคับในการทางาน (สุพล ด้วยตั้งใจ, 2542) อนึ่ง รมณีย์ ใจสมุทร (2539) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา
ชุดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนไปทางานต่างประเทศของแรงงานไทย โดยมีการฝึกอบรมในด้าน
ความรู้และทักษะที่จาเป็นสาหรับแรงงานในไทยที่ไปทางานในต่างประเทศที่จาเป็น
เมื่อผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้วจึงได้นามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยกาหนดให้
มีตัวแปรอิสระ (Independent Variables) เป็นปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ตาแหน่งงาน สถาน
ประกอบการ ที่ตั้งของสถานประกอบการ และปัจจัยในการทางานข้ามวัฒนธรรม ได้แก่ ความฉลาดทาง
วัฒนธรรม ความรู้ ทักษะ ปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การพัฒนาการ
อบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัวของบัณฑิตวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา c
แสดงดังภาพที่ 1
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
- เพศ
- ตาแหน่งงาน
- สถานประกอบการ
- ที่ตั้งสถานประกอบการ

การพัฒนาการอบรมการเตรียม
ความพร้อมในการทางานข้าม
วัฒนธรรมในแผนกครัว ของบัณฑิต
วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา

ปัจจัยในการทางานข้ามวัฒนธรรม
- ความฉลาดทางด้านวัฒนธรรม
- ความรู้
- ทักษะ
- ปัจจัยอื่น ๆ
ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดงานวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อปัญหาการปัญหาที่บัณฑิตพบในการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัวในโรงแรม รีสอร์ทและ
ร้านอาหารในต่างประเทศ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัวในโรงแรม รีสอร์ท
และร้านอาหารในต่างประเทศ
3. เพื่อค้นหาแนวทางการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัวใน
โรงแรม รีสอร์ทและร้านอาหารในต่างประเทศ
ความสาคัญของการวิจัย
การวิจัยนี้มีประโยชน์ในการพัฒนาการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรม
ในแผนกครัวของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานีพัทยา เพื่อให้บัณฑิตสามารถทางานได้อย่าง
ประสบความสาเร็จและมีความสุขทั้งทางกายและใจในการทางาน
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ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการพัฒนาการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัว
โดยใช้ ก ารศึ ก ษาจากผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น บั ณ ฑิ ต จากวิ ท ยาลั ย ดุ สิ ต ธานี พั ท ยา ที่ ไ ปท างานในครั ว โรงแรม
รีสอร์ทและร้านอาหารในต่างประเทศจานวน 12 คน โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัวนี้
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้เครื่องมือวิจัยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับ
บัณฑิตผู้ทางานแผนกครัวในโรงแรม รีสอร์ทและร้านอาหารในต่างประเทศ โดยใช้ Facebook และ Line เป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลทางานในต่างประเทศ
ตารางที่ 2: รายละเอียดนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย (Key Informants)
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สถานประกอบการ

ชีพชนก พัวเจริญ

Commis โรงแรม Granlapa Macau
ห้องอาหารน้าไทย

ที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ
เมืองมาเก๊า, สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

อนุชา เขตรักษา

Cook

โรงแรม JW Marriott New Orleans

รัฐหลุยส์เซียน่า,
สหรัฐอเมริกา

สุภารัตน์ เจียมจริยา

Cook

โรงแรม Marriot New Orleans

รัฐหลุยส์เซียน่า,
สหรัฐอเมริกา

อภิญญา ภิญโญยิ่ง

Cook
Bakery

Turning Stone Casino Resort,
Oneida

รัฐนิวยอร์ค,
สหรัฐอเมริกา

ชลณีย์ เมฆอรุณ

Assistant ร้านอาหารชิคาโก้

บารมี พาณิชยานุเคราะห์ Cook

ร้านอาหารช้างไทย

รัฐอิลลินอยส์,
สหรัฐอเมริกา
เมืองมาเก๊า, สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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ตารางที่ 2: รายละเอียดนักศึกษาผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย (Key Informants) (ต่อ)
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

สถานประกอบการ

ที่ตั้งของสถาน
ประกอบการ

กาญจนา ยืนยาว

Assistant โรงแรม Mohegab Sun Casino

รัฐคอนเน็คติกัต,
สหรัฐอเมริกา

กรรณิการ์ สันหาธรรม

Baker

Harrah's Southern Resort
California

รัฐคาลิฟอร์เนีย,
สหรัฐอเมริกา

ธีร์ธวัช กิจไพบูลย์รัตน์

Cook 1

Death Valley Natinal Park and
Resort

รัฐคาลิฟอร์เนีย,
สหรัฐอเมริกา

สถาพร ทองมี

Cook

โรงแรม Harrah's Rincon Casino

รัฐคาลิฟอร์เนีย,
สหรัฐอเมริกา

ภควันต์ เหมือนจิตต์

Cook

Harrah's Southern Resort
California

รัฐคาลิฟอร์เนีย,
สหรัฐอเมริกา

เบลลินด้า เนียมพราย

Cook2
(Demi)

โรงแรม Parisian Macau

เมืองมาเก๊า สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา
ประชากร กลุ่มตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ บัณฑิตผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยาที่
ทางานในแผนกครัวในโรงแรม รีสอร์ทและร้านอาหารต่างประเทศ โดยไม่ทราบจานวนที่แน่ชัด (Unknown
Sample Size) เนื่ องจากนั กศึกษาส่ ว นใหญ่ ได้โ อกาสทางานในแผนกครัว ในโรงแรม รีส อร์ท ร้านอาหาร
ต่างประเทศหลังจากจบการศึกษาและผ่านงานในประเทศไทยก่อน ดังนั้น ข้อมูลการมีงานทาเมื่อจบการศึกษา
ที่แจ้งไว้จึงเป็นสถานประกอบการโรงแรมรีสอร์ท ร้านอาหารในประเทศไทย
เพราะไม่ทราบจานวนประชากร กลุ่มตัวอย่างและขนาดประชากร กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงเลือกใช้
วิธีการสุ่ มตัว อย่ างแบบก้อนหิ มะ (Snowball Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการหากลุ่ มตัว อย่างเมื่อไม่ทราบกลุ่ ม
ตัวอย่างและประชากร โดยใช้การสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักเบื้องต้นเพียง 2- 3 คน แล้วกลุ่มตัวอย่างจะ
ใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่างที่คล้ายกับตนแบบวิธีลูกโซ่ (Dragan and Isaic-Maniu, 2012) ซึ่งในการวิจัยครั้ง
ผู้วิจัยได้สอบถามกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบัณฑิตที่ทางานแผนกครัวในต่างประเทศจานวน 2 รายผ่านทางเฟสบุ้ค
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(Facebook) แล้วให้บัณฑิตคนดังกล่าวแนะนา ค้นหาประวัติและติดต่อบัณฑิตที่ทางานต่างประเทศคนอื่น ๆ
ผ่านเฟสบุ้ค (Facebook) ต่อไป หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงเริ่มขอข้อมู ลเฟสบุ้ค (Facebook) และไลน์ (Line) ของ
บัณฑิตแต่ละบุคคลเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกได้ข้อมูลที่อิ่มตัว คือไม่มีข้อมูลเพิ่มและไม่พบผู้ให้ข้อมูลใหม่อีกแล้ว
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยการสัมภาษณ์ใช้
คาถาม 4 ข้อที่เกี่ยวกับการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัว ได้แก่ 1) คาถามเกี่ยวกับปัญหาที่บัณฑิตพบใน
การทางานแผนกครัวในโรงแรม รีสอร์ทและร้านอาหารในต่างประเทศ 2) คาถามเกี่ยวกับการเตรียมความ
พร้อมในการทางานในแผนกครัวในโรงแรม รีสอร์ทและร้านอาหารในต่างประเทศ 3) คาถามเกี่ยวกับคาแนะนา
วิทยาลัยในการจัดอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานแผนกครัวในโรงแรม รีสอร์ทและร้านอาหารใน
ต่ า งประเทศ และ 4) ค าถามเกี่ ย วกั บ ค าแนะน าอื่ น ๆ ในการท างานแผนกครั ว ในโรงแรม รี ส อร์ ท และ
ร้านอาหารในต่างประเทศ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตอบคาถามได้อ ย่างอิสระ เนื่องจากเป็นคาถามปลายเปิด
(Open-Ended Question)
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศ ตาแหน่งงาน สถานประกอบการ และที่ตั้งของสถานประกอบการ
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลของคาถามที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจานวน 4 คาถาม โดยผู้วิจัยใช้
วิธีการอ่านวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปข้อความที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยแบ่งได้ออกเป็นการสรุปข้อมูลของบัณฑิตผู้ให้ข้อมูลและคาถามที่ใช้ในการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของบัณฑิตผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลเป็นบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการครัวและ
ศิลปะการประกอบอาหารจากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยาจานวน 12 คน โดยแบ่งเป็นชาย 5 คน และหญิง 7 คน
ในตาแหน่ ง Cook 8 คน ผู้ ช่ว ยงานในครั ว 2 คน Commis 1 คน และ Bakery 1 คน โดยเป็ นผู้ ทางาน
โรงแรม รีสอร์ทและร้านอาหารในประเทศสหรัฐอเมริกา 9 คน แบ่งเป็น รัฐหลุยเซียน่า 2 คน รัฐนิวยอร์ค 1
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คน รั ฐ อิ ล ลิ น อยส์ 1 คน รั ฐ คอนเน็ ค ติ กั ต 1 คน และรั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย 4 คน และท างานในเมื อ งมาเก๊ า
สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 คน โดยบัณฑิตผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยมีอายุระหว่าง 22-25 ปี
2. คาตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลจานวน 4 ข้อ ดังนี้
คาถามที่ 1 อะไรเป็นปัญหาที่บัณฑิตพบในการทางานครัว ที่ต่างประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจาก
ประเทศไทย
ปัญหาที่บัณฑิตพบในการทางานครัวที่ต่างประเทศที่สาคัญมี 4 ประการ ได้แก่ 1) ปัญหาการไม่เข้าใจ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารโดยเฉพาะปัญหาการฟังภาษาอังกฤษจากสาเนียงและการออกเสียงที่ไม่คุ้นเคยของ
หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง นอกจากนี้ บางรายยังพบปัญหาในการ
ทางานข้ามวัฒนธรรมกับผู้ใช้ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ไปพร้อมกับภาษาอังกฤษ เช่น ภาษาสเปน ภาษาจีน 2)
ปั ญ หาการไม่ เ ข้ า ใจวั ฒ นธรรมและรู ป แบบการท างาน โดยบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ม่ เ คยชิ น กั บ การท างานในโรงแรม
ต่างประเทศที่ต้องทางานร่วมกับแผนกอื่น ๆ ในโรงแรมด้วย 3) ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่ น
และพหุ วั ฒ นธรรม โดยบั ณ ฑิ ต ไม่ เ คยชิน กั บ การสื่ อ สารกั บ ชาวต่า งชาติ เช่ น ชาวแอฟริ ก า ชาวเม็ กซิกัน
เนื่องจากขาดความรู้ด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการไม่กล้าแสดงออกและการตัดสินใจ บัณฑิตที่ไม่
สามารถสื่อสารและแก้ปัญหาได้จึงเกิดความเครียดในการทางาน 4) ปัญหาการวางแผนและการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล เนื่องจากค่าครองชีพ ค่าที่อยู่อาศัยและค่าเดินทางในต่างประเทศมีความแตกต่างจากประเทศไทย
เป็นอย่างมาก บัณฑิตซึ่งเคยชินกับการใช้เงินตามความพึงพอใจและไม่

วางแผนการใช้จ่ายและไม่ออม จึง

ต้องมีความรู้และสร้างวินัยการใช้จ่ายเงินให้แก่ตนเอง
คาถามที่ 2 บัณฑิตที่ต้องการทางานครัวในต่างประเทศที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศไทยควร
เตรียมตัวอย่างไร
บัณฑิตควรเตรียมความพร้อมก่อนการไปทางานต่างประเทศในแผนกครัวในต่างประเทศโดยการทา
ตนเองให้พร้อมทั้งด้านภาษาและความรู้ เนื่องจากการทางานในแผนกครัวมีก ารทางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการ
ทางานระหว่างบุคคลจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ ดังนั้น 1) บัณฑิตควรเข้าใจทั้งภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะ
ทักษะการฟังที่ต้องเข้าใจได้หลายสาเนียงและการออกเสียง (accent and pronunciation) ไม่ใช่เฉพาะแต่
ภาษาอังกฤษสาเนียงอเมริกัน การเข้ าใจภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีนและภาษาสเปน และการเข้าใจวัฒนธรรม
โดยการศึกษาหาความรู้ก่อนไป ไม่ใช่พึ่งพาแต่นายหน้าหางานหรือใช้ความรู้และความเคยชิน 2) บัณฑิตควร
มีความรู้เรื่องระบบโรงแรมในต่างประเทศในแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะแต่แผนกครัว ทั้งนี้ ควรฝึกให้
บัณฑิตเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมในการทางานในต่างประเทศ 3) บัณฑิตควรศึกษาหาความรู้ด้าน
วั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และวั ฒ นธรรมใหญ่ ๆ ในโลก เช่ น วั ฒ นธรรมจี น วั ฒ นธรรมมุ ส ลิ ม วั ฒ นธรรมยุ โ รป
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วัฒนธรรมสเปน เนื่องจากผู้ที่บัณฑิตต้องทางานในพหุวัฒนธรรม เช่น สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บัณฑิตควร
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมต่างประเทศได้ เช่น รู้จักการการคิดกล้าแสดงออก ไม่เลือกที่จะเก็บปัญหาไว้กับตน
และหาวิธีการกาจัดความเครียดในการทางานอย่างถูกต้อง 4) บัณฑิตควรรู้จักวางแผนและบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายของตน โดยมีระเบียบวินัยทางการเงิน จัดทาบัญชีค่าใช้จ่ายประจาวันทั้งด้านค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ค่า
เดินทางและเงินออม บัณฑิตควรฝึกการอดกลั้นการใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น
คาถามที่ 3 วิทยาลัยควรอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานครัวในต่างประเทศที่มีวัฒนธรรมที่
แตกต่างจากประเทศไทยอย่างไร
ทั้งนี้ วิทยาลัยควรพัฒนาการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัว
โดยเลือกใช้อาจารย์และรุ่นพี่ของบัณฑิตที่มีประสบการณ์จากการทางานในต่างประเทศมาเป็นผู้ให้ความรู้ใน
การอบรม โดยสาระเนื้อหาของการอบรมตามลาดับ ดังนี้
การอบรมขั้น ตอนก่อนเลื อกหางาน : ควรอบรมให้ นักศึกษาเข้าใจจุดประสงค์ของการไปทางาน
ต่างประเทศ, การเลือกองค์กรหรือสถานประกอบการที่จะไปทางานและที่ตั้ง หรือหากใช้ตัวแทนหรือนายหน้า
ในการหางาน วิทยาลัยควรอบรมวิธีการเลือกตัวแทนหรือนายหน้าที่มีคุณภาพและสามารถประสานงานได้
อย่างต่อเนื่องจนจบโครงการโดยใช้อาจารย์หรือรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการทางานในแผนกครัวในต่างประเทศ
นั้นเข้าร่วมเป็นวิทยากรการบรรยายด้วย
การอบรมการเตรียมตัวก่อนสมัครงาน: เมื่อบัณฑิตทราบองค์กรหรือสถานประกอบการที่ต้องการ
สมัครแล้ ว วิทยาลั ย ควรมีการฝึ กการเตรี ย มตัว ส าหรับการสมัครงาน เช่น การอบรมบุคลิ กภาพและการ
สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาอังกฤษสาหรับแผนกครัว และ
ภาษาอังกฤษสาหรับการทางานในโรงแรมต่างประเทศแบบหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) เพื่อให้บัณฑิตมี
ความรู้และความสามารถในการสมัครงาน
การอบรมการเตรียมตัวก่อนการไปทางาน: เมื่อบัณฑิตสมัครงานได้แล้ว วิทยาลัยควรจัดอบรม 1)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศและรัฐที่นักศึกษาจะไปทางาน ทั้งความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และ
ความรู้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นหรื อพหุวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ เพื่อไม่ให้บัณฑิตเกิด Cultural Shock
2) การอบรมด้านความคิดและพฤติกรรม เช่น การอบรมให้บัณฑิตรู้จักพึ่งพาตนเอง กล้าคิดและกล้าแสดงออก
เมื่อทางานและอาศัยอยู่ในต่างประเทศ การอบรมด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการปัญหาและการ
จัดการความเครียดจากการทางาน 3) การอบรมด้านการการจัดการและการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล
การทาบัญชีค่าใช้จ่ายประจาวันอย่างง่าย เพื่อให้นักศึกษามีเงินพอเพียงต่อการใช้จ่ายและมีเงินออมเมื่อกลับ
จากการทางานในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังอบรมปลูกฝังวินัยทางการเงินด้วย
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คาถามที่ 3 บัณฑิตมีความคิดเห็นอื่น ๆ ที่จะแนะนาเกี่ยวกับการไปทางานครัวในต่างประเทศที่มี
วัฒนธรรมที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างไร
วิทยาลัยควรอบรมบัณฑิตในเรื่องการเลือกองค์กรที่จะไปทางานในต่างประเทศ โดยวิทยาลัยควรช่วย
ให้อาจารย์หรือรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดเรื่องการเลือกองค์กรที่จะทางานในต่างประเทศหรือแม้แต่การ
เลือกบริษัทจัดหางานต่างประเทศ (Agency) เนื่องจากการทางานแต่ละที่มีความแตกต่างกัน และมีบริษัท
จัดหางานหรือนายหน้าที่บางแห่งไม่มีคุณภาพ ไม่สามารถช่วยหางานที่ดีและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าได้ อีกทั้ง
บางบริ ษัทยั งไม่ดูแลผู้ ห างานและไม่มีเอกสารลายลั กษณ์อั กษรทาให้ มีปัญหาทางกฎหมายการทางานได้
นอกจากนี้ ยั ง มี บั ณ ฑิ ต บางส่ ว นเสนอให้ วิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ก ารฝึ ก งาน (Internship)ในแผนกครั ว โรงแรม
ต่ า งประเทศในระหว่ า งเรี ย นเพื่ อ ใช้ ใ นการนั บ หน่ ว ยกิ ต เรี ย นในรู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษาได้ ( Cooperative
Education) อนึ่ง บัณฑิตเห็นว่าการอบรมจะเกิดประโยชน์ต่อวิทยาลัยในแง่ของการสร้างบัณฑิตที่มี คุณภาพ
การมีงานทาของบัณฑิตเมื่อจบการศึกษา การมีระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัยด้านการติดตามบัณฑิตที่จบ
การศึกษา อีกทั้ง บัณฑิตเองยังได้ความรู้ ความสามารถและประกาศนียบัตร
อภิปรายผล
ในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัวในโรงแรม รีสอร์ท และ
ร้ า นอาหารในต่ า งประเทศ ทั ก ษะทางด้ า นภาษาและวั ฒ นธรรมเป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ บั ณ ฑิ ต ประสบ
ความสาเร็จในการทางาน โดยเฉพาะทักษะในการสื่อสารและการรู้จักพึ่งพาตนเอง วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา
ควรฝึกบัณฑิตก่อนจบการศึกษาให้มีความพร้อมทางด้านภาษาและวัฒนธรรมก่อนไปทางานในต่างประเทศ อีก
ทั้งวิทยาลัยควรมีบทบาทในการเป็นผู้ช่วยแนะแนวการเลือกสถานประกอบการในต่างประเทศและการเลือก
บริษัทจัดหางานที่มีคุณภาพ เพื่อให้บัณฑิตเลือกทางานได้ตามความถนัดและประสบความสาเร็จในการทางาน
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลการพัฒนาการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมใน
แผนกครัวของบัณฑิตวิทยาลัยดุสิตธานีพัทยาควรพิจารณาใน 4 ประเด็นดังนี้
1. ควรมีการอบรมภาษาอังกฤษให้บัณฑิตสามารถใช้สื่อสาร การทางานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
หัวหน้างานและเพื่อนร่ วมงานได้ นอกจากนี้ บัณฑิตควรมีความรู้ภาษาที่สามเบื้องต้นหากต้ องไป
ทางานในบางเมืองหรือรัฐ เช่น ภาษาจีน ภาษาสเปน
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2. ควรมีการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นของประเทศที่จะไปทางาน เช่น
วัฒนธรรมอเมริกา วัฒนธรรมสเปน วัฒนธรรมจีน เนื่องจากแต่ละสังคมที่ นักศึกษาต้องทางานด้วยมี
ความแตกต่างกัน เช่น สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม สังคมที่มีความขัดแย้งทางการเมือง ลัทธิความเชื่อ
ทางศาสนาและสีผิว
3. ควรมีการอบรมทักษะการใช้ชีวิตและพึ่ง พาตนเองแก่นัก ศึ กษา เช่น ฝึ กให้ นักศึกษากล้ าคิ ด กล้ า
แสดงออก การทางานเป็นทีมและคนเดียว การแก้ไ ขปัญหาเฉพาะหน้า การจัดการความเครียด โดย
ฝึกให้นักศึกษารู้จักมีความรับผิดชอบและกล้าตัดสินใจ
4. ควรมีการอบรมการบริหารจัดการการเงินสาหรับบัณฑิต โดยให้ความรู้บัณฑิตเกี่ยวกับการออม การ
เก็บเงิน การจัดการภาษี และควรปลูกฝังวินัยทางการเงินแก่บัณฑิต
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรวิจัยการพัฒนาการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมในแผนกครัวในแง่มุม
ที่ผู้ ป ระกอบการในต่างประเทศคาดหวังจากบัณฑิตวิทยาลัยดุสิตธานี เช่น การสอบถามเจ้าของ
โรงแรม เจ้าของร้านอาหารในต่างประเทศ
2. ควรวิจัยการพัฒนาการอบรมการเตรียมความพร้อมในการทางานข้ามวัฒนธรรมในงานด้านโรงแรม
และรีสอร์ท เนื่องจากวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา มีสาขาการจัดการโรงแรมที่มีบัณฑิตส่วนหนึ่งกาลัง
ทางานในโรงแรมและรีสอร์ทในต่างประเทศ
เอกสารอ้างอิง
กรมการจัดหางาน. (2560). โอกาสดี! ของแรงงานไทยไปทางานพ่อครัว-แม่ครัวในต่างประเทศมีรายได้
40,000 - 90,000บาทต่อเดือน. สืบค้นจาก www.mol.go.th/anonymouse/news/52382
กรุงเทพธุรกิจ. (2560). กรมการจัดหางาน เผย “3 เดือน กุ๊กไทยไปนอก 700 คน” สืบค้นจาก
www.bangkokbiznews.com/news/detail/729485
รมณีย์ ใจสมุทร. (2539). การพัฒนาชุดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนไปทางานต่างประเทศของ
แรงงานไทย (ปริญญาโทศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ).
ลาวรรณ เมฆจินดา. (2557). การเตรียมความพร้อมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อมุ่งสู่ตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี พ.ศ. 2558. (ปัญหาหาพิเศษปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
บูรพา).

20

วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา. (2560). สถิติการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการครัว
และศิลปะการประกอบอาหาร พัทยา. รายงานประเมินตนเองประจาปี.
สมาน เหล่าดารงชัย. (2559). คู่มือ แรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ และแรงงานไทยคืนถิ่น.
สุพล ด้วยตั้งใจ. (2542). หลักเกณฑ์ที่คนหางานควรจะรู้เมื่อไปทางานต่างประเทศ. [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์].
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 7(4), 67-71.
สุภัค บัวแย้ม. (2545). การเตรียมความพร้อมของแรงงานที่จะเดินทางไปทางานต่างประเทศ. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์).
ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ. (2559). แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย. [ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์]. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ , 5(1),
92-104.
Dragan, I. and Isaic-Maniu, A. (2012). Snowball sampling developments used in marketing
research. International Journal of Arts and Commerce. 1(6), 214-223.
Krishnan, S. and Kirubamoorthy, G. (2017). Cultural Intelligence and Cross-Cultural
Adjustments: Impact on Global Mobility Intentions. [Online]. American Journal of
Economics. 7(1), 25-28.
Li, Z. Which country has the best food? 12 July 2017. Retrieved from
www.englishnews.thaipbs.or.th/cnn-bangkok-best-street-food-cultures/index.html.
CNN, Bangkok has the best street food in the world, March 16, 2017. Retrieved from
www.englishnews.thaipbs.or.th/cnn-bangkok-best-street-food-cultures/index.html.

21

การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะบริการสาหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในบริบทภาคเหนือตามกรอบประเทศไทย 4.0
The Development of Service Competency for Creative Tourism Measurement tools in
North Region under Thailand 4.0 Model
สุรเกียรติ ธาดาวัฒนาวิทย์ 1, ชาคริต ศรีสกุน 2 และ ดร. วาทิต อินทุลักษณ์ 3
Surakiat Tadawttanawit 1, Chakrit Srisakun 2 and Dr. Watit Inluluck 3
1, 2, 3

วิทยาลัย ดุสิตธานี

E-mail address: surakiat.ta@dtc.ac.th
บทคัดย่อ
งานวิจัยระหว่างทา (Working Paper) นี้ให้ความสนใจในการศึกษาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในบริบท
ภาคเหนือตามกรอบประเทศไทย 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะการบริการสาหรับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้ างสรรค์ภ ายใต้กรอบประเทศไทย 4.0, 2) เพื่อวัดระดับสมรรถนะการบริการของผู้
ให้บริการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในบริบทภาคเหนือ และ 3) เพื่อศึกษาความเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในบริบทแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยมุ่งศึกษากับประชากรที่เป็น ผู้ใบริการการ
ท่องเที่ย ว (Service Tourism Provider) ใน 5 จังหวัดตามกลยุท ธ์ การพัฒ นาการท่ อ งเที่ ยวเชิ ง พื้ นที่ ที่ 1
อารยะธรรมล้านนา ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง และพะเยา โดยมุ่งหวั งว่าจะสามารถนา
ข้อมูล ที่ไ ด้รั บ มาพัฒ นาแบบวั ดสมรรถนะส าหรั บผู้ บริ ก ารในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวเชิง สร้ างสรรค์ และแบบวั ด
สมรรถนะสาหรับผู้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของไทยภายใต้กรอบ
ประเทศไทย 4.0 อันจะทาให้บุคลากร องค์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวได้แนวทางใน
การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศและที่สาคัญจะทาให้บุคลากรภายในแหล่งท่องเที่ยวได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒ นา
สมรรถนะการบริการสาหรับแหล่งท่องเที่ ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism), สมรรถนะการบริการ (Service Competence),
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
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บทนา
ประเทศไทยนั้นมีการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ที่สาคั ญ โดยจะเห็นได้จากยอดรายได้ที่ได้จากการ
ท่องเที่ยวนั้นมีมูลค่ามากถึง 10% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติในปี 2559 และยังเป็นแหล่งการจ้างงานที่
สาคัญของประเทศอีกด้วย และจากยอดการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มีอย่างต่อเนืีองทาให้เกิดการตื่นตัวใน
หลายภาคส่ ว น (สุ กานดา ลู วิส , 2560) ซึ่งสอดคล้ องกับข้อมูล วรรณสิ ริ โมรากุล (2559) ที่ระบุว่า กลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วเป็ น อุ ต สาหกรรมหนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อุตสาหกรรมการบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมทางตรงของการท่องเที่ยว (Tourism
Direct DDP) ประมาณ ร้อยละ 5.45 เมื่อเทียบกับ GDP รวมของประเทศ ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตามลาดับ อีกทั้งจากข้อมูลของ วรรณสิริ โมรากุล (2559) รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ระบุว่า
สถานการณ์การท่องเที่ยวในปี 2558 โดยประเมินเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2559 พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย จานวน 29.88 ล้านคน ขยายตัวถึง 20.44% สร้างรายได้ 1.44 ล้านล้านบาท
ขยายตัวมากถึง 23.53% ซึ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ หรือแม้แต่การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ได้มีการ
ประเมินว่าคนไทยเดินทางเที่ยวในประเทศ 138.8 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ 7.9 แสนล้านบาท ส่งผลให้ในปี
พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวอยู่ที่ 2.23 ล้านล้านบาท ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนถึงแนวโน้ม
การขยายตัวของอุตสาหกรรมสายบริการที่มีความสาคัญอย่างยิ่งกับเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะเดี ยวกัน
สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2559) ก็ได้กล่าวถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมบริการ ว่าประเทศไทยน่าจะขับเคลื่อนด้วย
ภาคบริการมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้ 25% ของการค้าขาย ประเทศไทยส่งออกภาคบริการ แต่ 75% เป็นเรื่อง
ของการท่องเที่ยว กล่าวคือยังกระจุกตัวกันแต่ในภาคการท่องเที่ยว ทั้งที่ประเทศไทยมีภาคบริการมากกว่าภาค
การท่ อ งเที่ ย ว ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของ สปา สุ ข ภาพ โลจิ ส ติ ก เพี ย งแต่ ป ระเทศไทยยั ง ไม่ มี น โยบายหรื อ
ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริการเป็นกลุ่มสาคัญที่สามารถเปิดโอกาสให้คนส่วนใหญ่มาเข้าร่วมได้
ไม่เหมือนกับกลุ่มเทคโนโลยีที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน ดังนั้น จึงควรปรับให้ภาคบริการ (service sector) ให้
กลายเป็น กลุ่มบริการคุณค่าสูง (high value service)
ด้วยความสาคัญของการท่องเที่ยวดังกล่าวรัฐบาลจึงได้ทาการกาหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย
ในปี พ.ศ. 2558-2560 ที่ได้ระบุถึงวิสัยทัศน์ไว้ว่า “วางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศ
ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน” และได้ถูกแปลงไปสู่ทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic
Direction) ซึ่งได้กาหนดเป็นดัชนีชี้วัดเป้าหมายตาม แผนภาพที่ 1
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แผนภาพที่ 1: ดัชนีชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยว, 2558
ดั ช นี ชี้ วั ด เป้ า หมายของการพั ฒ นาประกอบไปด้ ว ย 6 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) อั ต ราการเติ บ โตของ
นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 2) รายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว 3) จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
4) มีการกาหนดขีดความสามารถในการรองรับในแหล่งท่องเที่ยว 5) อัตราในการท่องเที่ยวช่วง Low Season
เพิ่มมากขึ้น และ6) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากดัชนีชี้วัดนี้ได้นาไปสู่การพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวออกเป็น 3 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ได้ระบุถึงความท้าทายของการพัฒนาสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยว คือ การทาให้สินค้าและบริการจากการท่องเที่ยวของไทยมีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อ
รองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ภาคเกษตรกรและท้องถิ่น อีกทั้งยังต้องสามารถรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนได้ ซึ่ง
แนวทางที่เสนอไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวคือ การมุ่งเน้นการบูรณาการการทางานร่วมกันของ
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องเพื่อพัฒ นาเศรษฐกิจ ด้านการท่ องเท่ียวรูปแบบใหม่ให้ เกิด ขึ้น คือการท่องเที่ยวเชิ ง
สร้างสรรค์
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จากยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาการท่ องเที่ยวที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒ นาเชิงพื้นที่ ได้ระบุถึง เขต
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง และพะเยา ที่เน้น
การพัฒ นาไปสู่ การท่องเที่ย วทางวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาเชิงสร้างสรรค์ โดยประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นาเสนอด้วยแคมเปญท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งด้วยการส่งเสริมให้คนไทย
และนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นของไทยผ่านจังหวัดยอดนิยมที่มี
ผู้ ส นใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วมากที่ สุ ด อั น ได้ แ ก่ เชี ย งใหม่ ภู เ ก็ ต กระบี่ (MGR Online, 2560; ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) ดังนั้นสาหรับนโยบายที่ทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยได้มุ่งเน้นที่จะนาเสนอเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในปี 2560 คือ การดึงความเป็นเอกลักษณ์แต่ล ะ
ท้องถิ่นของไทยผ่าน 3 จังหวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่อารยธรรมล้านนาสามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวมากที่สุด อีกทั้งยังได้รับ
การยกย่องให้เป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทาง มีการนาเสนอการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เช่น
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแบบพานักระยะยาว การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิง
การศึกษา และการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมสัมมนา อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์จานวน 9 ผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถ
ในการดึงดูดนั กท่ อ งเที่ย ว อัน ประกอบด้ว ย กอล์ ฟ การจัดงานแต่ง งาน สุ ขาภพและความงามและ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา อาหาร สินค้า OTOP พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่มีกิจกรรท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต กลุ่มสินค้า
ท่องเที่ยว Theme และกระแส(Trend) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับรางวัลด้าน
การท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิเช่น Best Destination และได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมาก
ที่สุดในโลก (World’s Best Awards) ของนิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร์ (สหรัฐอเมริกา) มีทั้งหมด 25
อัน ดับ จั งหวัดเชีย งใหม่เป็ น เมืองน่ าท่องเที่ยวอั นดับที่ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก แหล่ ง
ท่องเที่ยวภาคเหนือของไทยมีการทิศทางในการพัฒนาตาแหน่งของพื้นที่และต้องการผลักดันให้เป็นเมื อง
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล Tourism Hub/World’s Tourist Destination เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวและบริการระดับสากลที่มีทรัพยากรทางกรท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้ง
ด้าน โบราณสถานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด, 2560)
ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงต้องการที่จะสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะการบริการสาหรับแหล่งท่องเที่ย ;เชิง
สร้ างสรรค์ รวมถึงวัดระดั บ สมรรถนะของการบริก ารของผู้ ใ ห้ บ ริก ารการท่ อ งเที่ ยวและความเป็น แหล่ ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านภายใต้บริบท ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ได้เครื่องมือในการวัดสมรรถนะการบริการที่
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สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรค์ ทราบถึงสมรรถนะการบริการของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวและ
สภาพปัจจุบันของแหล่งท่องเที่ยวในบริบทภาคเหนือในมิติของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะการบริการสาหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กรอบ
ประเทศไทย 4.0
2. เพื่อวัดระดับสมรรถนะการบริการของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในบริบทภาคเหนือ
3. เพื่อศึกษาความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในบริบทแหล่งท่องเที่ยวภาคเหนือ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาประเทศไทยตามแนวประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
ประเทศไทย 4.0 ชื่อของโมเดลเศรษฐกิจที่เป็นยุคที่ 4 โดยเริ่มตั้งแต่ “โมเดลประเทศไทย 1.0” ที่
ให้ความสาคัญกับภาคการเกษตร มาเป็น “โมเดลประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา จนก้าวสู่ “โมเดล
ประเทศไทย 3.0” คือยุคปัจจุบันของประเทศไทยที่เน้นทางด้านอุตสาหกรรมหนัก อย่างไรก็ตามการดาเนิน
นโยบายเศรษฐกิจตามแนว “ประเทศไทย 3.0” ก็จะทาให้ประเทศไทยประสบกับปัญหาหลายประการ ไม่ว่า
จะเป็น “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” “กับดักความเหลื่อมล้าของความมั่นคง” และ “กับดักความไม่
สมดุล ในการพัฒ นา” ด้ว ยประเด็น ปั ญหาเหล่ านี้จึงส่ งผลให้ รัฐ บาลได้ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ให้ เ ข้ า สู่
“ประเทศไทย 4.0” เพื่อพร้อมรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ 3 กระแส ได้แก่ (สานักวิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2559)
1.กระแส Globalization ที่ประกอบด้วย Digitization ที่ก่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ผู้คนและรูปแบบในการประกอบธุรกิจ Urbanization ที่จะก่อให้เกิดการกระจายตัวไปโดยรอบ ทุกคนจะเริ่มมี
ชีวิตความเป็นอยู่แบบคนเมือง การกระจายความเจริญจะไปสู่ภูมิภาคมากขึ้น และ Communization ที่จะ
ส่งผลให้ทุกคนในโลกได้รับผลกระทบทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ การก่อ
การร้าย โรคระบาด ที่สามารถกระจายผลกระทบไปยังทุกภูมิภาคของโลกอย่างเลี่ยงไม่ได้
2. Regionalization กระแสการรวมกลุ่ ม กั น ในภู มิ ภ าค ทั้ ง ในเชิ ง ของภู มิ รั ฐ ศาสตร์ แ ละภู มิ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองของประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิก
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3. กระแส Localization ที่จะให้ความสาคัญกับความเป็ นท้องถิ่นและชุมชนเข้มแข็ง กล่าวถึง
เอกลักษณ์ประจาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน รวมไปถึงศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดและเชื่อมโยงกับคน
ในท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน
จากพลวัตและกระแสสาคัญที่เกิดขึ้น เป็นแรงผลักให้ประเทศได้ดาเนินโมเดลประเทศไทย 4.0 โดย
จุ ด เน้ น ของโมเดลเศรษฐกิ จ “ประเทศไทย 4.0” จะต้ อ งการที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งเศรษฐกิ จ ไปสู่
“เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” หรือเรียกอีกอย่างว่า “Value-Based Economy” กล่าวอย่างง่ายคือ
เศรษฐกิจยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ “ทามาก ได้น้อย” ซึ่งจะปรับเข้าสู่ในยุคของการ “ทาน้อย ได้มาก” โดย สุวิทย์
เมษินทรีย์ (2559) ได้กล่าวถึงมิติในการเปลี่ยนอย่างเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ “ประเทศไทย
4.0” ใน 3 มิติ ได้แก่ 1. เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 2 เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น นอกจากนี้ สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2559)
ยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบว่าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ 1. การ
เปลี่ยนผ่านจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นที่การบริหาร
จั ด การและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรจะต้ อ งมี ฐ านะที่ ดี ขึ้ น และเป็ น เกษตรกรแบบ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 2. การเปลี่ยนผ่านจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่รัฐจะต้องให้ความ
ช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 3. การเปลี่ยนจาก
Traditional Services ที่มีมูลค่าต่า ไปสู่ High Value Services และ 4. การเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่าไปสู่
แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
การพัฒ นาประเทศตามแนว “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นเสมือนการพัฒ นา “เครื่องยนต์เพื่ อ
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ ” (New Engine of Growth) ด้วยการแปลงความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของประเทศไทยที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากกหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายเชิง
วั ฒ นธรรม ให้ เ ป็ น ความได้ เ ปรี ย บในเชิ ง แข่ ง ขั น โดยการใส่ วิ ท ยาการ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ นวั ต กรรม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วจึงนามาต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบใน 5
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย
1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech)
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med)
3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม
(Smart Devices, Robotics & Mechatronics)

27

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว (Digital IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology)
5. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture &
High Value Services)
จากโมเดลการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบาย ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จะเห็นได้ว่า
จุดเน้นด้านหนึ่งที่ได้รับการให้ความสาคัญนั่นก็คือ กลุ่มของ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มี
มู ล ค่ า สู ง (Creative, Culture & High Value Services) ซึ่ ง ได้ มี ก ารเสนอรู ป แบบของรู ป แบบเศรษฐกิ จที่
สอดคล้องกับการพัฒนาดังกล่าวคือ กลุ่มของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรค์ (Creative Economy) ซึ่ง การท่องเที่ยว
เชิงสร้ างสรรค์ (Creative Tourism) ก็เป็ น รูปแบบการท่องเที่ยวที่ตอบสนองต่อแนวคิดของเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ดังกล่าว
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
ที่มาและความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
Richard & Raymon (2000, อ้ า งถึ ง ใน นนทวรรณ ส่ ง เสริ ม ) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของค าว่ า การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า หมายถึง การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้กับผู้มาเยี่ยมเยียนได้พัฒนาศักยภาพความ
สร้างสรรค์ของคนผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริงอันเป็นไปตามลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งสามารถกล่าวสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่ทาให้เกิดความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณค่า ของความหลากหลายในวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ใหม่พร้อมทั้งสร้างเสริม
ศักยภาพของการสร้างสรรค์ให้กับนักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันเจ้าของชุมชนก็เกิดความตระหนักในคุณค่าของ
ตนเอง ต่อมาในปี พ.ศ.2548 Crispin ได้ขยายความหมายของการท่องเที่ยวเชิงเสร้างสรรค์เพิ่ มเติม ภายหลัง
จากการ่วมก่อตั้ง องค์กรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นิวซีแลนด์ (Creative Tourism New Zealand: CTNZ)
ว่าหมายถึง การท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ ทักษะ วัฒนธรรมของประเทศหรือชุมชนที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยม
เยียนในช่วงวันหยุด นักท่องเที่ยวเชิงสร้า งสรรค์เหล่านี้จะมีโอกาสพัฒนาศักยภาพความสร้างสรรค์และได้
ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่นั้นๆ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม รวมถึงได้รับประสบการณ์ผ่านสถานที่แห่งนั้น
ต่ อ มาในปี พ.ศ.2547 องค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ
(UNESCO) ได้สนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของโลก (Global Alliance
for Cultural Diversity) เพื่อเป็ น เครื่ องมื อส าหรับ การอนุรั กษ์วัฒ นธรรม โดยเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ เรื่ อ ง
“เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” (The Creative City Network) ที่มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาในระดับนานาชาติและเชื่อมโยงเมืองต่างๆ ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน โดยเน้นการพัฒนาด้าน
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อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) เพื่อนาไปสู่รูปแบบใหม่ของความร่วมมือระดับนานาชาติ ทั้ง
ในภาคของประชาชน เอกชน สาธารณ และประชาคม ซึ่งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกมีทั้งหมด 7
กลุ่มเมือง ได้แก่
1. วรรณกรรม (Literature)
2. งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art)
3. งานออกแบบ (Design)
4. ดนตรี (Music)
5. อาหาร (Gastronomy)
6. ภาพยนตร์ (Cinema)
7. สื่อศิลปะ (Media Arts)
ผลจากการมีเครื อข่ ายเมื องสร้ า งสรรค์ส่ งผลให้ เ กิด การพัฒ นาการท่ องเที่ยวในรูป แบบใหม่ ที่
สอดคล้องกับทิศทางของการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ ง
สหประชาชาติมีความเชื่อว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของการทาความเข้าใจคุณค่าของความหลากหลายใน
วัฒนธรรม นอกเหนือจากการเสริมแรงให้กับการตระหนักรู้ในคุณค่าของชุมชนตนเองแล้ว ในขณะเดียวกันยัง
เป็นการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักท่องเที่ยวเองเพื่อนาประสบการณ์ที่ได้จากการท่องเที่ยวไปใช้ในวิถีชีวิต
ของตนเองอี ก ด้ ว ย ต่ อ มาในปี พ.ศ.2551 ได้ มี ก ารจั ด งานประชุ ม นานาชาติ Santa Fe International
Conference on Creative Tourism 2008 ที่เมือง ซานตาเฟ รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อการ
เตรียมจัดงานในครั้งนั้นคณะกรรมการจัดงานของยูเนสโกได้มีการประชุมเพื่อเตรียมงาน โดยในการประชุมครั้ง
นั้ น ได้ มี ก ารให้ ค วามหมายของการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง ยั ง คงยึ ด หลั ก การส าคั ญ ของ Richard &
Raymon ที่ให้ความสาคัญกับประสบการณ์ (hands-on Experience) การมีส่วนร่วม (Participation) และ
ความจริงแท้ทางวัฒนธรรม (Authentic) โดยมีการให้ความหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า หมายถึง การ
ท่องเที่ยวที่มุ่งไปสู่ความผูกพันและประสบการณ์อันแท้จริงซึ่งได้มาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะ มรดกทางวัฒนธรรมหรือคุณลักษณะเฉพาะของพื้นที่ ซึ่งการให้ความหมายขององค์การยูเนสโกจะ
มุ่งเน้ น ที่การจั ดกิจ กรรมการท่องเที่ย วที่เรี ยนรู้ในเรื่องศิล ปะ วัฒ นธรรม และเอกลั กษณ์ของสถานที่ผ่ า น
ประสบการณ์ตรง และการมีส่วนร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน รวมถึงการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชุมชน และการได้มาซึ่งประสบการณ์จากสิ่งที่มีอยู่
และเป็นอยู่จริงในพื้นที่ ซึ่งกล่าวโดยสรุปถึงคุณลักษณะต่างๆ โดยรวมของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จะต้อง
ประกอบไปด้วย (Richard, 2016)
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1. นักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความผูกพันระหว่างกัน (Visitor and hosts, each engaging
the other)
2. มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ า มวั ฒ นธรรมระหว่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วกั บ เจ้ า ของบ้ า น (Cross-cultural
engagement/ Cultural experience)
3. นักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางวัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยว (Spirit
of place/deep meaning/ understanding of the specific cultural feature of the place)
4. นั ก ท่ อ งเที่ ย วและเจ้ า ของบ้ า นมี ป ระสบการณ์ ร่ ว มกั น จากการมี ส่ ว นร่ ว ม (Hands-on
experience)
5. นั ก ท่ อ งเที่ ย วและเจ้ า ของบ้ า นมี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ระหว่ า งกั น ส่ ง ต่ อ ประสบการณ์
(Exchange of information/ transformation and transformative experiences)
6. นักท่องเที่ยวเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าผู้ชม (More participants than observers)
7. นักท่องเที่ยวมีโอกาสพัฒนาพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสิ น ใจร่ ว มกับ เจ้ าของพื้น ที่ (Tourists get the opportunities to develop their creative potentials
and participate in the decision-making process (Co -creating tourism experience))
8. การเข้ า ถึ ง อย่ า งแท้ จ ริ ง ในกระบวนการผลิ ต และตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากรประสบการณ์ จ ริ ง
(Authenticity in both process and product/ genuine experience)
9. กิจ กรรมมีความน่ าประทับ ใจและเข้าถึง ( Memorable/ I hear and I forget, I see and I
remember, I do and I understand concept)
10. รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วมี ค วามเฉพาะเจาะจงของนั ก ท่ อ งเที่ ยวแต่ ล ะคน (Tailor - made
approach)
Campbell (2010) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่า หมายถึง การท่องเที่ยวที่
นาเสนอกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้กับผู้เดินทาง อันได้แก่ กิจกรรมด้านศิลปะ หัตถกรรม และการทาอาหาร
พร้อมที่พักที่มีคุณภาพดีและการมีปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ
สาหรับในประเทศไทย เรื่องการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยังถือเป็นเรื่องใหม่ อย่างไรก็ตามก็ได้มีผู้ให้
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท, 2560) องค์กรที่มีหน้าที่
หลักในการประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ได้ ให้ความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ว่าหมายถึง การท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชุมชนและ
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เอกลักษณ์สถานที่ โดยักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม และได้มี
โอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเจ้าของสถานที่ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม วิถี
ชุมชนและเอกลักษณ์ของสถานที่ ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นรายได้ของชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที่เน้นคุณค่าของชุมชน
โดย อพท. ได้เปรียบเทียบบทบาทของนักท่องเที่ยวและชุมชนระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไว้ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทียบบทบาทนักท่องเที่ยวและชุมชนระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นักท่องเที่ยว - เป็นเพียงผู้ชมอยู่ห่างๆ ใช้การถ่ายภาพ
- ยืนชมการสาธิตและซื้อของที่ระลึก
- ไม่ได้ร่วมทากิจกรรม
- ไม่เกิดความผูกพันหรือการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน

ชุมชน

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- มี ส่ ว นร่ ว มและลงมื อ ท ากิ จ กรรม เพื่ อ
เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกับชุมชน
- พัฒ นาศักยภาพและการสร้างสรรค์ผ่ าน
การลงมือทาด้วยตนเอง
- พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกับคนในชุมชน
- เกิดความประทับใจและความผูกพันที่ดีกับ
ชุมชน
- นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้ตลอดทั้งปี
- ชุ ม ชนไม่ ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ของ
ตนเอง
- เกิดความเข้มแข็งเพื่อรักษาตัวตนที่แท้จริง
- การท่ อ งเที่ ย วของท้ อ งถิ่ น มี ค วามยั่ ง ยื น
ชุมชนได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง

- นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเฉพาะช่วงการจัดงาน
หรือเทศกาล
- นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
ปัญหาสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
- เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว
- การท่องเที่ยวของท้องถิ่นไม่มีความยั่งยืน
ชุมชนไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่
ที่มา: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท., 2560)

นอกจากนี้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ยังได้เสนอ
หัวใจหลักของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติของ อพท. โดยเน้นการที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ม รดก
วัฒนธรรมของพื้นที่ท่องเที่ยวผ่านการมีประสบการณ์ตรงเพื่อนาไปสู่ความเข้าใจและชื่ นชมจิตวิญญาณอันเป็น
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ลักษณะของพื้นที่ ซึ่งจะนาไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพิ่มศักยภาพของนักท่องเที่ยวอย่างไม่สิ้นสุด โดยหัวใจ
ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ อพท. ประกอบไปด้วย
1. R- Reciprocating หมายถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
2. E- Experiencing หมายถึง การมีประสบการณ์ตรงในพื้นที่ท่องเที่ยว
3. A- Appreciating หมายถึง การชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพื้นที่
4. L- Lifelong Learning หมายถึง การเรียนรู้สิ่ งใหม่เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ
ของตนเองอย่างไม่สิ้นสุด
ศลิษา ธีรานนท์ และประกาศิต โสภณจรัสกุล (2559) ได้ระบุว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวที่มีมาก่อนหน้านี้ เนื่องจากการท่องเที่ยว
แบบเดิมนั้นจะมุ่งในการใช้เวลาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ แสวงหาความสุขจากการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ
ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นรูปแบบของการท่องเที่ยว
เพื่อสัมผัสเรียนรู้ เกิดประสบการณ์การเรียนรู้จากการท่องเที่ยว แต่ก็ยังไม่มีมิติของการพัฒนาและสร้างความ
สมดุลย์ให้กับชุมชน นอกจากนี้ศลิษา ธีรานนท์ และประกาศิต โสภณจรัสกุล (2559) ยังได้เสนอความเชื่อมโยง
ระหว่างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์กับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดังภาพที่ 1
แนวคิด

รูปแบบการท่องเที่ยว

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable development)

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(Sustainable tourism)

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(Cultural diversity)

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
(Cultural tourism)

ความเป็นท้องถิ่นนิยม
(Localism)

การท่องเที่ยวโดยชุมชน
(Community-based tourism)

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
(Creative economy)

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(Creative tourism)

ภาพที่ 1 แสดงพัฒนาการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่มา: ศลิษา ธีรานนท์ และประกาศิต โสภณจรัสกุล (2559): หน้าที่ 210

32

จากภาพที่ 1 สามารถกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นพัฒนาขึ้นตามรูปแบบการ
ท่องเที่ยวอย่างยังยืนภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่าง ยังยืนสู้ไปสู่รูปแบบการท่องเที่ยวที่มีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดังกล่าว
โดยรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นการปรับเปลี่ยนไปจากการท่องเที่ยวแบบเดิม
ที่จะมีคุณภาพที่ต่าลงเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงมวลชน (Mass tourism) แต่ในกระแส
ของการเดินทางท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่นั้นมีความปรารถนาในการเดินทางเข้าไปการท่องเที่ยวแบบมีส่วน
ร่วมกับ สถานที่หรืออัตลักษณ์ของพื้นที่นั้นๆ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการเปลี่ยนจากการเที่ยวชมใน
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ไปสู่ทรัพยากรที่เป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ โดยสามารถอธิบายได้จากภาพที่ 2
ภาพลักษณ์
อัตลักษณ์
วิถีชีวิต
บรรยากาศ
เรื่องเล่า
การสร้างสรรค์
สื่อ

มรดกเชิงสิ่งก่อสร้าง
พิพิธภัณฑ์
อนุสาวรีย์
หาดทราย
ภูเขา

ภาพที่ 2: การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท่องเที่ยว
ปรับจาก: โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555: 10)
จากภาพที่ 2 กล่าวได้ว่าความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เคยให้คุณค่ากับสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ หาด
ทราย หรื อภูเขาได้เปลี่ ย นไปให้ ความสนใจกับภาพลั ก ษณ์ อัตลั กษณ์ วิถีชีวิต บรรยากาศ เรื่องเล่ า การ
สร้างสรรค์ ตลอดจนการเปลี่ยนจากวัฒนธรรมชั้นสูง เช่น ปราสาทราชวัง กลับมาให้ ความสนใจกับวิถีชีวิต
วัฒนธรรมที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจาวันมากขึ้นกว่าเดิม เช่น ร้านอาหารท้องถิ่น ตลาด บ้านเรือน ซึ่งจะทาให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวดังกล่าวมากขึ้น (โครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, คณะ
สังคมวิทยาและมนุษย์ซึยะวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555)
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แบบจาลองการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ในปี 2011 Richard ได้เขียนบทความเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว: เมืองแห่งศิลปะ
(Creativity and Tourism: The State if the Art) ซึ่ ง ได้ ร ะบุ แ บบจ าลองการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์
(Models of Creative Tourism) เพื่ออธิบายการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และรูปแบบประสบการณ์
พื้นฐานของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไว้ดังแผนภาพที่ 3

ภาพที่ 3: แบบจาลองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ที่มา: Richard (2011): 1239
สมรรถนะและทักษะสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
แนวคิดความหมายของสมรรถนะและทักษะสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
ในการศึกษาเรื่องสมรรถนะและทักษะการบริการ มักจะมีความสับสนกันอยู่ระหว่างสองคานี้ โดย
ในการทบทวนวรรณกรรณนี้ ได้ทาการรวบรวมความหมายที่ได้นิยามไว้โดยนักวิชาการต่างๆ ซึ่งจะทาให้เห็นถึง
ความเกี่ยวข้องกันระหว่างคาว่า “ทักษะ” และ “สมรรถนะ” ดังนี้
McClelland (1975) ได้ให้นิยามความหมายของคาว่า “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ ที่ซ่อนอยู่
ภายในตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลสามารถสร้างผลการปฏิบัติงานในงานของตนให้สูงกว่า หรือ
เหนือกว่าเกณฑ์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้”
Boyatzis (1982) ได้ให้นิยามที่สอดคล้องกันว่า “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเบื้องต้นของบุคคล
ได้แก่ แรงจู งใจ, อุป นิ สั ย , ทักษะ, จิ น ตภาพส่ ว นตน หรือบทบาททางสั งคม หรือองค์ความรู้ ซึ่งบุคคลนั้น
จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานสูงกว่าหรืีอเหนือกว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้”
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Dubois and Rothwell (2004) ได้นิยามไว้ค่อนข้างคล้ ายกับ Boyatzis ในปี 1982 ที่กล่ าวว่า
สมรรถนะ คือ “คุณลักษณะที่บุคคุลทุกคนมีและใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุ
ตามเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ได้แก่ ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ แรงจูงใจทางสังคมลั กษณะ นิสัยส่วนบุคคล
ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรู้สึกและการกระทา”
ส่วน Spencer and Spencer (2008) ได้รับอิทธิพลจาก Boyatzis (1982) ดังจะเห็นได้จากความ
คล้ายกันของนิยามความหมายที่กล่าวว่า “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะเบื้องต้นที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่
แรงจูงใจ, อุปนิสัย, อัตตมโนทัศน์ หรือจิตภาพส่วนตน, ความรู้ และทักษะ ซึ่งคุณลักษณะเหล่ านี้ จะเป็น
ตัว กระตุ้น หรื อมีความสั ม พัน ธ์เชิง เหตุผ ลให้ บุ ค คลสามารถ ปฏิบัติงานตามความความรับผิ ดชอบภายใต้
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ/หรือ สูงกว่าเกณฑ์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้”
ในประเทศไทยได้มีการศึกษาในประเด็นของ สมรรถนะ โดยนักวิชาการต่างๆ ดังนี้
เดชา เดชะวัฒนไพศาล (2543) กล่าวว่า “สมรรถนะ คือ ทักษะ ความรู้และ ความสามารถ หรือ
พฤติกรรมของบุคลากร ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่งคือ การทางานหนึ่งใดนั้น เราต้อง
รู้อะไรบ้างและเมื่อมีความรู้หรือข้อมูลแล้วเราต้องรู้ว่าจะทางานนั้นๆ อย่างไร และเราควรมีพฤติกรรมหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะอย่างไรจึงจะทางานได้อย่างประสบความสาเร็จ”
ณรงค์วิทย์ แสนทอง (2545) กล่าวว่า “สมรรถนะ คือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และแรงจูงใจ
ที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของเป้าหมายของงานใน ตาแหน่งนั้นๆ สมรรถนะแต่ละตัว
จะมีความสาคัญต่องานแต่ละงานแตกต่างกันไป”
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (2548) กล่าวว่า “สมรรถนะ คือ คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะหรือความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทา ให้บุคคลสามารถ
สร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ในองค์กร” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “การที่บุคคลจะ แสดง
สมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้ มักจะต้องมีองค์ประกอบของทั้งความรู้ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะ
อื่นๆ ตัวอย่างเช่น สมรรถนะการบริการที่ดี”
เทื้อน ทองแก้ว (2552) ได้ทบทวนนิยามความหมายของคาว่า “สมรรถนะ” ว่าคือ “ความรู้ ทักษะ
และคุณลักษณะที่จาเป็นของบุคคลในการทางานให้ได้เป้าหมายที่ตั้งไว้หรือสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนด”
จากความหมายที่ได้ทาการทบทวนมานั้นทั้งจากนักวิชาการต่างประเทศและนักวิชาการในประเทศ
สามารถสรุปนิยามความหมายของคาว่า “สมรรถนะ” ได้ว่าคือ คุณลักษณะเบื้องต้นของบุคคล ความรู้ และ
เป็นทักษะในตัวบุคคล อันเป็นสิ่งจาเป็นในงานหนึ่งๆ ซึ่งจะส่งผลต่อ ความสาเร็จของงานได้ตามเป้าหมายหรือ
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เกณฑ์ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งทาให้บุคคลหนึ่งๆ สามารถสร้างความโดดเด่นกว่า
คนอื่นๆ ได้
องค์ประกอบของสมรรถนะ
ในการศึกษาและพัฒนาความเข้าใจในเรื่องของ สมรรถนะนั้น ได้มีการศึกษามาอย่างยาวนานและ
เป็ น การศึกษาเพื่อที่จ ะพัฒ นารู ป แบบเพื่อประเมินและทาความเข้าใจบุคคล ซึ่งจะเห็ นได้จากการระบุถึง
องค์ ป ระกอบของสมรรถนะในแง่มุ ม ต่ างๆ ที่ จ ะท าให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจและสามารถพั ฒ นาบุค คลได้อ ย่าง
เหมาะสมต่อไป เพื่อความเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆของสมรรถนะของบุคคล งานวิจัยนี้ได้นาเสนอแนวคิด
องค์ประกอบของสมรรถนะที่สาคัญ ดังนี้
แนวคิดของ McClelland ถือได้ว่าเป็นยุคแรกๆของการศึกษา สมรรถนะ โดยได้มุ่งการศึกษาเพื่อ
ใช้ ป ระโยชน์ ใ นวงการการศึ ก ษาและได้ พั ฒ นาต่ อ ไปยั ง อุ ต สาหกรรมและธุ ร กิ จ อื่ น ๆ โดยในช่ ว งปี 1970
McClelland ได้ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท McBer และสมาคมการจั ด การอเมริ ก า (American Management
Association: AMA) ทาการศึกษาและระบุถึงองค์ประกอบสาคัญของสมรรถนะ ได้แก่ (cited in Rothwell,
& Lindholm, 1999). โดยสมรรถนะตามแนวคิดของ McClelland สามารถแบ่งออกได้ 5 ส่วน (อ้างใน สุ
กัญญา รัศมีธรรมโชติ, 2548) ได้แก่
1. ความรู้ (knowledge) หมายถึง ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ (Specialized Knowledge)
เป็นความรู้ที่เป็นสาระสาคัญ เช่น ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
2. ทักษะ (skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ทาได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทางภาษาหรือ
การติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งเกิดจากพื้นฐานทางความรู้ และการฝึกฝนจนสามารถปฏิบัติได้อย่างชานาญ
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (self – concept) คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของ
ตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น รวมทั้ง ทัศนคติ และค่านิยม เช่น ความมั่นใจในแก้ไขปัญหาต่างๆด้วย
ตนเอง เป็นต้น
4. บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น ซึ่งเป็นสิ่งบ่ง
บอกสมรรถนะคุณลั กษณะส่ ว นบุ คคล (Traits Competency) เช่น คนที่น่าเชื่อถือและไว้ว างใจได้ หรือมี
ลักษณะเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้นา เป็นต้น
5. แรงจูงใจหรือเจตคติ (motives or attitude) เป็นแรงผลักดัน หรือแรงจูงใจ อันจะทาให้
บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความสาเร็จที่ตั้งไว้ เป็นต้น
จากสมรรถนะตามแนวคิดของ McClelland 5 ส่วน สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 สมรรถนะ ดังนี้
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1.

สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold Competencies) คือ ความรู้หรือทักษะ พื้นฐาน

อันเป็นสิ่งจาเป็นของบุคคลที่จะทาให้สามารถทางานได้สูงกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้
2.

สมรรถนะที่ให้เกิดความแตกต่าง (Differentiating Competencies) คือ ปัจจัยที่ทา

ให้บุคคลสามารถทางานได้แตกต่าง ดีกว่า หรือ สูงกว่ามาตรฐานที่บุคคลทั่วไปจะทาให้สาเร็จได้
แนวคิ ด ด้ า นสมรรถนะของ Spencer & Spencer (1993) ได้ ท าการศึ ก ษาและระบุ
องค์ประกอบของสมรรถนะ ไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 1) สมรรถนะหลัก (Essential Competency) เป็นความรู้พื้นฐาน
และทักษะที่จาเป็นต่อทุกคนที่ทางานในองค์กร, 2) สมรรถนะขั้นแยกแยะได้ (Differentiating Competency)
เป็ น สมรรถนะที่แยกบุ คลากรที่โ ดดเด่น ออกจากบุคลากรทั่ว ไป และ 3) สมรรถนะขั้นกลยุทธ์ (Strategic
Competency) เป็นสมรรถภาพหลักขององค์กรที่มุ่งไปที่ภาพรวมขององค์กร ที่มุ่งเน้นการสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน
ในปัจจุบันได้มีความพยายามในการศึกษาแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะต่างๆ
รวมทั้งในด้านการท่องเที่ยว โดยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast
Asian Nations) ที่ได้กาหนดสมรรถนะด้านต่างๆ เพื่อเป็นการวางกรอบมาตรฐานการเรียนการสอนเพื่อ ความ
เป็นสากล โดยมี 11 ประเทศในอาเซียนที่ร่วมเป็นสมาชิก และผลของการศึกษาได้กาหนดสมรรถนะไว้อยู่ 5
ด้าน (Association of Southeast Asian Nations, 2012) ได้แก่

ภาพที่ 4: มาตรฐานสมรรถนะการสอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา: Association of Southeast Asian Nations, 2012
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1. คุ ณ ลั ก ษณะสายอาชี พ (Professional Characteristics) คื อ ความช านาญในเนื้ อ หาและ
เครื่องมือที่ใช้ในสายอาชีพ
2. ทักษะในสายอาชีพ (Professional Skills) คือ ทักษะ การจัดการ และการประเมินงานในสาย
อาชีพ
3. ความรู้ในสายอาชีพ (Professional Knowledge) คือ คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาย
อาชีพ เช่น การมีความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา
4. มาตรฐานจริยธรรมส่วนบุคคล (Professional Personal Ethical Standards) ีอ
คื มาตรฐาน
ทางจริยธรรมที่ดีในสายอาชีพ
5. การเรียนรู้ตลอดชีวิตในการพัฒนาสายอาชีพ (Professional Development and Lifelong
Learning) คือ การพัฒนาการเรียนรู้ในสายอาชีพแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต
นอกจากนี้ยังได้มีการกาหนดมาตรฐานสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ โดยการเสนอกรอบ
ข้อตกลงคุณสมบัตินักวิชาชีพแห่งอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement: MRA) อย่างเช่น
สมรรถนะผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ท่ อ งเที ย วแห่ ง อาเซี ย น (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on
Tourism Professionals) โดยแบ่ ง ทั ก ษะออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ 1) กลุ่ ม สมรรถนะหลั ก ( Core
Competencies) เป็นสมรรถนะที่เป็นแบบเดียวกันในทุกอาชีพ มีสมรรถนะหลักอยู่ด้วยกัน 5 สมรรถนะ ได้แก่
การทางานร่วมกับผู้ร่วมงานและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การทางานในสภาพสังคมที่หลากหลายได้ , การ
ดาเนินงานตามสุขอนามัยในที่ทางานและระเบียบความปลอดภัยได้ , การปฏิบัติตามกฏระเบียบปฏิบัติด้าน
สุขลักษณะในสถานที่ทางานได้และการรักษาและคงความรู้ในอุตสาหกรรมบริการได้ 2) กลุ่มสมรรถนะทั่วไป
(Generic Competencies) ได้แก่ การสื่อสารทางโทรศัพท์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงานทั่วไปได้
อย่างดี, การใช้เครื่องมือทางธุรกิจและเทคโนโลยีทั่วไปได้ , การส่งเสริมการบริการสินค้าและการต้อนรับได้ ,
การจั ด การและแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในสถานการณ์ ต่ า งๆได้ และการสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษได้ ใ นระดั บ
ปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน 3) สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competencies)
ในประเทศไทยมีการศึกษาเรื่องสมรรถนะมากมาย โดยจะเห็นได้จากได้มีนักวิชาการหลายท่านได้
พยายามที่นาเสนอองค์ประกอบของสมรรถนะเพื่อใช้ในการศึกษาในบริบทต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เทื้อน ทองแก้ว (2545) ได้นาเสนอองค์ประกอบของสมรรถนะไว้ด้วยกัน 5 ลักษณะ ได้แก่
1. สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) คือ ความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ที่
ยากต่อการลอกเลียนแบบ และสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคล
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2. สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) คือ ความสามารถของบุคคลในการทางานในตาแหน่ง
ที่มีความเฉพาะ
3. สมรรถนะองค์ ก าร (Organization Competencies) คื อ ลั ก ษณะของสมรรถนะเฉพาะที่ มีใน
องค์กรหนึ่งๆ เท่านั้น
4.สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ีอ
คื สมรรถนะที่ส าคัญต่อบุคคลในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
5. สมรรถนะตามหน้ า ที่ (Functional Competencies) คื อ สมรรถนะของบุ ค คลที่ มี ต ามความ
รับผิดชอบหรือตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จิรประภา อัครบวร (2549) ได้นาเสนองค์ประกอบของสมรรถนะไว้ 3 ประเภท ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง ความสามารถที่คนในองค์กรพึงมีเพื่อแสดงออกถึง
วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร
2. สมรรถนะบริ ห าร (Professional Competency) หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลด้ า น
ความสามารถในการบริหารงานเพื่อให้งานประสบความสาเร็จ โดยทาให้เกิดความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร
3. สมรรถนะเชิงเทคนิค (Technical Competency) หมายถึง สมรรถนะทางวิชาชีพที่สาคัญในการ
นาไปปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จ แบ่งย่อยออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก (Core
Technical Competency) 2) สมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Specific Technical Competency)
นักวิชาทั้ง 2 ท่านนี้ได้ทาการศึกษา สมรรถนะของบุคคลในลักษณะทั่วไป และได้ให้นิยามของ
องค์ประกอบค่อนข้างกว้าง ยังมีงานของนักวิชาการหลายท่านที่ไ ด้ศึกษาด้านสมรรถนะอย่างเฉพาะเจาะจงลง
ไปในบริบทที่มีลักษณะเฉพาะ และได้นาเสนอองค์ประกอบของสมรรถนะที่สามารถนาไปใช้ปฏิบัติได้มากขึ้น
ดังมีรายละเอียดดังนี้
ธาริณี อภัยโรจน์ (2554) ได้ทาการศึกษาสมรรถนะในบริบทของบุคลากรมหาวิทยาลัย โดยได้
นาเสนอองค์ประกอบของสมรรถนะตามกรอบที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้ด้วยกัน 5 หลัก ได้แก่
1. หลักความยืดหยุ่นในคุณธรรม
2. หลักมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. หลักความรับผิดชอบในงาน
4. หลักการทางานเป็นทีม
5. หลักการวางแผนการทางานอย่างเป็นระบบ
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ณัฐทิตา โรจนประศาสน์ และคณะ (2554) ได้ทาการศึกษาและพัฒนาตัวแบบสมรรถนะในบริบท
ของเครือข่ายประมงในการจัดการประมงร่ว ม ผลการศึกษาได้นาไปสู่ การพัฒ นาตัว แบบวัดสมรรถนะที่ มี
รายละเอียดเจาะลึกลงไปที่สมรรถนะที่ควรจะมีในการจัดการประมงทั้งหมด 13 ด้าน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน
ได้แก่
ส่วนที่ 1 สมรรถนะการพัฒนาเครือข่าย ได้แก่ การมีเป้าหมายร่ วม, การกาหนดกติกาและมาตรการ,
ภาวะผู้นา, การบริหาร, การสื่อสาร
ส่ ว นที่ 2 สมรรถนะการใช้ปั จ จั ย น าเข้ า ได้แก่ การเชื่อมประสานกั บภาคส่ ว นอื่ น , การได้รับ การ
สนับสนุนจากภาคส่วนอื่น, การพัฒนาคนรุ่นใหม่
ส่วนที่ 3 สมรรถนะการขยายขอบเขตการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการความรู้, การรู้ทันสถานการณ์
ภายนอก
ส่วนที่ 4 สมรรถนะในการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเคลื่อนไหวทางสังคม, การจัดการความขัดแย้ง และ
การเจรจาต่อรอง
Chung-Herrera, Enz, & Lankau (2003) ได้ทาการศึก ษาสมรรถนะในบริบ ทที่ มีความเฉพาะ
อย่างในอุตสาหกรรมบริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ (Competencies Model) ที่
เหมาะสมกั บ ผู้ น าในอุ ต สาหกรรมบริ ก าร โดยเน้ น การศึ ก ษาไปที่ ธุ รกิ จโรงแรม ผลการศึ ก ษาได้ น าเสนอ
องค์ประกอบของสมรรถนะความเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมโรงแรม 8 ด้าน ได้แก่
1. การบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) ได้แก่ ความมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ , การ
บริหารจัดการเวลา, ความสามารถในการปรับตัวและความยือหยุ่น, ความสามารถในการพัฒนาตนเอง
2. การวางตาแหน่งเชิงกลยุทธ์ (Strategic Positioning) ได้แก่ การรับรู้ความต้องการของลูกค้า , การ
ใส่ใจในคุณภาพ, การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การใส่ใจชุมชน
3. การปฏิบัติ (Implementation) ได้แก่ การวางแผน, การอานวยการ, และการปรับรื้อระบบ
4. การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ได้แก่ การคิดเชิงกลยุทธ์ , การตัดสินใจ, การวิเคราะห์, และ
การรู้ความเสี่ยงและนวัตกรรม
5. การสื่อสาร (Communication) ได้แก่ การมีทักษะในการพูด , การอานวยความสะดวกในการ
สื่อสาร, การเป็นผู้ฟังที่ด,ี ความสามารถในการเขียนเพื่อการสื่อสาร
6. การมีมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal) ได้แก่ การสร้างเครือข่าย, การจัดการความขัดแย้ง, การเข้า
ใจความหลากหลาย
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7. การมีภาวะผู้นา (Leadership) ได้แก่ การทางานเป็นทีม , การสร้างแรงจูงใจ, ความอดทน, การ
พัฒนาผู้อื่น, การสร้างการเปลี่ยนแปลง, ภาวะผู้นาที่รู้รอบ
8. ความรู้ในอุตสาหกรรม (Industry Knowledge) ได้แก่ ความชานาญในธุรกิจและอุตสาหกรรม
ขวัญใจ วงศ์ช่วย และ เกิดศิริ เจริญวิศาส (2559) ได้ทาการศึกษาสมรรถนะสาหรับผู้ให้บริการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย โดยการศึกษาได้ทาการพัฒนาองค์ประกอบในด้านความสามารถ
เชิงสมรรถนะด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ได้องค์ประกอบที่ให้ผลความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อยู่ 4 กลุ่มสมรรถนะ ได้แก่
1. สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
2. สมรรถนะด้านการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
3. สมรรถนะด้านการติดต่อและบริการในการเดินทาง
4. สมรรถนะด้านการบริการที่สอดคล้องกับศาสนา
ในปั จ จุ บั น ยั ง คงมี ก ารศึ ก ษาปั จ จั ยด้ า นสมรรถนะอยู่ ม ากทั้ ง ในบริ บททั่ ว ไป และบริ บ ทที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจง อาทิเช่น สมรรถนะในการเป็นผู้นาในองค์กรวิชาชีพ , สมรรถนะของผู้ให้บริการการท่องเที่ยว
เป็นต้น จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะนั้นสามารถแบ่งออกได้หลากหลาย
องค์ประกอบซึ่งมีลักษณะที่เป็นกรอบกว้างๆ และแบ่งออกตามคุณลักษณะเฉพาะของงานตามหน้าที่นั้นๆ ซึ่งก็
จะขึ้นอยู่กับการนาไปใช้ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกาหนดสมรรถนะขององค์กรนั้นๆ การศึกษาครั้ง
นี้จะมุ่งทาความเข้าใจสมรรถนะในบริบทของผู้ให้บริการท่อ งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยจะเป็นการประยุกต์จาก
งานของ Chung-Herrera, Enz, & Lankau (2003) และงานของ ขวัญใจ วงศ์ช่วย และ เกิดศิริ เจริญวิศาส
(2559) ซึ่งมีความเหมาะสมกับการศึกษาสมรรถนะในบริบทของการท่องเที่ยวได้ ซึ่งจะทาให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สามารถนามาเป็นแนวทางในการกาหนดคุณให้เหมาะสมกับงานรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรให้ได้ตามสมรรถนะ
ที่เหมาะสมนั้นๆ
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วิธีวิทยาการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจัย

ภาพที่ 5: กรอบแนวความคิด
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ใบริการการท่องเที่ยว (Service Tourism Provider) ใน
5 จั งหวัดตามกลยุ ทธ์การพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ที่ 1 อารยะธรรมล้ านนา ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่
เชียงราย ลาพูน ลาปาง และพะเยา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้ให้บริการการท่องเที่ยว (Service tourism provider)
ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือ จานวน 400 คน ใน 5 จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่การพัฒนาการท่องเที่ยวอารย
ธรรมล้านนา ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง และพะเยา โดยใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยจาแนกประชากรออกตามจังหวัด เป็น 5 จังหวัด จังหวัดละ 100 คน
เครื่องมือการวิจัย
1 แบบวัดสมรรถนะสาหรับผู้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
แบบวัดสมรรถนะสาหรับผู้บริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือวัดที่คณะผู้วิจัยจะ
สร้างและพัฒนาขึ้น โดยอิงจากการประยุกต์เครื่องมือของ Chung-Herrera, Enz, & Lankau (2003) ที่เป็น
บริบทของอุตสาหกรรมบริการบริการ และงานของ ขวัญใจ วงศ์ช่วย และ เกิดศิริ เจริญวิศาส (2559) ที่เป็น
บริบทของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งมีความเหมาะสมกับการศึกษาสมรรถนะในบริบทของการท่องเที่ยว
ได้
2 แบบวัดความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
แบบวัดความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คณะผู้วิจัยใช้แบบวัดความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ โดยปรับข้อคาถามโดยอิงจากตัวบ่งชี้ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของ ยุพิน อุ่นแก้ว
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(2558) ที่ประกอบด้วยด้วยตัวบ่งชี้ 3 ด้าน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ด้านสถานที่ ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ ความ
เป็นเมืองและชุมชน ตัวบ่งชี้ด้านการปฏิสัมพันธ์ ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ย่อย คือ วัฒนธรรมที่ยังคงใช้อยู่
ประสบการณ์จริงแท้ กระบวนการ และกิจกรรมการท่องเที่ยว และตั วบ่งชี้ด้านตัวกลาง ประกอบด้วย 4 ตัว
บ่งชี้ย่อย คือ ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ประจาถิ่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม นักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่เชิง
สร้างสรรค์
ตัวแปรที่ศึกษา
1.แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)
2. สมรรถนะการบริการสาหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Service Competency for
Creative Tourism)
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สร้างเครื่องมือวัดสมรรถนะการบริการสาหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพื่อให้ได้องค์ประกอบของ
สมรรถนะการบริการสาหรั บแหล่ งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ แล้วจึงนามาวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืน ยัน
(Confirmatory Factor Analysis) เพื่อยืนยันองค์ประกอบดังกล่าว
2. วัดระดับสมรรถนะการบริการของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ใช้
การวิเคราะห์ ข้อมูลโดยสถิติพรรณา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อให้ทราบถึงระดับของสมรรถนะการบริการของผู้ให้บริการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3. ศึกษาความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของแหล่งท่องเที่ยวในบริบทภาคเหนือ ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดย สถิติพรรณานา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน เพื่อทราบถึง
ระดับของความเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุ คลากร องค์การและหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้
แนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สอดคล้องกับ
นโยบายการพัฒนาประเทศ
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2. แหล่ งท่องเที่ย วอื่น สามารถประยุกต์แนวทางการพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
จั งหวัดเชีย งใหม่ เป็ น แนวทางในการพัฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ยวของจั งหวั ดตนเองให้ เ ป็น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
สร้างสรรค์ในแบบรูปแบบของการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3. บุคลากรภายในแหล่งท่องเที่ยวได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริการสาหรับ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบของการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
4. นักท่องเที่ยวได้เพิ่มเติมประสบการณ์การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์จากองค์ความรู้ของชุมชนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
5. ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวได้แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน ทั้งในส่วนของสมรรถนะการ
บริการ ผ่านมุมมองทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Balance Scorecard)
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การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดในแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Analysis of Marketing Strategies for the Tourism Authority of Thailand’s Campaign
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของแคมเปญในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่
จัดทาขึ้นในระหว่างปี 2556 – 2560 พร้อมทั้งวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้เครื่องมือกลยุทธ์ 8Pและ
กลยุทธ์ขยายตลาด เข้ามาวิเคราะห์ พบว่าแคมเปญที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทาขึ้นมานั้น มีการใช้
กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นส่วนใหญ่ไปทางด้านการให้ข่าวสาร (Public Strategy) เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ความเป็นไทย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion
Strategy) กระตุ้ น ให้ เ กิ ด การใช้ จ่ า ยภายในประเทศ และ กลยุ ท ธ์ ก ารมุ่ ง เน้ น ลู ก ค้ า เฉพาะกลุ่ ม (Focus
Strategy) มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่มที่สนใจพิเศษ เน้นเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบใหม่ ซึ่งบางแคมเปญก็มีการ
ใช้กลยุทธ์มากกว่า 2 กลยุทธ์ขึ้นไปในการดาเนินงาน แต่ท้ายที่สุดแล้วต่างก็มุ่งเน้นไปที่การสร้างการรั บรู้ถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย เอกลักษณ์ในความเป็นไทย วิถีชีวิต ประเพณีที่สืบทอดกันมา เป็นเสน่ห์ของ
ความเป็นไทยที่หาชาติใดเปรียบได้ยาก
คาสาคัญ: อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กลยุทธ์
Abstract
This article is intended to study the differences between the campaigns of the Tourism
Authority of Thailand during the years 2013 - 2017, and to analyze marketing strategies using
the 8P strategy and expansion strategy. The campaign was organized by Tourism Authority of
Thailand. Strategies that focus on the public (Public Strategy) to provide both Thai and foreign
tourists. Get to know the culture. And the uniqueness of Thai. The Promotion Strategy
promotes domestic spending and focuses on customer focus. Create a new travel experience.
Some campaigns use more than two strategies in the implementation process, but in the end,
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every campaign is focused on creating awareness of the good image of Thailand. the
uniqueness of Thai. This is a charm of Thailand that cannot be compared.
Keywords: Travel industry, Tourism Authority of Thailand, Strategy
บทนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพ
เศรษฐกิจที่ยังคงทรงตัว สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่นิ่ง แต่ด้วยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่มาของ
รายได้ในรูปเงินตราต่างประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการชาระเงินได้ เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมีบาทบาทช่วยกระตุ้นให้มีการนาเอาทรัพยากรของประเทศมาใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ที่ผู้อยู่ในท้องถิ่นได้เก็บมาประดิษฐ์เป็นหัตถกรรมพื้นบ้าน ขายเป็นของที่ระลึกสาหรับนักท่องเที่ยว
(ฉันทัช วรรณถนอม , 2552) โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(Tourism Industry) ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลาย
ประเภท ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม หรือธุรกิจสนับสนุนต่าง ๆ การซื้อบริการ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ถือได้ว่าเป็น การส่งสินค้าออกที่มองไม่เห็นด้วยสายตา (Invisible Export)
เพราะเป็นการซื้อด้วยเงินตราต่างประเทศ การผลิต สินค้า คือ บริการต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวซื้อก็จะต้องมีการ
ลงทุน ซึ่งผล ประโยชน์จะตกอยู่ในประเทศและจะช่วยให้เกิด งานอาชีพอีกหลายแขนง เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ทางด้านสังคมการท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนคลาย ความตึงเครียด พร้อม กับการได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่ผิดแผกแตกต่างออกไปอีกครั้ง (ฉันทัช วรรณถนอม , 2552)
ซึง่ “ประเทศไทย” ยังคงเป็นเมืองที่ติด 1 ใน 10 อันดับที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวอย่างมากในแต่ละ
ช่วงปีที่ผ่านมา โดยที่ประเทศที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก คือ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และสเปน ครอง
อันดับ 1 อันดับ 2 และอันดับที่ 3 ตามลาดับมานานกว่า 10 ปี รองลงมาคือจีน เป็นอันดับที่ 4 และอันดับที่
5 คืออิตาลี ที่รักษาอันดับ ได้อย่างคงที่ ส่วนอันดับ 6 ถึง 9 เป็นของตุรกี เยอรมนี สหราชอาณาจักร และ
เม็กซิโก สาหรับประเทศไทย สามารถไต่อันดับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนล่าสุดขึ้นอยู่อันดับที่ 10 หรือ 32.6 ล้าน
คน (องค์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วโลกแห่ ง สหประชาชาติ (UNWTO), 2559) ตามการแบ่ ง ของคณะกรรมการ
ภูมิศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศไทย ทั้ง 6 ภูมิภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ ,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,ภาคตะวันตก ,ภาคกลาง, ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ ล้วนแล้วแต่มีสภาพภูมิทัศน์
ที่สวยงาม แตกต่างกันออกไป โดยที่ภ าคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก จะมีเทือกเขาที่
ทอดยาวอย่างสวยงาม ขึ้นชื่อในภูและดอยต่างๆ ภาคตะวันออกและภาคใต้ มีท้องทะเลงดงามที่ไม่แพ้ชาติใดใน
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โลก ส่วนภาคกลาง ก็มีศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นอู่ข้าวอู่น้าของเมืองไทย ทั้งหมดที่
กล่าวมานี้คือสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาแวะเวียนอย่างไม่ขาดสาย
นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ ยังมีองค์กรที่คอยส่งเสริมจากทางภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา , กรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่คอยช่วยผลักดัน จัดทาแคมเปญขึ้นในแต่ละปี ซึ่งแคมเปญ
เหล่านี้ต่างก็มุ่งเน้นในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน โดยการใช้กลยุทธ์ในการวางแผนงานตลาดที่ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ถึงกลยุทธ์ที่ใช้ในแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยในระหว่างปี 2556 - 2560 ว่ามีการประสบความสาเร็จในการทาแคมเปญแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะ
วางแผนและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวในการสร้างแคมเปญในปีถัดไปเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อที่จ ะพัฒ นาแหล่ งท่อ งเที่ย ว พัฒ นาทรั พยากรในการท่อ งเที่ยว บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่อ งเที่ ย ว
วัฒนธรรมการท่องเที่ยว ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่ขับเคลื่อนโดยใช้นวัตกรรม
วัตถุประสงค์
1. แคมเปญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมผลตอบรับ
2. กลยุทธ์ทางการตลาดในแคมเปญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เนื้อหาของบทความ
การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เกิดขึ้นโดยพระดาริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ
กาแพงเพชรอัครโยธิน ครั้ งทรงดารงตาแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ ได้มีการส่ งเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองไทยไป
เผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2467 โดยใช้ชื่อว่ากรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2502 ได้จัด ตั้งขึ้นเป็น
องค์การอิสระ เรียกว่า "องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย"มีชื่อย่อว่า “อ.ส.ท." ดาเนินการมา
จนกระทั่งวันที่ 4 พฤษภาคม 2522 ก็ได้ จัดจัดตั้งเป็น "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย" โดยมี ชื่อย่อว่า ททท.
โดยวัตถุประสงค์หลักขององค์การ คือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อ
เผยแพร่ประเทศไทยในด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน รวมถึงวิถีชีวิตของคนในแต่ละภาค ตลอดจนกิจการ
อย่ า งอื่ น

ที่ เ ป็ น การชั ก จู ง ให้ ค นทั้ ง ในและต่ า งประเทศได้ เ ข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในประเท ศไ ทย

(www.thai.tourismthailand.org)
การศึกษา การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการตลาดในแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ศึกษา
จาแนกการศึกษาดังนี้
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แคมเปญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมผลตอบรับ
แคมเปญที่ 1 “Amazing Thailand Always Amazes You” ส าหรั บ ตลาดต่ า งประเทศ เป็ น
แคมเปญที่จัดทาขึ้นในปี 2556 หลักสาคัญของแคมเปญเพื่อต้องการนาเสนอภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย
สร้ างการรั บ รู้ ถึงจุ ดขายของประเทศที่โ ดดเด่นและแตกต่า งเหนื อคู่แ ข่ง และ แคมเปญ “เที่ยวหั ว ใจใหม่
เมืองไทยยั่งยืน” ที่มุ่งสร้างกระแสให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เน้นคุณค่าในเรื่องการปลูกฝังจิตสานึก
รักสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ด้วย 5 แนวคิดสาคัญ คือ “เข้าใจ
สานึก สร้างสรรค์ ด้วยกัน ด้วยหัวใจ”
ด้านความสาเร็จของแคมเปญในปี 2556 นี้ ถือได้ว่ามีการเติบโตในกลุ่มตลาดเอเชียเพิ่มขึ้น 38%
ได้แก่ จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ กลุ่มอาเซียนเติบโตเพิ่มขึ้น 15% ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ สปป.ลาว เวียดนาม
และกัมพูชา ตามมาด้วยกลุ่มยุโรปที่เติบโตเพิ่มขึ้น 13% และอเมริกา 10% แม้ว่าในปี 2556 นี้ประเทศไทย
ยังคงประสบวิกฤตเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อ แต่ประเทศไทยเองก็ยังสามารถฝ่าฟันและรักษาอัตราการเติบโตทางด้าน
จานวนนักท่องเที่ยวสูงกว่าอัตราการเติบโตของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่คาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6
(UNWTO ฉบับเดือนธันวาคม 2556)
แคมเปญที่ 2 “Amazing Thailand” สาหรับตลาดต่างประเทศ เป็นแคมเปญที่สร้างการรับรู้ผ่ าน
แนวคิด “Happiness You Can Share” เป็นการนาเสนอประสบการณ์และความสุขที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ
พร้อมทั้งแบ่งปันให้กับผู้อื่น ทั้งคนใกล้ชิดและทั่วโลก รวมถึงการร่วมตอบแทนสิ่งที่ดีกสู่ชุมชน คนในพื้นที่ที่
นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัส ด้านตลาดในประเทศ ได้ส่งแคมเปญ “หลงรักประเทศไทย” เพื่อโหนกระแสนโยบาย
รถยนต์คันแรก จากกระแสดังกล่าวทาให้คนมีความพร้อมในด้านการเดินทางเข้าถึงทุกที่ เป็นแคมเปญที่
กระตุ้น ตลาดในไทย โดยให้ คนไทยเกิ ดกระแสการชั กชวนให้ อ อกมาแสดงความรั กประเทศไทย รับรู้ถึ ง
วัฒนธรรมอันดีงาม ความมีเสน่ห์ และเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รวมถึงวิถีชีวิตของคนไทย
ด้านความสาเร็จของแคมเปญในปี2557 นี้ มีการชะลอตัวของนักท่องเที่ยว ด้วยเหตุการณ์ประกาศใช้
กฎอัยการศึก และการเข้าควบคุมอานาจการบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)โดย
ในช่วงครึ่งปีแรกสร้างรายได้ 5.47 แสนล้านบาท (-7%) และ มีจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11.76 ล้านคน
(-10%) จานวนนักท่องเที่ยว 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้(กรมการท่องเที่ยว
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค. 2557)
แคมเปญที่ 3 “ท่องเที่ยววิถีไทย” ในปี 2558 นี้ เป็นปีที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทา
โครงการหลักอีก 4 โครงการด้วยกัน ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยววิถีไทย ซึ่งโครงการทั้ง 4 โครงการ ประกอบ
ไปด้วย โครงการ “12 เมืองต้องห้ามพลาด...Plus” เป็นการแนะนาแหล่ งท่องเที่ยวที่เป็นเมืองรองทั้ง 12
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จังหวัด พร้อมกับแนะนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียงอีก 12 จังหวัด โครงการ”เขาเล่าว่า
...” เป็ น โครงการที่เน้ น การน าเสนอเรื่ อ งราวพื้นบ้านหรือ เรื่ องเล่ า ในชุมชน โครงการ “Outdoor Fest”
โครงการนี้เน้นในเรื่องของการแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยว การนาเสนอกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น การปั่น
จักรยาน กอล์ฟ ดูนก ปีนเขาและยังมีการท่องเที่ยวทางกีฬาอีกหลายประเภท โครงการ “วันธรรมดาน่าเที่ยว”
เป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวหันมาเที่ยวในวันธรรมดามากยิ่งขึ้น ลดการแออัดของจานวนนักท่องเที่ยวในวัน
เสาร์-อาทิตย์ อีกทั้งโครงการนี้ยังช่วยผลัก ดันให้ผู้ประกอบการนาสินค้ามาขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วย
ด้านความสาเร็จของแคมเปญในปี 2558 นี้ ถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
แต่ด้วยผลจากแคมเปญที่วางไว้ ทาให้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังต่างจังหวัดมากยิ่งขึ้น ทาให้
มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยมากถึง 29.88 ล้านคน ขยายตัว 20.44% สร้างรายได้ 1.44 ล้าน
ล้านบาทขยายตัว23.53% ถือว่ามีการเติบโตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2557 มากถึง 2.7
แสนล้านบาท ส่วนการเดินทางเที่ยวภายในประเทศ จากข้อมูลเบื้องต้น ประเมินว่าคนไทยเดินทางเที่ยวใน
ประเทศ138.8 ล้านคน ครั้ง สร้างรายได้-7.9 แสนล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2558 ประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวอยู่ที่2.23 ล้านล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 2.20 ล้านล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 3
หมื่นล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559)
แคมเปญที่ 4 เป็นการต่อยอด โครงการจากปี 2558 โดยดึง 3 โครงการ “เมืองต้องห้ามพลาด...Plus”
โครงการ “เขาเล่าว่า...” และ โครงการ “Outdoor Fest” ตอบโจทย์วันธรรมดาน่าเที่ยวนาเสนอความคุ้มค่า
ของการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพื่อกระตุ้นการเดินทางให้เกิดความสมดุลเชิงพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
ตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวทางเลือก รวมทั้งเกิดการเดินทางแลกเปลี่ยนข้ามจังหวัด และเชื่อมโยง
ภูมิภาคมากยิ่งขึ้น ต่อยอดความสาเร็จของแต่ละโครงการให้เด่นชัดมากขึ้น
ด้านการประสบความสาเร็จของแคมเปญปี 2559 นี้ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมาก
ที่สุดหนีไม่พ้น จีน ส่วนในโซนยุโรปนั้นยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจอยู่ในขณะนั้น โดยที่จานวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติลดลงร้อยละ 1.06 แต่มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.03 ในขณะที่คนไทยมีการท่องเที่ยวในประเทศ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.79 ก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศขยายตัวร้อยละ 8.89 ส่งผลให้ตลอดทั้ง
ปี 2559 นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขยายตัวร้อยละ 8.86 และนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไทยขยายตัวร้อยละ
6.49 มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น 2.51 ล้านล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม
2560)
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แคมเปญที่ 5 “Discover Amazing Stories in Amazing Thailand” ใช้สาหรับตลาดต่างประเทศ
โดยแคมเปญนี้ จะมุ่งเน้ น ให้ ป ระเทศไทยเป็น แหล่ ง ท่อ งเที่ยว โดยมีจุดหมายปลายทางยอดนิย มส าหรั บ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก นาเสนอเรื่องราววิถีไทยสู่เวทีโลก เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทีชื่นชอบความเป็นไทย
แท้ ที่ยังคงเอกบลักษณ์ความเป็นดั้งเดิมมาชื่นชมทุกองค์ประกอบของความเป็นไทย ด้านตลาดในประเทศส่ง
แคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” เน้นการส่งเสริมให้นักทื่องเที่ยวชาวไทยเปิดมุมมองใหม่ทางการ
ท่องเที่ยวจากการส่งต่อประสบการณ์ความรู้และความทับใจต่อการท่องเที่ยวให้มองเห็นคุณค่าความเป็นไทย
จนเกิดความรักและความภาคภูมิใจในประเทศ สร้างความแข็งแกร่งในประเทศ เป็นแคมเปญที่เน้นให้สร้างการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รวมไปถึงการดึงจุดแข็งของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง
ด้านความสาเร็จในแคมเปญที่ 5 นี้ จากรายงานสถิติจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา
ท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยของ กระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า พบว่ า ช่ ว ง 4 เดื อ นแรกของปี 2560
นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมีจานวน 3.19ล้านคน หดตัวลง 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ที่นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย
หดตัว 20.7% เมื่อเทีย บกับ ช่ว งเดีย วกั น ของปี ก่ อน (กระทรวงการท่ องเที่ ยวและกี ฬา ข้อมูล ณ วันที่ 1
มิถุนายน 2560 )
กลยุทธ์ทางการตลาดในแคมเปญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จากข้อมูลในรายละเอียดการจัดทาแคมเปญในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้น เห็นได้ว่าในแต่ละปี
ที่มีแคมเปญหรือโครงการต่างๆเกิดขึ้น จะมีการวางรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องของการวางกลยุทธ์
ทางการตลาด นโยบายการจั ดทา วัตถุประสงค์ ที่สอดคล้องกันในแต่ละปี ซึ่งในยุคของการแข่งขันนี้ องค์กรใด
ที่สามารถใช้กลยุทธ์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันได้ จะเป็นองค์กรที่สามารถยืนหยัดได้
อย่างยั่งยืน ซึ่งกลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แบบแผนสาคัญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่มีอ ยู่ในปัจจุบันและที่ได้
วางแผนไว้ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรและปฏิกิริยาโต้ตอบกัน ระหว่างบริษัทกับตลาดคู่แข่งและปัจจัยต่าง
ๆ ในสภาวะแวดล้อม หรือ เป็นกลวิธีหรือวิธีการที่บริษัทเลือกขึ้นมาเพื่อช่วยสร้างความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่บริษัทตั้งขึ้น กลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์กับคู่ต่อสู้ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการต่อสู่แข่งขัน หรือช่วง
ชิงกัน หรือหลักเกณฑ์ที่งานบริหารการตลาดใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ในตลาดเป้าหมาย ซึ่ง
ประกอบด้วยการตัดสินใจในค่าใช้จ่ายทางการตลาด ส่วนประสมทางการตลาด และการจัดสรรทรัพยากรหรือ
กลยุ ท ธ์ ก ารตลาด (Marketing Strategy) หมายถึ ง การใช้ ส่ ว นประสมทางการตลาดให้ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย หรือตลาดเป้าหมาย เป็นวิธีการพื้นฐานที่สร้างให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย
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การตัดสินใจ การกาหนดตลาดเป้าหมาย การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ การกาหนดกลยุทธ์ ส่วนผสมทาง
การตลาด และการกาหนดระดับ ค่าใช้จ่ายการตลาด (สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ,สุวินัย ต่อศิริสุข และอุตตม
วาสนายม 2536)
ในการจัดทาแคมเปญของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในแต่ละปีนั้น ผู้ศึกษาได้มีการวิเคราะห์ใน
มุมมองของการตลาดโดยจาแนกได้ดังนี้
กลยุทธ์ ของแคมเปญที่ 1 ภายใต้รายละเอียดแคมเปญ “Amazing Thailand Always Amazes
You” ส าหรั บ ตลาดต่างประเทศนั้ น การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยต้ องการขยายกลุ่ มตลาดไปยัง ตลาด
ระดั บ บนและขยายไปยั ง กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว Mainstream (Frist Visit, Repeater แผนงาน , Thailand &
Beyond) ในมุมมองของการตลาด ถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวในแต่
ละภู มิ ภ าคก็ จ ะเปรี ย บเสมื อ นกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆที่ ว างขายในห้ า ง ดั ง นั้ น การใช้ ก ลยุ ท ธ์ ส าหรั บ ตลาด
ต่างประเทศ จึงเป็น กลยุทธ์ในการพัฒนาตลาด (Market Development Strategy) เป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
เรื่องของการเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดใหม่ ทาได้โดยการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ จากเดิมอาจขายสินค้า
ให้กลุ่มลูกค้าเดิมที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว เปรียบคือ แหล่งท่องเที่ยวเดิมๆในกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบเดิม ก็
ขยายไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ โดยใช้กลยุทธ์ด้านการให้ข่าวสาร (Public Strategy) เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยใน
การสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านแหล่งท่องเที่ยวต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ การโป
รโมท การโฆษณา รวมไปถึงให้ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกต้อง นาเสนอคุณค่าทางเอกลักษณ์ค ววามเป็น
ไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆได้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น
ส่วนด้านตลาดในประเทศนั้น มีการใช้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) เป็น
กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในช่วงเวลานั้น อาจมีการทาโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม
เปรี ย บได้คือ เป็ น การกระตุ้น ให้ นั กท่องเที่ยวในประเทศเกิดกระแสการเดินทางท่องเที่ยว โดยการจัดทา
โปรโมชั่นในแพคเกจการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวหรือในชุมชนนั้นๆ ให้เกิดแรงจูงใจในการเดินทางมายัง
แหล่งท่องเที่ยว พร้อมยังสนับสนุนในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ผลักดันในเรื่องของ
สินค้า OTOP สินค้าหัตถกรรม สินค้าพื้นเมือง นามาซึ่งรายได้สู่แหล่งชุมชน อีกทั้งสินค้าเหล่านี้ยังสามารถสร้าง
สัญลักษณ์ของการรับรู้ถึงการมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย อีกทั้งยังเป็นตัวแทนที่สามารถสื่อสาร และส่งมอบ
คุณค่าไปยังบุคคลอันเป็นที่รักได้อย่างดี
กลยุทธ์ของแคมเปญที่ 2 ยังคงใช้กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) และ กล
ยุทธ์ด้านการให้ข่าวสาร (Public Strategy) ในการสนับสนุนแคมเปญ “Amazing Thailand : Happiness
You Can Share” และ แคมเปญ “หลงรักประเทศไทย” ทั้งในตลาดต่างประเทศและตลาดในประเทศ ทั้ง 2
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กลยุทธ์นี้ ต่างก็ส่งเสริมและผลักดันในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักไปยัง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ยกระดับการรับรู้ในเอกลักษณ์ความเป็นไทย อาทิเช่น การนาเสนอ มวยไทย เป็น
กิจกรรมที่ส่งผ่านคุณค่าในการมาเที่ยวเมืองไทย โดยเน้นการดาเนินงานสาหรับตลาดต่างประเทศเป็นหลั ก
ร่วมกับค่ายมวยในต่างประเทศ และพันธมิตรบริษัทนาเที่ยว เสนอการเรียนมวยไทยในลักษณะที่เป็นศิลปะการ
ต่อสู้ ควบคู่กับการขยายผลการเสนอขายให้มีนักท่องเที่ยวมาเข้าร่วมกิจกรรมการไหว้ครูมวยไทย เป็นต้น ด้าน
วิถีชีวิตของแหล่งชุมชนเน้นให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังเพื่อนกลุ่มนักท่องเที่ยวเดียวกัน ให้เกิดกระแส “ปากต่อปาก” การแบ่งปันในสิ่งที่นักท่องเที่ยวเองได้
สัมผัสไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ดี ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของแหล่งชุมชนก็ดี พร้อมทั้งเกิดการเรียนรู้
โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ในข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทยได้จัดทาขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือทางการตลาดเป็นตัวกระตุ้ นช่วยให้เกิดแรงจูงใจ อาทิเช่น การสื่อสารผ่าน
รายการท่องเที่ยวต่างๆ การลงสปอตโฆษณา การโฆษณาผ่านป้าย Billboard โฆษณาทางโรงภาพยนต์ ทั้งนี้
ต่างก็มุ่งเน้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อีกหนึ่งกล
ยุทธ์ที่ใช้ในแคมเปญที่ 2 นี้ นอกเหนือจากกลยุทธ์การให้ข่าวสารและกลยุทธ์การส่งเสริมตลาด นั่นก็คือ กลยุทธ์
การมุ่งเน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งให้ความสนใจในตัวลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้ ทาให้มีการเติบโตของธุ รกิจอย่างต่อเนื่อง การมุ่งจุดสนใจ
อาจมีการพิจารณาทั้งลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และตลาดพร้อมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการศึกษาวิเคราะห์สิ่ งแวดล้ อม
ภายนอกและภายในของธุรกิจและของอุตสาหกรรมนั้น (การจัดการธุรกิจร่วมสมัย รศ.ดร.ผลิน ภู่จรูญ ,
2555) เห็ น ได้ จ ากการเจาะตลาดกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว Wedding & Honeymoon เน้ น สร้ า งการรั บ รู้ แ หล่ ง
ฮั น นี มู น ที่ เ ป็ น Romantic Destination ไ ด้ เ ช่ น หั ว หิ น ส มุ ย เ ชี ย ง ใ ห ม่ ส ตู ล ต รั ง
(http://www.tatreviewmagazine.com) เปิ ด ประสบการณ์ ก ารการท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ ซึ่ ง กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มนี้จากสถิติมักมีการใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มอื่นๆ ส่งผลถึงรายได้ที่เข้า
มาในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน เป็นการนาเสนอรูปแบบการท่องเที่ยว
ทีไ่ ม่สามารถหาได้จากที่ไหน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกาลังสาคัญที่ช่วยผลักดันคุณค่าสู่สายตาประชาโลกมากยิ่งขึ้น
กลยุทธ์ของแคมเปญที่ 3 และ แคมเปญที่4 ใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์(Product Strategy) กลยุทธ์
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) กลยุทธ์ด้านการให้ข่าวสาร(Public Strategy) และกลยุทธ์
ด้านการจัดจาหน่าย (Place Strategy) ตอบโจทย์แคมเปญ ”ท่องเที่ยววิถีไทย” นาเสนอรูปแบบผ่านโครงการ
ทั้ง 4 โครงการ อันได้แก่โครงการแรก “12 เมืองต้องห้ามพลาด...Plus” เป็นโครงการที่แนะนาแหล่งท่องเที่ยว
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ที่เป็นเมืองรองทั้ง 12 จังหวัด จากการคัดเลือกมาจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ซึ่งการนาจุดเด่นของทั้ง 12
เมืองที่ถูเลือก มาทากลยุทธ์ด้านการให้ข่าวสาร โดยสื่อสารผ่านจุดเด่นของทั้ง 12 จังหวัดดังนี้
1. จันทบุรี....สวนสวรรค์ ร้อยพันธุ์ผลไม้
2. ลาปาง....เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา
3. บุรีรัมย์....เมืองปราสาทสองยุค
4. น่าน....กระซิบรักเสมอดาว
5. ตราด....เมืองเกาะในฝัน
6. ตรัง....ยุทธจักรความอร่อย
7. สมุทรสงคราม....เมืองสายน้า สามเวลา
8. เพชรบูรณ์....ภูดอกไม้สายหมอก
9. ราชบุรี....ชุมชนคนอาร์ต
10. ชุมพร....หาดทรายสวยสี่ร้อยลี้
11. เลย....เย็นสุด สุขที่เลย
12. นครศรีธรรมราช....นครสองธรรม (http://thaifest.tourismthailand.org)
และโครงการสอง “เขาเล่าว่า...” ต่างก็ใช้กลยุทธ์ด้านการให้ข่าวสารเช่นเดียวกัน การนาเสนอประสบการณ์
บอกเล่าเรื่องราวพื้นบ้านหรือเรื่องเล่าของคนในท้องถิ่นมาสร้างเป็นจุดขายเพื่อเพิ่มคุณค่าในแหล่งท่องเที่ ยวใน
ชุมชนต่างๆ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 24 แห่ง เกิดจากการขยายเส้นทางเมืองรองทั้ง 12 เมือง ไปยังจังหวัด
ใกล้เคียงอีก 12 จังหวัด ซึ่งเป็นการเป็นต่อยอดของแคมเปญที่ 4 ซึ่งล้วนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม มีเรื่องราว
เรื่องเล่า หรือต านานความศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นการสร้างการรับรู้เรื่องราว วิถีไทยที่น่าสนใจ เพื่อให้ได้สัมผัสกับ
ความเชื่อ ความศรัทธา ความสามัคคีที่ชุมชนมีต่อสถานที่ต่างๆ เป็นการตอกย้ า ความหมายที่มากกว่าของการ
เที่ยว ที่ไม่ใช่แค่การไปพบกับความสวยงาม แต่สามารถสร้างคุณค่าทางจิตใจ เสริมกาลังใจให้กับผู้คนได้เ ป็น
อย่างดี (ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร สปข.6/27/10/58) โครงการสาม “Outdoor Fest” และ โครงการสี่
“วันธรรมดาน่าเที่ยว ”สาหรับกลยุทธ์ที่ใช้กับทั้ง 2 โครงการนี้ เนื่องจากเป็นโครงการที่นาเสนอในลักษณะการ
แสดงสินค้าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เน้นกระตุ้นให้คนออกมาเที่ยวในวันธรรมดา และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
นาสินค้าออกมาจาหน่ายในวันธรรมดา เพื่อเป็นกระจายสินค้าของแหล่งชุมชน กลยุทธ์ด้านการจัดจาหน่าย
(Place Strategy) และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมตลาด (Promotion Strategy) จึงเป็นกลยุทธ์ที่นามาใช้สาหรับ
2โครงการนี้ เน้นการอัดโปรแรง ไม่ว่าเป็น แพคเกจท่องเที่ยว ตั๋วเครื่องบิน สนามกอล์ฟ โรงแรม รีอร์ท สปา
ทรีตเม้นท์ ร้านอาหาร ด้วยโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม แบบเต็มที่ ทั้งในช่องทางด้านออนไลน์ เพื่ออานวย
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ความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว ส่วนลด สิทธิพิเศษต่างๆ และนอกเหนือจากนี้ โครงการ “ Outdoor Fest
” ยั งใช้กลยุ ทธ์การจั ดการเชิงกิจ กรรม (Even Marketing Strategy ซึ่งในส่ ว นของการตลาดเชิงกิจกรรม
(Event Marketing) หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการ ออกแบบเพื่อสื่ อสารข่าวสารไปสู่ กลุ่ มเป้าหมาย
เฉพาะ อาจจะอยู่ ในรู ป ของการจั ดสั มมนา นิทรรศการ ประกวด เป็ นต้น เพื่อดึงดูดลู กค้าเป้าหมายให้ มี
ประสบการณ์ ตรงกับสินค้าและองค์กร รวมทั้งสามารถสร้างยอดขาย ภาพลักษณ์ความน่าสนใจ และสามารถ
จดจาบริเวณสถานที่จัดงานได้ ทันที (กลยุทธ์การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม อลิสา เหล่าวิชญา , 2556) โดย
รวบรวมกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวใหม่ เฉพาะกลุ่ม Outdoor อาทิ การท่องเที่ยวเดินป่า ปีนเขา ปั่นจักรยาน
ดาน้า ตีกอล์ฟ ดูนก เป็นต้น เป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้และทดลองผ่านกิจกรรมและการสาธิตการใช้อุปกรณ์
ต่างๆ
กลยุทธ์ของแคมเปญที่ 5 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product Strategy) ตามที่ผู้ศึกษาได้มีการเปรียบ
เปรยไว้ก่อนหน้านี้ว่า ถ้าประเทศไทยเป็นเสมือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆก็
เปรียบได้กับผลิตภัณฑ์ที่วางขายในห้าง ซึ่งเน้นในการพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงจุดแข็งออกมาให้เป็น
ข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับคูแ่ ข่งประเทศอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้า หรือ แหล่งท่องเที่ยว เน้น
ความเข้มแข็งจากคนภายใน และค่อยๆพัฒนาสู่ภายนอก เป็นการใช้กลยุทธ์เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในยุค
การตลาด 4.0 ควบคู่ ไ ปกั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาตลาด (Market Development Strategy) เจาะกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวใหม่ เช่น กลุ่มผู้หญิงซึ่งเป็นตลาดแรงงานสาคัญของโลกที่กาลังเติบโตสูง มีอานาจในการตัดสินใจ
ซื้อและ มีแนวโน้มใช้จ่ายสูง รวมทั้งกลุ่มครอบครัว และ กลุ่มสูงวัย (Baby Boomers) ด้วยการนาเสนอ สินค้า
คุณภาพและจัดกิจกรรมพิเศษที่สอดคล้องกับ ความต้องการของแต่ละกลุ่มตลาด
เช่น ช้อปปิ้ง ผ้าไทย สปา นวดไทย อาหารไทย สวนสนุก ฯลฯ รวมถึงกิจกรรมเทศกาลประเพณีที่สะท้อนถึง
เอกลั ก ษณ์ ข องวิ ถี ไ ทยและกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วที่ เปิ ด โอกาสให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้ ร่ว มสร้า งสรรค์ พ ร้ อ มทั้ งให้
ประสบการณ์และสร้างความทรงจาที่มีคุณค่ากับนักท่องเที่ย ว เช่น การท่องเที่ยวชุมชน ฯลฯ เพื่อดึงดูดให้เกิด
การเดินทางซ้าและกระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งการเจาะกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นี้ความต้องการที่
แท้จริงก็เพื่อที่จะทดแทนในกลุ่มของนักท่องเที่ยวเก่า ซึ่งการรักษาฐานเดิมของนักท่อเงที่ยวเก่าไว้นั้น มีการดึง
กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดมาใช้ด้วย เพื่อปรับความสมดุลในแคมเปญที่ 5 นาจุดแข็งของทั้ง 3 กลยุทธ์
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ปรั บ เปลี่ ย นไปตามตลาดในประเทศ และ ตลาด
ต่างประเทศ แต่ก็ยังยึดหลักการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นาเสนอคุณค่า สร้างความแข็งแรงในด้านการปลูกฝังให้
คนในประเทศมีความรักชาติ ความเข้มแข็งของภายในและส่งมอบคุณค่าออกไปสู่ภายนอกได้อย่างภาคภูมิใจ
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สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาได้พบว่า การจัดทาแคมเปญในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งจัดทาขึ้นมาในระหว่าง
ปี 2556 – 2560 นั้น ในด้านของรูปแบบแคมเปญนั้น จะแบ่งออกเป็นตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
โดยที่หลักสาคัญและวัตถุประสงค์ของแคมเปญตลาดในประเทศ จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
เมืองไทย สร้างการรับรู้ของชาวต่างชาติว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทัศนียภาพ แหล่ง
ธรรมชาติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ทะเล น้าตก ภูเขา ฯลฯ แหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ และ
เก็บรักษาไว้ แหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่และดีงาม ประเพณีที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปในแต่ล ะ
ภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างคุณค่าในความเป็นไทย จากที่เคยกล่าวถึงว่า ชาวต่างชาติชอบมวยไทยบ้านเรามาก ถึง
ขั้นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเรียนศิลปะการชกมวยไทยไปด้วย สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้ จาก
การเรียนรู้ การทดลอง การได้สัมผัส พร้อมทั้งบอกเล่าประสบการณ์ให้กับเพื่อนนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ส่งผลให้
จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมีจานวนมากขึ้นในทุกปี ไม่เฉพาะแค่นักท่องเที่ยว
กลุ่มเดิม แต่แคมเปญที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วางไว้ นอกจากรักษาฐานจานวนนักท่องเที่ยวเดิม
ไว้ ยังขยายตลาดเจาะไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่อีกด้วย ส่วนแคมเปญตลาดในประเทศ เน้นให้คนไทยรัก
และภาคภูมิใจในความเป็นไทย กระตุ้นให้คนไทยออกมาเดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้น กระจายตัว
ออกจากในเมืองมุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชุมชนมากยิ่งขึ้น จากแคมเปญ “12 เมืองต้องห้าม...พลัส ” ที่
แสดงให้เห็นชัดในเรื่องจุดเด่นของจังหวัดที่คนมักไม่ ค่อยพูดถึง หรือมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเป็นจานวนน้อย
ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องการชูจุดเด่นของ 12 จังหวัดนี้เพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้รับรู้ว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ได้มีเฉพาะเมืองหลักเท่านั้น พร้อมทั้งกระตุ้นให้คนในประเทศช่วยอุดหนุนสินค้าของคนไทย ให้
สร้างรายได้สู่แหล่งชุมชน อีกทั้งยังพัฒนาและรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่คู่คนไทย บอกเล่าพร้อมส่งต่อคุณค่า
และประสบการณ์ที่ดีไปยังคนใกล้ชิด
ด้านการใช้กลยุ ทธ์ในแต่ล ะแคมเปญนั้น พบว่ามีการใช้กลยุทธ์มากกว่า 2 กลยุทธ์ใน 1 แคมเปญ
เนื่องจากเป้าหมายของแคมเปญเองที่มุ่งเน้ นไปในแนวทางเดียวกัน อาจมีปรับเปลี่ยนบ้างนิดหน่อย แต่ส่วน
ใหญ่จะเน้นต่อยอดและพัฒนาแคมเปญให้ดีขึ้นกว่าปีก่อนๆ ในมุมมองการตลาดกลยุทธ์หลักๆ ที่สามารถช่วย
ให้การวางแผนงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นกลยุทธ์ด้านการให้ข้อมูล
ข่ า วสาร (Public Strategy) ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ มาก การที่ จ ะสามารถท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วไม่ ว่ า จะเป็ น
นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงคุณค่า เอกลักษณ์ วิถีชีวิตความป็นอยู่ต่างๆ ข้อมูลข่าวสาร
จะต้องมีความถูกต้องแม่นยาและมีความชัดเจนในรายละเอียดของกิจจกรรมต่างๆที่ได้ จัดทาขึ้น การได้มาซึ่ง
ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวต้องมีความน่าเชื่อถือได้ การสื่อสารผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต้องแสดงให้
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นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้รับข่าวสารเกิดความรู้สึกถึงคุณค่าในด้านที่ต้องการจะสื่อถึงของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกถึงแรงจูงใจที่อยากจะเข้ามาเที่ยวและเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใน
ประเทศไทยพร้อมกับส่งมอบเรื่องราวและเรื่องเล่าที่ดี ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิด หรือเพื่อนนักเดินทาง
ด้วยกัน อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีความสาคัญไม่แพ้กัน คือ กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมตลาด (Promotion Strategy)
สาหรับกลยุทธ์นี้จะเห็นได้จากในเกือบจะทุกแคมเปญที่มีการใช้กลยุทธ์นี้เป็นเครื่องมือช่วยเพื่อกระตุ้ นให้
นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการที่เดินทางมาเที่ยว ณ ขณะนั้น ด้วยการลด แลก แจก แถม ไม่ว่าจะเป็นลดราคา
ในเส่วนของเพ็คเกจท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ลดราคาในส่วนของตั๋วเครื่องบิน หรือบัตรเข้าชมในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ แลกในส่วนของคูปองรางวัลที่ได้จัดไว้ตามจุดต่างๆของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มี
ส่วนร่วม แจกในส่วนของอาจจะเป็นของที่ระลึกที่เป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ แถมใน
ส่วนของกิจกรรมต่างๆเพิ่มเติมนอกจากความคาดหวังที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ เช่น ในแพ็คเกจทัวร์ดาน้าตื้น 3
เกาะ นอกจากจะลดราคาให้แล้วนั้น ในแพ็คเกจยังแถมจุดดาน้าเพิ่มเติมให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อ
ช่วยเป็นการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยวได้เกิดความ
ประทับใจ
จะเห็นได้ว่าในทุกๆกลยุทธ์ที่ถูกนามาใช้กับแคมเปญต่างๆล้วนมีจุดแข็งที่ดีที่แตกต่างกันออกไป การ
เลือกเครื่องมือทางการตลาดมาใช้นั้น นอกจากจะดูความเหมาะสมของธุรกิจองค์กรแล้ว ยังต้องดูในส่วนของ
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ที่คอยส่งผลกระทบอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่ทาให้การดาเนินงานในธุรกิจหรือ
องค์กรนั้นๆเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถตอบสนองความการของนักท่องเที่ยวได้
ข้อเสนอแนะ
1. ด้านศูนย์บริการการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ควรมีการใช้กลยุทธ์ด้าน
การให้ข่าวสารเข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดของจุดให้บริการนักท่องเที่ยวในยามที่มีเหตุการณ์ไม่
คาดคิดเกิดขึ้น เช่น จุดช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้มีการรับรู้ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งบางที่
อาจจะมีอยู่แล้ว แต่อยากให้เน้นย้าหรือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในการเดินทาง
2. ด้านคมนาคมการขนส่ง จะเห็นได้จากมีจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น
ทุกปี แล้วแคมเปญที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดทาขึ้นนั้นต่างก็มุ่งเน้นที่จะให้กลุ่มนักท่องเที่ ยว
เข้าถึงในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชุมชนมากยิ่งขึ้น ปัญหาในการเดินทางของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ไม่ใช้บริการ
ทัวร์ หรือมีรถส่วนตัว บางกลุ่มเดินทางเข้ามาในลักษณะแบ๊กแพคเกอร์ การให้บริการในเรื่องของการขนส่งที่
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เข้าถึงแหล่งชุมชนควรมีการเพิ่มเส้นทางเดินรถหรือขยายไปในลักษณะการบริการที่เข้าถึงแหล่งชุมชนมาก
ยิ่งขึ้นเพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละปี
3. ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค คลากรในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆหรื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า นการให้ บ ริ ก าร
นักท่องเที่ยว เน้นในเรื่องการฝึกอบรมในด้านการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ประเทศ
ไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสยามเมืองยิ้ม ชาวต่างชาติประทับใจในความยิ้มแย้ม ความมีน้าใจ ความเป็น
กันเองของคนไทย อันเป็นเอกลักษณ์ที่เมื่อใครก็ตามที่ได้มาสัมผัสต่างก็เกิดความประทับ สิ่งต่างๆเหล่านี้ควร
ค่าที่จะรักษาไว้ให้อยู่คู่กับคนไทย
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บทคัดย่อ
การวิจัยเชิงสารวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้นา วัฒนธรรมองค์การ และ
ความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษา
ความสั มพัน ธ์ของภาวะผู้ นาและวัฒ นธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งกลุ่ มตัว อย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ เป็นพนักงานของโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน
389 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการศึกษาค้นคว้าสรุปได้ดังนี้ (1) ภาวะผู้นาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ความคิด และการ
สร้างความสัมพันธ์รายบุคคล มีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยภาวะผู้นาด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นการใช้ความคิด และการสร้างความสัมพันธ์
รายบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวก ขณะที่ภาวะผู้นาด้านการมี บารมีมีความสัมพันธ์ทางลบ (2) วัฒนธรรม
องค์การรูปแบบทางานเป็นทีม แบบนวัตกรรม แบบให้ความสาคัญกับผลงาน และแบบใส่ใจในรายละเอียดมี
ความสัมพันธ์ทางบวก ขณะที่แบบมั่นคง แบบเคารพต่อผู้อื่น และแบบการแข่งขันเชิงรุกมีความสัมพันธ์ทางลบ
ต่อความผูกพันต่อองค์การอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
การศึกษาค้นคว้าชี้ให้เห็นว่าโรงแรมควรให้ความสาคัญกับทั้งรูปแบบผู้นาที่เหมาะสมกับองค์การ และ
การสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อสนับสนุนความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา, วัฒนธรรมองค์การ, ความผูกพันต่อองค์การ
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Abstract
The purposes of the research were to: ( 1 ) to study the style of leadership,
organizational culture, and organization commitment of medium and small hotels in Bangkok
(2) to study relationships of leadership and organizational culture on organization commitment
of medium and small hotels in Bangkok. This was a survey research with 3 8 9 employees of
medium and small hotels in Bangkok as sample by using a designed Likert scale - questionnaire
for data collection. Results were interpreted by Descriptive Statistics and Pearson's correlation.
The results of this study were ( 1 ) the leadership style of Inspirational Motivation,
Intellectual Stimulation, and Individualized Consideration have positive correlations with
organizational commitment were statistically significant at 0 . 0 1 while the style of Idealized
Influence has negative correlations; and (2) the organizational culture of Innovation, Outcome
Orientation, Attention to Detail and Team Orientation have positive correlations with
organizational commitment were statistically significant at 0 . 0 1 while the style of Stability,
Respect for People, and Aggressiveness have negative correlations with organizational
commitment.
The study suggested that the hotel should focus on both the style of leadership and
organizational culture which is appropriated to the organization to support employee
engagement.
Keywords: Leadership, Organizational culture, Organizational commitment
บทนา
ทรัพยากรมนุษย์นับว่าเป็นส่วนสาคัญในธุรกิจโรงแรม เนื่องจากเป็นผู้ส่งมอบการบริการ และการ
บริหารจัดการส่วนต่างๆภายในโรงแรม คุณภาพของการให้บริการนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรผู้ส่งมอบบริการที่
จะต้องมีใจรัก และศักยภาพในการปฏิบัติงาน แต่จากหลายงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าโรงแรมขนาดกลางและขนาด
เล็ กในประเทศไทยกาลั งประสบปั ญหาเรื่ องอัตราการลาออก (Turnover Rate) ของพนักงาน เนื่องจาก
ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมีการเปิดดาเนินงานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน และการแย่งชิงแรงงานที่มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ (พวงเพ็ญ ชูรินทร์ , 2552; พนิดา จงดา เกิง, 2551; ลออจิต อิงเจริญ
สุนทร, 2545) สอดคล้องกับรายงานของบริษัทฮิววิทแอสโซซิเอทส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นองค์การระดับ
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โลกในการให้คาปรึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ตัวเลขประมาณการอัตราลาออกจากงานของธุรกิจโรงแรม
ในประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 15 ถึงร้อยละ 21 ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เฉลี่ย
อยู่ที่ร้อยละ 8 ซึ่งการมีอัตราการลาออกของพนักงานที่สูงนั้น ส่งผลเสียต่อองค์การในหลายด้าน ทั้งในแง่ของ
การสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการสรรหาคัดเลือก และการฝึกอบรมพนักงานใหม่ อีกทั้งการขาด
ความเสถียรของการทางานและการพัฒนาองค์การ รวมถึงคุณภาพของการให้บริการที่อาจลดลงในช่วงเวลาที่
พนักงานใหม่ปรับตัวให้คุ้นเคยกับงานและบรรยากาศการทางาน นอกจากนี้องค์การอาจเกิดการสูญเสียฐาน
ลูกค้าจากการที่พนักงานเดิมย้ายลูกค้าไปยังองค์การใหม่ที่ตนร่วมงานด้วย (Studymoose, 2016) โดยบท
วิเคราะห์ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท ปี 2553 กระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า สาเหตุของการที่พนักงานมีอัตรา
การลาออกสูงเกิดจากหลายปัจจัย ได้แก่ ทีมปฏิบัติงานทางานไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของ
ผู้บริหาร การบริหารองค์การที่ไม่มีความชัดเจน ผู้บริหารขาดความเป็นผู้นา ลักษณะการทางานของผู้บริหารไม่
สอดคล้องกับวัฒ นธรรมองค์การ ความจงรักภักดีของพนักงานที่มีต่อองค์การลดต่าลง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกับภาวะผู้นาของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ และความผูกพันต่อองค์การ จึงเป็น
ที่มาของการวิจั ย นี้ ในการศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นาและวัฒ นธรรมองค์การที่ มีต่อความผู กพันต่อ
องค์การของโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาวะผู้นา จะใช้หลักคิดของบา
สและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994) ซึ่งเสนอแนวคิดของผู้นาการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งเป็น 4 รูปแบบ
ได้แก่ การมีบารมี (Idealized Influence) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) การกระตุ้น
การใช้ ค วามคิ ด (Intellectual Stimulation) และการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ร ายบุ ค คล (Individualized
Consideration) ส าหรั บ รู ป แบบวัฒ นธรรมองค์การ จะใช้แนวคิดของโอไรลลี่ และคณะ (O’Reilly et al.,
1991) ซึ่งได้แบ่งวัฒนธรรมองค์การเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ แบบนวัตกรรม (Innovation) แบบมั่นคง (Stability)
แบบเคารพต่อผู้อื่น (Respect for People) แบบให้ความสาคัญกับผลงาน (Outcome Orientation) แบบใส่
ใจในรายละเอียด (Attention to Detail) แบบทางานเป็นทีม (Team Orientation) และแบบการแข่งขันเชิง
รุก (Aggressiveness) และความผูกพันต่อองค์การจะใช้แนวคิดของเมเยอร์และแอลเลน (Meyer & Allen,
1997) โดยแบ่ งมิติของความผู กพัน ต่อองค์การเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ความผู กพันด้านความรู้สึ ก (Affective
Commitment) ความผู ก พั น ต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Commitment) และความผู ก พั น ในบรรทั ด ฐาน
(Normative Commitment) ซึ่งการศึกษาความสัมพันธ์ของทั้งสามปัจจัยนี้ จะทาให้ธุรกิจโรงแรมมีความ
ตระหนักถึงความสาคัญของภาวะผู้นาวัฒนธรรมองค์การ และความผูกพันต่อองค์การเพื่อให้ธุรกิจสามารถเพิ่ม
ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านทางการสร้างความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน อันจะนาไปสู่การยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมไทยให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
1.

เพื่อศึกษารูปแบบภาวะผู้นาของผู้บริหาร วัฒนธรรมองค์การ และความผูกพันต่อองค์การของ

พนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
2.

เพื่อศึกษาความสั มพัน ธ์ของภาวะผู้ นาและวัฒ นธรรมองค์การที่ส่ งผลต่อความผู ก พั น ต่ อ

องค์การของโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย สามารถสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยมีตัว
แปรดังต่อไปนี้
ตัวแปรต้น: ภาวะผู้นา จะใช้หลักคิดของบาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994) ซึ่งแบ่งลักษณะ
ของภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง 4 รูปแบบ ได้แก่ การมีบารมี (Idealized Influence) การสร้างแรงบันดาลใจ
(Inspirational Motivation) การกระตุ้ น การใช้ ค วามคิ ด (Intellectual Stimulation) และการสร้ า ง
ความสัมพันธ์รายบุคคล (Individualized Consideration) และรูปแบบวัฒนธรรมองค์การ จะใช้แนวคิดของ
โอไรลลี่และคณะ (O'Reilly et al., 1991) ซึ่งแบ่งเป็น 7 กลุ่มตัวแปร ได้แก่ ด้านนวัตกรรม (Innovation) ด้าน
ความมั่นคง (Stability) ด้านความเคารพต่อผู้อื่น (Respect for People) ด้านการให้ความสาคัญกับผลงาน
(Outcome Orientation) ด้ า นการใส่ ใจในรายละเอี ย ด (Attention to Detail) ด้ า นการท างานเป็ น ที ม
(Team Orientation) และด้านการแข่งขันเชิงรุก (Aggressiveness)
ตัวแปรตาม: ความผูกพันต่อองค์การจะใช้ แนวคิดของเมเยอร์และแอลเลน(Meyer & Allen, 1997)
โดยแบ่ งความผู กพัน ต่อองค์การเป็ น 3 มิติ ได้แก่ ความผู กพันด้านความรู้สึ ก (Affective Commitment)
ความผู ก พั น ต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Commitment) และความผู ก พั น ในบรรทั ด ฐาน ( Normative
Commitment)
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ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1. การมีบารมี (Idealized Influence)
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational
Motivation)
3. การกระตุ้นการใช้ความคิด
(Intellectual Stimulation)

4. การสร้างความสัมพันธ์รายบุคคล
(Individualized Consideration)

ความผูกพันต่อองค์การ
1. ความผูกพันด้านความรู้สึก
(Affective Commitment)
2. ความผูกพันต่อเนื่อง

วัฒนธรรมองค์การ
1. ด้านนวัตกรรม (Innovation)

(Continuous Commitment)
3. ความผูกพันในบรรทัดฐาน
(Normative Commitment)

2. ด้านความมั่นคง (Stability)
3. ด้านความเคารพต่อผู้อื่น (Respect for
People)
4. ด้านการให้ความสาคัญกับผลงาน
(Outcome Orientation)
5. ด้านการใส่ ใจในรายละเอียด
(Attention to Detail)
6. ด้านการทางานเป็นทีม (Team

Orientation)
7. ด้านการแข่งขันเชิงรุก
(Aggressiveness)
รูปที่ 1: กรอบแนวความคิด
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สมมติฐาน
1.

ภาวะผู้นามีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมขนาดกลาง

และขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
2.

วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรม

ขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
วิธีดาเนินการวิจัย
ทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ออกโดยบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยดุสิตธานีเพื่อส่งไปยังฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคลของโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นผู้วิจัยได้ทาการแจก
แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างโดยการติดต่อกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของทางโรงแรมต่างๆ เพื่อช่ วยในการ
กระจายแบบสอบถามและให้กลุ่มตัวอย่างตอบ รวมทั้งการเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนมา แล้วจึงตรวจ
ความสมบู ร ณ์แบบสอบถามที่ ได้ กลั บ คืน มา เพื่อจะนาไปประมวลผล และวิเคราะห์ ต่อไปโดยใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson's correlation)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1: สรุปสมมติฐาน : ภาวะผู้นามีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมขนาด
กลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
1. ภาวะผู้นาแบบการมีบารมี มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนัก งาน
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ภาวะผู้นาแบบการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ภาวะผู้นาแบบการกระตุ้นการใช้ความคิด มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ภาวะผู้นาแบบการสร้างความสัมพันธ์รายบุคคล มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการพิสูจน์
ยอมรับ

Sig
0.00

ยอมรับ

0.00

ยอมรับ

0.00

ยอมรับ

0.00

สาหรับภาพรวมของวัฒนธรรมองค์การพบว่า มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งรูปแบบ
ทางานเป็นทีม แบบนวัตกรรม แบบให้ความสาคัญ กับผลงาน และแบบใส่ใจในรายละเอียด ในขณะที่รูปแบบ
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วัฒนธรรมองค์การแบบมั่นคง แบบเคารพต่อผู้อื่น และแบบการแข่งขันเชิงรุกพบว่ามีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับ
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 2: ตารางสรุปสมมติฐาน : วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐาน
1. วัฒนธรรมองค์การแบบนวัตกรรม มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
2. วัฒนธรรมองค์การแบบมั่นคง มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
3. วัฒนธรรมองค์การแบบเคารพต่อผู้อื่น มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
4. วัฒนธรรมองค์การแบบให้ความสาคัญกับผลงาน มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
5. วัฒนธรรมองค์การแบบใส่ใจในรายละเอียด มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
6. วัฒนธรรมองค์การแบบทางานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร
7. วัฒนธรรมองค์การแบบการแข่งขันเชิงรุก มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
ของพนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร

ผลการพิสูจน์
ยอมรับ

Sig
0.00

ยอมรับ

0.00

ยอมรับ

0.00

ยอมรับ

0.00

ยอมรับ

0.00

ยอมรับ

0.00

ยอมรับ

0.00

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรมขนาดกลางและขนาด
เล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก (r = .923) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยรูปแบบ
ภาวะผู้นาที่มีความสัมพันธ์ในลาดับแรก คือ การกระตุ้นการใช้ความคิด (ระดับมาก = .891) รองลงมาคือ การ
สร้างแรงบันดาลใจ (ระดับมาก r = .729) การสร้างความสัมพันธ์รายบุคคล (ระดับมาก r = .606) ในขณะที่
ภาวะผู้นาแบบการมีบารมี พบว่ามีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับความผูกพันต่อองค์การ
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงแรม
ขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมาก (r = .770) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยรูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่มีความสัมพันธ์ในลาดับแรก คือ แบบทางานเป็นทีม (ระดับมาก =
.989) รองลงมาคือ แบบนวัตกรรม (ระดับมาก r = .972) แบบให้ความสาคัญกับผลงาน (ระดับมาก r = .922)
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และแบบใส่ใจในรายละเอียด (ระดับมาก r = .917) ในขณะที่รูปแบบวัฒนธรรมองค์การแบบมั่นคง แบบเคารพ
ต่อผู้อื่น และแบบการแข่งขันเชิงรุกพบว่ามีความสัมพันธ์ตรงข้ามกับความผูกพันต่อองค์การ
ข้อเสนอแนะ
1. โรงแรมควรให้ความสาคัญกับทั้งรูปแบบของผู้นาที่เหมาะสมกับองค์การ และการสร้างวัฒนธรรม
องค์การเพื่อสนับสนุนความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
2. หัวหน้างานควรให้ ความสาคัญกับการสร้างแรงบันดาลใจแก่พนักงาน เช่น ให้ความเชื่อ มั่ นว่า
พนักงานจะสามารถทางานได้บรรลุตามเป้า หมาย รวมทั้งการให้กาลังใจเมื่อพนักงานต้องเผชิญต่อปั ญหา
อุปสรรค
3. หัวหน้างานควรร่วมกับพนักงานในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์การ โดยให้พนักงานมีส่วนร่วม
และสนับสนุนการใช้แนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
4. การสร้างความสัมพันธ์รายบุคคลกับพนักงาน เป็นอีกปัจจัยที่สาคัญต่อความผูกพันต่อองค์การ
หัวหน้าจึงควรให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงาน รวมทั้งการให้พนักงานรู้สึกมีความสาคัญต่อองค์การ
5. โรงแรมควรสนับสนุนการสร้ างวัฒ นธรรมองค์การแบบทางานเป็นทีม แบบนวัตกรรม แบบให้
ความสาคัญกับผลงาน และแบบใส่ใจในรายละเอียด ในขณะที่รูปแบบวัฒนธรรมองค์การแบบมั่นคง แบบ
เคารพต่อผู้ อื่น และแบบการแข่ง ขัน เชิง รุ ก พบว่า มีความสั ม พันธ์ ตรงข้ ามกับ ความผู ก พัน ต่อ องค์ก ารของ
พนักงาน อาจนามาปรับใช้ตามสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นประสิทธิภาพ และผลตอบแทนขององค์การ
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการลดลงของจานวนคนจน
ในประเทศไทยและศึกษาลักษณะอิทธิพลของปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีต่อการลดลงของจานวนคนจนใน
ประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยไม่เชิงเส้น (Non-linear Regression Analysis) ข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ เป็นข้อมูลทุติยภูมิ ปี พ.ศ. 2551-2558 จากกรมการท่องเที่ยว และสานักงานสถิติแห่งชาติ
ผลการวิจัยพบว่ารายได้รวมจากนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ
ไทย ที่อยู่ในทวีปเอเชีย ได้แก่ รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวจีน และรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว
อินเดีย มีอิทธิพลในทิศทางตรงข้ามกับจานวนคนจนในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% จะได้ว่าเมื่อรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวทั้งสองสัญชาติดังกล่าวมากขึ้นมีอิทธิพลทาให้จานวนคนจนลดลง
โดยรายได้ รวมจากนักท่องเที่ยวทั้งสองสัญชาติสามารถอธิบายการลดลงของจานวนคนจนได้ 97.3% และ
รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของไทย ที่อยู่ในทวีปยุโรป คือรายได้
จากนักท่องเที่ยวสัญชาติรัสเซียมีอิทธิพลในทิศทางตรงข้ามกับจานวนคนจนในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญที่
ระดับความเชื่อมั่น 99% จะได้ว่าเมื่อรายได้รวมจากนัก ท่องเที่ยวชาวรัสเซียมากขึ้นมีอิทธิพลทาให้จานวนคน
จนในประเทศไทยลดลง โดยรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียสามารถอธิบายการลดลงของจานวนคนจน
ในประเทศไทยได้ 73%
คาสาคัญ : จานวนคนจน กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ รายได้รวมจากนักท่องเที่ยว
Abstract
The research aims to study the tourism factors influencing a decrease in the numbers
of the poor in Thailand and study the characteristics of tourism factors influencing a decrease
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of the poor in Thailand by using non-linear regression analysis. The data used in the analysis
is the secondary data of the year 2008- 2015 from Department of Tourism and the National
Statistical Office. The results found that the total revenue from the potential tourists in
Thailand having nationalities in Asia Continent such as the total revenue from Chinese tourists
and total revenue from Indian tourists. Their total revenues have a negative relationship
towards the poor in Thailand significantly at a confidence level of 95%. It showed that when
the total revenue of the tourists from both nationalities increased will influence a decrease
of the poor to 97. 3% and the total revenue of the potential tourists whose nationalities in
European continent are from the Revenue of Russian tourists. Their revenues influenced the
negative relationship towards the poor in Thailand, significantly at a confidence level of 99%.
It indicated that the total revenue from the Russian tourists increased can explain a decrease
of the numbers of the poor in Thailand to 73%.
Keywords: Numbers of the Poor, Potential Tourists, Total Revenue from the Tourists.
บทนา
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งในสมาชิกของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการส่งออก ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 การ
ส่งออกสินค้ามีมูลค่า 56,145 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวเร่งขึ้นจากร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นร้อย
ละ 8.0 ในไตรมาสที่ 2 มีการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศร้อยละ 3.7 (สานักยุทธศาสตร์และ
การวางแผนเศรษฐกิจมหภาค, 2560, น.2) ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ ย 3,976 – 12,275 เหรียญสหรัฐฯ
ต่อปี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนต่ อ ครั ว เรื อนอยู่ ที่ 26,915 บาท จานวนประชาการประมาณ 68 ล้ านคน จาก
สานักงานสถิติแห่งชาติ (2559) และ The World Bank (2011) ในเดือนกรกฎาคม ธนาคารโลกได้จัดกลุ่มให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กาลังพัฒนาซึ่งมีรายได้ ปานกลางระดับสูงโดยประเมินจากรายได้เฉลี่ ยต่ อหั ว ที่
แท้จริงของประชากรภายในประเทศ
การที่ประเทศไทยได้เลื่อนเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเป็นผลมาจาการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาทาให้รายได้ประชาชาติเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่า มีการเพิ่มความหลายหลาย
มากขึ้นในการผลิตภาคอุตสาหกรรมสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของเศรษฐกิจไทยที่สามารถรองรับวิกฤต
การทางการเงินของโลกได้ ถือได้ว่าเป็นระยะการเปลี่ยนผ่านวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองหลายต่อหลายครั้ง
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ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในศตวรรษที่ 21 ที่ต้องเริ่มต้นจากการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่า
ผ่านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังติดกับดักที่เป็นประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง (Middle Income Trap) เนื่ องจากรากฐานของประเทศยัง ไม่ แข็ ง แรงพอ เทคโนโลยีและทุ น ของ
ต่างชาติที่นาเข้ามาไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจังและยังต้องพึ่งพิงการค้าและการลงทุนจากภายนอก
ประเทศไทยจึงถูกมองว่าเป็นประเทศที่ดูเหมือนทันสมัยแต่ไม่พัฒนา จึงทาให้ไม่สามารถแข่งขันกลับประเทศ
ต่าง ๆ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการติดกับดักรายได้ปานกลางแล้ว ประเทศไทยยังต้อง
เผชิญกับดักความเหลื่อมล้า (Inequality Trap) คือช่องว่างระหว่างรายได้ของคนรวยและคนจนมาเพิ่มมากขึ้น
โดยสัดส่วนร้อยละ 20 ของประชากรที่รวยที่สุดมีรายได้รวมกันร้อยละ 55 ของรายได้รวมทั้งประเทศ ในขณะ
กลุ่มคนจนร้อยละ 20 มีรายได้รวมเพียงร้อยละ 4 ของรายได้รวมทั้งประเทศ จะเห็นได้ว่าปั ญหากับดักความ
เหลื่อมล้าสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความยากจนของประชากรให้ประเทศที่ยังมีอยู่และยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
จริ งจั ง (พิมพ์เขีย ว Thailand 4.0 กองบริ ห ารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิล ปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา, 2559)
พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน (2555) ได้ให้ความหมายคาว่า “ความยากจน”
(Poverty) หมายถึง สภาพที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ต่ากว่ามาตรฐาน กล่าวคือไม่มีรายได้เพียงพอที่จะใช้
จ่ายซื้อของจาเป็นขั้นพื้นฐานในการครองชีพ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย แต่อย่างไรก็ตามความ
ยากจน มิได้จากัดแต่เพียงการมีรายได้น้อยและการบริโภคน้อยเท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงการขาดโอกาสด้าน
การศึกษา การรักษาพยาบาล และโอกาสอื่นในการพัฒนาคน การไร้ซึ่งอานาจ การขาดสิทธิขาดเสียง ตลอดจน
การตกอยู่ ในความเสี่ ย ง และความหวาดกลั ว (World Development Report, 2000) โดยประเทศไทยมี
ตัวชี้วัดความยากจนในและการกระจายรายได้ทั่วราชอาณาจักรระหว่างปี 2555 – 2559 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1: ตัวชี้วัดความยากจนในและการกระจายรายได้ทั่วราชอาณาจักรระหว่างปี 2551 – 2559
ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559
ช่องว่างความยากจน
2.38
1.92
1.85
1.14
1.42
ความรุนแรงปัญหาความยากจน
0.7
0.53
0.51
0.31
0.38
เส้นความยากจน (บาท/เดือน/คน)
2,492 2,572 2,647 2,647 2,667
จานวนคนจน (ล้านคน)
8.4
7.3
7.1
4.8
5.8
สัดส่วนคนจน (ร้อยละ)
12.64 10.94 10.53 7.21
8.61
จานวนครัวเรือนที่ยากจน (พันครัวเรือน)
2,344 2,089 2,065 1,434 1,731
ที่มา: ข้อมูลจากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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จากตารางสถานการณ์ ค วามยากจนของประเทศไทยใช้ เ ส้ น ความยากจน (Poverty line) เป็ น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ ซึ่งเส้นความยากจนจะบ่งบอกถึงค่าใช้จ่ายมาตรฐานขั้นต่าที่คนจะสามารถดารงชีพ
อยู่ได้ (Minimum Requirement) ในสังคม โดยคนที่มีค่าใช้จ่ายในการดารงชีพต่ากว่าเส้นความยากจน จะถือ
ว่าเป็นคนจน ในช่วงระหว่างปี 2551 – 2559 ความยากจนโดยรวมในประเทศไทยลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสาคัญการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน การลดรายจ่ายและลดต้นทุน
การผลิ ต (รายงานวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ค วามยากจนและความเหลื่ อ มล้ าในประเทศไทย , 2558) และ
ภาครัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนมาโดยตลอด โดยเฉพาะแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบทและกาหนดพื้นที่เป้าหมายอย่างชัดเจน
ต่อมาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้กาหนดให้การแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศ
เป็นปัญหาเร่งด่วนของชาติที่ต้องแก้ไข จนกระทั้งถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดยมี
ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญที่กล่าวถึงการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าโดยการสนับสนุน
ส่งเสริมการประกอบอาชีพในระดับชุมชนและการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและ
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุ นภาคการผลิตเพื่อให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืนในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่คาถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศและศักยภาพของพื้นที่
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก
รัฐบาลจึงให้ความสาคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภารกิจด้านการท่องเที่ยวจึงเป็นภารกิจที่
ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการท่องเที่ยว
ในฐานะเป็นกลไกหลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพและขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของประเทศ (ยุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยวไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้จัดทา
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อเป็นแผนหลักในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศโดยสาระสาคัญ
ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ให้ความสาคัญกับการวางรากฐาน
และแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
บุคลากรการท่องเที่ยว รวมถึงโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีเป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นและ
มีการกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อรองรับจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นแต่ละ
ละปี
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติเดินทางมาประเทศไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลมา
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จากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียใต้ และภูมิภาคอเมริกาเป็นหลัก ส่งผลให้ประเทศไทยมี
รายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ ข ยายตั ว ร้ อ ยละ 1.94 จากช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา โดย
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย มาเลเซีย
ตารางที่ 2: รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จีน รัสเซีย มาเลเซีย ไตรมาสที่ 1/2560
สัญชาตินักท่องเที่ยว

รายได้จากนักท่องเที่ยว (ล้านบาท)
จีน
772,591.63
รัสเซีย
406,169.50
มาเลเซีย
278,389.15
ที่มา: รายงานสภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทย, 2560

สัดส่วนร้อยละ
26.39
7.87
4.93

จากตารางพบว่า สัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ในกลุ่มของประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่
ซึ่งมีฐานประชากรจานวนมาก ในปี 2560 สยานนท์ สหุนันต์ อนุรักษ์ ทองขาว และ พรรณภัทร แซ่โท้ว ได้
ศึกษาพบว่า รายได้รวมจากนักท่องเที่ยว จีน อินเดีย และรัสเซียมีอิทธิพลต่อการลงทุนภาคเอกชนในประเทศ
ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวในการลงทุนภาคเอกชนในธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว สอดคล้องกับดัชนีความ
เชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 3/2560 ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวคาดการณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวดีกว่าปกติ และสอดคล้องกับการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวใน
เกณฑ์ดีขยายตัวในเกณฑ์ดีร้อยละ 3.0 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของรายได้ครัวเรือนภาคเกษตร ภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยว (ภาวะ
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2/2560 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)
ดังนั้นจากข้อมูลที่กล่าวมาเบื้องต้นจะเห็นได้ว่าจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย ทาให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการธุรกิจภาคการท่องเที่ยว การลงทุนและ
การบริ โ ภคภาคเอกชนมี ก ารขยายตั ว ที่ ดี ขึ้ น เกิ ด การกระจายรายได้ สู่ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ท าให้ ป ระชาชน
ภายในประเทศมีงานทาอาจจะส่งผลต่อการลดลงของจานวนคนจนในประเทศไทย ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่
จะศึกษาปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการลดลงของจานวนคนจนในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นที่จะ
ศึกษารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ในกลุ่มประเทศ จีน อินเดียและรัสเซีย เพื่อนาผลที่ได้มาใช้ในการ
วางแผนยุ ท ธศาสตร์ ท างการท่ อ งเที่ ย วไทยกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 ที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการลดความเหลื่อมล้าโดยสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพในระดับชุมชนและการสร้างขีด
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ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตเพื่อให้เกิดความสมดุล
และความยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคไทยแลนด์ 4.0
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อการลดลงของจานวนคนจนในประเทศไทย
2. ศึกษาลักษณะอิทธิพลของปัจจัยทางการท่องเที่ยวที่มีต่อการลดลงของจานวนคนจนในประเทศ
ไทย
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวความคิด
อนุรักษ์ ทองขาว และ สยานนท์ สหุนันต์ (2560) ได้ศึกษาพบว่าจานวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและ
อินเดียมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจที่สาคัญของ
ประเทศไทย เมื่อมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีสัญชาติเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพมาเที่ยวประเทศไทย
มากขึ้น จะทาให้ประเทศไทยมีรายได้ที่ได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้นตามไปด้วย และในปี พ.ศ. 2560
สยานนท์ สหุนันต์ อนุรักษ์ ทองขาว และ พรรณภัทร แซ่โท้ว ได้ศึกษาพบว่า รายได้รวมจากนักท่องเที่ยว จีน
อินเดีย และรัสเซียมีอิทธิพลต่อการลงทุนภาคเอกชนในประเทศ โดยเฉพาะรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาว
อิ น เดี ย และรั ส เซี ย ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ การขยายตั ว ในการลงทุ น ภาคเอกชนในธุ ร กิ จ บริ ก ารด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว
คณะผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดว่าเมื่อประเทศไทยมีรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวจีน อินเดียและรัสเซียมาก
ร่วมกับการส่งเสริมทางการท่องเที่ยวของนโยบายภาครัฐบาล และการส่งเสริมการประกอบอาชีพ การส่งเสริม
สินค้า OTOP เป็นต้น จะส่งผลให้ประชากรในประเทศมีอาชีพที่ห ลากหลาย เพิ่มมากขึ้น และรายได้ ข อง
ประชากรของประเทศไทยเพิ่มมาก จนมีอิทธิพลทาให้จานวนคนจนในประเทศไทยลดลง
รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
ของประเทศไทย
- รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวจีน
- รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
- รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย

(Non-linear Regression Analysis)

การลดลงของจานวนคนจนใน
ประเทศไทย
- จานวนคนจนในประเทศไทย

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิดงานวิจัย

75

วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาปั จ จั ย ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การลดลงของจ านวนคนจนในประเทศไทย
โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นข้อมูลรายปี โดยข้อมูลจานวนคนจนในประเทศไทยใช้ข้อมูลจาก สานักงานสถิติ
แห่งชาติ (www.nso.go.th) และรายได้จากนักท่องเที่ยวที่ สั ญชาติเป็นกลุ่ มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ คือ
นั กท่องเที่ย วชาว จี น อิน เดีย และรั ส เซีย จากกรมการท่องเที่ ยว (www.tourism.go.th) โดยใช้ข้อมู ล ปี
พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2558
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส าหรั บ การศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของรายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี สั ญ ชาติ ใ นกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศไทยที่มีอิทธิพลต่อจานวนคนจนในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์การ
ถดถอยไม่เชิงเส้น (Non-linear Regression Analysis) เนื่องจากลักษะความสัมพันธ์ระหว่างรายได้รวมจาก
นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศไทยกับจานวนคนจนในประเทศไทย
ไม่ เ ป็ น เส้ น ตรง การศึ ก ษานี้ ใ ช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล คณะผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง
การวิเคราะห์เป็นสองกรณี
กรณีแรก คือ การวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้นแบบพหุคูณ (Non-linear Multiple Regression
Analysis) สาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่อยู่ในทวีปเอเชีย
P  f (CH , IN )

P

… (1)

คือ จานวนคนจนในประเทศไทย (จานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อ
คนต่อเดือน ต่ากว่าเส้นความยากจน) (หน่วย : พันคน)

CH

คือ รายได้รวมที่ได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน (หน่วย : ล้านบาท)

IN

คือ รายได้รวมที่ได้จากนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย (หน่วย : ล้านบาท)

กรณีที่สอง คือ การถดถอยไม่เชิงเส้นสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพอยู่ในทวีปยุโรป
P  f (RS )

P

… (2)

คือ จานวนคนจนในประเทศไทย (จานวนประชากรที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อ
คนต่อเดือน ต่ากว่าเส้นความยากจน) (หน่วย : พันคน)

RS

คือ รายได้รวมที่ได้จากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย (หน่วย : ล้านบาท)

ในการวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้น กัลยา วานิชย์บัญชา (2559) กรณีที่ตัวแปรต้นและตัวแปรตามมี
ความสัมพันธ์ไม่อยู่ในรูปเชิงเส้น อาจทาการแปลงข้อมูลให้ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์อยู่ในรูปเชิงเส้นแล้ว
ทาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Regression Analysis) แบบปกติต่อไป ดังนั้น เบื้องต้นของการวิเคราะห์
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จึงมีการแปลงข้อมูลเพื่อให้สมการที่ได้นั้นใช้ในการอธิบายอิทธิพลของรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน อินเดีย
และรัสเซีย ที่มีต่อจานวนคนจนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การเลือกตัวแปรในสมการของการวิเคราะห์
กรณีแรกใช้วิธี Stepwise เพื่อให้ ได้ส มการที่ดีที่สุ ดส าหรับการวิเคราะห์กรณีแรก และ

การ

วิเคราะห์กรณีที่สองเลือกตัวแปรโดยใช้วิธี Enter เนื่องจากมีตัวแปรอิสระเพียงแต่ตัวเดียวคือรายได้รวมจาก
นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
ส าหรั บ การพิ จ ารณาประสิ ท ธิ ภ าพของสมการที่ ไ ด้ นั้ น ศิ ริ ชั ย พงษ์ วิ ชั ย (2558) ได้ ก ล่ า วว่ า ค่ า
R square คือค่าที่แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระทั้งหมดที่มีต่อตัวแปรตาม และควรพิจารณาค่า Adjust R
square ในกรณีที่ต้องการการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสมการและควรพิจารณาปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระเพิ่มเติม โดย ยุทธ ไกยวรรณ์ (2556) ได้กล่าวว่าในการพิจารณาปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กันสูง (Multicollinearity) ค่า VIF (variance inflation factor) ของตัว
แปรอิสระแต่ล ะตัวจะต้องไม่เกิน 10 จึงจะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว และการศึกษานี้จะพิจารณาเพิ่มเติม คื อ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations) จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสัมประสิทธ์การถดถอย และ
ค่าสถิติที่จ าเป็ น จะต้องพิจ ารณา คือ จะพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-statistic), ค่าสถิติทดสอบที
(t-statistic) สาหรับตัวแปรอิสระแต่ละตัว , ค่า R, ค่า Adjust R square, ค่า R square, ค่า Std. Error of
the Estimate นอกจากนี้ยังเป็นที่จะต้องพิจารณาค่า Mean of Residual ในการตรวจสอบค่าเฉลี่ยของค่า
ความคลาดเคลื่อน รวมทั้งค่า VIF (variance inflation factor) สาหรับตัวแปรอิสระแต่ละตัวกรณีของการ
วิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้นสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวมี่มีศักยภาพในทวีป
เอเชียเนื่องจากมีตัวแปรอิสระสองตัวแปร
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ การถดถอยไม่เชิ งเส้ นแบบพหุ คู ณ(Non-linear Multiple Regression Analysis)
สาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติในกลุ่มนักท่องเที่ยวมี่มีศักยภาพในทวีปเอเชีย เป็นดังนี้
ตารางที่ 3: แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสมการที่ได้
Adjusted R Std. Error of the
F
R
R Square Square
Estimate
0.987 0.973
0.963
0.06164
91.73**
** คือ มีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

Sig.
0.00

Mean of
Residual
0.0000
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จากตารางที่ 3 จะได้ว่าเมื่อพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-Statistic) ที่ให้ค่า P-value = 0.00
แสดงว่า รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดียมีอิทธิพลต่อจานวนคนจนในประเทศไทยอย่างมี
นัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% สมการที่ได้มีค่า Adjusted R Square และค่า R มีค่าสูงมาก รวมทั้ง
ค่าเฉลี่ยของค่าคลาดเคลื่อน (Mean of Residual) มีค่าเป็น 0 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสมการที่ได้
นั้นมีประสิทธิภาพมาก ๆ ในการอธิบายอิทธิพลของรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดียที่มีต่อ
จานวนคนจนในประเทศไทย โดยรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวทั้งสองสัญชาติสามารถอธิบายการลดลงของ
จานวนคนจนในประเทศไทยได้ 97.3% เมื่อพิจารณาจากค่า R Square
ตารางที่ 4: แสดงสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย
Standardize
Unstandardize
d
Correlations
d Coefficients Coefficients
B
Beta
Zero-order
Consta
9.669**
nt
CH (-1.253  10-6 )*
IN (-1.545  10-5 )*

Collinearity
Statistics
t
108.339**

-0.495*
-0.526*

-0.951
-0.955

-3.384*
-3.591*

Sig.
0.00

VIF

0.02
0.16

4.038
4.038

จากตารางที่ 4 ผลการประมาณสมการถดถอยที่ใช้ในการอธิบายลักษณะอิทธิพลของรายได้รวมที่ได้
จากชาวจีนและชาวอินเดียที่มีต่อจานวนคนจนในประเทศไทย คือ
ln̂( p )

= 9.669 -1.253  10-6 CH* -1.545  10-5 IN*

*
Zˆ ln( p ) = -0.495 Z CH

ln̂( p )

*
-0.526 Z IN

… (3)
… (4)

คือ ตัวประมาณค่าลอกาลิทึมฐานธรรมชาติของจานวนคนจนในประเทศไทย

** คือ มีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
* คือ มีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
จากทั้งสองสมการที่ได้ แสดงให้เห็นว่ารายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวจีนมีอิทธิพลในทิศทางตรงข้าม
กับจานวนคนจนในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และรายได้รวมจากนักท่องเที่ยว
ชาวอินเดีย มีอิทธิพลในทิศทางตรงข้ามกับจานวนคนจนในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น
เช่ น เดี ย วกั น โดยไม่ เ กิ ด ปั ญ หาการความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรอิ ส ระที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น สู ง

78

(Multicollinearity) เนื่องจากค่า VIF ไม่เกิน 10 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย เมื่อพิจารณาจากสัมประสิทธิ์การถดถอยสมการที่ (4) ที่อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน
แสดงให้เห็นว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมีอิทธิพลในทิศทางตรงข้ามกับจานวนคนจนในประเทศไทย
มากกว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน
ผลการวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้น (Non-linear Regression Analysis) สาหรับกลุม่
นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติในกลุ่มนักท่องเที่ยวมี่มีศักยภาพในทวีปยุโรป
ตารางที่ 5: แสดงค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสมการที่ได้
Adjusted R Std. Error of the
F
R
R Square Square
Estimate
0.854 0.730
0.685
1520.334
16.23**
** คือ มีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%

Sig.
0.007

Mean of
Residual
0.0000

จากตารางที่ 5 จะได้ว่าเมื่อพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-Statistic) ที่ให้ค่า P-value = 0.007
แสดงว่า รายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีอิทธิพลต่อจานวนคนจนในประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 99% สมการที่ได้มีค่า Adjusted R Square อยู่ในระดับที่ดี มีค่า R ที่สูง รวมทั้งค่าเฉลี่ย
ของค่าคลาดเคลื่อน (Mean of Residual) มีค่าเป็น 0 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าสมการที่ได้เป็นสมการ
ที่มีประสิทธิภาพพอสมควร ในการอธิบายอิทธิพลของรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีต่อจานวนคน
จนในประเทศไทย โดยรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียสามารถอธิบายการลดลงของจานวนคนจนใน
ประเทศไทยได้ 73% เมื่อพิจารณาจากค่า R Square
ตารางที่ 6 แสดงสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย

Constant
RS

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients Correlations
B
Beta
Zero-order
39937.96**
-2858.35**
-0.854**
-0.854

T
5.186**
-4.029**

Sig.
0.002
0.007
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จากตารางที่ 6 ผลการประมาณสมการถดถอยที่ใช้ในการอธิบายลักษณะอิทธิพลของรายได้รวมที่ได้
จากชาวจีนและชาวอินเดียที่มีต่อจานวนคนจนในประเทศไทย คือ
P̂ =3997.96**-2858.35ln(RS)**

… (6)

**
Ẑ p = -0.495 Z ln(RS
)

… (7)

ln(RS) คือ ลอกาลิทึมฐานธรรมชาติของรายได้ที่ได้จากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
** คือ มีนัยสาคัญ ที่ระดับความเชื่อมั่น 99%
จากทั้งสองสมการที่ได้ แสดงให้เห็นว่ารายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีอิทธิพลในทิศทางตรง
ข้ามกับจานวนคนจนในประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 99% เมื่อพิจารณาจากสัมประสิทธิ์
การถดถอยสมการที่ (4) ที่อยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่ารายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมี
อิทธิพลในทิศทางตรงข้ามกับจานวนคนจนในประเทศไทย
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาครั้งนี้โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้น พบว่ารายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาว
จี น อิน เดีย และรั ส เซีย ซึ่ งเป็ น นั กท่องเที่ย วที่มีสัญชาติในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศไทย
มีอิทธิพลต่อจานวนคนจนในประเทศไทย จากผลการวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้นแบบพหุคูณ สาหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวมี่มีศักยภาพอยู่ในทวีปเอเชีย แสดงให้เห็นว่ารายได้รวมจาก
นักท่องเที่ยวชาวจีน และอินเดีย มีอิทธิพลในทิศทางตรงข้ามกับจานวนคนจนในประเทศไทย ซึ่งหมายความว่า
เมื่อประเทศไทยมีรายได้รวมจากนั กท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดีย มากขึ้นมีอิทธิพลทาให้จานวนคนจนใน
ประเทศไทยลดลง และจากผลการวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้น สาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติเป็นกลุ่ม
นักท่องเที่ยวมีศักยภาพที่อยู่ในทวีปยุโรป แสดงให้เห็นว่ารายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย มีอิทธิพลใน
ทิศทางตรงข้ามกับจานวนคนจนในประเทศไทย ซึ่งหมายความว่าเมื่อรายได้รวมจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย
มากขึ้นมีอิทธิพลทาให้จานวนคนจนในประเทศไทยลดลง
ข้อเสนอแนะ
1. การท าวิ จั ย ในครั้ ง ต่อ ไปผู้ วิจั ย สามารถศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ในรายละเอี ย ดของจัง หวัด ที่ มี เป็ น เมื อง
ท่องเที่ย วโดยศึกษารายได้จากนักท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดกับการลดลงของจานวนคนจนใน
จังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยว เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงในระดับท้องถิ่น
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2. การทาวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยสามารถศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการกระจายรายได้ในประเทศและ
วิเคราะห์หรือหาแนวทางลดช่องว่างระหว่างรายได้ของคนรวยและคนจนภายในประเทศ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าที่เกิดขึ้นระหว่างคนรวยและคนจนได้อย่างแท้จริง
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว ณ ชุมชนจีนโบราณ
บ้านชากแง้ว เมืองพัทยา ซึ่งในที่นี้ศึกษาปัจจัยการท่องเที่ยว 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและด้าน
เศรษฐกิจ โดยเก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยจานวน 398 ชุด จากนั้นนามาวิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิง
พรรณาและสถิติเชิงอนุมาน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 20 – 30 มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท สถานภาพโสด ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
เอกชน จากผลการวิเคราะห์ ทางสถิติ พบว่า นักท่องเที่ยวให้ ความสาคัญกับปัจจัยการท่องเที่ยวทางด้ าน
วัฒนธรรมมากที่สุด นอกจากนี้ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพมีความสัมพันธ์ต่อปัจจัย
การท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, อุปสงค์การท่องเที่ยว, ชุมชนบ้านชากแง้ว
Abstract
The objective of this study aims to analyze the factors affecting tourism demand at
Chakngaew community in Pattaya city. There are two factors being studied: cultural and
economic factors. Data are collected from 398 Thai tourists. Then analyze the data by using
descriptive statistics and inferential statistics. The results show that most tourists are male,
age between 20 – 30 years old, graduated in Bachelor's degree, their average monthly income
is 15,001 – 25,000 baht, single and work in private company. Cultural factor is affecting tourism
demand at Chakngaew community more than economic factor. In addition, age, education
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average monthly income and career are correlated with cultural factor at significant level of
0.05.
Keywords: Cultural tourism, Tourism demand, Chakngaew community
บทนา
เมืองพัทยาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทย ในปี 2560 จากผลการสารวจของ
มาสเตอร์การ์ด เมืองพัทยาเป็นเมืองยอดนิยมที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกต่าง
เข้ามาเยี่ยมชมและสัมผัสความสวยงามทางธรรมชาติ รวมถึงการท่องเที่ยวท่ามกลางสีสันในยามราตรี อีกทั้ง
เมืองพัทยายังมีสิ่งอานวยความสะดวกที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ อาทิ
โรงแรมและรีสอร์ทคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ร้านอาหารนานาชาติ ห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัย แหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลายพร้อมกับกิจกรรมทางบกและทางน้า ตลอดจนมีการคมนาคมขนส่งมวลชนที่สามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกสบาย จึงเป็นเหตุให้เมืองพัทยามีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
สูง และเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจทางด้านธุรกิจการบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจากหลาย ๆ สถาบันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ทาให้เมืองพัทยาได้กลายเป็นเมืองที่มีบทบาทสาคัญอันดับต้น ๆ ต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแสงสีแล้ว เมืองพัทยายังมีการส่งเสริมและสนับสนุน
แหล่งท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรม และวิถีความเป็นไทยอันงดงามให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักท่องเที่ยวผ่าน
ความงามทางด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา การแต่งกาย ตลอดจนความคิด
และความเชื่อท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเพิ่มความตระหนักรู้ในคุณค่าของวัฒนธรรมและประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ในปี
2560 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเน้นนโยบายการปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านแนวคิด
“ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ” โดยเชิญชวนนักท่องเที่ยวสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยในแง่มุมที่
ลึกซึ้งเข้าถึงเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในท้องถิ่นที่บรรพบุรุษได้สร้างสม
ถ่ายทอดเป็นมรดกสู่ลูกหลาน นอกจากนี้นโยบายยังก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สร้างรายได้สู่
ชุมชนได้อีกทางหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย โดยในเมืองพัทยามีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมอยู่มากมาย อาทิ ตลาดน้า 4 ภาค ไทธานี หมู่บ้านวัฒนธรรมและศิลปะ ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธี
จาลอง 4 มิติ ลานวัฒนธรรมตะเคียนเตี้ย เป็นต้น และหนึ่งในแหล่งท่องเที่ ยวที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ได้อย่างชัดเจนและมีเอกลักษณ์ คือ ตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว เมืองพัทยา
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ชุมชนบ้านชากแง้วเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุนับ 100 ปี ตั้งอยู่ในเขตเมืองพัทยา ในอดีตชาวบ้านใน
ชุมชนเป็นชาวไทยแท้และชาวจีนอพยพ จึงทาให้ในปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนโดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสาย
จีน ประกอบอาชีพเกษตรกรปลูกมันสาปะหลัง ชาวบ้านในชุมชนมีวิถีการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ
แบบไทยจีนผสมผสาน ภายในชุมชนมีสถาปัตยกรรมมากมายที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีต อาทิ ศาลเจ้า
แม่ทับทิม โรงงิ้ว โรงภาพยนตร์ โรงโม่แป้งมันสาปะหลัง อีกทั้งบ้านเรือน ที่พักอาศัยแบบดั้งเดิมยังมีการอนุรักษ์
ให้คงอยู่ในสภาพที่ดี ต่อมาในปี 2555 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน
(อพท.) ได้ร่วมมือกับชาวบ้านในชุมชนจัดตั้งให้ชุมชนบ้านชากแง้วเป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบ เพื่ อนาเสนอ
วัฒนธรรมท้องถิ่นโบราณผ่านรูปแบบตลาดทางเลือก โดยใช้บรรยากาศที่อบอวลไปด้วยวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ชุมชน สินค้าและบริการแบบชาวจีนเชื้อสายไทยดั้งเดิมเป็นตัวชูโรงสร้างความเป็นเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชน ซึ่ง
ตลาดจีนโบราณบ้านชากแง้วเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. จากความปรารถนาอัน
แรงกล้าของชุมชนในการสืบสานวัฒนธรรมและฟื้นคืนวิถีชีวิตท้องถิ่น ร่วมด้วยกับการส่งเสริมสนับสนุนจาก
ทางหน่วยงานภาครัฐบาล ปัจจุบันชุมชนบ้านชากแง้วจึงได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกหนึ่ง
แห่งในเมืองพัทยา และมีแนวโน้มว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญต้องห้ามพลาดประจาเมืองพัทยาต่อไปใน
อนาคต
ถึงแม้ว่าชุมชนบ้านชากแง้วจะมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยม
ชมอยู่บ่อยครั้ง แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น ตลาดยัง
ไม่เป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง อาจเนื่องมาจากความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทาง หรืออุปสงค์ของการ
ท่องเที่ยวในชุมชนบ้านชากแง้วมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น การประชาสัมพันธ์สถานที่
ความสะดวกในการเดินทาง สิ่งอานวยความสะดวกในชุมชน ราคาของสินค้าและบริการ สภาวะเศรษฐกิจ เป็น
ต้น ดังนั้นคณะผู้วิจัยวิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา จึงได้จัดทางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว
ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว เมืองพัทยา เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังชุมช น
บ้านชากแง้วในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งผลจากการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐบาลและเมืองพัทยาในการวางแผนนโยบายสนับสนุนสู่ชุมชนบ้านชากแง้ว ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถนาผลวิจัยไปปรับปรุง พัฒนา
ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วให้มีความสอดคล้องกับอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว รวมถึงชาวบ้านใน
ชุมชนสามารถเห็นถึงความสาคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น รักบ้านเกิด สามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ภายใน
ชุมชน ลูกหลานต่างกลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดให้มีเข้มแข็ง และสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองในยุคไทยแลน
4.0 ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว เมืองพัทยา
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม และสิ่งต่าง ๆ ที่
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง ความเชื่อ ความคิด ความนิยม การดาเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัยจากอดีต
ถ่ายทอดมาถึงรุ่นปัจจุบัน (กรมการท่องเที่ยว, 2557) ซึ่งการท่องเที่ยวประเภทนี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในแง่ของการเผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นให้เป็นที่
รู้จักกว้างขวางขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ (ชนัญ วงษ์วิภาค, 2545: 271)
อุ ป สงค์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว (Tourism Demand) หมายถึ ง ความต้ อ งการซื้ อ หรื อ การเดิ น ทางของ
นักท่องเที่ยวที่จ ะใช้บริ การผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยว โดยที่นักท่องเที่ยวจะต้องมี ความ
ต้องการ มีอานาจซื้อ และมีความเต็มใจที่จะจ่ายสินค้าและบริการตามที่กาหนดไว้ได้ (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ ,
2550: 1) โดยมีผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุปสงค์การท่องเที่ยวในกรณีต่าง ๆ ไว้มากมาย ดังนี้
อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ (2553: 29) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การเดินทางท่องเที่ยวซึ่งมี
ทั้ ง หมด 8 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี การเมื อ ง สภาพภู มิ ศ าสตร์
ประชากรศาสตร์ สื่อสารมวลชล และความพร้อมของอุปทานการท่องเที่ยว
วิภาพรรณ ดาราฉาย (2556) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
อาเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและประสบการณ์เดินทางที่แตกต่างกั นมีพฤติกรรม
การท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ได้แก่
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมไทย ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ได้แก่ ปัจจัยด้านภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในระดับน้อย ได้แก่
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง
ชลดา แสนคาเรือง และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์ (2556: 223-242) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การ
ท่องเที่ยว: กรณีศึกษา การท่องเที่ยวในจังหวัดเลย พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลื อกเดินทางท่องเที่ยว
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ในจั งหวัดเลยมากที่สุด คือ โครงสร้ างพื้น ฐานที่จาเป็น รองลงมาเป็นความหมายหลากหลายของสถานที่
ท่องเที่ยว
เจษฎารั ต น์ กล่ าศรี และวริ น ทรา ศิ ริ สุ ท ธิ กุ ล (2557: 114-131) ได้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่หั วหิน พบว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ
ภูมิลาเนา อาชีพ และปัจจัยด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีผลต่อความพึงพอใจต่อ
การท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีตที่หัวหิน
สิรัชญา วงษ์อาทิตย์ และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2559: 115-131) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ น ใจท่องเที่ย วเชิงโหยหาอดีตของนั กท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า นักท่องเที่ยวให้ ความส าคัญกับปัจจัย
ทางด้านสิ่งอานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน อารมณ์ความรู้สึก และทรัพยากรการท่องเที่ยว นอกจากนี้
ระดับการศึกษาและอาชีพยังมีผลต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงโหยหาอดีตด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวมากมาย ผู้วิจัยสามารถ
ประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1 นี้
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ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน สถานภาพสมรส อาชีพ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านชากแง้ว
ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร จานวนในการ
เดินทาง
บุคคลร่วมเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง
รูปแบบการเดินทาง

-

ปัจจัยด้านวัฒนธรรม
สถาปัตยกรรม สถานที่ท่องเที่ยว
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วิถีการดารงชีวิต
อาหารท้องถิ่น
กิจกรรมชุมชน

อุปสงค์การท่องเที่ยว
ณ
ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว
เมืองพัทยา

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
- สิ่งอานวยความสะดวก
- สินค้าและบริการ
- ภาวะเศรษฐกิจ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนจีนโบราณบ้านชาก
แง้ว เมืองพัทยา โดยคานวณขนาดตัวอย่างด้วยหลักการของ W.G. Cochran เมื่อไม่ทราบจานวนประชากร ที่
ระดับความเชื่อมั่น 95% และสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้หลักความน่าจะเป็นด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก
(Convenience Sampling) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งหมด 398 ชุดจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในบริเวณตลาด
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ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว เมืองพัทยาในช่วงเดือนกันยายน 2560 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายปิดที่มีการทดสอบความเชื่อมั่นด้วยการวิเคราะห์ค่า
ดัชนีความสอดคล้องภายในของแบบสอบถามในส่วนที่ 3 และ 4 ซึ่งได้ค่า Cronbach Alpha เท่ากับ 0.923
และ 0.825 ตามลาดับโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของ
นักท่องเที่ยว ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว ส่วนที่ 3 ปัจจัยการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม และส่วนที่ 4
ปัจจัยการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในที่นี้ใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ และร้อยละในการอธิบายถึง
ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยว ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว รวมถึง
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์
การท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังใช้สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวกับปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวด้วยสถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi – square)
จากนั้นเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับปัจจัยที่กาหนด
อุปสงค์การท่องเที่ยวด้วยสถิติทดสอบ T (t – test) และ F (F – test)
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.3 มีอายุอยู่ระหว่าง 20 – 30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 32.4 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 30.9 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.0 และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ
29.4
2. พฤติกรรมการท่องเที่ยว ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวจากเพื่อนและครอบครัวมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 65.3 เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 51.8 เดินทางมากับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ
56.5 เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 92.0 และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว คิด
เป็นร้อยละ 98
3. ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว
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การวิเคราะห์ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว ซึ่งในที่นี้
ศึกษา 2 ปั จ จั ย ได้แก่ ปั จ จั ย การท่องเที่ย วทางด้านวัฒ นธรรมและทางด้านเศรษฐกิจ โดยปัจจัยทางด้าน
วัฒนธรรมมี 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี (x1) ด้านวิถีการดารงชีวิต (x2) ด้าน
อาหารท้องถิ่น (x3) และด้านกิจกรรมในชุมชน (x4) ส่วนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก (x5) ด้านสินค้าและบริการ (x6) และด้านภาวะเศรษฐกิจ (x7) ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 1
และ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม
ปxx

S.D.

ด้านสถาปัตยกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี (x1)
ด้านวิถีการดารงชีวิต (x2)
ด้านอาหารท้องถิ่น (x3)
ด้านกิจกรรมในชุมชน (x4)

4.008
4.012
3.952
3.844

0.881
0.847
0.869
0.893

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก

รวมทุกด้าน
ที่มา: ผลจากการคานวณ

3.954

0.873

มาก

ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม

จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.954) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจปัจจัยทาง
วัฒนธรรมด้านวิถีการดารงชีวิตมากที่สุด ( x2 = 4.012) รองลงมาเป็นด้านสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี ( x1 = 4.008) และต่าที่สุดเป็นด้านกิจกรรมในชุมชน ( x4 = 3.844)
ตารางที่ 2: ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
ปxx

S.D.

ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (x5)
ด้านสินค้าและบริการ (x6)
ด้านภาวะเศรษฐกิจ (x7)

3.675
4.000
3.424

0.912
0.870
0.974

ระดับความพึง
พอใจ
มาก
มาก
ปานกลาง

รวมทุกด้าน
ที่มา: ผลจากการคานวณ

3.699

0.919

มาก

ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
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จากตารางที่ 2 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.699) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจปัจจัยทาง
เศรษฐกิจด้านสินค้าและบริการมากที่สุด ( x6 = 4.000) รองลงมาเป็นด้านสิ่งอานวยความสะดวก ( x5 = 3.675)
และต่าที่สุดเป็นด้านภาวะเศรษฐกิจ ( x7 = 3.424)
4. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์
การท่องเที่ยว ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อปัจจัยที่กาหนด
อุปสงค์การท่องเที่ยว ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว ในที่นี้ศึกษาปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว 2
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นค่า p – value ดัง
ตารางที่ 3 และ 4 ดังนี้
ตารางที่ 3: ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลกับปัจจัยทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ปัจจัยทางวัฒนธรรม
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
เพศ
0.000* 0.135 0.099 0.001*
0.000* 0.000* 0.247
อายุ
0.000* 0.000* 0.002* 0.000*
0.007* 0.016* 0.000*
ระดับการศึกษา
0.006* 0.000* 0.003* 0.005*
0.000* 0.000* 0.000*
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 0.000* 0.000* 0.000* 0.000*
0.002* 0.001* 0.000*
สถานภาพสมรส
0.001* 0.038* 0.088 0.030*
0.228 0.003* 0.042*
อาชีพ
0.000* 0.000* 0.000* 0.000*
0.000* 0.000* 0.000*
ที่มา: ผลจากโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (*p – value < 0.05)
จากตารางที่ 3 พบว่า ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในทุก ๆ ด้าน ยกเว้นเพศของ
นักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในด้านวิถีการดารงชีวิ ต และด้านอาหาร
ท้องถิ่น และสถานภาพสมรสของนักท่องเที่ยวไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในด้าน
อาหารท้องถิ่น
ลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
อาชีพมีความสัมพันธ์กับปัจ จัยการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในทุก ๆ ด้าน ยกเว้นเพศของนักท่องเที่ยวไม่มี
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ความสัมพันธ์กับปัจจัยการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในด้านภาวะเศรษฐกิจ และสถานสมรสของนักท่องเที่ยวไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
ตารางที่ 4: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับปัจจัยทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร

ปัจจัยทางวัฒนธรรม
x1
x2
x3
x4
0.000* 0.000* 0.000* 0.335

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
x5
x6
x7
0.000* 0.000* 0.247

จานวนครั้งในการท่องเที่ยว

0.000* 0.000* 0.000* 0.000*

0.007* 0.016* 0.000*

บุคคลร่วมเดินทาง
0.000* 0.000* 0.000* 0.000*
0.000* 0.000* 0.000*
ช่วงเวลาเดินทาง
0.009* 0.011* 0.039* 0.010*
0.002* 0.001* 0.000*
รูปแบบการเดินทาง
0.000* 0.000* 0.001* 0.216*
0.228 0.003* 0.042*
ที่มา: ผลจากโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (*p – value < 0.05)
จากตารางที่ 4 พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ จานวนครั้งในการ
ท่องเที่ยว บุคคลร่วมเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง และรูปแบบการเดินทางมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการ
ท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในทุก ๆ ด้าน ยกเว้นช่องทางการรับรู้ข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมในด้านกิจกรรมภายในชุมชน
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนั กท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่ จานวนครั้งในการท่องเที่ยว บุคคลร่ว ม
เดินทาง และช่วงเวลาในการเดินทางมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในทุก ๆ ด้าน ยกเว้น
ช่องทางการรับรู้ข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในด้านภาวะเศรษฐกิจ และ
รูปแบบการเดินทางไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
5. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับปัจจัยที่
กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว
จากการทดสอบความสัมพันธ์ร ะหว่างลั กษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับปัจจั ยที่
กาหนดอุปสงค์การท่ องเที่ยว พบว่า อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ จานวนครั้งในการ
ท่องเที่ยว บุคคลร่วมเดินทาง และช่วงเวลาในการเดินทางมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการท่องเที่ยวทางด้าน
วั ฒ นธรรมและเศรษฐกิ จ ครบทุ ก ด้ า น ดั ง นั้ น จึ ง ทดสอบเปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งระหว่ า งตั ว แปรที่ มี
ความสัมพันธ์เหล่านี้ ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 5 และ 6 ดังนี้
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ตารางที่ 5: การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับปัจจัยทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ

อายุ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ปัจจัยทางวัฒนธรรม
x1
x2
x3
x4
0.000* 0.000* 0.082 0.010*
0.380 0.470 0.002* 0.469
0.000* 0.051 0.009* 0.093

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
x5
x6
x7
0.141
0.273
0.053
0.127 0.000*
0.932
0.950
0.454
0.004*

อาชีพ
0.054 0.003* 0.000* 0.001*
0.000* 0.000*
ที่มา: ผลจากโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (*p – value < 0.05)

0.001*

จากตารางที่ 5 พบว่า อายุของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
ด้านสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านวิถีการดารงชีวิต และด้านกิจกรรมภายในชุมชน ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในด้านอาหารท้องถิ่น รายได้เฉลี่ ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในด้านสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ด้านอาหารท้องถิ่น ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในทุก ๆ ด้าน ยกเว้นด้าน
สถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
อายุของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในด้านสินค้าและบริการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีผลต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในด้านภาวะเศรษฐกิจ และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อ ปัจจัยการ
ท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในทุก ๆ ด้าน
ตารางที่ 6: การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับปัจจัยทางวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ

จานวนครั้งในการท่องเที่ยว

ปัจจัยทางวัฒนธรรม
x1
x2
x3
x4
0.001* 0.002* 0.004* 0.831

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
x5
x6
x7
0.130 0.099 0.005*

บุคคลร่วมเดินทาง
0.001* 0.008* 0.000* 0.232
0.426 0.687
ช่วงเวลาเดินทาง
0.042* 0.171 0.088 0.505
0.001* 0.146
ที่มา: ผลจากโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 (*p – value < 0.05)

0.020*
0.330
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จากตารางที่ 6 พบว่า จานวนครั้งในการท่องเที่ยวและบุคคลร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวที่แตกต่าง
กันมีผลต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในด้านสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านวิถีการ
ดารงชีวิต และด้านอาหารท้องถิ่น และช่วงเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมในด้านสถาปัตยกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
จานวนครั้งในการท่องเที่ยวและบุคคลร่วมเดินทางของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการ
ท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในด้านภาวะเศรษฐกิจ และช่วงเวลาในการเดินทางที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยการ
ท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจในด้านสิ่งอานวยความสะดวก
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวในตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว เมืองพัทยา ส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000
บาท สถานภาพโสด และประกอบอาชีพเป็นพนักงานเอกชน
ด้านพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวจาก
เพื่อนและครอบครัวมากที่สุด ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก และเดินทางมากับครอบครัวโดย
รถยนต์ส่วนตัวในช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์
ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว ณ ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว เมืองพัทยา นักท่องเที่ยวให้
ความสาคัญต่อปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวที่
เดินทางมายังชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วให้ความสาคัญต่อวิถี การดารงชีวิตของชาวบ้านในชุมชนมากที่สุด
ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องควรให้ความสาคัญในการวางแผนนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน
ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมภายในชุมชนที่เก่าแก่ให้คงอยู่ต่อไปในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะ
เป็นศาลเจ้า โรงงิ้ว โรงภาพยนตร์ ที่พักอาศัย อีกทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี เทศกาลดั้งเดิมของชุมชน รวมถึง
หน่ ว ยงานภาคเอกชนสามารถช่วยเหลือชุมชนได้โ ดยการมีส่ว นร่ว มในการประชาสั มพันธ์เอกลั กษณ์ของ
วัฒนธรรมภายในชุมชนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวผ่านสื่อต่าง ๆ นอกจากนี้ชาวบ้านในชุมชนยัง เป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยการสร้างความเข้าใจกันภายในชุมชนเอกลักษณ์ของชุมชน ร่วมกัน
ปรับวิถีการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันโดยไม่ทาให้วิถีชีวิตแบบจีนไทยผสมผสานอันดีงามในชุมชน
ท้องถิ่นเลือนหายไป ในทางเดียวกันปัจจัยการท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมด้านกิจกรรมในชุมชนนักท่องเที่ยวให้
ความสาคัญน้อยที่สุด อาจเนื่องจากนักท่องเที่ยวยังไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมภายในชุมชนที่มีอยู่หลากหลายได้
ซึ่งในที่นี้ทางชุมชนต้องมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้มากขึ้น
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แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญที่สุดแล้ว ในที่นี้
ควรพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จั ย ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ประกอบไปด้ ว ยเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลการศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด นักท่องเที่ยวให้ความสาคัญต่อปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านสินค้าและบริการมากที่สุ ด
ดังนั้นชุมชนต้องมีการพัฒนาสินค้าและบริการภายในชุมชนให้ทันยุค ทันกระแสแต่ยังคงความเก่าแก่ดั้งเดิม
และรักษาคุณภาพให้คงที่ ส่วนด้านภาวะเศรษฐกิจนักท่องเที่ยวให้ความสาคัญน้อยที่สุด ซึ่งปัญหาในด้านนี้
ชุมชนไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเป็นกลไกทางเศรษฐกิจระดับประเทศ แต่จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
ราคาน้ามันที่สูงขึ้น หรือราคาสินค้าที่แพงขึ้นไม่เป็นปัญหาในการเดินทางมายังชุมชน นอกจากนี้ชุมชนไม่
สามารถมองข้ามปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านสิ่งอานวยความสะดวกได้ เนื่องจากสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
สามารถสร้างความพึงพอใจต่อนักท่องเที่ยว ดังนั้นชุมชนต้องมีการจัดสรรงบในการจัดสร้างสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพียงพอต่อนักท่องเที่ยวที่มีจานวนเพิ่มขึ้น
ในการวิเคราะห์ ความสั มพัน ธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ พบว่า ลั กษณะส่ ว นบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ มีความสัมพันธ์กั บปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว และพฤติกรรม
การท่องเที่ยว ได้แก่ จานวนครั้งในการท่องเที่ยว บุคคลร่วมเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยว ดังนั้นนอกเหนือจากการให้ความสาคัญทางด้านวัฒนธรรมในการ
ท่องเที่ยวแล้ว หน่วยงานภาครัฐบาลควรวางแผนกาหนดนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนจีนโบราณบ้าน
ชากแง้ว เมืองพัทยาให้มีความสอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่
มีความสัมพันธ์กัน ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนสามารถสนับสนุนในการออกแบบการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้ และชาวบ้านในชุมชนต้องมีการผลิตสินค้าและบริการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงตัวสินค้า บรรจุ
ภัณฑ์ รสชาติ ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายโดยไม่ขัดแย้งกับเอกลักษณ์ดั้งเดิมของสินค้าและบริการ ทั้งนี้เพื่อให้
ชุ ม ชนจี น โบราณบ้ า นชากแง้ ว เมื อ งพั ท ยา ยั ง คงด ารงวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น อยู่ ไ ด้ ท่ า มกลางกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านในชุมชนและลูกหลานต่างกลับมาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิด ดารงวิถีท้องถิ่น
ให้คงอยู่ ประกอบอาชีพสร้างรายได้ภายในชุมชน ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสืบไป
ข้อเสนอแนะ
1. ในการศึกษาครั้งต่อไปนอกเหนือจากปั จจัยที่กาหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจแล้ว ควรจะศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก เช่น การเมือง สภาพภูมิศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อนา
ผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนได้รอบด้านและสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวมากขึ้น
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2. ในที่นี้ได้ศึกษาเพียงแค่อุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามในอนาคตควรที่จะ
ศึกษาถึงอุปทานของผู้ผลิตผู้ค้าในตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้วควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดภาวะดุลยภาพ
ภายในตลาด สร้างความพึงพอใจแก่ทั้งนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในชุมชนให้มีความเต็มใจที่จะซื้อขายสินค้า
และบริการ ก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุป ระสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิช า
คณิตศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี โดยพิจารณาจากปัจจัย 6 ตัว คือ สภาพแวดล้อมในการเรียน
คุณภาพการสอน สภาพแวดล้อมในครอบครัว เจตคติต่อการเรียน พฤติกรรมในการเรียน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการเรียน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จานวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.8076 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิจัยพบว่า พบว่า
เจตดติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และพฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คือ เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และสภาพแวดล้อมในการเรียน
คาสาคัญ: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ ; ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
Purpose of this research was to study factors related to learning achievement on
Mathematics of Dusit Thani College. Six factors such as classroom environment, quality of
instruction, home environment, learning attitude, learning behavior and motivation. Sampling
group was 220 person selected by sample random sampling. Instruments were questionnaires
which had reliability of 0. 8076. Data were analyzed by mean and standard deviation, a
correlation between factors and multiple-regression. The research showed that the coefficient
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correlation between classroom environment and learning attitude had significance of 0. 01.
The factors which could predict the learning achievement were learning attitude and
classroom environment.
Keywords: Related Factors / Learning Achievement
บทนา
การศึกษาเป็นสาคัญและเป็นสิ่งจาเป็นต่อมนุษย์ เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสาน วัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 แนว
การจัดการศึกษา(มาตรา22) กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้แ ละ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสาคัญที่สุด การจัดกระบวนการเรียนรู้ควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียนโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนโดยจัด
กิจกรรมให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้ เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตราที่ 80 วรรค 3 กาหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด การศึกษาทุกระดับและทุกรูปแบบ
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทย มี
ระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุข การจั ดการศึกษาต้องเป็ น ไปเพื่อพัฒ นาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่ส มบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
เป็นสุข
คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม
โดยเห็นได้จากความเจริญก้าวหน้าในทางวิทยาการต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน และ
คณิตศาสตร์ยังมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทาให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผ ล เป็ น ระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาในแต่ล ะสถานการณ์ ได้ อย่างถู กต้ อ งและ
เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์อย่า งสมบูรณ์มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ดังนั้นคณิตศาสตร์จึงเป็นวิชาที่มีความสาคัญทั้ง
ในชีวิตประจาวัน
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ภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สานักวิชาบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป วิทยาลัยดุสิตธานี ได้
จั ดการเรี ย นการสอนวิช าคณิตศาสตร์ ให้ กับนักศึกษาทุ กสาขาวิช าที่ มีคณิ ตศาสตร์บรรจุในหลั กสู ตร โดย
นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรายวิชา คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน คณิตศาสตร์ประยุกต์ และวิชาสถิติประยุกต์
หากนักศึกษาไม่ผ่านรายคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐานนักศึกษาก็ไม่สามารถเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุ กต์ ถ้า
ไม่ผ่ านรายวิช าสถิติป ระยุ กต์ ก็ ไ ม่ส ามารถเรียนรายวิช าสถิตธุ รกิ จได้ซึ่ งมีผ ลต่ อการจั ดแผนการเรีย นของ
นักศึกษา เป็นเหตุให้นักศึกษาเหล่านั้นต้องใช้เวลาเรียนเกินระยะเวลาตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ หรือต้องพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่สาเร็จการศึกษาเลย อันเนื่องมาจากการไม่สามารถสอบผ่านวิชาคณิตศาสตร์
หรือผ่านก็อยู่ในเกณฑ์ที่ได้ระดับคะแนนที่ไม่ดีเท่าที่ควร ก่อให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ พบว่าการจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ประสบความสาเร็จและทา
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูใ นระดับดีย่อมต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้า
พบว่าปัจจัยที่เป็นตัวตัดสินหรือเกี่ยวข้องกับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชามีอยู่หลายปัจจัยด้วยกันแต่ปัจจัย
หลักๆ คือ องค์ประกอบทางสติปัญญาและองค์ประกอบทางด้านที่ไม่ใช่สติปัญญา เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของ ครอบครัวนักเรียน ครูในโรงเรียนขนาดของโรงเรียน (Anastasi,A.1966) และตามแนวคิดของฮาวิก
เฮิ ท และนิ ว กราเทน (Harvighurst, R.J. & Neugraten, B.L. 1967) ที่ ว่ า ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ประกอบด้วย
1. องค์ประกอบด้านความสามารถที่ติดมาแต่กาเนิด (Inborn ability)
2. องค์ประกอบด้านชีวิตและการอบรมในครอบครัว (Family life or family training)
3. องค์ประกอบด้านคุณภาพของการศึกษาในโรงเรียน (Quality of the school)
4. องค์ประกอบด้านความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองหรือระดับความมุ่งมาดปรารถนา (Self - concept or
aspiration level)
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยสนับสนุนตัวแปรต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ แรงกระตุ้นหรือแรงส่งเสริมของผู้ปกครอง (Ashworth,1963) และตามแนวคิด
ของชูแมน (Schumann,1978) กล่ าวว่า บุ คลิ กภาพของผู้ เรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญในการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ นอกเหนือจากการสอนของครู ความถนัด ทัศนคติแรงจูงใจ ความพึงพอใจในการเรียน ตัวแปร
ด้านอาชีพและรายได้ของผู้ปกครอง ขนาดของโรงเรียนความสามารถทางวิชาการและท่าทีต่อการเรียนของ
นักเรียนต่างก็มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้งสิ้น
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปรับ
พื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี โดยศึกษาองค์ประกอบในด้านผู้สอน ผู้เรียน เนื้อหาวิชา บรรยากาศที่
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เอื้อต่อการเรียน สภาวะทางบ้านและเพื่อน อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์สืบต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปรับ
พื้นฐาน ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี
2. เพื่อหาสมการที่สามารถพยากรณ์ความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปรับ
พื้นฐาน ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี
ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 421 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปรับ
พื้น ฐาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 220 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มแบบอย่างง่าย (Simple
Random Sampling)
กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น
1. สภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
2. คุณภาพการสอนของอาจารย์
3. สภาพแวดล้อมในครอบครัว
4. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์
5. พฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
6. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด
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นิยามศัพท์
1. ปั จ จั ย หมายถึ ง ตั ว แปรหรื อ กลุ่ ม ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น วิ ช า
คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี ได้แก่ สภาพแวดล้อมในการเรียน
คุณภาพการสอนของอาจารย์ เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พฤติกรรมในการเรียน แรงจู งใจใฝ่สัมฤทธิ์
ในการเรียน และ สภาพแวดล้อมในครอบครัว
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถด้านความรู้และทักษะการในการ
คานวณในรายวิชาคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน พิจารณาจากคะแนนที่ได้จากการวัดผลและประเมินผลตลอดภาค
เรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
3. สภาพแวดล้อมในการเรียน หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อสถานที่และสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน
4. คุ ณ ภาพการสอนของอาจารย์ หมายถึ ง การสอนของอาจารย์ ค ณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง สั ง เกตจาก
ความสามารถในการดาเนินการสอน การใช้สื่อและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมที่มีลักษณะอานวยให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น พิจารณาจากแบบสอบถามด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์
5. สภาพแวดล้อมในครอบครัว หมายถึง ความสัมพันธ์ของบุคคลภายในครอบครัว ที่มีความห่วงใยเอา
ใจใส่ ส่งเสริม สนับสนุนและให้กาลังใจในการเรียน ให้อิสระในการตัดสินใจในการเรียน
6. เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้สึกของนักศึกษาที่พึงพอใจต่อวิชาคณิตศาสตร์ปรับ
พื้น ฐานหลั งจากการเรี ย นวิช าคณิตศาสตร์ ปรับ พื้นฐาน และเป็นตัว กระตุ้นให้ นักเรียนแสดงพฤติ ก รรมที่
สนองตอบต่อคณิตศาสตร์ไปในทางใดทางหนึ่งหรือลักษณะใดลักษณะหนึ่ง พิจารณาจากแบบวัดเจตคติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน
7. พฤติกรรมในการเรียน หมายถึง พฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงถึงความตั้งใจเรียนภายในห้อง รวมถึง
พฤติ ก รรมที่ แ สดงถึ ง ความเอาใจใส่ ต่ อ การเรีย น เช่ น การซั ก ถามเมื่ อ มี ข้ อ สงสั ย การส่ ง งานตามที่ ไ ด้รับ
มอบหมาย การการทบทวนเนื้อหาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน พิจารณาจากแบบสอบถามด้านพฤติกรรมในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา
8. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมุ่งมั่นของนักศึกษาในการศึกษาให้สาเร็จและ ให้ได้ความรู้ด้วย
ความตั้งใจและมีความพยายามที่จะต่อสู้เอาชนะความยากลาบากในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ซึ่ง
พิจารณาจากแบบสอบถามด้านแรงใจใฝ่สัมฤทธิ์
การทบทวนวรรณกรรม(สรุปแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ใช้เพื่อการวิจัย)
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาสนใจองค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ยอมรับว่า การที่บุคคลมีระดับสติปัญญาเท่ากันมิได้หมายความว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเท่ากัน เพราะการที่
บุคคลจะประสบความสาเร็จทางการเรียนได้ดีเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านสติปัญญา (Intellectual
Factor) และองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา (Non intellectual Factor) ดังที่ คาร์วิกเฮอส์ท (Karvighurst,
1963 : 506) ได้กล่าวถึงข้อสรุปของ เทอร์แมนว่าความแตกต่างของความสาเร็จของแต่ละบุคคลที่มีระดับ
สติปัญญาเท่ากัน ส่วนใหญ่เนื่องมาจากองค์ประกอบที่ไม่ใช่สติปัญญา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Acadamic Achievement) หมายถึงคุณลักษณะและความสามารถของ
บุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เกิดจากการ
ฝึกฝนอบรม หรือจากการสอน (ไพศาล หวังพานิช , 2526)
สารวน ชินจันทึก (2547) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หมายถึง ความรู้ ทักษะ หรือความสามารถที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนหลังจาก การเรียนการสอน โดยพิจารณาได้จาก
คะแนนที่ได้จากแบบฝึกหัดที่ครูให้ทา
จากการทบทวนวรรรณกรรมผู้วิจัยสรุปว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความรู้
ทักษะหรือความสามารถที่การบ่งบอก ถึงความก้าวหน้าหลังจากที่ได้รับประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่อ งหนึ่ง
อาจจะวัดได้จากการทดสอบหลังการเรียนการสอน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน จุดประสงค์ของครูก็คือการทาให้นักเรียนเกิด การ
เรียนรู้ในสิ่งที่เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้มากที่สุด ให้นักเรียนรู้จักคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น ใน
การประเมินผลว่านักเรียนบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้หรือไม่นั้น อาจดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
จากการสังเกตหรือการมอบหมายงานให้ทาก็ได้ การที่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันเนื่องจาก
อิทธิพลของปัจจัยหลายประการดังที่ได้มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวไว้ดังนี้
วิมล ลิ่มเศรษฐโฐ (2527 : 33) ได้กล่าวถึงตัวแปรที่มีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโรงเรียนนั้น
ประกอบด้วย
1. พฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด หมายถึง ความสามารถทั้งหลายของผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยความ
ถนัด และพื้นฐานเดิมของผู้เรียน
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2. คุณลักษณะด้านจิตพิสัย หมายถึง สภาพการณ์หรือแรงจูงใจที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใหม่
ได้แก่ ความสนใจ เจตคติที่มีต่อเนื้อหาวิชาที่เรียน โรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
ลักษณะบุคลิกภาพ
3. คุณภาพการสอน ซึ่งได้แก่ การได้รับคาแนะนา การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การเสริมแรง
จากครู การแก้ไขข้อผิดพลาด และรู้ผลว่าตนเองกระทาได้ถูกต้องหรือไม่
พีร์โคสน์ (Prescot, 1961 : 27) กล่าวถึง องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนในและนอกห้องเรียน ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบทางร่างกาย ได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย ความบกพร่องทางกาย
2. องค์ประกอบทางความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์ของบิดา มารดา กับลูกและความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกทั้งหมดของครอบครัว
3. องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม ได้แก่ ความเป็นอยู่ของครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน
4. องค์ประกอบทางความสัมพันธ์ในเพื่อนวัยเดียวกัน ได้แก่ ความสัมพันธ์ในเพื่อนวัยเดียวกันของ
นักเรียนทั้งที่บ้านและโรงเรียน
5. องค์ประกอบทางพัฒนาตน ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ เจตคติที่มีต่อการเรียน
6. องค์ประกอบทางการปรับตัว ได้แก่ การแสดงออกทางอารมณ์ สานักงานคณะกรรมการการ
สุรีย์ ประกายจันทร์ (2532 : 17) กล่าวถึงสัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนว่า องค์ประกอบด้านพฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด รวมกับลักษณะนิสัยทางจิตพิสัยของนักเรียน มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 65% คุณภาพการสอนของครูมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 25% เหลือ 10%
เป็นตัวแปรอื่นๆที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บลูม (Bloom, 1976) ได้เสนอแบบจาลองของทฤษฎีการเรียนรู้ในโรงเรียนแบบจาลองของ Bloom มี
ข้อตกลงเบื้องต้นสองประการคือ ประการแรกพื้นเพของผู้เรียน (History) เป็นหัวใจของการเรียนในโรงเรียน
ผู้เรียนแต่ละคนจะเข้ามาเรียนวิชาในชั้นเรียนในโรงเรียน หรือโครงการของ โรงเรียนด้านพื้นฐานที่จะช่วยให้
เรียนได้สาเร็จแตกต่างกัน ถ้าผู้เรียนแต่ละคนเข้าเรียนในชั้นด้วยพื้นเพที่คล้ายกันมากแล้วก็จะมีผลสัมฤทธิ์ไม่
แตกต่างกันมาก ประการที่สองคุณลักษณะของผู้เรียนแต่ละคน (ความรู้ที่จาเป็นก่อนเรียน แรงจูงใจในการ
เรียน) และคุณภาพของการสอนเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงได้เพื่อให้แต่ละคนและทั้งกลุ่มมีระดับการเรียนที่
สูงขึ้น
จากการทบทวบวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พอสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลกบผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนนั้นมีปัจจัยมากมายหลายอยางดังต่อไปนี้คือ
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1. ด้านคุณลักษณะการบริหารจัดการระบบในสถาบันการศึกษา ตัวแปรด้านนี้จะประกอบด้วยขนาด
ของโรงเรียน อัตราส่วนนักเรียนต่อครูอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเรียน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้มีความสัมพันธ์กบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
2. ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของครู ผู้ ส อน ตั ว แปรทางด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของครู ป ระกอบด้ ว ย อายุ วุ ฒิ ค รู
ประสบการณ์ของครู การฝึกอบรมของครู จานวนวันลาของครู จานวนคาบที่สอนใน หนึ่งสัปดาห์ความเอาใจ
ใส่ในหน้าที่ทัศนคติเกี่ยวกับนักเรียน ซึ่งตัวแปรเหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสิ้น
3.ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ประกอบด้วยตัวแปรเกี่ยวกับตัวนักเรียน เช่น เพศ อายุสติปัญญาการ
เรียนพิเศษ การได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียน สมาชิกในครอบครัวระดับ การศึกษาของบิดามารดา
อาชีพของผู้ปกครองความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์การเรียน ระยะทางไป เรียนการมีอาหารกลางวันรับประทาน
ความเอาใจใส่ในการเรียน ทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนการสอน ฐานะทางครอบครัว การขาดเรียน การเข้าร่วม
กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ตัวแปรเหล่านี้ก็มี ความสัมพันธ์กบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. ด้านภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของนักเรียน การศึกษาเกี่ยวกับความสั มพันธ์
ระหว่างสภาพทางเศรษฐกิจสั งคมกับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในต่างประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปร เช่น ขนาดครอบครัว ภาษาที่พูดในบ้าน ถิ่นที่ตั้งบ้าน การมีสื่อทางการศึกษาต่าง ๆ ระดับ
การศึกษาของบิดามารดา ฯล ฯผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามี ความสัมพันธ์กับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ ปรั บ พื้นฐานของนั ก ศึก ษาวิ ทยาลั ย ดุสิ ตธานี โดยมีขั้นตอนและ
วิธีดาเนินการดังนี้
1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยดุสิตธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 389 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ปรั บ พื้ น ฐาน ชั้ น ปี ที่ 1 ภาคเรี ย นที่ 1 ปี การศึ ก ษา 2560 ได้ ม าโดยการสุ่ ม อย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ขั้นต่าใช้สูตรของ ยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้
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กลุ่มตัวอย่างขั้นต่าจานวน 198 คน และผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่าง 220 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้นโดยมีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มดังนี้
n=

𝑁
1+Ne2

เมื่อ n คือ ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N คือ ขนาดของประชากรเท่ากับ 389 คน
e คือ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นร้อยละ 5
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและเพื่อให้เครื่องมือในการวิจัยมีความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และมีความเชื่อมั่น ( Reliability) ผู้วิจัยได้กาหนดขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย ดังต่อไปนี้
3.1 ในการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย โดยมี ขั้ น ตอนการสร้ า ง
แบบสอบถามดังต่อไปนี้
3.1.1 ศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน
3.1.2 ศึ ก ษาวิ ธี ก ารสร้ า งแบบสอบถามแบบต่ า ง ๆ จากงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งน าแนวคิ ด มาสร้ า ง
แบบสอบถามให้ครอบคลุมทุกด้านตามกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้า
3.1.3 ออกแบบและสร้างแบบสอบถาม การศึกษาปัจจัยที่ มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ซึ่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ รหัสนักศึกษา สาขา การทางานระหว่าง
เรียน
ตอนที่ 2 ถามเกี่ย วกับ ปั จ จั ย ที่มี อิ ทธิ พลต่ อผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ปรับ พื้นฐาน ซึ่ง
ประกอบไปด้วยประเด็นคาถามครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
2. ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์
3. ด้านเจตดติต่อวิชาคณิตศาสตร์
4. ด้านพฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
5. ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
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6. ด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว
โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิด
ของ ลิเคอร์ท (Likert) และกาหนดระดับค่าความคิดเห็นในแต่ละด้านดังนี้
5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ปฏิบัติเป็นประจา
4 หมายถึง เห็นด้วย หรือ ปฏิบัติเป็นส่วนมาก
3 หมายถึง ไม่แน่ใจหรือ หรือ ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่ปฏิบัติเป็นส่วนมาก
1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่ปฏิบัติเลย
3.2 หาความเชื่อมั่น (Realiability) ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญและนาไปทดสอบล่วงหน้ากับนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานีจาวน 50 ชุด จากนั้นนา แบบสอบถาม
ดังกล่าวมาหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach, อ้างถึงใน ภัทราพร เกษสังข์, 2548)
∝=
เมื่อ

k
k−1

[

1−∑ σ2i
σ2t

α

แทน ค่าสัมประสิทธิความเชื่อมั่น

k

แทน จานวนข้อของแบบสอบถาม

]

σ2i แทน ค่าความแปรปรวนเป็นรายข้อ
σ2t แทน ค่าความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ
ได้ค่าความเชื่อมั่นดังตาราง 3.1
ตารางที่ 1: แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแต่ละด้าน
ปัจจัย
สภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
คุณภาพการสอนของอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์
สภาพแวดล้อมในครอบครัว
เจตดติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
พฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
รวมทั้งฉบับ

ค่าความเชื่อมั่น
0.7959
0.7597
0.7873
0.7830
0.7831
0.7539
0.8076
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 จัดทาบันทึกข้อความจากภาควิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยดุสิตธานี เพื่อขอความ
อนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ซึ่งเปิดสอนสาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัย
ดุสิตธานี ในภาคเรียนที่ 1 / 2560 ในการเก็บข้อมูล
4.2 เก็บรวบรวมแบบสอบถามเพื่อนามาวิเคราะห์ข้อมูล
4.3 เก็บรวบรวมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
คะแนนรวมตลอดภาคเรียน ประกอบไปด้วยคะแนนพุทธิพิสัย ร้อยละ 90 และคะแนนจิตพิสัย ร้อยละ 10
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมได้ นามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS for Windows
(Statistical Package of Science) เพื่อหาค่าสถิติต่าง ๆ ดังนี้
5.1 ข้ อ มู ล ตอนที่ 1 เกี่ ย วกั บ ภาพทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้ า น
สภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ ด้านเจตดติ
ต่อวิชาคณิตศาสตร์ ด้านพฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว วิเคราะห์หาค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาโดย
̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ใช้ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean = 𝑁
5.2 ทดสอบหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัว และระหว่างตัวแปรอิสระ
ทุกตัว กับ ตัว แปรตามปั จ จัย ที่มีความสั มพันธ์ต่อผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนวิช าคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐานของ
นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ใช้วิธีของเพียร์สัน (Pearson Product-moment Correlation)
5.3 ทดสอบหาตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ป รั บ พื้ น ฐานของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ดุ สิ ต ธานี แ ละคั ด เลื อ กตั ว แปรด้ ว ยวิ ธี
Stepwise โดยมีสมการพยากรณ์ คือ
ŷ = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + b4 x4 + b5 x5 + b6 x6
เมื่อ

ŷ = ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
x1 = สภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
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x2 = คุณภาพการสอนของอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์
x3 = สภาพแวดล้อมในครอบครัว
x4 = ด้านเจตดติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
x5 = ด้านพฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
x6 = ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
6. การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล
̅ ) ของช่ ว งระดั บ คะแนน (Class
การแปลความของข้ อ มู ล พิ จ ารณาจากระดั บ คะแนนเฉลี่ ย (𝑁
Interval) 5 ระดับ ของความคิดเห็นของนักศึกษา โดยใช้เกณฑ์การประเมินของ Turney and Robb
อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535, การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : สุวิริยสาส์น, หน้า 85.
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือปฏิบัติเป็นประจา
ระดับมาก

มีค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง เห็นด้วยหรือปฏิบัติเป็นส่วนมาก

ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ไม่แน่ใจหรือ หรือ ปฏิบัติเป็นบางครั้ง
ระดับน้อย

มีค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วย หรือ ไม่ปฏิบัติเป็นส่วนมาก

ระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 0.50-1.49 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ไม่ปฏิบัติเลย
สาหรับการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย (ตัวแปร) ทั้ง 6 ตัว กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐานของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ใช้เกณฑ์การแปลผลค่าสหสัมพันธ์ ดังนี้
0.90 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูงมาก
0.70 – 0.89 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูง
0.50 – 0.69 หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง
ต่ากว่า 0.50 หมายถึง มีความสัมพันธ์ต่า
สรุปผลการวิจัย
1. ศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐาน ของ
นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ดุ สิ ต ธานี โดยใช้ ปั จ จั ย ทั้ ง 6 ตั ว ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม
สภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้านคุณภาพการสอนของอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์ ด้านเจตคติต่อ
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ด้ า นพฤติ ก รรมในการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ด้ า นแรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ใ นการเรี ย นวิ ช า
คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน และด้านสภาพแวดล้อมในครอบครัว มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.73 – 4.57 ซึ่งแสดงว่า
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ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยทั้ง 6 ตัวที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่ปาน
กลางถึงมากที่สุด ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน นักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนอยู่
ระหว่าง 51 – 100 คะแนน คิด เป็นร้อยละ 84.55
2. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่าค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ภายในของตัวแปรที่นามา
ศึ ก ษาและผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นปรั บ พื้ น ฐานมี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง -0.118 ถึ ง 0.550 โดยเจตดติ ต่ อ วิ ช า
คณิตศาสตร์ และพฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัย สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกนั้นมีความสั มพันธ์ทางบวกและลบอย่า งไม่มี
นัยสาคัญทางสถิติ
3. สมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปัจจัยทั้ง 6 ตัว ที่ร่วมกันทานายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปรับพื้นฐาน สามารถอธิบายตัวแปรตามได้
ปานกลาง (R2 = 0.338) เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวแปร พบว่าตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายตัวแปรตามได้ดีที่สุด
และมีนัยสาคัญคือ พฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
อภิปรายผล
จากผลการวิจัยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน ของ
นักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี สรุปประเด็นสาคัญ ที่สามารถนามาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษา สามารถนามาอภิปราย ผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การอภิปรายผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลการวิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปรับพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 64.01
คะแนน มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 10.79 คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนส่วนใหญ่ คือ 51 – 100 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 84.55 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตัวแปรแต่ละด้านกับทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -0.118 ถึง 0.550 โดยเจตดติต่อวิชา
คณิตศาสตร์ และพฤติกรรมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ปรับพื้นฐานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ตัวแปรอื่นมีความสัมพันธ์ทางบวก
และลบอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ หมายความว่านักศึกษาที่มีจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้นเมื่อมีเจตคติ
ที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ และมีพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในทางที่ดี จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ สู งขึ้น สอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของ Davis (Davis,K., 1977, Human behavior ) ได้ศึกษา
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เกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า การใช้เวลาของนักเรียน นักเรียนที่ทุ่มเทและใช้เวลาเรียน
อย่ างเต็มที่จ ะมี ความสนใจอยากจะเรี ย นรู้ เนื้ อหาการเรียน การเรียนก็จะเรี ยนดี และ Bloom (Bloom,
Benjamin S., 1976, p.7. ) กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะทางจิตใจ หมายถึง แรงจูงใจที่ทาให้ผู้เรียนเกิดความอยาก
เรียนในสิ่งใหม่ๆ ได้แก่ ความสนใจในวิชาที่เรียน เจตคติต่อเนื้อหาวิชาและสถาบัน การยอมรับความสามารถ
ของตนเอง เป็นต้น จะมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นกัน
2. การค้นหาตัวพยากรณ์ที่ดี พบว่า ตัวพยากรณ์ที่ดี ได้แก่
2.1 นักศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กันทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความรู้สึกชอบไม่ชอบของแต่บุค คลที่
แสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ การถอยหนีหรือการเข้าหา ต่อต้านในวิชาคณิตศาสตร์
เช่น รัก เกลียด ไม่ชอบมากหรือน้อยเพียงใดต่อวิชาคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฬามาศ จันทร์ศรี
สุ คต (2537 : อ้างถึงใน ฐิ ติพร ลิ นิ ฐ ฎา, 2547 : 50) ได้ศึกษาความสั มพันธ์ระหว่างบทบาท ของครู และ
ผู้ปกครอง ต่อเจตคติ ความเชื่อมั่นในตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี พบว่า บทบาทของครูและผู้ปกครองเจต
คติต่อวิชาคณิตศาสตร์ และความเชื่อมั่ นในตนเองมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.2 สภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพันธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะหากนักศึกษาการมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่
เรียน แม้สภาพแวดล้อมในการเรียนที่ไม่ดี แต่สัมพันธ์ในทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เนื่องจากแผนกวิชาคณิตศาสตร์มีวัสดุอุปกรณ์ที่ล้าสมัย สภาพแวดล้อมให้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ภายในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน เช่น กระดาน โต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง คอมพิวเตอร์ไม่มีความทันสมัยทา
ให้นักศึกษาเบื่อกับการใช้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากผลการวิจัยดังกล่าว พบว่ามีปัจจัยหลายปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ปรับพื้นฐาน
ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครูผู้สอน ได้นา ผลการวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นและมีผลสาเร็จในการศึกษา โดยกระทาไปพร้อมกันทุกด้านดังนี้
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5.3.1 เจตคติต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กันทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา
คณิตศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมคณิตศาสตร์
หรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดโครงการ ชมรม ที่เ กี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์จะช่วยให้นักศึกษา ได้รู้จักเพื่อนที่มี
ความชอบในเรื่องเดียวกันมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ และทากิจกรรมร่วมกัน จะทาให้นักศึกษามี
เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ยิ่งขึ้น
5.3.2 ถึงแม้สภาพแวดล้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความสัมพั นธ์ทางลบกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่มหาวิทยาลัยก็ควรเร่งปรับปรุง ดูแล ด้าน
กายภาพให้ มีส ภาพสวยงามทัน สมัย สนั บ สนุนงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่
ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษารุ่นต่อไปได้มีโอกาสเรียนในสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งอาจจะส่งผลทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ต่อไปได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยด้านอื่นๆ ที่กว้างขึ้น เพื่อการศึกษาในตัวแปรด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนวิชาอื่นๆ ด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
เอกสารอ้างอิง
จุฬามาศจันทร์ ศรีสุ คต. (2537). ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผ้ ปกครองและครูต่อเจตคติ ความ
เชื่อมั่น ในตนเองและผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สั งกัด
สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
Bloom, Benjamin S. ( 1976) . Human Characteristics and School Learning. New York:
McGraw-Hill.
Davis,K., Newstrom, Human Behavior at Work : Organization Behavior, McGraw Hill Book
Company New York, 1985.
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บทคัดย่อ
โครงการวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจที่ประกอบอาชีพธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพวิถีมุสลิมของสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการประกอบอาชีพธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพวิถี มุสลิมของสตรีในจังหวัด
ชายแดนใต้ ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling ) ผู้ประกอบการนวดสตรีในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 20 คน โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเข้าสู่อาชีพธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพวิถีมุสลิม
ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ระดับการศึกษาต่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ คือ สร้างอาชีพ ลดการว่างงาน และการ
เพิ่มรายได้ ปัจจัยทางสังคม คือ ความเชื่อของศาสนาอิสลามถึงผลบุญในโลกหน้าเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้
ผ่อนคลาย และมีความสุขใจที่ได้ประกอบธุรกิจที่มีความถูกต้องตามหลักการฮาลาล มีใจรักและมีความตั้งใจ
ทาให้มีการได้ประชาสัมพันธ์ในเรื่ องการนวดไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากต่างประเทศ ค่านิยมและ
กระแสความต้องการของสังคมในเรื่องการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามปัญ หาในการตัดสินใจที่ประกอบ
อาชีพธุรกิจบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิม คือ สตรีส่วนใหญ่ไม่กล้าที่จะประกอบอาชีพนวดหรือเปิดร้านนวด
เนื่องจากอาชีพนวดในอดีตจะมีการแอบแฝงในการขายบริการซึ่งเป็นสีเทา
คาสาคัญ: การตัดสินใจเลือกอาชีพ ผู้ประกอบการนวดวิถีมุสลิม ฮาลาล ชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

112

Abstract
This research aimed at 1) studying personal, social and economic factors influencing
decision to enter the Islamic healthcare business among women in the southernmost
provinces of Thailand and 2) highlighting problems and recommendations upon the decision
to enter the business. Quantitative method was employed in this study. The sample used was
20 professional female masseurs who were purposively chosen. Questionnaire was the tool
to collect the data.
The findings in this study indicated that there are several factors influencing the
decision to enter the Islamic healthcare business, including personal factor i.e. low education.
In terms of economic factor; career, employment the decision, high incomes are the main
factors. Furthermore, Islamic belief in the hereafter’s good deeds of helping patients to relax,
passion and willingness of masseurs upon this career influence the decision. The promotion
of Thai massage, social values and demand on health care, popular tourist attractions and an
increase of Muslim population are the key social factors influencing the decision to start the
career in Islamic healthcare business. However, many females do not dare to have massage
career and run it openly because of its bad reflections related to a sexual service and
prostitutes.
Keywords: Decision to enter healthcare business, Professional Muslim female masseurs,
Halal, The Southernmost Provinces of Thailand
บทนา
ปัจจุบันแนวโน้มการขยายตัวของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีอัตราการเติบโตเพิ่ มขึ้น ประกอบกับ
นโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียน ซึ่งไทยมีภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยโดยเฉพาะการนวดไทยได้มีการสั่ งสม สืบสานและพัฒนาการนวดไทยมาเป็นเวลายาวนานและ
ต่อเนื่อง ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและอินโดนีเซียเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก ทาให้เกิดความต้องการการนวดเพื่อสุขภาพและสปาที่ถูกหลักการอิสลามในจังหวัด
สงขลา ภูเก็ต กระบี่ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ สตูล อย่างไรก็ตามใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต้ยังขาดบุค ลากรระดับปฏิบัติงานนวดและผู้ประกอบการในอาชีพธุรกิจบริการสุขภาพ
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ข้างต้น เป็ น อย่ างมาก จากเหตุผ ลดังกล่ าวข้างต้น ทาให้ ผู้ วิจัยต้องการจะทราบปัจจัยที่มีอิทธิผ ลต่อการ
ตัดสินใจในการเข้าสู่อาชีพธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพวิถีมุสลิมของผู้ประกอบการนวดสตรีที่ ถูกต้องตามวิถี
มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อเสนอแนะเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นั กท่องเที่ย วทั้ งชาวไทยและชาวต่ างประเทศที่เ ข้ า มาท่ อ งเที่ยวในพื้ น ที่ และจะส่ งผลต่ อ การพัฒ นาทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ประกอบอาชีพ
ธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพของสตรีที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการตัดสินใจที่ประกอบอาชีพธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพ
ของสตรีที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามในจังหวัดชายแดนใต้
การทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปโดยย่อดังนี้
มาสโลว์ (Maslow, 1970) ได้แบ่งความต้องการของมนุษย์เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) ความต้องการทาง
ร่างกาย 2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความต้องการได้รับการยอมรับ
นับถือ 5) ความต้องการความสาเร็จ
กินซ์เบิร์ก และคณะ (Ginzberg et al, 1967) กล่าวไว้ว่า ถ้าบุคคลได้รับการศึกษาสูงโอกาสที่จะ
เลือกอาชีพมากขึ้นตามไปด้วย
ฮอลแลนด์ (Holland, J.L,1973) กล่าวไว้ว่า การเลือกอาชีพคือ การกระทาที่สะท้อนให้เห็นถึง
แรงจูงใจ ความรู้ บุคลิกภาพ และความสามารถของบุคคล อาชีพเป็นวิถีชีวิต ส่วนสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็น
งานและทักษะ
คมวิทย์ ศิริธร และซูมัยยะห์ ดือราแม (2558, น. 17, 26) กล่าวไว้ว่า นักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนา
อิสลามจาเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาลเท่านั้น จึงทาให้อาหารฮาลาลมีบทบาทสาคัญต่อการรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจจะต้องมีจานวนร้านอาหาร สินค้าฮาลาล และการ
บริการเพิ่มขึ้น และผู้ประกอบการธรรมดาอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นร้านที่มีสัญลักษณ์ฮาลาลเพื่อเพิ่มความ
มั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม และจากผลการวิจัยพบว่า ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนเป็นปัจจัยที่
อิทธิพลต่อระดับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะความพร้อมทางศึกษามากขึ้น ก็ยิ่งเพิ่ม
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ระดับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียมมากขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากผู้ประกอบการจะสามารถที่เรียนรู้
ได้รวดเร็ว และปรับปรุงธุรกิจเพื่อรองรับการแข่งขันได้
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541, อ้างอิงจาก Ellison) พบว่า การมีความเชื่อทางศาสนานั้นส่งผลต่อ
ความรู้สึกเป็นสุข ความพอใจในชีวิต เกิดจากลักษณะทางจิตและพฤติกรรมของบุคคล ที่เป็นผลจากการนับถือ
ศาสนาของตนเอง ช่วงวัยกลางคนเป็นวัยที่สนใจและต้องการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เป็นระยะที่บุคคล
ตั้งใจทางานเพื่อให้สิ่งต่างๆดีขึ้น รวมทั้งพัฒนาการทางจริยธรรม
ไพรัตน์ เพชรยวน (2551) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกอาชีพ ได้แก่ เงินเดือน
สวัสดิการ ความมั่นคง โอกาสความก้าวหน้า
น้าทิพย์ บุตรทศ และวรรณภา ลือกิตินันท์ (2558) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกอาชีพพริตตี้เอ็มซี คือ ด้านความสามารถ อยู่ในระดับมาก และความต้องการด้านสังคม คือการยอมรับ
และนับถือจากคนในสังคม อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย
อภิณัฏฐ์ ทรัพย์มาก และ เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (2559) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เลื อ กอาชี พ ของกลุ่ ม เข้ า รั บ ราชการก่ อ นปี 2551 คื อ ความมั่ น คงในงาน และด้ า นโอกาสแสดงค วามรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเอง และด้านสิ่งแวดล้อม
James F. De Carlo and Paul R. Lyons (1979) พบว่า ผู้ประกอบการหญิงมีคุณลักษณะพิเศษที่
แตกต่างจากผู้หญิงทั่วไป คือ มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน กล้าเสี่ยง มีความมุ่งมั่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
เป็นต้น
Karen Boulanger and Shelly Campo (2013) พบว่า คุณลักษณะของอาชีพนวดจะทาให้ลูกค้า
ผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจ
Jonathan L. Wardle, Rebecca Barnett and Jon Adams (2015) พบว่า อาชีพนวดเป็นอาชีพ
เสริมใหม่ของประเทศออสเตรเลีย ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่ประกอบอาชีพนี้ ตอบสนองกับนโยบายของประเทศ ที่
ให้ประชาชนดูแลสุขภาพมากขึ้น ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลกับการประกอบอาชีพนวด คือ การเพิ่มรายได้
วิธีดาเนินการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บ
ข้อมูลซึ่งประกอบด้วยคาถาม 5 ตอน

ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางสังคม การ

ตัดสิ น ใจในการประกอบอาชีพธุร กิจ บริ การสุ ขภาพ และ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ใช้วิธีสุ่ มตัว อย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง ( Purposive sampling ) ผู้ประกอบการนวดสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน 20 คน
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ซึ่งประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ สตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
และสงขลา) ที่สนใจอบรมการนวดอบรมนวดแม่หลังคลอดตามวิถีมุสลิม (นวดน้ามันลังกาสุกะ) ระหว่างวันที่
19 – 22 ธันวาคม 2559 โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยแบบสอบถาม (Questionnaire) และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ การวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ด้วยการหาค่าความถี่ และร้อยละ ส่วน
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกอาชีพ แรงจูงใจ และความก้าวหน้าในอาชีพ
ธุรกิจบริการสุขภาพ
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูล ปั จ จั ย ส่ ว นบุค คล คือ ด้านอายุ สถานภาพ ศาสนา และระดับการศึ ก ษา
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ หมอนวดสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มาอบรมส่วนใหญ่มีอายุ 37 – 42 ปี และ
43 – 48 ปี คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือ อายุ 49 – 54 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 อายุ 25 – 30 ปี และอายุ
55 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 30 สถานภาพหม้าย คิดเป็นร้อยละ 10 และสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อย
ละ 5 ตามลาดับ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 65 และศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 35
ตามลาดับ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมา คือ อนุปริญญา/
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คิดเป็นร้อยละ 25 ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 20 ประถมศึกษาและ
ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลาดับ
ตารางที่ 1: ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการนวดสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ (n=20)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความถี่

ร้อยละ

2
6
6
4
2

10.00
30.00
30.00
20.00
10.00

อายุ
25 – 30 ปี
37 – 42 ปี
43 – 48 ปี
49 – 54 ปี
55 – 60 ปี
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ตารางที่ 1: ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการนวดสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ (n=20) (ต่อ)
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความถี่

ร้อยละ

โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง

6
11
2
1

30.00
55.00
10.00
5.00

อิสลาม
พุทธ
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

13
7

65.00
35.00

1
5
9
4
1

5.00
25.00
45.00
20.00
5.00

สถานภาพ

ศาสนา

ตารางที่ 2: ข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการนวดสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ (n = 20)
การมีอาชีพหลัก
ไม่มี
มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 15,000 บาท
25,001 – 30,000 บาท
มากกว่า 30,000 บาท

ความถี่
2
18

ร้อยละ
10.00
90.00

3
7
7
1
2

15.00
35.00
35.00
5.00
10.00

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลปัจจัยส่วนเศรษฐกิจ คือ ผู้ประกอบการนวดสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ที่มาอบรมส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 90 และไม่มีอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลาดับ โดย
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท และ10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35
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รองลงมาคือ รายได้ต่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15 รายได้มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
10 และรายได้ 25,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ตามลาดับ
ตารางที่ 3: แสดงข้อมูลปัจจัยทางสังคม (n = 20)
ปัจจัยทางสังคม
ความถี่
1. การสืบทอดอาชีพจากบรรพบุรุษ
10
2. ผู้ประกอบอาชีพนวดจะต้องมีใจรักในงานบริการ มีความอดทนสูง
10
3. มีความต้องการที่จะดูแลตนเอง คนในครอบครัว และเพื่อนมนุษย์ ให้ผ่อน
7
คลายทั้งร่างกายและจิตใจ
4. ความสนใจศาสตร์การนวด และ สมุนไพรไทย
4
5. มีค่านิยมสูงขึ้นตามกระแสรักสุขภาพ
3
6. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการนวดไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากต่างประเทศ 3
7. จานวนประชากรมุสลิมเพิ่มขึ้น ทาให้ความต้องการธุรกิจบริการนวดตาม
มุสลิมมากขึ้นตามไปด้วย
2
8. มีความรู้สึกสุขใจที่ประกอบธุรกิจที่มีความถูกต้องตามหลักการฮาลาล
9. เป็นอาชีพที่สุจริต และได้ทางานแบบอิสระ
2
10. มีความเชื่อของศาสนาอิสลามถึงผลบุญในโลกหน้า
1
11. มีความต้องการที่จะทาธุรกิจนวดวิถีมุสลิม สอดคล้องกับหลักการฮาลาล
1
ซึ่งมีการแยกระหว่างชายหญิงอย่างชัดเจน
1

ร้อยละ
50.00
50.00
35.00
20.00
15.00
15.00
10.00
10.00
5.00
5.00
5.00

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลปัจจัยทางสังคม พบว่า ผู้ประกอบการนวดสตรีส่วนใหญ่มีการสืบทอดอาชีพ
จากบรรพบุรุษและมีใจรักในงานบริการ และมีความอดทนสูง คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมา มีความต้องการที่
จะดูแลตนเอง คนในครอบครัว และเพื่อนมนุษย์ ให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 35
ความสนใจศาสตร์การนวด และสมุนไพรไทย คิดเป็นร้อยละ 20 มีค่านิยมสูงขึ้นตามกระแสรักสุขภาพ และ
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการนวดไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 15 จานวน
ประชากรมุสลิมเพิ่มขึ้น ทาให้ความต้องการธุรกิจบริการนวดตามมุสลิ มมากขึ้นตามไปด้วยและมีความรู้สึกสุข
ใจที่ได้ประกอบธุรกิจที่มีความถูกต้องตามหลักการฮาลาล คิดเป็นร้อยละ 10 และเป็นอาชีพที่สุจริต และ
ทางานแบบอิสระ มีความเชื่อของศาสนาอิสลามถึงผลบุญในโลกหน้า และมีความต้องการที่จะทาธุรกิจนวดวิถี
มุสลิม สอดคล้องกับหลักการฮาลาล ซึ่งมีการแยกระหว่างชายหญิงอย่างชัดเจน เช่น ผู้ให้บริการนวดชายจะ
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รั บ นวดเฉพาะลู ก ค้ า ผู้ ช าย และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารนวดหญิ ง จะรั บ นวดเฉพาะลู ก ค้ า ผู้ ห ญิ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5
ตามลาดับ
ตารางที่ 4: ปัญหาในการการตัดสินใจในการเข้าสู่อาชีพนวดตามหลักการอิสลาม (n = 20)
ประเด็นปัญหา

ความถี่

ร้อยละ

3

15.00

2. ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

1

5.00

3. ขาดแคลนผู้ให้บริการนวดเพศชาย

1

5.00

4. ปัจจุบันไม่มีการทาธุรกิจบริการนวดตามวิถีมุสลิม

1

5.00

1. ไม่กล้าที่จะประกอบอาชีพนวดเนื่องจากอาชีพนวดในอดีตเป็นสี
เทา

ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลปัญหาในการตัดสินใจที่ประกอบอาชีพธุรกิจบริการสุขภาพ คือ ผู้ประกอบการ
นวด ซึ่งสตรีส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้าที่จะประกอบอาชีพนวดหรือเปิดร้านนวด เนื่องจากอาชีพนวดในอดีตจะมีการ
แอบแฝงในการขายบริการซึ่งเป็นสีเทา คิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมายังไม่มีใบประกอบวิชาชี พการแพทย์แผน
ไทย ขาดแคลนผู้ให้บริการนวดเพศชาย และปัจจุบันไม่มีการทาธุรกิจบริการนวดตามวิถีมุสลิม คิดเป็นร้อย
ละ 5
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจในการเข้าสู่อาชีพธุรกิจบริการนวดเพื่อสุขภาพวิถีมุสลิม สามารถ
อภิปรายได้ดังนี้
1. ปัจจัยส่วนบุคคลในการตัดสินใจเลือกอาชีพธุรกิจบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิม ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ประกอบการนวดสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยกลางคน สอดคล้องกับแนวคิดของ
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541) อ้างอิงจาก Erikson ได้สรุปว่า ช่วงวัยกลางคนเป็นวัยที่สนใจและต้องการสร้าง
ประโยชน์ให้แก่สังคม ช่วงอายุนี้เป็นช่วงอายุที่บุคคลตั้งใจทางานเพื่อให้สิ่งต่างๆดีขึ้น รวมทั้งพัฒนาการทาง
จริยธรรมด้วยเช่นกัน ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส นับถือศาสนาอิสลาม เนื่องจากประชากรในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีการนับถือศาสนาอิสลามมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องจากอาชีพนวดแผนไทย เป็นอาชีพงานด้านบริการ วุฒิการศึกษายังไม่มีความจาเป็นมากนัก อ่านออก
เขียนได้ก็เป็นพอ สอดคล้องกับแนวคิดของกินซ์เบอร์ก กล่าวว่า สถานภาพของผู้หญิง บุคคลที่ไม่มีโอกาสที่
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จะศึกษาเล่าเรียนก็ย่อมมีโอกาสที่จะประกอบอาชีพที่รายได้ดีมีเกียรติในสังคมได้น้อย แต่ถ้าได้รับการศึกษา
มากก็ย่อมจะมีช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพได้มาก
2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจในการตัดสินใจเลือกอาชีพธุรกิจบริการสุขภาพวิถีมุสลิม ผลการวิจัยพบว่า
ผู้ประกอบการนวดสตรีในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพหลัก ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,001 –
15,000 บาท สอดคล้องกับคมวิทย์ ศิริธร และซูมัยยะห์ ดือราแม (2558) ได้กล่าวว่า รายได้ต่อเดือนเป็น
ปัจจัยที่อิทธิพลต่อระดับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ที่ต้องขึ้นกับเศรษฐกิจของโลกและการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางการเมือง ซึ่งบางช่วงเวลาก็ก่อให้เกิดความ
ตกต่าของเศรษฐกิจและความผันผวนต่างๆ ส่งผลให้สตรีบางท่านหันมาประกอบอาชีพนวด เนื่องจากอาชีพนี้
เป็นอาชีพเสริมจากงานประจาได้ สามารถดาเนินการเองได้ ลงทุนน้อย ใช้กาลังกายค่อนข้างมาก และมี
รายได้ดี สอดคล้ องกับ ทฤษฎีข องมาสโลว์ ในการความต้องการของร่ างกาย (Physiological needs) ที่
ต้องการปัจจัยสี่เพื่อความอยู่รอดของชีวิต
3. ปั จ จั ย ทางสั งคมในการตั ดสิ น ใจเลื อ กอาชี พธุ ร กิจบริ การสุ ข ภาพวิ ถี มุส ลิ ม ผลการวิจัย พบว่ า
ผู้ ป ระกอบการนวดสตรี ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่ว นใหญ่มีการสืบทอดอาชีพจากบรรพบุรุษ และโดยมี
คุณสมบัติจะต้องมีใจรักในงานบริการ มีความอดทนสูง สอดคล้องกับแนวคิดของ James F. DeCarlo and
Paul R. Lyons (1979) กล่าวไว้ว่า ผู้ประกอบการหญิงมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากผู้ หญิงทั่วไป คือ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง ขยัน อดทน เป็นต้น รองลงมามีความต้องการที่จะดูแลตนเอง คนในครอบครัว และ
เพื่อนมนุษย์ ให้ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ ที่มีความต้องการความ
ปลอดภัย (Safety needs) จากอันตรายต่างๆ และมีความสนใจศาสตร์การนวดและสมุนไพรไทย มีค่านิยม
สูงขึ้นตามกระแสรักสุขภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของฮอลแลนด์ กล่าวว่า บุคคลจะเลือกอาชีพใดมักขึ้นอยู่
กับบุคลิกภาพ รวมทั้งตัวแปรจากสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าการเลือกอาชีพสะท้อนทางบุคลิกภาพของบุคคลมัก
แสดงออกทางการทางานของบุคคล

และประชาสัมพันธ์ในเรื่องการนวดไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจาก

ต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการนวดสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความตั้งใจที่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการนวด
แผนไทยให้มีชื่อเสีย งโด่งดังและเป็ นที่ย อมรับจากต่างประเทศ สอดคล้องกับทฤษฎีของมาสโลว์ในความ
ต้องการการยกย่อง (Esteem needs) ในสังคมและมีชื่อเสียงในสังคม ซึ่งในปัจจุบันจานวนประชากรมุสลิม
เพิ่มขึ้น ทาให้ความต้องการธุรกิจบริการนวดตามมุสลิมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และมีความรู้สึกสุขใจที่ได้ประกอบ
ธุรกิจที่มีความถูกต้องตามหลักการฮาลาล สอดคล้องกับแนวคิดของดวงเดือน พันธุมนาวิน (2541, อ้างอิงจาก
Ellison) พบว่า การมีความเชื่อทางศาสนานั้นส่งผลต่อความรู้สึกเป็นสุข ความพอใจในชีวิต เกิดจากลักษณะ
ทางจิตและพฤติกรรมของบุคคล ที่เป็นผลจากการนับถือศาสนาของตนเอง และเป็นอาชีพที่สุจริต และทางาน
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แบบอิสระ มีความเชื่อของศาสนาอิสลามถึงผลบุญในโลกหน้า และมีความต้องการที่จะทาธุรกิจนวดวิถีมุสลิม
ซึ่งมีการแยกระหว่างชายหญิงอย่ างชัดเจน เช่น ผู้ ให้ บริการนวดชายจะรับนวดเฉพาะลู กค้าผู้ ชาย และผู้
ให้บริการนวดหญิงจะรับนวดเฉพาะลูกค้าผู้หญิง สอดคล้องกับแนวคิดของคมวิทย์

ศิริธร และซูมัยยะห์ ดือ

ราแม (2558) กล่าวไว้ว่า นักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาอิสลามจาเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาล จึงทาให้อาหาร
ฮาลาลมีบทบาทสาคัญต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจจะต้องมี
จานวนร้านอาหาร สินค้าฮาลาล และการบริการฮาลาลเพิ่มขึ้น
4. ผลการศึกษาปัญหาในการตัดสินใจที่ประกอบอาชีพธุรกิจบริการสุขภาพ พบว่า ผู้ประกอบการนวด
สตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่ก็ยังไม่กล้าที่จะประกอบอาชีพนวดหรือเปิดร้านนวด เนื่องจากอาชีพ
นวดในอดีตจะมีการแอบแฝงในการขายบริการซึ่งเป็นสีเทา ทุกคนมองอาชีพนวดเป็นอาชีพที่ไม่ดี ซึ่งอันที่จริง
แล้ว ศาสตร์แห่งการนวดไทยนั้น เป็นสิ่งที่น่ายกย่อง โดยเฉพาะถ้ามีการทาธุรกิจบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิม
เพื่อสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมุสลิมที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้ว ก็สามารถสร้างรายได้ให้กับ
คนในประเทศได้เป็นอย่างดี รองลงมายังไม่มีใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ขาดแคลนผู้ประกอบการ
นวดเพศชาย และปัจจุบันไม่มีการทาธุรกิจบริการนวดตามวิถีมุสลิม สอดคล้องกับแนวคิดของคมวิทย์

ศิริ

ธร และซูมัยยะห์ ดือราแม (2558) กล่าวไว้ว่า นักท่องเที่ยวที่นับถือศาสนาอิสลามจาเป็นต้องบริโภคอาหารฮา
ลาล จึงทาให้อาหารฮาลาลมีบทบาทสาคัญต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน อาจจะต้องมีจานวนร้านอาหาร สินค้าฮาลาล และการบริการฮาลาลเพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง ดังนี้
1. ควรมีการสร้างค่านิยมให้สังคมและบุคคลทั่วไปให้มี ทัศนคติที่ดีกับอาชีพผู้ประกอบการนวดให้มาก
ขึ้น
2. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาสร้างอาชีพให้ผู้ประกอบการนวดตามวิถีมุสลิม สามารถทาเป็นงาน
ประจาที่มั่นคง เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมให้สตรีพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอาชีพนวดเพื่อสุขภาพให้มีความ
เป็นวิชาชีพมากขึ้น
4. ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมให้สตรีที่สนใจในอาชีพธุรกิจบริการสุขภาพตามวิถีมุสลิมได้ศึกษา
อบรมทักษะในธุรกิจนี้มากขึ้น
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5. ควรมี ก ารร่ า งมาตรฐานรองรั บ ส าหรั บ สถานประกอบการสปาตามวิ ถี มุ ส ลิ ม เพื่ อ รองรั บ
นักท่องเที่ยวมุสลิมที่จะเข้ามาใช้บริการในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้นางนพมาศและงานลอยกระทงเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสุโขทัย และความจริงเกี่ยวกับนางนพมาศ ผู้ศึกษาพบว่า จังหวัดสุโขทัยใช้นางนพมาศและงานลอย
กระทงเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวโดยกล่าวว่าเป็นเรื่องจริงทางประวัติศาสตร์ ทั้ งที่ความจริงแล้วเรื่องนางนพ
มาศและงานลอยกระทงเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ จังหวัดสุโขทัยพยายามสร้างตัวตนของนางนพมาศ
ให้เป็นบุคคลจริงทางประวัติศาสตร์ โดยการสร้างวัตถุมงคล และอนุสาวรีย์ขึ้น ทาให้คนไทยได้รับข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือน โดยชุด ความคิดนี้ยังถูกบรรจุลงในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยในระดับ
มัธยมศึกษา ถือเป็นผลกระทบร้ายแรงด้านวิชาการที่มีจุดกาเนิดมาจากปัจจัยด้านการท่องเที่ยวเป็นสาคัญ
คาสาคัญ: นางนพมาศ, การท่องเที่ยว, นิยายอิงประวัติศาสตร์
Abstract
This article aims to study the use of Nang Noppamas, Loy Krathong Ceremony as a
tourist attraction of Sukhothai province and the truth about Nang Noppamas. The study found
that Nang Noppamas and Loy Krathong Ceremony are the attractions of Sukhothai claiming
that it is a true story. In fact, the story of Nang Noppamas and Loy Krathong Ceremony are
the composed story of the Rattanakosin era. Sukhothai Province tried to create the identity
of Noppamas as a historical fact by creating sacred objects and monuments caused Thai
people misunderstood by the distorted historical information. This information is also included
in the teaching of Thai language at the secondary level. It is a serious academic impact that
has its origin from tourism benefit.
Keywords: Nang Noppamas, tourism, historical novel
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บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ทารายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจานวนมากในปี พ.ศ. 2557 รายได้
จากการท่องเที่ยวมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 10.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic
Product : GDP) (คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว, 2560: 6) ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีประเพณีที่ดีงาม
ทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์จานวนมาก ทาให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประทับใจต่อกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
การท่องเที่ยวที่ มีความสาคัญต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอย่างมาก คือ การท่องเที่ยวใน
สถานที่ที่เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปัจจุบันประเทศไทยมี 3 แห่งด้วยกัน (รัญจวน ประวัติเมือง, 2554:
2) ได้แก่ นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมื องบริวาร
และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความส าคั ญ ในฐานะการเป็ น แหล่ ง แสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยที่ มี ม ายาวนาน มี
โบราณสถานและโบราณวัตถุที่เก่าแก่ทรงคุณค่า เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของบรรพบุรุษ
ไทยในอดีต
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรมทั้ ง 3 แห่ ง มี ก ารจั ด งานประจ าปี เ พื่ อ น าเสนอ
ประวัติศาสตร์ สื บ สานอนุ รั กษ์ศิล ปวัฒ นธรรม ส่ งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยนครประวัติศาสตร์
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาและเมือ งบริ ว าร มี ก ารจั ด งานยอยศยิ่ งฟ้ า อยุ ธ ยามรดกโลกที่ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร มีการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี และ
เมื่อปี พ.ศ. 2559 มีการจัดกิจกรรม “25 ปีมรดกโลก เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” ขึ้นเป็น
พิเศษ และในส่วนของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ก็มีการจัดงานมรดกโลกบ้านเชียง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของ
ทุกปีเช่นกัน
การจัดงานของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมทั้ง 3 แห่ง จะมีการนาเสนอเรื่องราว วิถี
ชีวิต วัฒนธรรม และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวโดยนาเสนอผ่านการแสดงแสง
สี เสียง โดยงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และงานมรดกโลกแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จะใช้เหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจริงทางประวัติศาสตร์ในการจัดงาน แต่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจะใช้เรื่องราวนางนพมาศและงาน
ประเพณีลอยกระทงในการจัดงาน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์สุโขทัย แต่เป็นเพียง
นิยายอิงประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์
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เรื่องราวของนางนพมาศและงานลอยกระทงที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาใหม่นี้ฝังรากลึกลงไปในการรับรู้
ของคนจังหวัดสุโขทัย และคนไทยทั้งประเทศ ด้วยกลวิธีการสถาปนาการมีตัวตนที่หลากหลาย ผู้ศึกษาจึงสนใจ
ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการใช้นางนพมาศเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย การรับรู้เรื่องราวของนาง
นพมาศของบุคคลทั่วไป ความจริงเกี่ยวกับนางนพมาศ การสร้างตัวตนของนางนพมาศให้เป็นบุคคลจริงทาง
ประวัติศาสตร์
วัตถุประสงค์
บทความเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้
1. การท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยและการใช้นางนพมาศเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว
2. ความจริงเกี่ยวกับนางนพมาศในทางวรรณคดีและประวัติศาสตร์
3. วิธีการสร้างตัวตนของนางนพมาศให้เป็นที่ยอมรับในฐานะบุคคลจริงทางประวัติศาสตร์
ผลการวิจัย
จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดที่มีความสาคัญทางการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจังหวัดสุโขทัยมี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีงานเทศกาลการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด คือ “การแสดงงานลอย
กระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ” ที่ถือเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว มีการโปรโมทงานประเพณีลอย
กระทงและนางนพมาศในฐานะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย ตลอดระยะเวลา 40 ปี จนเรื่องราวนี้ฝัง
รากลึกลงในความคิดความเชื่อของคนทั่วไป
การศึกษา นางนพมาศ: ความลวง-ความจริง กับการท่องเที่ยวเชิงนิยายอิงประวัติศาสตร์ ผู้ศึกษา
จาแนกประเด็นการศึกษาออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่
1. ภาพรวมของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น มรดกโลกด้ า นวั ฒ นธรรม เนื่ อ งจากจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย เป็น
อาณาจักรโบราณ ทาให้จังหวัดสุโขทัยและเมืองบริวาร (จังหวัดใกล้เคียง) มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน
เป็นจานวนมาก เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อุทยานประวัติศาสตร์
กาแพงเพชร รวมถึงเมืองโบราณ ชุมชนโบราณ และแหล่งโบราณสถานที่ตั้งกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปนอก
เขตอุทยานประวัติศาสตร์
ยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาจั งหวัดสุ โ ขทัย ตามแผนพัฒ นาจังหวัดสุ โ ขทัย 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) ได้
ประกาศวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัยไว้ว่า “สุโขทัยเมืองแห่งมรดกโลก ท่องเที่ยวประทับใจ เศรษฐกิจ
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ก้าวไกล สุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า ” แสดงให้เห็นว่าจังหวัดสุโขทัยให้ความสาคัญต่อจังหวัดในฐานะการเป็น
เมืองมรดกโลกมากที่สุด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่ องเที่ยวในส่วนของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และ
อุทยานประวัติศรีสัชนาลัย กาแพงเพชร ดูแลรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก
พัฒ นาสิ่ งอานวยความสะดวก ส่ งเสริ มการท่ อ งเที่ ยวในลั ก ษณะที่ มีเ รื่ องราว และรูปแบบการนาเสนอที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว มุ่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายและการตลาด การท่องเที่ยว
เมื อ งมรดกโลก (อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ศ รี สั ช นาลั ย เชื่ อ มโยงกั บ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์กาแพงเพชร) ตลอดจนวัดและสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณี และงานแสดง
ศิลปวัฒนธรรมที่สาคัญของจังหวัดสุโขทัย เช่น งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ งานสักการะพระ
แม่ย่า งานบวชช้างหาดเสี้ยว งานประเพณีสงกรานต์ การแสดงแสง-เสียง (Light and Sound) เป็นต้น
สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2558 โดยกรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยมีจานวน 1,246,967
คน เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 907,556 คน และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 339,411 คน โดยในปี พ.ศ. 2558
จังหวัดสุโขทัยมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง 3,032 ล้านบาท
จากข้อมูลทางสถิติข้างต้นจะเห็นว่า จังหวัดสุโขทัยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจานวนมาก และทาง
จังหวัดก็ได้เล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว จนกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุโขทัย
ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561) เป็นลาดับแรก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นหลัก โดยจังหวัดสุโขทัยใช้งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ที่จัดขึ้น
ทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว โดยใช้ “นางนพมาศ” เป็น Gimmick สาคัญในการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งผู้ศึกษาจะนาเสนอในลาดับต่อไป
2. การใช้ “นางนพมาศและงานลอยกระทง” เป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว
เมื่อกล่าวถึงงานเทศกาลการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดสุโขทัยคงจะต้องกล่าวถึง “งานประเพณี
ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ” ซึ่งได้ถูกประชาสัมพันธ์ว่าเป็นงานประเพณีที่มีมาตั้งแต่รัชสมัย “พระร่วงเจ้า”
โดยมี “นางนพมาศ” เป็นผู้ริเริ่มประดิษฐ์กระทงเป็นคนแรก
งานประเพณีนี้โดยแท้ที่จริงแล้ว เป็นงานประเพณีที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาพร้อม ๆ กับการสร้าง
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย แนวความคิดที่มาของประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ มาจากนายนิคม มู
สิกะคามะ อดีตหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 2520 และต่อมาได้เป็นอธิบดีกรมศิลปากรใน
ระหว่าง พ.ศ. 2541- 2542 ได้เสนอให้ จั งหวั ดสุ โ ขทัย “พลิ กฟื้น ” ประเพณีนี้ขึ้ นและจัด ให้ เป็น งานใหญ่
ระดับชาติ (วริศรา ตั้งค้าวณิช, 2557: 254)
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หลักฐานที่คณะกรรมการจัดงานนามาใช้ในการฟื้นประเพณีนี้ อาศัยการตีความจากศิลาจารึกหลักที่ 1
ที่กล่าวถึงงานเทศกาลงานประเพณีในเมืองสุโขทัย โดยข้อความในจารึกกล่าวว่า
เมื่อโอกพรรษากรานกฐิน เดือนณึ่งจึงแล้ว เมื่อกรานกฐิน มีพนมเบี้ย มีพนมหมาก มี พนม
ดอกไม้ มีหมอนนั่งหมอนโนนบริพารกฐินโอยททานแล่ปีแล้ญิบล้าน ไปสูดญัติกฐินเถืงอรัญญิกพู้น เมื่อ
จักเข้ามาเวียงเรียงกันแต่อรัญญิกพู้นเท้าหัวลาน ดบงคกลองด้วยเสียงพาดเสียงพิณ เสียงเลื้อน
เสียงขับ ใครจักมักเล่น เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลื้อน เลื้อน เมืองสุโขทัยนี้ มีสี่ปากประตูหลวง
เที้ยรย่อมคนเสียดกัน เข้ามาดูท่านเผาเทียน ท่านเล่นไฟ เมืองสุโขทัยนี้ มีดั่งจักแตก
(จารึกพ่อขุนรามคาแหง, ด้านที่ 2, บรรทัดที่ 6)
นายนิคม มูสิกะคามะ และคณะ ได้ตีความถึงเทศกาลในประโยคต่อมา ว่าหลังจากออกพรรษาแล้วเข้า
เดือน 12 มีการลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้านัมมทานที และได้ให้ชื่อเทศกาล
นี้ตามคาในศิลาจารึกว่า “งานเผาเทียนเล่นไฟ” โดยมีจุดเน้นที่เป็นหัวใจคือการ “ฟื้นฟู” ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีเผาเทียน และการเล่นไฟ พลุ ตะไล ไฟพะเนียง ดอกไม้ไฟชนิดต่าง ๆ มีก ารเริ่มจัดงานอย่างใหญ่โต
ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 จนถึงปัจจุบัน (วริศรา ตั้งค้าวณิช, 2557: 254)
นอกจากงานเผาเทีย นเล่น ไฟแล้ว จังหวัดสุโขทัยยังมี Gimmick ส าคัญในการประชาสั มพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดอีกอย่างหนึ่งคือ นางนพมาศ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวพันกับงานประเพณีลอยกระทง
เผาเทียน เล่นไฟ ของจังหวัดสุโขทัย โดยอ้างอิงมาจากวรรณคดีเล่มสาคัญของไทยเรื่อง “ตารับท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์” ที่มีเนื้อหาว่าด้วยประวัติของนางนพมาศ ผู้เป็นสนมเอกของพระร่วงเจ้า และเป็นผู้ประดิษฐ์กระทง
ขึ้นเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ ภาพลักษณ์นางนพมาศที่ ถูกใช้ในการประชาสัมพันธ์ จะเป็นผู้หญิงที่เป็นชน
ชั้นสูง เป็นนางในราชสานัก มีรูปร่างหน้าตางดงาม กิริยามารยาทอ่อนช้อย เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาอันชาญ
ฉลาด โดยในปัจจุบันนางนพมาศเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายไปทั่วประเทศ จนถือได้ว่า “นางนพมาศ” เป็น
สัญลักษณ์สากลของเทศกาลลอยกระทง
การจัด “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ” จังหวัดสุโขทัย ทางคณะกรรมการการจัดงาน
ใช้งานเผาเทียนเล่นไฟ และนางนพมาศ เป็น Theme ของงาน โดยอ้างสิทธิการเป็นต้นกาเนิดเทศกาลลอย
กระทงและนางนพมาศ เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเทศกาลลอยกระทงที่จัง หวัดสุโขทัย ทาให้งาน
ลอยกระทงของจังหวัดสุโขทัยมีความพิเศษ และมีคุณค่ามากกว่าการจัดงานของพื้นที่อื่น ๆ ในฐานะรากเหง้า
ต้นกาเนิดของประเพณีลอยกระทง
“งานประเพณีล อยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ” จังหวัดสุโขทัย จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีในช่ว งเดื อน
พฤศจิกายน ช่วงเทศกาลลอยกระทง โดยทางจังหวัดสุโขทัยได้จัดการแสดงแสง สี เสียง ขึ้นเป็นประจาทุกปีที่
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บริ เวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโ ขทัย ในปี 2560 นี้ จะจัดขึ้นในช่ว งวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 โดยทาง
คณะกรรมการจัดงานได้เปิดจาหน่ายบัตรผ่านบริษัท Thai Ticket Major
รูปแบบการประชาสัมพันธ์งาน ทางคณะผู้จัดงานได้ใช้ “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ”
และ “นางนพมาศ” เป็นรูปแบบหลักของการจัดงานเหมือนอย่างเช่นทุกปี โดยข้อความประชาสัมพันธ์ “งาน
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ” มีการอ้างอิงข้อมูลทางประวัติศาสตร์และวรรณคดี โดยข้อความที่ใช้
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ผ่านบริษัท Thai Ticket Major มีข้อความ ดังนี้
งานประเพณีลอยกระทงของไทย มีมาแต่สมัยสุโขทัย โดยมีคติความเชื่อว่าเป็นการบูชา
และขอขมาพระแม่คงคาเป็นการสะเดาะเคราะห์ และบูชาพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเป็น
การบูชารอยพระบาท เป็นต้น
...ต่อนั้นไปก็ว่าด้วยการลอยพระประทีปที่ว่าในกฎหมายนี้มี เนื้อความเข้าเค้าเรื่องนพมาศ
ซึ่งว่า ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ซึ่งเป็นพระสนมเอก แต่ครั้งพระเจ้าอรุณมหาราช คือพระร่วง ซึ่งเป็นเจ้า
แผ่นดินสยาม ตั้งแต่กรุงตั้งอยู่ ณ เมืองสุโขทัย ได้กล่าวไว้ว่า ในเวลาฤดูเดือนสิบสองเป็นเวลาเสด็จ
ลงประพาสในลาน้าตามพระราชพิธีในเวลากลางคืน พระอัครมเหสีและพระสนมฝ่ายใน ตามเสด็จใน
เรือพระที่นั่งทอดพระเนตรการนักขัตฤกษ์ ซึ่งราษฎรเล่นในแม่น้าตามกาหนดปี เมื่อนางนพมาศได้
เข้ามารับราชการ จึงได้คิดอ่านทากระทงถวายพระเจ้าแผ่นดิน เป็นรูปดอกบัวและรูป ต่าง ๆ ให้
ทรงลอยตามสายน้าไหล และคิดคาขับร้องถวายแด่พระเจ้าแผ่นดิน ทรงพระดาริจัดเรือพระที่นั่งเทียบ
ขนานกันให้ใหญ่กว้าง
หนังสือตารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ได้บรรยายถึงลักษณะของกระทงที่นางนพมาศประดิษฐ์ถวาย
พระร่วงเจ้า ดังนี้
“...การพระราชพิธีจองเปรียง ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เป็นวันนักขัตฤกษ์ชักโคม ลอยโคม นาง
นพมาศ ได้ประดิษฐ์โคมลอย ตกแต่งเป็นรูปดอกกระมุทมาน กลีบรับแสงพระจันทร์ ใหญ่ประมาณเท่า
กระทงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้เป็นลวดลาย แล้วก็เอาผลพฤกษาลดาชาติมาแกะ
จาหลักเป็นรูปมยุระคณาวิหคหงส์ ให้จับจิกเกสรบุปผชาติอยู่ตามดอกกระมุทเป็นระเบียบเรียบร้อย
วิจิตรไปด้วยสีย้อมสดสว่างควรจะทอดทัศนายิ่งนัก ทั้งเสียบแซม เทียน ธูปและประทีปน้ามันเปรียง
เจือด้วยไขข้อพระโค...” (ดอกกระมุท หือโกมุท เป็นดอกบัวประเภทบัวเผื่อน บัวผัน ที่ขยายกลีบบาน
ในเวลากลางคืน กลางวันหุบ ระแทะ คือล้อเกวียน)
...เอกลักษณ์ประเพณีประลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ เป็นที่เลื่องลือ มีทั้งกระทงทรงพุ่มข้าว
บิณฑ์ งานฝีมืออันวิจิตรที่สะท้อนความประณีตของช่างศิลป์เมืองสุโขทัย ตลาดปสานโบราณ หรือ
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ตลาดแลกเบี้ย การจาลองบรรยากาศการซื้อ ขาย แบบโบราณ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงกลิ่นอาย
วัฒนธรรมด้วยการแลกหอยเบี้ยแทนเงินสด เพื่อใช้ซื้อขาย อาหารพื้นเมือง และการแสดงแสง สี
เสียง สัมผัสเรื่องราวประวัติศาสตร์มนต์เสน่ห์อารยธรรมเมืองมรดกโลก
พิธีและกิจกรรมในภาคกลางวันจะมี ขบวนแห่นางนพมาศ และการออกร้าน จัดนิทรรศการ
ส่วนในเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟ หรือจุดเทียนตามโบราณสถานต่างๆซึ่งมีความสวยงามเป็น
เอกลั กษณ์ของงานประเพณีล อยกระทงจังหวัดสุโขทัย มีการลอยกระทง และจุดดอกไม้ไฟอย่าง
สวยงามทั่ ว ท้ อ งน้ าและตระพั ง ต่ า งๆ ใบบริ เ วณอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์สุ โ ขทั ย มี ก ารจั ด ประกวด
กระทง การแสดงแสง เสียงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย ณ บริเวณวัดมหาธาตุ ตลอดจนการ
แสดงนาฏศิลป์และมหรสพต่าง ๆ
จากข้ อ ความประชาสั ม พั น ธ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ น าเสนอผ่ า นทางบริ ษั ท Thai Ticket Major พบว่ า
รูปแบบการเขียนประชาสัมพันธ์มุ่งเน้นที่คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน โดยอ้างคติความ
เชื่อที่มีอิทธิพลฝังรากลึกในสังคมไทย มุ่งทาให้ผู้ที่อ่านตระหนักถึงความสาคัญของงานเทศกาลในฐานะการเป็น
ความเชื่อที่เป็นสิริมงคลต่อชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติตาม
จากนั้นเป็นการอ้างถึงพระราชพิธีสิบสองเดือน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงกล่าวถึงนางนพมาศ หรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ผู้เป็นสนมเอกแห่งพระเจ้าอรุณราช หรือพระร่ วง
เจ้า
ถัดจากนั้นจึงอ้างถึงข้อความในหนังสือตารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ว่าด้วยการบรรยายลักษณะกระทงที่
นางนพมาศประดิษฐ์ถวายพระร่วงเจ้า ซึ่งการกล่าวอ้างถึงข้อความจากหนังสือวรรณคดีเป็นการสร้างความ
น่าเชื่อถือ แสดงให้เห็นถึงคุณค่าความเก่าแก่ยาวนานของประเพณี
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ในลักษณะนี้ เป็นกลวิธีการใช้ความยิ่งใหญ่ของกาลเวลาในอดีตเป็นจุด
ดึงดูดในการประชาสั มพัน ธ์ รู ป แบบงานเป็นการจัดแบบย้อนยุค บอกเล่ าเรื่องราวประวัติศาสตร์ โดยใช้
เรื่องราวในแผ่นดินพระร่วงเจ้าและการประดิษฐ์กระทงของนางนพมาศเป็น Theme ของเรื่อง มีรูปแบบการ
นาเสนอที่ยิ่งใหญ่ อลังการ ทั้งความสวยงามของฉาก เครื่องแต่งกาย เนื้อหาที่เป็นประวัติศาสตร์ ซึ่งเหมาะกับ
คนในสมัยปัจจุบันที่อยู่ในภาวะของโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี ความรวดเร็ว ความฉาบฉวย และการแข่งขัน
ซึ่งจริง ๆ แล้วคนในยุคเทคโนโลยีนี้มีความรู้สึกโหยหาอดีตอยู่ลึก ๆ ทั้งยังมีความต้องการกลับไปซึมซับรากเหง้า
ของความเป็นไทย วัฒนธรรมและอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษ และต้องการใช้ช่วงเวลาบางช่วงเพื่อดื่ม
ด่ากับศิลปวัฒนธรรม เพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาณที่กาลังถูกดูดกลืนด้วยประแสของเทคโนโลยี เห็นได้จากธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงย้อนยุคที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ทาให้ “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่น

130

ไฟ” ของจังหวัดสุโขทัย ได้รับความนิยมจากประชาชน และเป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยวที่ประสบความสาเร็จมา
ตลอดระยะเวลา 40 ปี
3.3 ความจริงเกี่ยวกับ “นางนพมาศ” ในทางวรรณคดีและประวัติศาสตร์
สัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดสุโขทัยนอกเหนือจากงานเทศกาลเผาเทียนเล่นไฟ คือ
“นางนพมาศ” นางนพมาศเป็นสัญลักษณ์ประเภทบุคคล ที่ถูกกาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีลอยกระทง
จังหวัดสุโขทัยประชาสัมพันธ์ถึงนางนพมาศในลักษณะของการเป็นบุคคลจริงทางประวัติศาสตร์ โดยอ้างอิง
ชีวประวัตินางนพมาศจากวรรณคดีเรื่อง “ตารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์” ซึง่ แต่เดิมเชื่อกันว่าเป็นวรรณคดีท่ีแต่งขึ้น
สมัยสุโขทัย เนื่องจากมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับราชสานักสมัยสุโขทัย ในบานแพนกเปิดเรื่องกล่าวถึงนางนพมาศไว้ว่า
๏ นพมาศนามแม่นี้

เดิมมา

โปรดเปลี่ยนศรีจุฬา

ลักษณ์ล้า

อุดดมรูปปรีชา

ชาญยิ่ง นแม่

หยิงภพใดจักก้า

กว่านี้ ฤๅมี

ตารับโปราณาจารย์ พระศรีจุฬาลักษณ์ท่านกล่าวความสวัสดิเจริญของสตรีภาพผู้ประพฤติ
ตามโอวาทแห่งท่านไว้ แต่สมัยจุลศักราชแรก ตั้งครั้งแผ่นดินสมเด็จพระร่วงเจ้าโดยนิยมดั่งนี้
(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2554: 15)
จากค าประพั น ธ์ ข้ า งต้ น กล่ า วว่ า “นพมาศ” เป็ น ชื่ อ เดิ ม ต่ อ มาได้ รั บ การโปรดเกล้ า เปลี่ ย นเป็น
“ศรีจุฬาลักษณ์” โดยนางมีชีวิตในสมัยพระร่วงเจ้า ในตารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์กล่าวถึงชาติกาเนิดของนางว่า
นางเป็นตระกูลพราหมณ์ บิดาชื่อโชติรัตน์มารดาชื่อเรวดี บิดาของนางเป็นพระปโรหิตตาแหน่งนามนั้นออก
พระศรีมโหสถ
เมื่อนางนพมาศอายุได้ 15 ปี ความงามและความเฉลียวฉลาดของนางก็เลื่องลือเข้าไปในราชสานัก
พระร่วงเจ้าจึงรับสั่งให้รับนางเข้ามาเป็นสนมในวังเพื่อให้เป็นเกียรติยศแก่บิดา ต่อมานางนพมาศได้ประดิษฐ์
กระทงรูปดอกกระมุทเป็นที่ถูกพระราชหฤทัยของสมเด็จพระร่วงเจ้า จนได้รับการแต่งตั้งเป็น “ท้าวศรีจุฬา
ลักษณ์” พระสนมเอก
ครั้นถึงโคมรูปดอกกระมุทของข้าน้อย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตร พลางทางตรัส
ชมว่าโคมลอยอย่างนี้วามประหลาด ยังหาเคยมีไม่ เป็นโคมของผู้ใดคิดกระทา ท้าวศรีราชศักดิโสภาก็
กราบบังคมทูลว่าโคมของนพมาศธิดาพระศรีมโหสถ..... ครั้นสมเด็จพระร่วงเจ้าทรงสดับ ก็ดารัสว่า
ข้าน้อยนี้มีปัญญาฉลาดสมกับที่เกิดในตระกูลนักปราชญ์..... จึงมีพระราชบริหารบาหยัดสาปสรรว่า แต่
นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลาดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงการกาหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 พระ
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ราชพิธีจองเปรียงแล้วก็ให้กระทาโคมลอยเป็นรูปดอกกระมุทอุทิศ สักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทาน
ทีตราบเท่ากัลปาวสาน อันว่าโคมลอยรูปดอกกระมุท (ดอกบัว) ก็ปรากฏมาจนเท่าทุกวันนี้
(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2554: 66)
ทั้งนี้ เรื่องเล่านางนพมาศในฐานะสนมเอกของพระร่วงจ้าผู้ประดิษฐ์ก ระทงได้รับการพิสูจน์ในทาง
วิชาการแล้วว่า “เป็นเพียงวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่ใช้กรุงสุโขทัยเป็นฉากในการดาเนินเรื่อง
เท่านั้น” โดยพิจารณาจากสานวนภาษาที่ไม่ร่วมสมัยกับจารึกสมัยสุโขทัย และในส่วนของเนื้อหาในตอน
กล่ าวถึงภาษา 62 ภาษา พบการกล่ าวถึง “ฝรั่งมะริ กันภาษา” ซึ่งเป็นชาติเกิดใหม่ในสมัยรัต นโกสิ น ทร์
ข้อความกล่าวไว้ ดังนี้
แต่นี้ข้าน้อยผู้ชื่อศรีจุฬาลักษณ์ จะพึงจาแนกชาติภาษาต่าง ๆ ต่อออกไป คือ ภาษาไทย ๑
ภาษาลาว ๑ ลาวน้าหมึกภาษา ๑ ลาวลื้อภาษา ๑ ... ฝรั่งมะริกันภาษา ๑
(สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2554: 17)
นอกจากนี้สุจิตต์ วงษ์เทศ (2554) ยังได้กล่าวถึงข้อสรุปถึงสมัยที่แต่งวรรณคดีเรื่องตารับท้าวศรีจุฬา
ลั ก ษณ์ ไ ว้ ว่ า วรรณคดี เ รื่ อ งต าหรั บ ท้ า วศรี จุ ฬ าลั ก ษณ์ ฉ บั บ ที่ เ ห็ น กั น อยู่ นี้ เป็ น หนั ง สื อ ที่ แ ต่ ง กั น ขึ้ น สมั ย
รั ตนโกสิ น ทร์ ตอนต้น นี้ เอง ถ้าจะให้ ร ะบุ เจาะจงลงไปก็แต่งขึ้น กัน ในรัช สมัย พระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้ า
เจ้าอยู่หัว ไม่หลังไปกว่านั้นสมเด็จฯ กรมพระยาดารงฯ ในพระนิพนธ์คานาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๗ ก็ทรงคิดเช่นนั้น
แต่กระนั้นก็ทรงมีข้อสันนิษฐานต่อไปว่า เรื่องนางนพมาศนี้ของเดิมจะมาในจาพวกหนังสือตาราพราหมณ์ ซึ่ง
เขียนด้วยตัวหนังสือพราหมณ์เป็นภาษาไทย จึงมีผู้มาแต่งขึ้นใหม่เมื่อรัชกาลที่ 2 หรือที่ 3 ในกรุงรัตนโกสินทร์
ดังกล่าวมาแล้ว อีก 22 ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2479 ทรงมีลายพระหัตถ์ถึงพระยาอนุมานราชธนก็ทรงเปลี่ยนพระ
มติไป กล่าวคือนอกจากจะทรงแสดงนัยให้เห็นว่า มิได้ทรงคิดเห็นเป็นตาราพระราชพิธีอีกต่อ ไปแล้ว ยังทรง
ระบุโดยชัดเจนทีเดียวว่า “ฉันเข้าใจว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์”
นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังถูกยืนยันอย่างเป็นทางการจากกรมศิลปากร ว่าด้วยเรื่องของการกาหนด
อายุของวรรณคดีเรื่องตารับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ดังนี้
วรรณคดีเรื่องนางนพมาศนี้ น่าจะจัดไว้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยเหตุที่การกาหนดยุค
สมัยของวรรณคดีนั้น ต้องพิจารณาจากเวลาที่แต่งวรรณคดีนั้นเป็นสาคัญ มิใช่กาหนดจากข้อมูลใน
เนื้อเรื่อง (กรมศิลปากร, 2528: 255)
จากข้อสรุปดังกล่าวหมายความว่าไม่มีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์ในสมัยสุโขทัย แต่ในสุโขทัย
มี บุคคลที่ดารงตาแหน่ง ”สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณ์อัครราชมหิศีเทพยธรณีดิลกรัตนบพิตรเป็นเจ้า ”
อยู่ จ ริ ง โดยพระนางเป็ น อัครมเหสีในสมเด็จมหาธรรมราชาธิราชแห่ งกรุงสุ โขทัย โดยพบจารึกที่กล่าวถึง
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“สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณ์” อยู่ 2 หลัก คือ จารึกวัดบูรพาราม และจารึกวัดอโสการาม โดยข้อความ
ในจารึกกล่าวไว้ว่า
ลุศักราชเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ ทัศ มะโรงนักษัตร เดือนห้าออกใหม่ห้าค่า วันพฤหัสบดี จึง สมเด็จ
พระราชเทวีศรีจุฬาลักษณ์อัครราชมหิศีเทพยธรณีดิลกรั ตนบพิตรเป็นเจ้า ผู้เป็นบาทบริจาริ ก
การัตนชายาแด่สมเด็จมหาธรรมราชาธิราช กอปรด้วยปัญจพิธ กัลยาณีมีศีลพิริยะปรีชาดากลใจมั่น
ในพระชินศาสนา มีลูกผู้หนึ่งขึ้นเป็นพระยา ชื่อสมเด็จรามราชาธิราชบรมนารถบุตร ๐ มีพระนุชตน
หนึ่ง โสดตนชื่อศรีธรรมาโศกราช จึงประดิสถาพระมหาธาตุเจ้าในบูรพารามนี้
(จารึกวัดบูรพาราม, ด้านที่ ๑, บรรทัดที่ ๑๒)
นมัสศรีตรีรัตน นมัสดุมงคลโลดรบรมานศักราชได้เจ็ดร้อยหกสิบเอ็ด (ปี)โถะนักษัตรผัดคุณ
มาสออกเจ็ดค่าโดยฤกษ์มหุรดี แลดิถีนาทีอันโยคยโยคี สมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ์อัครราช
(มเหสี) เทพธร (ณีโล) กรัตน....................มาทปวราก็เป็น ชายาแด่สมเด็จมหาธรรมราชาธิราช
เกาปรด้วยปัญจพิธกัลยาณี มีศีลพร......................กลใจมั่นในพระชินศาสนา ท่านจึงประดิษฐาพระ
สถูปไว้ในวัดอโสการาม
(จารึกวัดอโสการาม, ด้านที่ ๑, บรรทัดที่ ๑)
ท้าวศรีจุฬาลักษณ์พระองค์นี้มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์สุโขทัย แต่ไม่ใช่ “นางนพมาศ” และ พระ
นางก็ไม่ได้ประดิษฐ์โคมลอยดอกกระมุท หากแต่พระองค์ทรงเป็นสตรีผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรง
กล้า พระองค์กัลปนาที่ดินถวายเป็นเขตพุทธาวาสจานวนมาก เช่น วัดบูรพาราม วัดอโสการาม และยังทรง
บู ร ณะและอุป ถัมภ์พระอารามอีกเป็ นจ านวนมากตามปรากฏในจารึก เช่น วัดทักษิณาราม

วัดศีล

สุทธาวาส วัดทุ่งชัย เป็นต้น
ดังนั้น หากพิจารณาในประเด็นของ “นางนพมาศ” หรือ “ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ” สามารถสรุปได้ว่า
“นางนพมาศ” ที่ทางจังหวัดสุโขทัยใช้เป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว หรือใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานลอยกระทง
ไม่ใช่บุคคลจริงทางประวัติศาสตร์ดังข้อความที่กล่าวอ้างในการประชาสัมพันธ์ แต่พระองค์จริงของ

“ท้าว

ศรีจุฬาลักษณ์” ของจังหวัดสุโขทัย คือ “สมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลักษณ์อัครราชมหิศีเทพยธรณีดิลกรัตนบ
พิตรเป็ น เจ้ า ” ผู้ ที่มิได้ป ระดิษฐ์ โ คมลอยดอกกระมุท แต่ทรงเป็นกษั ตรีย์ผู้ เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกแห่ ง
อาณาจักรสุโขทัย และเป็นผู้ที่ถูกลืมเลือนจากความรับรู้ของชาวสุโขทัย และถูกทาบทับด้วยภาพแทนของนาง
นพมาศผู้ประดิษฐ์กระทง
3.4 ความพยายามในการสถาปนาตัวตนของ “นางนพมาศ” ให้เป็นที่ยอมรับในฐานะบุคคลจริง
ทางประวัติศาสตร์
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ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวของนางนพมาศได้รับการยืนยันมานานแล้วว่าเป็นเพียงตัวละครตัวหนึ่งใน
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่พระวินิจฉัยในสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ แต่อย่างไรก็ดียังมี
ความพยายามจากหลายภาคส่วนที่จะสถาปนาเรื่องราวของนางนพมาศให้เป็นบุคคลจริงทางประวัติศาสตร์
นับตั้งแต่การพยายามสร้างความลวงนี้ให้กลายเป็นความจริงโดยสื่อกระแสหลัก โดยสุจิตต์ วงษ์เทศ
(2554: 177) ได้กล่าวไว้ว่า
เมื่อไม่นานมานี้ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ได้จัดพิมพ์หนังสือ
ออกมาเล่ ม หนึ่ ง ชื่ อ “พระราชพิ ธี ” ซึ่ ง เป็ น การรวบรวมบทความที่ อ่ า นออกเผยแพร่ ท างสถานี
วิทยุกระจายเสียง หนังสือเล่มนี้เล่าถึงพิธีสมัยสุโขทัยโดยใช้ข้อความจากหนังสือเรื่องนางนพมาศเป็น
ยืดยาว น่าสงสัยว่าผู้เขียนและผู้พิมพ์มิได้สาเหนียกในพระมติของสมเด็จฯ จึงจาเริญรอยตาม ก.ศ.ร.
กุหลาบ ที่อ้างว่าเป็นหนังสือเก่า 800 ปีเศษ อะไรไม่ร้ายเท่าที่คิดว่า นี่คือบทความออกอากาศไปทั่ว
ประเทศ และนี่คือผลงานของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าสื่อกระแสหลักของสังคมยังพยายามที่จะยืนยันและยัดเยียดวาทกรรม
ว่า “นางนพมาศ” เป็ น บุ คคลที่มีตัว ตนอยู่ จริงทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอยู่ในฐานะ “สตรีผู้ ส ร้างประเพณี ”
พยายามสร้างภาพซ้อนทับระหว่างนิยายและประวัติศาสตร์ที่มีความเสมือนจริง จนนางนพมาศกลายเป็นมายา
คติอันสมบูรณ์จนกลายเป็นความน่าเชื่อถือในที่สุด
บทความออกอากาศของคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเป็นการยืนยันที่ทรงพลัง ที่ช่วยตอกย้าชุด
ความคิดที่ถูกสร้างขึ้นมาว่า “นางนพมาศ” และ “ประเพณีลอยกระทง” มีจุดกาเนิดมาจากอาณาจักรสุโขทัย
ทาให้ชุดความคิดนี่ฝังรากลึกเข้าไปในจิตสานึกของคนสุโขทัยมาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี และคนรุ่นใหม่ที่
เกิดขึ้นหลังจากชุดวาทกรรมนี้ถูกสร้างขึ้นแล้วก็จะมีความเชื่ออย่าเหนียวแน่น ถึงการดารงอยู่ของ

“นาง

นพมาศ” ในฐานะบุคคลในประวัติศาสตร์
ในปัจจุบันพบว่ามีการสร้างองค์ประกอบทางวัฒนธรรมด้านความเชื่อเกี่ยวกับนางนพมาศเกิด ขึ้น
จานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลนางนพมาศรุ่น 1 ที่ออกโดยสถานศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย โดยมีทั้ง
รูปแบบลอยองค์ขนาดเล็ก และรูปแบบลอยองค์ขนาดใหญ่ ไปจนถึงการสร้างเป็นอนุสาวรีย์อย่างถาวร
การสร้างนางนพมาศขึ้นในรูปลักษณ์ของวัตถุมงคลเป็นการสร้างขึ้นจากคนรุ่นหลังซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่
ถูกตอกย้าด้วยวาทกรรมที่กล่าวว่านางนพมาศเป็นบุคคลจริงทางประวัติศาสตร์มานานนับ 40 ปี “ความลวง”
จึงกลายเป็น “ความจริง” ที่มีอานาจและมีอิทธิพลต่อความคิด ความเชื่อ ความศรัทธาของคนสุโ ขทัย ใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะบุคคลที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2520
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การจัด “งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ” โดยใช้ Theme ของงานเป็นเรื่องราวของงาน
ลอยกระทงในราชสานักพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยก็ดี การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อหลักก็ดี รวมไปถึงการ
สร้างวัตถุมงคลก็ดี ถือเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยตอกย้าวาทกรรมที่กล่าวว่านางนพมาศเป็นบุคคลจริงทาง
ประวัติศาสตร์ ด้วยการสร้างองค์ประกอบทางวัฒนธรรมความเชื่อให้สามารถจับต้องได้ เป็นรูปธรรม โดยมี
รูปแบบพิธีกรรมที่เป็นระเบียบขั้นตอน ทาให้ชุดความคิดนี้ครอบงาคนในสังคม ไม่ใช่เพียงแค่ชาวสุโขทัย แต่
เป็นการครอบงาคนทั้งประเทศ ให้เชื่อถึงการมีอยู่ การดารงอยู่ และการมีตัวตนของ “นางนพมาศ” ผู้ประดิษฐ์
โคมลอยดอกกระมุท และเป็นต้นกาเนิดประเพณีลอยกระทง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาพบว่า การท่องเที่ยวของเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของจังหวัดสุโขทัย มีการดึงดูด
การท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวในแหล่งมรดกโลกทางวัฒ นธรรมแหล่ งอื่น ๆ เนื่องจาก
เรื่ องราวที่ใช้ในการโปรโมทถึงความเป็ น เมื องประวัติ ศาสตร์ ของสุ โ ขทัย เป็นเรื่องราวที่เรียกว่านิย ายอิ ง
ประวัติศาสตร์ ไม่ใช่เหตุการณ์ท างประวัติ ศาสตร์ โดยมูล เหตุของเรื่องอาจเกิดจากความไม่ร อบคอบใน
การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของคณะกรรมการในขณะนั้น หรืออาจเกิดจากความจงใจสถาปนาชุด
ความคิดที่เป็นความลวงนี้ให้เป็นความจริง เพื่อทาให้เมืองสุโขทัยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เป็นเอกลักษณ์เป็น
แบบฉบับของตัวเอง
ข้ อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ไ ด้ส ถาปนาขึ้ น ใหม่นี้ ไ ด้ แ พร่ข ยายออกไปสู่ ก ารรั บรู้ และจิต ส านึ ก ของ
ประชาชนในสังคมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประชาชนที่เกิดหลังปี พ.ศ. 2520 จะได้รับการปลูกฝังชุดข้อมูลนี้มา
ตลอด ประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยจะถู ก บิ ด เบื อ นไปจากความจริ ง และถู ก ทดแทนด้ ว ยค าโกหก บุ ค คลจริ ง ทาง
ประวัติศาสตร์จะถูกลืมเลือน และแทนที่ด้วยบุคคลสถาปนาซึ่งไม่มีตัวตนจริง ชุดความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่ถูก
บิดเบือนได้รับการถ่ายทอดและผลิตซ้าด้วยวาทกรรมแห่งความลวง
แม้ว่าในทางวิชาการจะได้สรุปมาแล้วว่าชุดความคิดเรื่องนางนพมาศและงานลอยกระทงนี้ไม่ใช่ความ
จริงทางประวัติศาสตร์ แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดที่แก้ไขความเข้าใจผิดเหล่านั้น เนื่องมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คานึงถึงผลกระทบที่จ ะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโ ขทัย มากกว่าข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ ที่ถู ก
บิดเบือน
ความลวงนี้ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการศึกษาไทย เพราะข้อมูลชุดนี้ได้ถูกกาหนดลงไปใน
หลักสูตรการเรียนการสอนในรายวิชาประวัติวรรณคดี 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทาให้เยาวชนได้รับการ
ปลูกฝังชุดข้อมูลอันเป็นเท็จนี้มาโดยตลอด ถือเป็นจุดด่างพร้อยของระบบการศึกษาไทยที่ยอมรับชุดข้อมูลอัน
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เป็นเท็จนี้เข้ามาสู่ระบบการศึกษา ทั้ง ๆ ที่กรมศิลปากรได้ชี้แจงแล้วว่า “วรรณคดีเรื่องนางนพมาศนี้ น่าจะจัด
ไว้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้วยเหตุที่การกาหนดยุคสมัยของวรรณคดีนั้น ต้องพิจ ารณาจากเวลาที่แต่ง
วรรณคดีนั้นเป็นสาคัญ มิใช่กาหนดจากข้อมูลในเนื้อเรื่อง” (กรมศิลปากร, 2528: 255)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเพียงแค่ความต้องการที่จะหาเอกลักษณ์ของจังหวัดสุโขทัยเพื่อใช้ในการโปรโมท
การท่องเที่ยว ทาให้หน้าประวัติศาสตร์ไทยต้องถูกบิดเบือนด้วยข้อมูลอัน เป็นเท็จ ทั้งที่แท้จริงแล้วจังหวัดด
สุโขทัยสามารถยืนหยัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของประเทศไทยและของโลกได้แม้ปราศจากนางนพมาศ
และงานลอยกระทง เพราะเมืองสุโขทัยเป็นเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีโบราณสถานที่มีความเก่าแก่
สวยงาม รุ่มรวยด้วยอารยธรรมอันเป็นมรดกของชาติและยังเป็นมรดกความทรงจาของโลก มีคุณค่าในตัวเอง
แม้ปราศจากสตรีที่มีนามว่า “นางนพมาศ” และ “ลอยกระทง”
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาเอกลักษณ์ด้านอื่นของจังหวัดสุโขทัยเพื่อนามาพัฒนาให้เป็นจุดดึงดูดการท่องเที่ยว
ทดแทนนางนพมาศและประเพณีลอยกระทง
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บทคัดย่อ
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) ของ
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษ (Special
Event) และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ของเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีบทสรุป ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด คือ ต้องมีการศึกษาถึงปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) ในเมืองพัทยา ประกอบด้วย 4 ด้าน
คื อ ด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐาน ด้ า นนโยบายภาครั ฐ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง และด้ า น
ประชาสัมพันธ์ โดยมีการให้ความร่วมมือและการบูรณาการหลายภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน
และผู้เข้าร่วมงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
2. ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) ของเมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 1) ประโยชน์ทางด้านวิชาการในการทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันและ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) เพื่อนาไปใช้ใน
การจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2) ประโยชน์ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
เช่น หน่วยงานภาครัฐได้นาองค์ความรู้ ไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการขององค์กรให้สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้ ภาคเอกชนได้นาองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการ
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ดาเนินงานทางธุรกิจให้สอดคล้องกับการเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และเป็นแนวทางส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของภูมิภาคในการดาเนินงานทางด้านอุตสาหกรรมบริการในหลายด้าน พร้อมทั้งเป็นแนวทางการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาคตะวันออก และการเตรียมพร้อมสู่การจัดตั้งศูนย์ความเป็น
เลิศด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออก
คาสาคัญ: แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Events) พัทยา จังหวัด
ชลบุรี
Abstract
This is a study of guidelines for the development of Special Events in Pattaya city,
Chonburi Province. The objective was to study tourism potential in special events and study
guidelines for the development of special events of Pattaya city, Chonburi Province. The
summary is as follows:
1. The guidelines for tourism development in special events. The study of factors
related to special events in Pattaya city included 4 factors: infrastructure, government policies,
participation of service provider and public relations. The cooperation and integration of
public, private and participant sectors to achieve sustainable tourism development.
2. The benefits of tourism development in special events in Pattaya City in Chonburi
province are as follows: 1) the academic benefits of current situation and potential of the
tourism industry in the field of special events. 2) The benefits of relevant of organization such
as government organizations that have introduced the knowledge to develop and improve
the organization operations in line with the objective of the sustainable tourism in the
development plan. The private sector has introduced knowledge and improved business
operations with sustainable tourism. The guidelines for regional participation in the service
sector in hospitality. It is also a guideline for enhancing the participation of network partners
in the east of Thailand in preparation for the establishment of the MICE industry excellence
center in the east of Thailand.
Keywords: Guideline of tourism development, Special events, Pattaya city, Chonburi
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บทนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดให้ไวขึ้นจะต้องพัฒนาทั้งระบบ
เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้และกระจายความเจริญอย่างทั่วถึง โดยภาครัฐได้กาหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยไว้ 5 ยุทธศาสตร์ โดยยุท ธศาสตร์ที่ให้ความสาคัญอันดับแรก คือยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมการตลาด การให้ความสาคัญกับตลาดท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทาง
และใช้จ่าย
โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ อาทิ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มการประชุมสัมมนา และจัด
นิทรรศการนานาชาติ (MICE) กลุ่มแต่งงานและฮันนีมูน กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยการสร้างภาพลักษณ์โดย
ใช้อัตลักษณ์ของความเป็นไทย เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นอกจากนั้นภาครัฐโดยกระทรวง
การท่องเที่ย วและกีฬาได้ป ระกาศเขตพัฒ นาการท่องเที่ยวเพื่อนาร่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาการ
ท่องเที่ย วในพื้น ที่ที่มีเอกลั กษณ์และวิถีชีวิตท้องถิ่นที่คล้ายคลึ งกัน เช่น พัฒ นาการท่องเที่ยวชายฝั่ งทะเล
ตะวั น ออก Active Beach ประกอบด้ ว ย ชลบุ รี ระยอง จั น ทบุ รี และตราด (ส านั ก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558).
สิ่งที่สาคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว คือ การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถรายได้และสร้างความได้เปรียบให้กับ
ประเทศ ซึ่งจากเดิมรายได้ของธุรกิจการจัดงานยังเน้นการจัดงานในประเทศเป็นส่วนใหญ่ แต่ในปัจจุบันมีการ
เพิ่มขึ้นของรายได้จากการรับจัดงานในต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งนาไปสู่การจัดงานขนาดใหญ่มากขึ้น (ศูนย์วิจัยกสิกร, 2558) โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีการจัด
กิจกรรมพิเศษทางการตลาดเพื่อ ให้ป ระเทศไทยเกิดความมุ่งมั่นเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางหลักสาหรับนักท่องเที่ยว และสามารถสร้างรายได้อย่างลงตัว ทาให้เกิดการกระจายรายได้ของ
นักท่องเที่ยวไปสู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง และยังมีการเจาะกลุ่มตลาดใหม่ เพื่อเป็นการขยายฐานการตลาดที่มี
ศั ก ยภาพในการใช้ จ่ า ยเพิ่ ม มากขึ้ น ในอี ก ประการหนึ่ ง ที่ ป ระเทศไทยต้ อ งการความได้ เ ปรี ย บทั้ ง ในและ
ต่างประเทศต้องใช้การสื่อสารทางการตลาดเพื่ออยู่บนรากฐานของความเป็นไทยและนาเสนอประสบการณ์ที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแก่นักท่องเที่ยว โดยในปี 2560 มีการใช้สโลแกน “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ”
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการท่องเที่ยวจะต้องลงมือปฏิบัติด้วยมือ
ของตนเอง เพื่อเข้าใจบริบทของการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ซึ่งจากที่นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาหรือลงพื้นที่
ท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน เกิดเป็นการกระจายรายได้ รวมไปถึงการมีงานทาของคนใน
ชุมชน สร้างให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีของประเทศ โดยในประเทศไทยมีเมืองที่เป็นจุดเด่นอยู่ทุกภูมิภาค ทั้งที่เป็นเชิง
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ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่กิจกรรมพิเศษทางการตลาด ทาให้ประเทศไทยจึงมีความ
ได้เปรียบในด้านแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ เช่น กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต หัว
หิน และพัทยา ซึ่งพัทยาถือว่าเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเฉลี่ยมากกว่า 1 ล้านคนต่อเดือน และสร้าง
รายได้มากกว่าหมื่นล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว, 2560)
ด้วยเหตุผลนี้ทาให้กิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะเมืองพัทยาจึงเป็นส่วนสาคัญที่
ขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ก ารท่ องเที่ย วให้ เป็ น ไปตามเป้าหมายของประเทศ พร้อมทั้งสร้างจุดสนใจต่ อ การ
ท่องเที่ยว การเข้าร่วมการจัดงาน และการสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
และกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้งก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวมีไม่ไกลจาก
กรุงเทพฯ และมีความโดดเด่นของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและลงตัว เช่น ทะเล หาดทราย ภูเขา
แหล่งสถานบันเทิง และแหล่งวัฒนธรรม จนทาให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก หากเมืองพัทยา
ไม่ได้มีการส่งเสริมการตลาดที่แข็งแกร่งให้เป็นที่รู้จักก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาท่องเที่ยว ทั้งนี้
นอกเหนือจากการส่งเสริมการตลาดแล้วยังต้องมีการพัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ย วเพื่อให้เมืองพั ทยา
ยกระดับ การเป็ น เมืองท่องเที่ย ว และเป็ น เมืองแห่ งไมซ์ ที่ประกอบไปด้ว ยสถานที่พักที่หลากหลายระดับ
สถานที่จัดการประชุม และสถานที่จัดงานประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมากมาย รวมไปถึงศูนย์จัดแสดง
นิทรรศการหลายแห่งที่สะดวกสบาย และสามารถปรับเปลี่ ยนได้ตามความต้องการ พร้อมกันนี้ยังได้รับการ
ออกแบบโดยคานึงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลัก โดยสิ่งที่เป็นรายได้สาคัญของเมือง
พัทยา คือการท่องเที่ยวในรูปแบบของการเข้าร่วมงานกิจกรรมพิเศษทางการตลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมือง
พัทยา เช่น งานเทศกาลดนตรีพัทยา งานเทศกาลสงกรานต์พัทยา งานประเพณีกองข้าวนาเกลือ งานประเพณี
ก่อพระทรายวันไหลพัทยา งานพัทยามาราธอน มหกรรมดอกไม้ไฟนานาชาติพัทยา เดินกินถิ่นนาเกลือ เป็นต้น
ซึ่งถือว่าได้รับความสาเร็จมาโดยตลอด ประกอบกับความตั้งใจที่จะพัฒนายกระดับงานขึ้นสู่สากล
ดังนั้ น สถานการณ์ปั จ จุ บั น ที่เกี่ย วกับการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special
Event) ในเมืองพัทยา ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพทางการท่องเที่ยว และแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยวด้านกิจ กรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) ในเมืองพัทยา เพื่อ
รองรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) อย่างยั่งยืน และได้รับ
ความเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานและการเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ประเทศ และการท่องเที่ยวในด้านการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ของเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ของเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรี
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองพัทยา
1.1 ประวัติความเป็นมาของเมืองพัทยา
เมืองพัทยา (2560 : ออนไลน์) ได้กล่าวถึงเมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวเป็นจุดเริ่มต้นของ
การเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นผลมาจากการพัฒนา คือภายหลังจากที่ “ถนนสายพัทยา–นา
เกลือ” เสร็จได้ไม่นานมีนักหนังสือพิมพ์ “เพลินจิตต์“ และนักประพันธ์ชื่อดังมาเที่ยวพัทยาด้วยรถตู้ ได้เดินทาง
ไปที่หาดแห่งหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันนี้คือที่ตั้งของ “โรงแรมดุสิต รีสอร์ท” ซึ่งทุกท่านเห็นแล้วชอบและประทับใจ
มาก ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่าวนี้ช่างสวยงาม” เมื่อกลับไปได้นาเรื่องราวของหาดพัทยาเขียนลงตีพิมพ์ใน
หนังสือพิมพ์ เพลินจิตต์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ผู้คนได้รู้จักพัทยากันมากขึ้น ” หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2498
เริ่มมีทัวร์พาคนกรุงเทพฯ มาเที่ยวที่พัทยาคราวละ 30–40 คนบ้าง จนถึงปี พ.ศ.2515 ความสะดวก สบาย
ของถนนหนทาง ทาให้คนสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวโดยทางรถยนต์ และการเดินทางด้วยรถโดยสารที่สถานี
ขนส่งสายใต้ ใช้เวลาเดินทางมาถึงพัทยาในเวลาไม่นาน จนเมืองพัทยาได้ถูกนาบันทึกเรื่องราวและบรรยาย
บรรยากาศ ไปตีพิมพ์เผยแพร่ไว้ในอนุสาร อ.ส.ท.
“พัทยา…เมืองท่องเที่ยวน่าอยู่ของคนทั้งโลก” การพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ เริ่มต้นจากการ
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงให้กับเมือง คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ชาวพัทยา และความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อต้อนรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยว การที่พัทยาเป็น “เมือง
ท่องเที่ยวน่าอยู่” ซึ่งหมายความว่าพัทยาจะเป็นมากกว่า “เมืองท่องเที่ยว” แต่จะเป็นเมืองที่เมื่อมาเที่ยวครั้ง
แรกแล้วพอใจ อยากมาเที่ยวอีกและเมื่อมาเที่ยวครั้งต่อไป ก็รู้สึกว่าเมืองนี้ที่อยู่ก็ดี บ้านเมืองก็ดี ผู้คนก็ยิ้มแย้ม
แจ่มใส (Service Mind) เมื่อมาอยู่เป็นระยะเวลานานขึ้น ก็จะเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ ทาธุรกิจหรือ
ค้าขายก็สามารถทาได้ จะลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ทาโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ก็ได้ และมีการวางเป้าหมาย คือ
การทาให้เมืองพัทยาเป็น เมืองท่องเที่ยวที่เป็น 1 ใน 3 อันดับในใจของผู้ ที่คิดจะเดินทางมาท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยธรรมชาติ หาดทราย หมู่เกาะ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศูนย์กลางแห่งศิลปะ
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ประเพณีพื้นบ้านและวัฒนธรรมร่วมสมัย เมืองภาพยนตร์ ดนตรีและกีฬา รวมทั้งที่พักชั้นนาหรูหรามีระดับ
ศูนย์การประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ การบริการด้านสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมชายหาดที่
สนุกสนานปลอดภัย การท่องเที่ยวผจญภัยที่ตื่นเต้นท้าทาย เทศกาลและกิจกรรมระดับนานาชาติที่ต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี
1.2 แผนยุทธศาสตร์เมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559–2561) ที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวดังนี้
1) วิสัยทัศน์ (Vision) คือ ศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืนและน่าอยู่สาหรับ
ทุกคน
2) พันธกิจ (Mission) คือเสริมสร้างขีดความสามารถของเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค
3) วัตถุประสงค์ (Objective) คือเพื่อสร้างความพึงพอใจในด้านมาตรฐานและความปลอดภัยของ
เมือง เพื่อดึงดูดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือน และนักลงทุน เข้าสู่พื้นที่เมืองพัทยา
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของเมืองพัทยาในทุกมิติให้สามารถเป็นเมืองศูนย์กลางการพัฒนา
พื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย และเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว และการลงทุนในระดับ World class
4) เป้าประสงค์ (Goal) คือพัทยาเป็นเมืองศูนย์กลางภูมิภาคและพัทยาเป็นเมืองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากล
5) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน คือ ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาค (Innovation) โดยมี
แนวทางการพัฒนา / กลยุทธ์ ดังนี้
- เร่งรัดการพัฒนาเมืองพัทยาสู่การเป็น Smart city พร้อมกับการเป็น Low carbon society
- สร้างกิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์แปลกใหม่ หลากหลาย
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ ทั้งกีฬาทั้งทางบก ทางน้า และทางอากาศ
- เสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ เ มื อ งพั ท ยาในฐานะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สถานที่ ร องรั บ การจั ด
ประชุมสัมมนา ที่พักอาศัย ศูนย์กลางด้านการแพทย์หรือแหล่งลงทุนระดับ World class
2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event)
2.1 ความหมายของกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event)
Goldblatt (1990) ให้ความหมายคือ ช่วงเวลาพิเศษ เฉพาะที่ประกอบไปด้วยพิธีการต่างๆ ที่
จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
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Gelz (1997) ได้ให้ความหมายคือในมุมมองของผู้จัดงาน หมายถึง งานสาคัญที่จัดขึ้นเพียง
ครั้งเดียวหรือไม่ได้ถูกจัดขึ้นบ่อย ๆ ซึ่งการจัดขึ้นนั้นเป็นงานนอกเหนือไปจากกิจกรรมปกติขององค์กรหรือกลุ่ม
ผู้ จั ด งาน โอกาสในการหาความบั น เทิ ง หรื อ ประสบการณ์ ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะด้ า นสั ง คมหรื อ วั ฒ นธรรมที่
นอกเหนือไปจากกิจกรรมปกติที่ประสบได้ในชีวิตประจาวัน
Shone (2001) ได้ให้ความหมายว่างานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากวาระโอกาสพิเศษ ไม่ว่า
จะเป็นความบันเทิง ความข้องเกี่ยวด้านวัฒนธรรมหรือความเชื่อ เหตุผลเฉพาะบุคคลหรือองค์กร ซึ่งถูกจัดขั้น
นอกเหนือไปจากกิจกรรมปกติในชีวิตประจาวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความกระจ่าง เฉลิมฉลอง
สร้างความบันเทิง หรือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับกลุ่มคนต่าง ๆ
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (2557:179) ได้ให้ค วามหมายคือ งานที่จัด
ขึ้นมาด้วยจุดประสงค์พิเศษ ทั้งแบบที่จัดขึ้นเป็นประจาหรือไม่เป็นประจาก็ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
ที่หลากหลาย และมีวัตถุประสงค์พิเศษเพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่และแตกต่างของผู้เข้าร่วม
งาน
ดังนั้นสรุปได้ว่ากิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) หมายถึง งานหรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นมีวัตถุประสงค์ในการจัดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่สาหรับผู้เข้าร่วมงานและการประกอบธุรกิจ
ของผู้ประกอบการอาจจะจัดกิจกรรมเป็นประจาหรือไม่ประจาก็ได้
2.2 ประเภทและองค์ประกอบของกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event)
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (2557 : 180-184) ได้กล่าวถึงการแบ่ง
ประเภทของกิจกรรมพิเศษทางการตลาด สามารถจาแนกได้หลากหลายแบบแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับเกณฑ์
ที่เลื อกใช้ในการจ าแนกซึ่ง อาจจะเป็ น ได้ทั้ งขนาดของงาน ผู้ จัดงาน เนื้อหาของงาน ความซับซ้อน หรือ
วัตถุประสงค์ในการจัดงาน โดยการจาแนกประเภทของ Shone (2001) ได้จาแนกกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
(Special Event) แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามภาพที่ 1
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Leisure Event
(Leisure, Sport, Recreation)

Personal Event
(Wedding, Birthday,
Anniversary)

Special
Event

Cultural Event
(Coromonial, Sacred, Heritage,
Art, Folklore)

Organization Event
(Commercial, Political, Charitable, Sale)

ภาพที่ 1: ประเภทของ Special Event
ที่มา : สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. (2557 : 180-184)
2.2.1 ประเภทของกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) แบ่งเป็น 4 ประเภทดังนี้
1) กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับกีฬาและความบันเทิง (Leisure Event) คือ กิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาดที่จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแข่งขันกีฬา ความบันเทิง หรือประกอบไปด้วยกิจกรรม
สันทนาการต่าง ๆ โดยกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับกีฬาและความบันเทิงนี้ได้รวมถึงกิจกรรมพิเศษการแข่งขันกีฬา
กิจกรรมพิเศษมหกรรมพิเศษดนตรี และการแสดงดนตรี และกิจกรรมพิเศษสันทนาการเพื่อความบันเทิงอื่น ๆ
กิจกรรมพิเศษทางการตลาดประเภทนี้สามารถจัดขึ้นเพื่อวัตถุ ประสงค์ทางการค้าหรือไม่มีวัตถุประสงค์ทาง
การค้าก็ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้จัด
2) กิจกรรมพิเศษเฉพาะบุคคล (Personal Event) คือ กิจกรรมพิเศษทางการตลาดที่
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองหรือระลึกถึงวาระโอกาสที่สาคัญต่าง ๆ ในช่วงชีวิต ชุมชน หรือกลุ่มสังคมในกิจกรรม
พิ เ ศษเฉพาะบุ ค คลนั้ น ส่ ว นใหญ่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจะเป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ เจ้ า ภาพผู้ จั ด งาน เช่ น คนใน
ครอบครัว หรือกลุ่มเพื่อน ซึ่งมักเข้าร่วมงานผ่านการเชิญโดยเจ้าภาพหรือผู้จัดงาน ถึงแม้กิจกรรมพิเศษเฉพาะ
บุคคลจะเป็นการจัดงานเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของคนเพียงหนึ่ง คนหรือเพียงกลุ่มหนึ่ง แต่ขนาดของ
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งานนั้นอาจมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป ตั้งแต่งานเลี้ยงครอบครัว คล้ายวันเกิดที่จัดขึ้นสาหรับแขก 10 คนขึ้น
ไปจนถึงขนาดใหญ่
3) กิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรม (Cultural Event) คือ กิจกรรมพิเศษทางการตลาดที่
มีความเกี่ยวข้องกับพิธีกรรม วัฒนธรรม ศิลปะหรือความเชื่อทางศาสนาต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักของ
กิจกรรมพิเศษทางการตลาดประเภทนี้ มักจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองหรือเพื่อเป็นการเน้นย้าในวัฒนธรรมของกลุ่ม
คนนั้นๆ ดังนั้นการดาเนินกิจกรรมที่เป็นระเบียบแบบแผนที่ได้รับการสืบทอดปฏิบัติกันมาจึงเป็นองค์ประกอบ
ที่มีความสาคัญอย่างมากในกิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรม
4) กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับองค์กรหรือสถาบัน (Organization Event) คือ กิจกรรม
พิเศษที่เกี่ยวข้องกับ องค์กรหรื อสถาบันโดยผู้ ที่เข้าร่ว มงานคือกลุ่มคนที่เป็นสมาชิกของสถาบันหรือ อยู่ ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งสถาบันเหล่ านี้ อาจเป็นได้ทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันทหาร สถาบันทาง
การเมืององค์กรในอุตสาหกรรมหรือองค์กรบริษัทต่าง ๆ
2.2.2 องค์ ป ระกอบของกิ จ กรรมพิ เ ศษทางการตลาด (Special Event) แบ่ ง เป็ น 4
องค์ประกอบดังนี้
1) เนื้อหาและกิจกรรมหลักของกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Event Content/ Main
Activity) คือ ผลลัพธ์ที่ได้จากวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพิเศษทางการตลาดในรูปแบบที่สามารถจับต้องหรือ
รับรู้ได้ โดยผู้เข้าร่วมหรือผู้จัดงาน ทั้งนี้เนื้อหาหรือกิจกรรมหลักของกิจกรรมพิเศษทางการตลาดนี้จะมีลักษณะ
ที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมพิเศษทางการตลาดนั้นๆ
2) สถานที่จัดงาน (Venue) คือ พื้นที่ที่ถูกใช้สาหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเป็น
สถานที่สาหรับรองรับผู้เข้าร่วมงานในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษทางการตลาดนั้นๆ ซึ่งสถานที่จัดงานนี้สามารถ
เป็ น ได้ทั้งพื้ น ที่ส าธารณะหรื อสถานที่เ อกชน การเลื อกสถานที่ใ ห้ เหมาะสมกั บ งานที่ จัดว่ าสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และจานวนผู้เข้าร่วมหรือไม่
3) เจ้าภาพและผู้จัดงาน (Host and Organizer of Special Event) คือ บุคคลที่ริเริ่ม
หรือมีความประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดขึ้นตามความต้องหารหรือวัตถุประสงค์ของเจ้าภาพ
โดยทั้งเจ้าภาพผู้จัดงานกิจกรรมพิเศษทางการตลาดอาจจะเป็นไปได้ทั้งบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร
4) ผู้เข้าร่วม (Event Participant) คือ ผู้เข้าร่วมงานหรือบุคคลที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วม
กิจกรรมพิเศษทางการตลาด ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
โดยผู้เข้าร่วมงานเหล่านื้คือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ริเริ่มหรือจัดกิจกรรมพิเศษต้องการให้เข้าร่วมงาน
ทั้งยังเป็นเหตุผลที่ทาให้เกิดการจัดกิจกรรมพิเศษนั้น ๆ ขึ้น
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3. ศักยภาพการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) ของเมืองพัทยา
สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. (2560, ออนไลน์) ได้กล่าวถึงเมืองพัทยาว่าเป็น
เมืองรีสอร์ทตากอากาศชายทะเลสาหรับการติดต่อธุรกิจและท่องเที่ยว พัทยาเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยหาดทราย
สายลม แสงแดด พร้อมความบันเทิงยามค่าคืน โดยเมืองแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี โดยตั้งอยู่ห่าง
จากสนามบินสุวรรณภูมิ 90 นาที ทางรถยนต์ เมืองแห่งนี้เหมาะสาหรับการพักผ่อน และด้วยความเป็นกันเอง
ของคนท้องถิ่น ทาให้เมืองแห่งนี้พร้อมให้บริการการจัดงานอีเวนต์ธุรกิจชั้นนามากมาย พัทยาเป็นอีกหนึ่งเมือง
ที่ได้ชื่อว่าเป็น "เมืองแห่งไมซ์" และยังได้รับการออกแบบโดยคานึงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
เป็นหลัก
สาหรับการจัดงานอิเว็นตส์ธุรกิจครบวงจร ผู้จัดงานจากต่างประเทศสามารถใช้ประโยชน์ได้ใน
ราคาที่คุ้มค่าบนทาเลสาคัญที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก และศูนย์การประชุมและ
แสดงสินค้าพัทยา (PEACH) ซึ่งมีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า 6,500 ตร.ม. ในปัจจุบันพัทยากลายเป็นเมืองแห่งไมซ์
ชั้นนาของประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการจัดแพ็คเกจพิเศษสาหรับแขกต่างชาติ และงานอี
เวนต์ที่สาคัญหลากหลายงาน เช่น Asia-Pacific Advertising Festival งานมันนี่เอ็กซ์โปที่จัดโดยนิตยสาร
Money & Banking และการประชุมระดับโลกเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น ด้วยสิ่งอานวยความสะดวก
ที่ได้รับรางวัลการันตี โอกาสที่ไม่สิ้นสุดในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการบริการแบบไทย เป็นเพียง
เหตุผลบางส่วนที่ผู้จัดงานนิยมเลือกพัทยาเป็นจุดหมายหลักสาหรับการติดต่อธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อความ
เพลิดเพลิน และการจัดงานอิเว็นตส์ธุรกิจที่ประสบความสาเร็จด้วยดีและเป็นที่จดจา
ศุภวรรณ ตีระรัตน์. (2560: ออนไลน์) ได้นาเสนอเนื้อหาการบรรยายในกิจกรรมส่งเสริ มและ
เผยแพร่ ภ าพลักษณ์ของประเทศไทย (International Media Familiarization Trip (IMFT2017) ในหั ว ข้อ
ปลายทางด้านไมซ์ชั้นนาของไทย ได้แก่ พัทยา หัวหิน และกรุงเทพฯ การนาเสนอจุดแข็งในด้านต่าง ๆ เช่น
พัทยา เมืองแห่งธุรกิจและการพักผ่อน ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตจากปัจจัยสาคัญ ได้แก่ โครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พื้นที่ยุทธศาสตร์การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีการคาดการณ์
เม็ดเงินลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวสูงถึง 1.505 ล้านล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมีการ
พัฒนาโครงการระดับใหญ่หลายโครงการ เช่น การยกระดับสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือแหลมฉบัง โครงการ
พัฒนารถไฟความเร็วสูง โครงการพัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการจูงใจนัก
ลงทุนด้วยมาตรการทางภาษี เพื่อส่งเสริมให้ อีอีซี เป็นฐานของ 10 อุตสาหกรรมแห่งอนาคตตามเป้าหมายไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อพัทยาในการเป็นจุดหมายของนักธุรกิจและนักเดินทางกลุ่มไมซ์
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ผนวกกั บ ความพร้ อ มในด้ า นสิ่ งอ านวยความสะดวกที่ พั ท ยามีร องรับ อยู่ แล้ ว เช่ น ศู น ย์ แ สดง
นิทรรศการ สถานที่จัดงานประชุมสัมมนาที่มีให้เลือกหลากหลาย โรงแรมห้องพักหลายระดับ แหล่งท่องเที่ยว
ชายทะเลอันเป็นที่นิยม และแหล่งกิจกรรมผ่อนคลายสาหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยโครงการที่เกิ ดขึ้นใหม่ใน
พัทยา เช่น ศูนย์การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติแห่งใหม่ที่สวนนงนุช พร้อมหอประชุมขนาดใหญ่
รองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เป็นจานวนมาก คานโชว์ (KANN Show) ซึ่งเป็นการแสดงไลฟ์โชว์โดยประยุกต์
เรื่องราวจากวรรณคดีไทย และเฮลท์แลนด์ สปา พัทยา (Health Land Spa Pattaya) ซึ่งเป็นหนึ่งในด้านการ
นวดและสปาในระดับภูมิภาค
รุ่งรดิศ เมืองลือ (2560 : 48) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวชายฝั่ ง ทะเล
ตะวันออกอย่างยั่งยืนในจังหวัดชลบุรี ได้วิเคราะห์จุดแข็งของจังหวัดชลบุรี มีดังนี้
1. ชลบุรีมีที่ตั้งเหมาะสมเป็นประตูเชื่อมโยงสู่ภาคตะวันออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินอู่
ตะเภา มีโครงข่ายถนนเชื่อมโยง และอยู่บนโครงการเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง
2. ชลบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่น มีภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวยงามและมีความหลายหลายทาง
ชีวภาพ
3. มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สาคัญ
4. เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจบริการรวมทั้งมีที่พักโรงแรมขนาดใหญ่เหมาะแก่การจัดประชุม สัมมนา
และการให้บริการนักท่องเที่ยว
5. มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายที่มีชื่อเสียงระดับโลก (World Class Destination)
6. มีผลิตผลทางการเกษตรและมีการแปรรูปเป็น OTOP ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่า
สุ ช าติ เชีย งฉิน และคณะ (2560 : 384) ได้กล่ าวถึง ศั กยภาพด้ านการท่ อ งเที่ ยวเมื อ งพั ท ยามี
รายละเอียดดังนี้
1. พัทยาเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านแหล่งท่องเที่ยวสาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและเป็น ที่
รู้จักของคนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พัทยาเป็ น เมื อ งที่มี ความพร้ อ มด้า นการท่ องเที่ยวในทุ ก รูป แบบ ทั้งด้านการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ธรรมชาติ แหล่งบันเทิง การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การประชุม สัมมนา
เจรจาการค้า โดยเฉพาะด้านธรรมชาติซึ่งพัทยามีแนวหาดที่ยาว มีเกาะล้านที่มีหาดทรายสวยงาม
3. ในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเที่ยวของเมืองพัทยามีค่าใช้จ่ายที่ต่ากว่าเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ
ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น ทั้ ง ในด้ า นอาหาร ที่ พั ก สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วและการเดิ น ทางมาเมื อ งพั ท ยามี ค วาม
สะดวกสบายอยู่ใกล้กรุงเทพฯ
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4. เมืองพัทยามีโรงแรม ที่พักพร้อมและสามารถรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบการประชุม สัมมนา
เจรจาธุรกิจการค้าทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
5. เมืองพัทยามีศักยภาพสามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ดังนั้นศักยภาพการท่องเที่ยวของเมืองพั ทยาจึงมีองค์ประกอบหลายสิ่งที่ทาให้เกิดการท่องเที่ยว
แบบยั่งยืนด้วยเช่นเดียวกัน การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาซึ่งมีพื้นที่หลากหลายในการท่องเที่ยว เช่น ทะเล
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน กิจกรรมทางน้า และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ที่เป็นการดึงเม็ดเงินทาง
ธุรกิจการท่องเที่ยวได้ดีเช่นเดียวกัน เช่น กิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) ในเมืองพัทยามีความ
หลากหลายกิจกรรม โดยมีรายละเอียดกิจกรรมพิเศษดังนี้
1. กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับกีฬาและความบันเทิง (Leisure Event) ประกอบด้วยกิจกรรมพิเศษ
ดังนี้ การแข่งขันว่ายน้าพัทยาโอเพ่น (Pattaya Swimming Open) งานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา (Pattaya
Music Festival) การแข่ ง ขั น เข็ น เตี ย งเมื อ งพั ท ยา (Pattaya Bed Race) การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลพั ท ยาคั พ
(Pattaya Football Cup) การแข่ ง ขั น กี ฬ าวู ซู ชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง ประเทศไทย (Pattaya Wushu Thailand
Championship) การแข่งขันสุดยอดเรือใบนานาชาติ (Top of The Gulf Regatta) งานมหกรรมมหัศจรรย์
อาหารทะเลพัทยา (Amazing Pattaya Seafood Festival) การแข่งขันฟุตซอลพัทยาคัพ (Pattaya Futsal
Cup) การแข่งขันไตรกีฬาเมืองพัทยา (Pattaya Triathion) มหกรรมแอร์ชีแลนด์ไทยแลนด์โอเพ่น (Air Sea
Land Thailand Open) การแข่งขันเดิน-วิ่งบนชายหาดพัทยา (Fun-Run on Pattaya Beach) กิจกรรมเที่ยว
พั ท ยาพาปั่ น รอบเมื อ ง (Nation Bike Thailand-Share The Road @ Pattaya City) การแข่ ง ขั น พั ท ยา
มาราธอน (Pattaya Maranthon) การแข่งขันเซปักตะกร้อพัทยาคัพ (Sepak Takraw Pattaya Cup) เทศกาล
พลุนานาชาติ (Pattaya International Fireworks Festival) การแข่งขันฟุตบอลชายหาดนานาชาติ (Pattaya
International Beach Foodball) การแข่งขันเจ็ตสกีโลก ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รั ช กาลที่ 9 (Jet Ski King’s Cup-RAMA IX World Cup Grand Prix) การแข่งขันจักรยานเสื อภูเขาครอส
คันทรีเมืองพัทยา (Pattaya Mountain Bike Challenge) การแข่งขันวินด์เชิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทย สนามที่
2 (Thailand Windsurfing Championships & Pattaya International Windsurfing Cup (Race 2) สุ ด
ยอดมวยไทยรวมน้าใจ (Ultimate Muay Thai Ruam Num Jai) การแข่งขัน Air Race One (Air Race One)
งานเทศกาลพัทยาเคาท์ดาวน์ (Pattaya Countdown) ฯลฯ
2. กิจกรรมพิเศษเฉพาะบุคคล (Personal Event) ประกอบด้วยกิจกรรมพิเศษดังนี้ งานเฉลิ ม
ฉลองวันนักบุญแพททริค (St.Patrick’s Day Parade Pattaya) พิธีทาบุญ 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช (Ordaining for The King RAMA IX) วันสมเด็จพระเจ้าตาก
สินมหาราช (His Majesty King Taksin Maharat Thonburi Dynasty Day) ฯลฯ
3. กิจกรรมพิเศษด้านวัฒนธรรม (Cultural Event) ประกอบด้วยกิจกรรมพิเศษดังนี้ งานเดินกิน
ถิ่นนาเกลือ (Naklua Old Market) โครงการลานวัฒนธรรมพัทยา (Pattaya Culture Ground Project) งาน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (Worship Buddha’s relics) งานประเพณีวันไหลนา
เกลือ (Wan Lai Naklua Festival) งานประเพณีวันไหลพัท ยา (Wan Lai Pattaya Festival) งานประเพณี
กองข้างเมืองพัทยา (Kong-Know Pattaya Festival) งานเดิน-วิ่งวิสาขะ พุทธบูชาถือศีล 5 ลดละอบายมุข
งานมหากุ ศ ล อิ่ ม บุ ญ อิ่ ม ใจ เทศกาลกิ จ เจ เมื อ งพั ท ยา (Pattaya Vegetarian Festival) งานนิ ท รรศการ
ประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่อง และเหรียญคณาจารย์ (Buddha Amulet Preservation Show)
งานประเพณีลอยกระทงพัทยา (Loy Krathong Pattaya Festival) ฯลฯ
4. กิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวกับ องค์กรหรือสถาบัน (Organization Event) ประกอบด้ว ยกิจ กรรม
พิเศษดังนี้ มหกรรมงานแสดงอาหารและเครื่องดื่มคนโรงแรมเมือ งพัทยา “พัทยา แฟร์ บาร์เทนเดอร์ โอเพ่น”
Pattaya Food & Hoteliers Expo (Pattaya Flair Bartender Championship Thailand Open) มหกรรม
การแข่งขันสุดยอดฝีมือนักให้บริการงานโรงแรมเมืองพัทยา (Pattaya Hospitality Challenge) วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 (HM Queen
Sirikit’s Birthday in The King RAMA IX) การเดินพาเหรดทางบกในมหกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ
(The Parade ground in the International boat Exhibition Parade) มหกรรมแอร์ซีแลนด์ไทยแลนด์โอ
เพ่น (Air Sea Land Thailand Open) ฯลฯ
กล่าวโดยสรุปการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) ของเมืองพัทยา
มีศักยภาพการจัดงานพร้อมทั้งสิ่งอานวยความสะดวก สถานที่ ผู้จัดงานที่มีความพร้อมในการจัดงานค่อนข้าง
สูงโดยเปรียบเทียบกิจกรรมพิเศษทางการตลาดที่ผ่านมาในปี 2559 และโดยในปี 2560 มีแนวโน้มในการจัด
งานกิจกรรมพิเศษที่มีจานวนสูงขึ้น
บทสรุป
1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) ของ
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) ของเมือง
พัทยา เพื่อให้เกิดการดาเนินกิจกรรมพิเศษทางการตลาดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ที่
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เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด ต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานกิจกรรม
พิเศษทางการตลาด (Special Event) ในเมืองพัทยา ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย สิ่งอานวยความสะดวก ความสะดวกความสบายใน
การเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วหรื อ การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมพิ เ ศษ มี ส ถานที่ ร องรั บ ผู้ ที่ เ ข้ า ร่ ว มงานอย่ า งเพี ย งพอ
เหมาะสม และเกิดความประทับใจในการจัดสถานที่ และทรัพยากรบุคคลที่เป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานก็เป็นสิ่งสาคัญด้วยเช่นเดียวกัน
ส่วนที่ 2 ด้านนโยบายภาครัฐประกอบด้วย การศึกษาถึงนโยบายของภาครัฐ นโยบายของการ
ท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านนี้ อีกทั้งยังมีแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้องเหมาะสมก็จ ะนามาซึ่งการท่องเที่ย วอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีห น่ว ยงานภาครัฐ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สานักงานพัทยา สานักงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาเมืองพัทยา องค์ การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.3)
ส่วนที่ 3 ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น 1) ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) 2) หน่วยงานและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) และ 3) ผู้จัดงาน เจ้าภาพการจัดงาน
หรือเจ้าของงานการประชุมสัมมนา งานแสดงสินค้า นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
ส่วนที่ 4 ด้านประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยการมีช่องทางในการประชาสัมพันธ์ห รือการเข้า ถึง
ข้อมูลที่มีความหลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไซต์การท่องเที่ยว เว็บไซต์ของเมืองพัทยา และ
การนาเสนอภาพถ่ายการเข้าร่วมงานต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ยังส่งผลดีกับการประชาสัมพันธ์ทาให้ผู้อื่นรู้จัก
และมีความต้องการในการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นแนวทางการพัฒ นาการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษ (Special Event) ในเมืองพัทยา
จังหวัดชลบุรีอย่างยั่งยืนจึงต้องมีการศึกษาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
(Special Event) ในเมืองพัทยา ประกอบด้วย 4 ส่วน ประกอบด้วยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านนโยบายภาครัฐ
ด้านการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และด้านประชาสัมพันธ์ โดยมีการให้ความร่วมมือและการบูรณาการ
หลายภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และผู้เข้าร่วมงาน เพื่อให้เกิดการพัฒ นาที่ยั่งยืน อย่ าง
ต่อเนื่อง
2. ประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ ยวด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special Event) ของ
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
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2.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ
1) ได้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด (Special Event) ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
2) ได้ทราบถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
(Special Event) เพื่อนาไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรม
พิเศษทางการตลาด (Special Event) ในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
2.2 ประโยชน์ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1) หน่วยงานภาครัฐที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษ
ทางการตลาด (Special Event) ได้นาองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการขององค์กรให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนได้
2) ภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านกิจกรรมพิเศษทาง
การตลาด (Special Event) ได้นาองค์ความรู้ไปพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานทางธุรกิจให้สอดคล้องกับ
การเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
3) เป็นแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภูมิภาคในการดาเนินงานทางด้านอุตสาหกรรม
บริการในหลายด้าน พร้อมทั้งเป็นแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในภาคตะวันออก
และการเตรียมพร้อมสู่การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคตะวันออก
4) ทาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อนาไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านกิจกรรมพิเศษทางการตลาด (Special
Event) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืน
เอกสารอ้างอิง
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โมเดลความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย
Relationship Model Factors Affecting Management Success in
Private Higher Education Administrators in Thailand
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1, 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

E-mail address: srwrnr@gmail.com
บทคัดย่อ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 2) สร้างโมเดลความสั มพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ระดับอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย และ 3) ตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 43 สถาบัน รวม 291 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าสถิติพื้นฐาน แบบจาลองความสัมพันธ์เชิงเส้นและการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของผู้บริหาร ระดับอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
ประกอบด้วย 9 ปัจจัย 1) ภาวะผู้นา 2) วิสัยทัศน์ 3) ภาวะทางอารมณ์ 4) การพัฒนาตัวเอง 5)
ทักษะการบริหาร 6) การติดต่อสื่อสาร 7) การสั่งการ/ควบคุม 8) การเปลี่ยนแปลง และ 9) การบริหาร
การศึกษา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเส้นและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้แก่ ความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร ระดับอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศ
ไทย ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านทักษะการบริหารและปัจจัยด้านติดต่อสื่อสารมากที่สุด รองลงมาเป็นปัจจัย
ด้านการบริหารการศึกษา ปัจจัยด้านภาวะทางอารมณ์ ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ ปัจจัยด้านการสั่งการ/ควบคุม
ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านการพัฒนาตนเอง และที่น้อยที่สุดคือ ปัจจัย ด้านภาวะผู้นา การ
ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลประจักษ์ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์มีความสอดคล้องของ
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โมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 𝑁2 = 780.958, df = 720, p =
0.057, RMSEA = 0.018, GFI = 0.895, CFI = 0.993, CMIN/DF = 1.085
คาสาคัญ: ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ, โมเดลความสัมพันธ์, ผู้บริหารสถาบันการศึกษา, สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
Abstract
The purposes of this research 1) to study factors affecting management success
in private higher education administrators in Thailand 2) modeling the relationship of
factors affecting management success in private higher education administrators in
Thailand. And 3) to inspect the relevance with empirical data. This research used
quantitative research, the samples composed of 291 administrators from 43 universities of
private higher education administrators in Thailand. The instruments used in the research
were questionnaires. This data was analyzed by frequency and descriptive statistic using
computer program and the data analysis used the linear structural relationship model and the
confirmatory factor analysis. The research finding, the factors affecting success of private
higher education administrators in Thailand consisted of 9 factors: 1) Leadership 2) Vision 3)
Emotional Intelligence 4)

Self-Improvement 5) Management Skills 6) Communication 7)

Command/Control 8) Change and 9) Educational Administration. The structural relationship
of factors affecting managerial success of private higher education administrators in Thailand
were influenced by Management Skills and Communication at higher level, followed by
Management Education, Emotional, Vision, Command/Control, Change, Self-Improvement
and Leadership at less level. The inspection on relevance of model and empirical data indicated
that the model relationship relevance with empirical data. Considers from related statistics were
as follows: 𝑁2 = 780.958, df = 720, p = 0.057, RMSEA = 0.018, GFI = 0.895, CFI =
0.993, CMIN/DF = 1.085
Keywords: Managerial Success, Relationship Model, Administrators, Private Higher Education
Institutions
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บทนา
ศั ก ยภาพของสถาบั น ศึ ก ษาเอกชน ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากระบบการเมื อ ง เทคโนโลยี หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงทางความรู้ ทางสังคม ตลอดจนภาวะผู้นาของผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงไป จนทาให้ผู้บริห าร
ประสบกับความล้มเหลวหรือประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน นั่นขึ้นกับปัจจัยหลายประการที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
มีการจัดระบบการบริหารภายในองค์กรให้ง่ายขึ้น มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและมี การแสวงหาโอกาส
แนวทางใหม่ๆ เพื่อให้องค์กรอยู่รอดในสถานการณ์ที่มีการแข่งขันที่สูง การพัฒนาคนจึงเป็นสิ่งสาคัญเพราะ
คนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะชี้ถึงผลความสาเร็จ ของการพัฒนาในทุกๆ ด้าน องค์กรที่ประสบความสาเร็จ ของ
ประเทศหรือในระดับโลก ล้วนมีการพัฒนาบุคลากรภายในองค์ กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (Smith.
1964) สามารถเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ อย่างที่
ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร ปัจจัยที่ทาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่นาไปสู่ผลลัพธ์ของ
งานและองค์กร เปรี ยบเสมือนเป็นปัจจัยนาเข้า (Input) ที่ก่อให้เกิดกระบวนการของพฤติกรรม (Process)
นาไปสู่ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ขององค์กร (Outcome) หรือผลสาเร็จของการปฏิบัติงาน (Spencer,
L.M., and Spencer, S.M. 1993) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานจึงมีความสัมพั นธ์อย่างยิ่ง
กับ ผลการปฏิบั ติงาน ทั้งนี้ ส มรรถนะเป็ น ปัจจั ยส าคัญ และเป็น กุญ แจในการบริห ารทรั พยากรบุค คลให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นภาพการบริหารงานบุคคลในลักษณะภาพรวม
และเชื่อมโยงสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรได้ (อรุณี วิทยะสิรินันท์. 2556-2557) จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่า
จากสภาวะการแข่งขันด้านการศึกษาที่รุนแรงในปัจจุบัน จากสถานการณ์สถาบันการศึกษาภาครัฐฯ ออก
นอกระบบ การส่งเสริมด้านอาชีวศึกษาของรัฐบาล คสช. สถาบันการศึกษาเอกชนเปิดเพิ่มปริมาณมากขึ้น
และสถาบั น การศึ ก ษาต่ า งประเทศที่ เ ข้ า มาเปิ ด ด าเนิ น การในประเทศไทย สถานบั น การศึ ก ษาเอกชน
ระดับอุดมศึกษา จึงต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการบริห ารจัดการเพื่อให้ส ถาบันการศึกษามีคุ ณภาพ
สามารถแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาโมเดลความสัมพันธ์ ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร ระดับอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร ระดับอุดมศึกษาเอกชน ใน
ประเทศไทย
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2. เพื่ อ สร้ า งโมเดลความสั ม พั น ธ์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห าร
ระดับอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย
3. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
การบริหารการศึกษาเป็นการควบคุมและการจัดการทุกๆ ด้านในการบริหารสถานศึกษา รวมถึง
กิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับครูนักเรียนบุคลากรอื่นๆ ในสถานศึกษาโดยมุ่งให้บรรลุจุดหมายปลายทางของ
การศึกษาที่ตั้ งไว้ (Good & Carter. 1973) หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ที่กลุ่มบุคคลร่วมกันดาเนินการเพื่อ
พัฒนาเด็กเยาวชนและประชาชนหรือสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้านด้วยกระบวนการต่างๆ ทั้งที่เป็นระเบียบ
แบบแผนและไม่เป็นระเบียบแบบแผน (Hughes, L. 1989) Knezevich (1984) ได้ให้ความสาคัญในการ
บริหารสถานศึกษาไว้ 17 บทบาท คือ 1) เป็นผู้กาหนดทิศทางการปฏิบัติงาน 2) เป็นผู้กระตุ้นความเป็น
ผู้ น า 3) เป็ น ผู้ ว างแผน 4) เป็ น ผู้ ตัดสิ น ใจ 5) เป็นผู้ จัดองค์การ 6) เป็นผู้ เปลี่ ยนแปลง 7) เป็นผู้
ประสานงาน 8) เป็นผู้สื่อสาร 9) เป็นผู้แก้ความขัดแย้ง 10) เป็นผู้แก้ปัญหา 11) เป็นผู้จัดระบบ 12)
เป็นผู้บริหารการเรียนการสอน 13) เป็นผู้บริหารบุคคล 14) เป็นผู้บริหารทรัพยากร 15) เป็นผู้ประเมินผล
16) เป็นนักประชาสัมพันธ์ 17) เป็นประธานในพิธีการ สมรรถนะจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จ
ในการบริหารงานของผู้บริหาร จิตรา ปราชนุวัฒน์ (2549); ชูชัย สมิทธิไกร (2550); ดนัย เทียนพุฒ
(2550); เทื้อน ทองแก้ว (2550); ปราชญา กล้าผจัญ (2550); David McClelland (1973); Spencer,
L.M., & Spencer, S.M. (1993); Dale and Hes (1995); Rylatt and Lohan (1997); Dubois
(2000); กล่าวในภาพรวมของสมรรถนะว่า เป็นความสามารถที่มีอยู่ในตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็น ทักษะ ความรู้
ความสามารถ ความชานาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะที่เหมาะสมของบุคคลที่จะกาหนดพฤติกรรมของ
บุคคล เพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การและทาให้ไปสู่ผลลัพธ์ที่
ต้ อ งการจนประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ท ฤษฎี
แนวความคิดและงานวิจัย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ กรอบแนวความคิดการวิจัยของปัจจัยที่เกี่ยวข้อ งกับ
ความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้นา ด้านวิสัยทัศน์ ด้านภาวะทาง
อารมณ์ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านทักษะการบริหาร ด้านติดต่อสื่อสาร ด้านการสั่งการ/ควบคุม ด้านการ
เปลี่ยนแปลง และด้านบริหารการศึกษา โดยมีทฤษฎีและแนวความคิดที่นามาเป็นกรอบแนวความคิดได้แก่
ทฤษฎีของ Henri Fayol (1499); Luther Gulick, L. Urwick (1937); อภิชาต เมฆบังวัน (2555);
เพียรพันธ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552); วริศราภรณ์ น้อยใจมั่น โสพิศ เทศสลุด อุบลรักษ์ สุริยะคาวงศ์
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(2552); วีรยุทธ์ ชาตะกาญจน์ (2552); วิเชียร วิทยอุดม (2551); วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ (2551); ปิยะพร
เมืองใจ วันเพ็ญ รัตนพันธ์ ไอยลดา เรืองสมบูรณ์ (2549); อธิคม ตระกูลชวลิต (2545) ส่วนของตัวแปร
ความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร ผู้วิจัยได้นาทฤษฎีของ Senge (1997); อภิชาต เมฆบังวัน
(2555); วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน (2554); วริศราภรณ์ น้อยใจมั่น โสพิศ เทศสลุด อุบลรักษ์ สุริยะคาวงศ์
(2552); สิร์รานี วสุภัทร (2551) มาวิเคราะห์และสังเคราะห์สรุปเป็นกรอบแนวความคิดของความสาเร็จใน
การบริหารงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย สถานศึกษามีความเข้มแข็งภายใต้บริหารงานของผู้บริหาร ได้รับ
การยอมรั บ ในมาตรฐานและคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาจากหน่ ว ยงานภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล บุคลากรมีความรั กและผู กพันต่อสถานศึกษา บุคลากรมีความเชื่อมั่นในและศรัทธาใน
สถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษามีการพัฒนาให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.

ภาพที่ 1: กรอบแนวความคิด โมเดลความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดย
มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารระดับอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย จานวน 43 สถาบัน รวม 291 คน จากประชากรจานวน 1,075 คน ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 % ใช้วิธีการคานวณตามสูตรของ Taro Yamane (Yamane. 1967) ทาการสังเคราะห์ข้ อมูลที่ได้มา
จากแบบสอบถามเพื่อน ามาหาความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่ งผลต่อความส าเร็จในการบริห ารงานของ
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ผู้บริหาร โดยวิเคราะห์ด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Coefficient)
(สายชล สินสมบูรณ์ทอง. 2553) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมในการนาข้อมูลไปจัดทาโมเดล
ท าการตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดลความสั ม พั น ธ์ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ในการ
บริหารงานของผู้บริหาร ระดับอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยทาการวิเคราะห์
องค์ ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น (Confirmatory Factor Analysis) เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้ อ งของโมเดล
ความสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรม AMOS
ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในตาแหน่งผู้อานวยการ จานวน 76 คน รองลงมาอยู่ในตาแหน่ง
คณบดี จานวน 59 คน ตาแหน่งรองอธิการบดี จานวน 57 คน ตาแหน่งหัวภาควิชา จานวน 45 คน
ตาแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี จานวน 31 คน และตาแหน่งอธิการบดี จานวน 5 คน ตามลาดับ ส่วนการ
สร้างโมเดลความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร ระดับอุดมศึกษาเอกชน
ในประเทศไทยโดยการวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงประจักษ์นั้น ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ประกอบด้วย 9 ปัจจัย ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านภาวะผู้นา (Led) มีตัวแปรสังเกตได้ จานวน 13
ตัวแปร ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์ (a1) มีความเมตตากับบุคลากรในองค์การ (a2) มีบุคลิกดี น่าเชื่อถือ (a3)
มีความหนักแน่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (a4) มีวิจารณญาณในการทางาน (a5) เป็นคนดีทั้งด้านการงานและ
ชีวิตประจาวัน (a6) วางตัวเป็นกลางไม่ทาเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือคนอื่นๆ (a7) มีภาวะเป็นผู้นา (a8)
พร้อมสู้เพื่อผู้ร่วมงาน (a9) ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่นและยินยอมให้ผู้อื่นกระทาในสิ่งใหม่ (a10) ให้
ความร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน (a11) ยอมรับความผิดพลาดและปรับปรุงแก้ไข (a12) ใช้หลัก
เหตุผลในการบริหารงาน (a13) 2. ปัจจัยด้านวิสัยทัศน์ (Vis) มีตัวแปรสังเกตได้ จานวน 11 ตัวแปร
ได้แก่ มีความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์และปฏิบัติการ (b1) สามารถกาหนดวิสัยทัศน์และพันธ
กิจในการเรียนรู้ของนิสิต (b2) มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัยและสร้างสรรค์ในการนาไปบริหารงาน (b3) ผลักดัน
บุคลากรในสถานศึกษาให้คิดสิ่งใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการทากรอบวิสัยทัศน์ (b4) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ใน
หลายๆ สื่อเพื่อให้บุคลากรรับทราบ (b5) นาวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง (b6) มีการประเมิน
วิสัยทัศน์ และนามาพัฒนาแก้ไขวิสัยทัศน์อย่างเป็นระบบ (b7) สามารถจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันและนาไปปฏิบัติได้ (b8) เปิดวิสัยทัศน์กว้างต่อโลก เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทุกระบบ (b9) มี
ความคิดสร้ างสรรค์เพื่อพัฒ นางาน (b10) มีจินตนาการล้าเลิศ (b11) 3. ปัจจัยด้านภาวะทางอารมณ์
(Emo) มีตัวแปรสังเกตได้ จานวน 8 ตัวแปร ได้แก่ เปิดใจกว้างให้เกียรติกับบุคลากร (c1) มีกัลยาณมิตร
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ที่ดี (c2) ตระหนักถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว (c3) ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง (c4) ควบคุมสติ
และทัศนคติได้ ยามสภาวการณ์ตึงเครียด (c5) ไม่สร้างแรงกดดันให้กับบุคลากรที่มีความคิดต่าง (c6) มีวุฒิ
ภาวะด้านอารมณ์ ไม่โกรธหรือหงุดหงิดง่าย (c7) อดทนต่อปัญหาและแก้ปัญหาอย่างใจเย็น (c8) 4. ปัจจัย
ด้านการพัฒนาตนเอง (Dev) มีตัวแปรสังเกตได้ จานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ สามารถพัฒนาการใช้ภาษา
ต่างๆ เพื่อการทางาน (d1) สามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของตนเองและผู้อื่น (d2) จัดให้
สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม (d3) มีการสารวจและประเมินตนเองโดยใช้
เครื่องมือเช่นแบบสารวจ (d4) 5. ปัจจัยด้านทักษะการบริหาร (Ski) มีตัวแปรสังเกตได้ จานวน 11 ตัว
แปร ได้แก่ มีทักษะในการสรรหาหรือจัดหาผู้ปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมกับหน้ าที่การงาน (e1) มีความรู้
ทักษะประสบการณ์หลักการบริหารงานมาใช้พัฒนาสถานศึกษา (e2) สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าในสิ่ งที่
สถานศึกษาจาเป็น เพื่อให้สังคมยอมรับในอนาคต (e3) สามารถวางแผนและกาหนดนโยบายที่ดีสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ (e4) สามารถวางแผนเพื่อให้การปฏิบัติ งานเป็นทีม (e5) สามารถบริหารจัดการให้เป็นที่
ยอมรับและพึงพอใจต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง (e6) มีการวินิจฉัยที่ดี เข้าใจปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อสถานศึกษา (e7) มีความรู้เท่าทันในสถานการณ์ก่อนตัดสินในเพื่อลดความเสี่ยงและข้อขัดแย้ง (e8)
เข้าใจปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว (e9) เรียนรู้จากความผิดพลาด (e10) ใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารสถานศึกษา (e11) 6. ปัจจัยด้านติดต่อสื่อสาร (Con) มีตัวแปรสังเกตได้ จานวน 13 ตัว
แปร ได้แก่ สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนงานของสถานศึกษาให้ แก่บุคลากรเป็นอย่างดี (f1) มีการ
สื่อสารให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (f2) สามารถสื่อสาร
ให้บุคลากรรับรู้กฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ของสถานศึกษาเป็นอย่างดี (f3) มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้เรียน
ศิษย์เก่า บุคลากร อย่างทั่วถึง (f4) เสริมสร้างกาลังใจแก่บุคลากรด้วยวิธีที่ทุกคนยอมรับ (f5) มีการร่วมมือ
และประสานงานกับบุคคลภายในสถานศึกษาได้ดี (f6) สามารถจูงใจให้คนร่วมกันทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
(f7) สามารถจูงใจให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมทางานเพื่อบรรลุเป้าหมาย (f8) มีทักษะในการฟังที่ดี (f9) มี
ความสามารถในการสื่อสารการโน้มน้าวเป็นนักพูดที่ดี (f10) สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารที่ดี (f11)
สามารถใช้คาพูดสื่อสารสร้างบรรยากาศความร่วมมือ (f12) มีการสื่อสารที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ดี
(f13) 7. ปัจจัยด้านการสั่งการ/ควบคุม (Com) มีตัวแปรสังเกตได้ จานวน 4 ตัวแปร ได้แก่ มอบหมาย
การปฏิบัติงานเหมาะสมกับวัยวุฒิและคุณวุฒิของผู้ปฏิบัติ (g1) มอบหมายงาน โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจและกาหนดวิธีการดาเนินงาน (g2) สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรมีความชัดเจนตรงประเด็นด้าน
เนื้อหา (g3) มีการควบคุมการทางานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ (g4) 8. ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลง
(Cha) มีตัวแปรสังเกตได้ จานวน 5 ตัวแปร ได้แก่ สามารถปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
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สถานการณ์ได้ (h1) สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ เมื่อสถานการณ์รอบตัวเปลี่ยนไป (h2) สามารถหากลยุทธ์
ใหม่ ๆ มาทดแทนกลยุ ท ธ์ เ ดิ ม ได้ ทั น ท่ ว งที (h3) สามารถวิ เ คราะห์ อ งค์ ก ารและความจ าเป็ น ของการ
เปลี่ยนแปลง (h4) สามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่นได้ เมื่อสถานการณ์แวดล้อมเปลี่ยนไป (h5) 9. ปัจจัย
ด้านบริหารการศึกษา (Edu) มีตัวแปรสังเกตได้ จานวน 21 ตัวแปร ได้แก่ มีการปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง (i1) เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริการวิชาการแก่สังคม
(i2) ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา (i3) มีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเพื่อ
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ (i4) มีความรู้และเป็นผู้นาด้านวิชาการ (i5) มุ่งมั่นที่จะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย
(i6) มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รและบริ ห ารการเรีย นการสอนอย่ า งมี ประสิ ท ธิภ าพ (i7) มี ก ารจั ด กิ จ กรรมที่
สร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนความรู้ภายในสถานศึกษา (i8) ให้ความสาคัญกับการสอนมากกว่าการบริห าร
ทั่วไป (i9) สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน (i10) มีการสร้างกิจกรรมเพื่อ
สานสั มพัน ธ์ภ ายในสถาบั น ศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่อง (i11) ศึกษาความต้องการของผู้ ใช้บริการใน
หน่ ว ยงานที่เป็น ส่วนบริการของสถานศึกษา (i12) จัดรูปแบบที่ดีของการบริการตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการในหน่วยงาน (i13) สามารถสร้างระบบการบริการที่ดี (i14) มีความตั้งใจและเต็มใจในการ
ให้บริการ (i15) มีการประเมินสถานศึก ษาโดยให้มีแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาสอดคล้องกับ สกอ.
(i16) มีการประเมินตนเองเพื่อแก้ไขการดาเนินงานในสถานศึกษา (i17) มีการประเมินการทางานของ
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง (i18) มีการสารวจความต้องการของบุคลากรภายในสถานศึกษาสม่าเสมอ
(i19) น าผลการให้ บ ริ ก ารมาประเมิน และปรั บปรุ งเพื่ อ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก าร (i20) ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขการ
ดาเนินงานและวิสัยทัศน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (i21) โดยทุกตัวแปรในแต่ละปัจจัยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดีย วกัน ในระดับ ไม่สู งมาก ซึ่งทางสถิติถือว่ าค่ าความสั ม พันธ์ > 0.80 หมายถึงตัว แปรมี ความหมาย
เหมือนกันหรือวัดในสิ่งเดียวกันควรตัดออกจากปัจจัย และในภาพรวมดูจากค่าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสั มพัน ธ์ (Correlation Coefficient) พบว่า ค่าสั มประสิ ทธิ์ส หสั มพันธ์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.540 ถึง
0.754 หมายความว่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลางถึงระดับสูง อยู่ในเกณฑ์ทางสถิติ
ยอมรับได้ เหมาะสมนาไปใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความตรงของ
โมเดลในสมมติฐานต่อไป ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดูจากตารางที่ 1
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ตารางที่ 1: ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (ภาพรวม)

จากสมมติฐานการวิจัย โมเดลความสัมพันธ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ระดับอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั้น ผู้วิจัยได้นาข้อมูล
ข้างต้นมาวิเคราะห์โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย ทั้ง 9 ปัจจัย โดยโปรแกรมสาเร็จรูป AMOS เพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งมีการปรับโครงสร้างโมเดลโดยการลดตัวแปรในโมเดลลง เพื่อให้ค่าทาง
สถิติมีความเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: การทดสอบโมเดลความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์
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ผลการทดสอบข้อมูล โมเดลองค์ป ระกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้ องกับข้อมูล เชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์ (𝑁2) เท่ากับ 780.958 มีค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 720 มีค่านัยสาคัญ
ทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.057 มีค่าความคลาดเคลื่ อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)
เท่ากับ 0.018 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม (GFI) เท่ากับ 0.895 มีค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องเหมาะสมเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.993 และมีค่าดัชนีเปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดล
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 1.085
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
วิจัยนี้พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารงานของผู้บริหาร ระดับอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย ประกอบด้วย 9 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านภาวะผู้นา มีตัวแปรจานวน 5 ตัวแปร ปัจจัยด้าน
วิสัยทัศน์ มีตัวแปรจานวน 4 ตัวแปร ปัจจัยด้านภาวะทางอารมณ์ มีตัวแปรจานวน 4 ตัวแปร ปัจจัยด้าน
การพัฒนาตนเอง มีตัวแปรจานวน 3 ตัวแปร ปัจจัยด้านทักษะการบริหาร มีตัวแปรจานวน 6 ตัวแปร
ปัจจัยด้านติดต่อสื่อสาร มีตัวแปรจานวน 5 ตัวแปร ปัจจัยด้านการสั่งการ/ควบคุม มีตัวแปรจานวน 3 ตัว
แปร ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลง มีตัวแปรจานวน 4 ตัวแปร และปัจจัยด้านบริหารการศึกษา มีตัวแปร
จานวน 5 ตัวแปร โดยความสาเร็จในการบริหารงาน มีตัวแปรจานวน 5 ตัวแปร และยอมรับสมมติฐาน
ของการวิจั ย เนื่ องจากโมเดลความสั มพันธ์ปัจจัยที่ส่ งผลต่อความส าเร็จในการบริห ารงานของผู้ บ ริ ห าร
ระดับอุดมศึกษาเอกชน ในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อค้น พบอีกประการหนึ่ง
คือสามารถระบุ ได้ว่าปั จจั ยที่ส่งผลต่อความส าเร็จตัวใดส่ งผลมากน้อยต่อความส าเร็จดังกล่ าว (ดูจากค่า
น้าหนักในโมเดล) จึงเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้บริหารสถานศึกษาในการนาไปใช้และเสริมสร้างศักยภาพใน
การบริหารจัดการในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยในครั้งนี้มีการเก็บข้อมูลเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น ผู้วิจัยเห็นว่าสามารถนาไปต่อยอดในการเก็บ
ข้อมูลแบบ 360 องศาได้ นั่นคือผู้ใต้บังคับบัญชา นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนที่อยู่บริเวณ
สถาบันอุดมศึกษา เพราะข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาต่อ
ยอดส่งผลต่อความสาเร็จของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียวของอาเซียน
How to manage Environment of Hotels in ASEAN Green Hotel Standard
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บทคัดย่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมในด้านขยะ น้าเสีย และพลังงาน เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้น
พื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน
สอดคล้องกับหลักการการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001 เป็นการสร้างความยั่งยืนใน
ธุรกิจโรงแรม ยกระดับคุณภาพการให้บริการ เพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการบริการ สร้างประโยชน์และแบ่งปัน
คุณค่าที่ดีให้กับชุมชน ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
คาสาคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม, โรงแรม, มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน
Abstract
Environmental management of solid waste, waste water and energy are a basic
environmental management that created the environmental impact very seriously.
Environmental management according to the standard green ASEAN consist with the principles
of environmental management ISO 14001 standards is to create a sustainable business in the
hotel, raise the quality of service, add value and value creation of the service. Create and
share the benefits with the community, consumers and the environment.
Keywords: Environmental Management, Hotel, ASEAN Green Hotel Standard
บทนา
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางระหว่ า งประเทศทั่ ว โลกมี อั ต ราการเติ บ โตทุ ก ปี ในปี พ .ศ. 2559 มี จ านวน
นักท่องเที่ยวเดินทางทั่วโลก 1,235 ล้านคน เมื่อเทียบกับจานวนนักท่องเที่ยวเดินทางทั่วโลกในปีพ.ศ. 2558
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เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 โดยนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมายังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ด้วยอัตราการเติบโตร้อยละ 9.2
โดยกระจายไปยังอนุภูมิภาคต่าง ๆใกล้เคียง เช่น กลุ่มโอเชียเนียมีการเติบโตสูงสุดถึงร้อยละ 10.1 เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ร้อยละ 9.4 ซึ่งใกล้เคียงกับเอเซียตะวันออกเฉียงเหนือที่เติยโตร้อยละ 9.3 และเอเชียใต้มี
การเติบโตร้อยละ 8.1 (องค์การท่องเที่ยวโลก, 2560)

ประเทศไทยเป็นจุ ดหมายปลายทางอั น ดั บ ต้ น

ของนักท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยในช่วงไตรมาส
แรก ปีพ.ศ. 2560 จานวน 9.07 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.41 และคาดการณ์ว่า ภาคท่องเที่ยวมีแนวโน้ม
ขยายตัวร้อยละ 9.84 จากการเติบโตทางด้านธุรกิจการท่องเที่ยว ส่งผลให้อุตสาหกรรมบริการ โดยเฉพาะธุรกิจ
โรงแรมมีการเติบ โตมากขึ้ น โดยจ านวนห้ องพัก ในช่ว งไตรมาสแรกปี พ.ศ. 2560 มีจานวนห้ องพัก เฉลี่ ย
701,270 ห้อง เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70 เมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา (กรมการท่องเที่ยว, 2560) อย่างไรก็ตามการ
ท่องเที่ยวในอนาคตจะอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอย่างจากัดมากขึ้น ซึ่งการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง ก่อให้เกิดปัญหาความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
ปัญหาสาคัญและส่งผลกระทบในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก ปัญหาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ตามแหล่งท่องเที่ยว
เป็นปัญหาที่สะสมมานานจากการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทาให้ปัญหาการบุกรุกพื้น ปัญหาขยะ
น้าเสีย มลพิษและระบบนิเวศวิทยา (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2557)
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างหันมาใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR) เพื่อพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ไม่เพียงทา
ธุรกิจเพื่อกาไรเพียงอย่างเดียว ยังต้องมุ่งสู่การพักฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจ เป็นการสร้างความความสมดุล
ระหว่างกาไรและความรับผิดชอบต่อสังคม และแบ่งปันคุณค่าที่ดีให้กับผู้บริโภค (สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน, 2556)
แนวความคิดและทฤษฎี
แนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม
ความหมายของการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมหมายถึงกระบวนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการ
วางแผน ดาเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น (วินัย วีระวัฒนานนท์, 2540 อ้างถึง
ในปณิตา มงคลฤดี) โดยไม่ทาให้สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง มีการควบคุมกิจกรรม และฟื้นฟู บาบัดให้ดีขึ้น
เพื่อประโยชน์อันสูงสุดและยั่งยืน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2549)
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หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้คนรุ่นหลัง โดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆใน
การจัดการ มีการกาหนดหลักการการจัดการสิ่งแวดล้อมดังนี้ (เกษม จันทร์แก้ว, 2545 อ้างถึงในวันวิสา วัลย์
ดาว, 2553)
1. การกาหนดชนิด ประเภท และขอบเขตของสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์ เพื่อกาหนดรูปแบบ
การจัดการ การกาหนดชนิด ประเภท กลุ่ม ระบบย่อย ระบบสิ่งแวดล้อม การกาหนดขอบเขตนี้ได้จากการ
สารวจแจกแจงสารวจทรัพยากร (Resource Inventory) เพื่อที่สามารถให้คาตอบด้านสิ่งแวดล้อม ปริมาณ
ลักษณะ สัดส่วน การกระจายตัว ความหนาแน่น ชนิด และประเภทของสิ่งแวดล้อม
2. การกาหนดกิจ กรรมเพื่ อ การคงสภาพเพื่ อสร้า งศั กยภาพความยั่งยืน ของสิ่ งแวดล้ อมเลื อ กท า
กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบความสมบูรณ์ ความเสื่อมโทรม ต้นเหตุและสาเหตุ
ของปัญหาของสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปรับสภาพแวดล้อมให้มีความสมดุลมากที่สุด
3. การควบคุมในการกาจัด บาบัดของเสียและมลพิษจากกิจกรรมใช้ทรัพยากร เป็นการควบคุมการทา
กิจกรรมต่าง ๆ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุมการทากิจกรรมต่างๆ การสร้างกฎระเบียบ ข้อ
ระเบียบปฏิบัติตาม กฎหมายและ ข้อบังคับ พร้อมบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน การใช้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
การประชาสัมพันธ์ การนาเสนอข่าวสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรทราบ ตระหนักและปฏิบัติตาม
การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001
หลักมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548)
1. นโนบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy) การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีความมุ่งมั่นและมีการ
ดาเนินการจริงจัง จะต้องกาหนดนโนบายสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงาน
2. การวางแผน (Planning) การวางแผนดาเนินงานจะต้องสอดคล้องกับนโนบายสิ่งแวดล้อม มีการ
แจงแจกรายละเอีย ด ข้อกาหนดที่ต้องปฏิบัติ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่ งผลต่อ
สิ่งแวดล้อม
3. การดาเนินงาน (Implementation) เพื่อให้การดาเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามที่วางไว้
โดยมีการกาหนด โครงสร้ างและบุ คคลที่มีห น้าที่รับผิ ดชอบ เผยแพร่ให้ ทราบถึงความส าคั ญการจั ด การ
สิ่งแวดล้อม การจัดอบรม ให้ความรู้แก่บุคลากร ซึ่งมีการจัดทาและควบคุมเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม การควบคุมการดาเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และมีการเตรียมการ
สาหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
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4. การตรวจสอบและแก้ไข (Checking and Corrective Review) ติดตามและวัดผลการดาเนินงาน
แจกแจงสิ่งที่ไม่เป็นไปตามแผนและ ตรวจประเมิณการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ
5. การทบทวน (Management Review) การทบทวนระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มในด้ า นการ
บริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทางานที่
ดี เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน และลดภาระค่าใช้ จ่ายเนื่องจากการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน
กรมการท่องเที่ยวได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนจัดทามาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน เพื่อเป็น
มาตรฐานสาหรับการส่งเสริมและการนาไปปฏิบัติของธุรกิจ โรงแรมที่มีความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนในกลุ่มประเทศอาเซียน มีเกณฑ์ชี้วัดประกอบด้วย 11 หมวด ดังนี้ (กรมการท่องเที่ยว, 2560)
หมวดที่ 1 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการดาเนินงานสาหรับการบริหารงานโรงแรม ส่งเสริมกิจกรรม
สิ่งแวดล้อมให้ กับ พนั กงาน ลูกค้า ผู้ประกอบการร้านค้ามีส่ว นร่ว มในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้ อ มของ
โรงแรม มีแผนการฝึกอบรมและการจัดกิจกรรม แผนดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและ กระบวนการประเมิณ
ผลกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของโรงแรม
หมวดที่ 2 การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้สินค้าในท้องถิ่นเพื่อใช้การในการ
ดาเนินงานโรงแรม ตัวอย่างเช่น อาหาร และสินค้าทางด้านฝีมือต่าง และ ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3 ความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่น การจัดทาแผนการดาเนินงานหรือแผนกิจกรรม
เพื่อการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน กาหนด หรือเขียนแผนส่งเสริมกิจกรรมการป้องกัน
และอนุรักษ์โดยการสร้างจิตสานึก ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี เพื่อส่งเสริม
วิถีชีวิตท้องถิ่น และ ส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น
หมวดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการฝึกอบรมพนักงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 5 การจัดการขยะ การจัดการขยะและของเสีย โดยการใช้เทคโนโลยี การส่งเสริมการลด ละ
และเลิกใช้ต่าง ๆ เพื่อนากลับไปใช้ใหม่หรือการส่งเสริมการทาปุ๋ยหมัก กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
พนั กงานในการลดการเกิ ด ขยะ การน ากลั บ มาใช้ ใหม่ การแยกขยะและการท าปุ๋ยหมั ก และส่ งเสริ ม ให้
ผู้ใช้บริการมีส่วนในการแยกขยะและการส่งเสริมการจัดการขยะอันเนื่องมาจากแขก
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หมวดที่ 6 ประสิทธิภาพพลังงาน การนาเสนอกิจกรรมการประหยัดพลังงานและการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานในโรงแรม การติดตั้งมิเตอร์แยกเพื่อตรวจวัดพลังงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกและผู้ใช้บริการ
หมวดที่ 7 ประสิทธิภาพน้าและคุณภาพน้า ส่งเสริมการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า ด้วยการใช้อุปกรณ์ วิธีการ
และเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อลดการใช้น้าในโรงแรม จัดทาแผนงานในการซ่อมบารุงอุปกรณ์เพื่อการประหยัดน้า
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของแขกในการประหยัดน้าและ มีความมั่นใจในคุณภาพของน้าที่ใช้ในโรงแรม
หมวดที่ 8 การจัดการคุณภาพอากาศ (ภายในและภายนอกอาคาร) จัดให้มีพื้นที่ให้สูบบุหรี่ได้และ
พื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ที่เหมาะสมและ จัดทาแผนการดาเนินงานการซ่อมบารุงพื้นที่และการบารุงรักษาอุปกรณ์ปรับ
อากาศ
หมวดที่ 9 การจัดการเสียง การจัดทาแผนงานเพื่อควบคุมเสียงในโรงแรม
หมวดที่ 10 การจัดการน้าเสียและการบาบัด การป้องกันการเกิดน้าเสียจากสาเหตุต่าง ๆ ส่งเสริมการ
ใช้น้าบาบัดแล้วมารดน้าต้นไม้และ ส่งเสริมให้เกิดการบาบัดน้าเสียด้วยวิธีการที่เหมาะสม
หมวดที่ 11 การจั ดการขยะที่มีพิษและขยะอันตราย ส่ งเสริมการจัดทาป้าย หรือสั ญลั กษณ์ข อง
สารประกอบที่เป็นพิษที่นามาใช้ในโรงแรมให้ชัดเจน การจัดการวัตถุมีพิษ หรือของเสียที่มีพิษอย่างเหมาะสม
และ จัดทากฎระเบียบและวิธีการลดการใช้สารพิษ หรือจัดเก็บให้เหมาะสม
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะ
ความหมายของขยะมูลฝอย
ขยะมูลฝอยหมายถึง สิ่งของที่เหลือจากการกระบวนการการผลิต การบริโภคของบุคคล จากทุก
สถานที่ และทุกช่วงเวลา ได้แก่ เศษอาหาร เศษกระดาษ มูลสัตว์ ซากสัตว์ เป็นต้น รวมถึงขยะติดเชื้อและ ขยะ
อันตราย ขยะมูลฝอยบางประเภทสามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในอีกรูปแบบหนึ่ง ขยะมูลฝอยเหล่านี้มา
จาก อาคารสานักงาน ครัวเรือน ตลาด ร้านค้า ถนน ที่พักอาศัย เป็นต้น (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม,
มปป)
แหล่งกาเนิดขยะ ขยะในโรงแรมมาจาก 3 ส่วน 1) ห้องพัก ส่วนใหญ่จะเป็นขยะมูลฝอยแห้ง เช่น
กระดาษ ขวดแก้ว กระป๋องน้าอัดลม เป็นต้น และมาจากห้องครัว 2) ห้องอาหารและห้องจัดเลี้ยง ส่วนใหญ่จะ
เป็ น เศษอาหาร ขวดเครื่ องดื่มและ 3) จากส านักงาน ส่ ว นใหญ่จะเป็นขยะที่สามารถนาไปใช้ใหม่ได้ เช่น
กระดาษ กล่องกระดาษ ขวดแก้ว เป็นต้น
ประเภทของขยะ ได้แบ่งขยะมูลฝอยตามลักษณะทางกายภาพของขยะได้ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
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1. ขยะมูลฝอยย่อยสลาย หรือ ขยะอินทรีย์ คือ ขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว เช่น เศษผัก เปลือก
ผลไม้ เศษอาหาร เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น ซึ่งขยะอินทรีย์สามารถนามาหมักทาเป็นปุ๋ยได้
2. ขยะมูลฝอยที่ยังใช้ได้ หรือ ขยะรีไซเคิล คือ บรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุที่เหลือใช้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษ
พลาสติก กระป๋องเครื่องดื่ม อลูมิเนียม เป็นต้น ซึ่งขยะประเภทนี้สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่
3. ขยะอันตราย คือ ขยะที่มีองค์ประกอบหรือ ปนเปื้อนวัตถุอันตราย ชนิดต่ าง ๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุ
ระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุ
ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม และ วัตถุอื่น ๆ ได้แก่ เคมีภัณฑ์หรือวัตถุอาจทาให้เกิดอันตราย แก่
มนุษย์ สัตว์ พืช ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดฟูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่
กระป๋องสเปรย์ กระป๋องบรรจุสารเคมี หรือสี เป็นต้น
4. ขยะทั่วไป หรือขยะมูลฝอย ทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นที่นอกเหนือจากขยะย่อยสลาย ขยะรีไซเคิล
และขยะอันตราย ที่มีลักษณะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกห่อใส่ขนม
ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม โฟมเปื้อนอาหาร เป็นต้น (กรมมลพิษ, 2555)
แนวทางการจัดการขยะในโรงแรม ตามหลัก 5 R’s (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554)
R1 Reduce การลดปริ มาณขยะมูล ฝอย การเลื อกใช้สิ นค้าที่บรรจุใ นบรรจุภั ณฑ์ ที่มี เป็น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม เช่นการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ฯลฯ
R2 Reuse นาเศษขยะ วัสดุกลับมาใช้ใหม่หรือใช้ซ้าแล้วซ้าอีก เช่น การใช้กระดาษสองหน้า เป็นต้น
การนาผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ (Product reuse) เป็นการยืดอายุการใช้งานก่อนที่จะทิ้งหรือเลือกของใหม่
เช่น การใช้ขวดแก้ว การใช้ผ้าเช็ดผ้า เป็นต้น
R3 Repair การนาวัสดุอุปกรณ์มาแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุงให้กลับมามีสภาพที่สามารถใช้ได้อีกครั้ง
เช่น พัดลม เก้าอี้ เป็นต้น
R4 Recycle การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการแปรรูปตามประเภทของขยะ หรือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพไปจากเดิมแล้วนากลับมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก เป็นต้น
R5 Reject หลี ก เลี่ ย งการใช้ วั ส ดุ ที่ ท าลายยาก ย่ อ ยสลายยาก ใช้ ห ลั ง เดี ย วแล้ ว ทิ้ ง และท าลาย
สิ่งแวดล้อม เช่น โฟม พลาสติกบางชนิดที่ใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย เป็นต้น
แนวความคิดการจัดการน้าเสีย
ความหมายของน้าเสีย
น้าเสีย หมายถึง น้าที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย จนกระทั่งน้าไม่เป็นที่ต้องการ ไม่เหมาะสมสาหรับใช้
ประโยชน์ (กรมมลพิษ, 2555)
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แหล่งกาเนิดน้าเสีย
น้าเสียภายในโรงแรมมาจากกิจกรรมต่าง ๆที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของโรงแรม ซึ่งมาจากห้องพัก
ห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ห้องซักผ้า การทาความสะอาด สระว่ายน้า และห้องน้าพื้นที่ส่วนกลาง น้าเสียใน
โรงแรมจ านวนมากและมี ค วามสกปรกมากกว่ า บ้ า นเรื อ น้ าเสี ย เหล่ า นี้ ต้ อ งได้ รั บ กา รบ าบั ด และผ่ า น
กระบวนการฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, 2556)
การบาบัดน้าเสีย แบ่งออกได้ 2 วิธีใหญ่ คือ การบาบัดน้าเสียทางภายภาพ และการบาบัดน้าเสียทาง
ชีวภาพ
การบาบัดน้าเสียทางกายภาพ แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ การใช้ตระแกรง (Screen) เป็นตระแกรงที่ใช้
ดักของแข็ง ซึ่งใช้สารแขวนลอยในน้าเสียมีทั้งแบบหยาบ เพื่อดักวัตถุชิ้นใหญ่ที่ปนมากับน้าเสีย และแบบ
ละเอียด ใช้ดักวัตถุขนาดเล็ก หรือสารแขวนลอยเพื่อไม่ให้ตกตะกอนในบ่อบาบัดน้าเสีย และการใช้บ่อดักไขมัน
(Grease Trap) ดักไขมัน น้ามัน น้าเสียจากห้องครัว ห้องอาหาร ซึ่งมีน้ามันและไขมัน จานวนสูงมาก หากไม่
กาจัดออกก่อนจะทาให้ท่อระบายน้าอุดตัน บ่อดักไขมันมีทั้งแบบสาเร็จรูปและแบบสามารถสร้างเองได้
การบาบัดน้าเสียทางชีวภาพ เพื่อกาจัดบีโอดีและไนโตรเจนในน้าเสีย ระบบบาบัดน้าเสียประเภทนี้
แบ่งออกเป็น 4 ระบบ ซึ่งนิยมใช้ในโรงแรมและรีสอร์ท มีดังนี้
1. ระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge System)เป็นวิธีการบาบัดน้าเสียโดยใช้แบคทีเรียที่
ให้ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้าเสีย ระบบแอกติเวทเต็ดสลัดจ์
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบเติมอากาศ (Aeration Tank) และ ถังตะกอน (Sedimentation Tank) โดย
น้ าเสี ย จะถูกส่ งไปยั งถังเติมอากาศ สภาวะในถังเติมอากาศจะมีส ภาพเอื้ออานวยต่อการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย แบคทีเรียเหล่านี้จะทาหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้าเสีย เมื่อน้าเสียผ่านการบาบัด จะไหล
ไปยังถังตะกอน เพื่อแยกน้าใสซึ่งน้าใสนี้สามารถระบายสู่สิ่งแวดล้อมได้ (Ronald Van’t Oever, 2005)
2. ระบบบาบัดน้าเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) เป็นระบบแอกทีเวเต็ดจ์สลัดจ์
ประเภทเติมเข้า-ถ่ายออก (Fill and Draw Activated Sludge) ขั้นตอนในการบาบัดน้าเสียจะแตกต่างจาก
ระบบตะกอนเร่ ง แบบอื่ น ๆ คื อ การเติ ม อากาศ (Aeration) และการตกตะกอน (Sedimentation) จะ
ดาเนินการภายในถังปฏิกิริยาเดียวกัน โดยระบบบาบัดน้าเสียแบบเอสบีอาร์ 1 รอบทางาน (Cycle) จะมี 5
ช่วงลาดับ 1) ช่วงเติมน้าเสีย (Fill) 2) ช่วงนาปฏิกิริยา (React) เป็นลดสารอินทรีย์ในน้าเสีย 3) ช่วงตกตะกอน
(Settle) ตะกอนจุลินทรีย์จะตกลงก้นถังปฏิกิริยา 4) ช่วงระบายน้าทิ้ง (Draw) ระบายน้าที่ผ่านการบาบัดทิ้ง 5)
ช่ ว งพั ก ระบบ (Idle) เพื่ อ ซ่ อ มแซม รอน้ าเสี ย ใหม่ (New England interstate water pollution control
commission, 2005)
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3. ระบบบาบัดน้าเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor, RBC) เป็นระบบ
ที่ทาให้น้าเสียไหลผ่านตัวกลางลักษณะทรงกระบอกซึ่งวางจุ่มอยู่ในถังบาบัด ซึ่งทรงกระบอกนี้จะหมุนช้า ๆ
เพื่อให้หมุนขึ้นพ้นน้าและสัมผัสอากาศ จุลินทรีย์ที่ติดอยู่แกนกลางจะได้ใช้ออกซิเจนย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
น้าเสียและหมุนจุ่มลงและนาน้าเสียขึ้นมาใหม่ทาซ้า ๆ สลับกันเช่นนี้ไปตลอดเวลา กลไกการทางานของระบบ
การบ าบั ดน้ าเสี ย ที่ใช้จุ ลิ น ทรี ย์ แบบใช้อากาศจานวนมากที่ยึดเกาะติดบนแผ่ นจานหมุนในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้าเสีย เมื่อมีจานวนจุลิ นทรีย์เกาะแผ่นจานหมุนหนามากขึ้น จะมีตะกอนจุลินทรีย์บางส่วนหลุด
ออกจากแผ่น ตะกอนจุลินทรีย์จะไหลจากถังปฏิกิริยาสู่ถังตกตะกอน เพื่อแยกตะกอนจุลินทรีย์และน้าทิ้ง ทา
ให้น้าทิ้งมีคุณภาพดีขึ้น ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพประกอบด้วยหน่วยบาบัดดังนี้ 1) บ่อรับสภาพการไหล
(Equalizing Tank) 2) ถังตกตะกอนชั้นต้น (Primary Sedimentation Tank) 3) ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ 4)
ถังตกตะกอนขั้นที่ 2 (Secondary Sedimentation Tank) 5) บ่อเติมคลอรีน (C.P. Leslie Grady Jr., Glen
T Diagger, Nancy G. Lover and Carlos D.M. Filipe, 2011)
4. ระบบบาบัดน้าเสียแบบสาเร็จรูป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1) แบบเติมอากาศ มีโครงสร้าง 2
ส่วนคือ ส่วนที่เติมอากาศและ ส่วนถึงตะกอน 2) แบบไม่เติมอากาศ ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน ดังนี้ ส่วน
เกรอะหรือส่วนกาก ส่วนตะกอนและ ส่วนบาบัด
ธุรกิจที่พักตากอากาศเป็นธุรกิจที่ใช้น้ามาก จานวนการปล่อยน้าเสียมากตามปริมาณการใช้งาน ทาให้
เกิดการสิ้นเปลื้องการทรัพยากรน้าและค่าใช้จ่าย การจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การลด การใช้ซ้า และ
การน ากลั บ มาใช้ ใ หม่ (Philip Sloan, Wily Legrand and Joseph S. Chen, 2013) ซึ่ ง น้ าเสี ย ที่ ผ่ า นการ
บาบัดแล้วสมารถนากลับมาใช้ในลักษณะที่ไม่ใช้น้าบริโภคโดยตรง (Non-Potable Use) เช่น รดน้าต้นไม้ รด
น้าสนามหญ้า รดน้าสนามกอล์ฟ ใช้เป็นน้าชักโครก ล้างพื้น ล้างถนน เช็ดทาความสะอาด ฯลฯ
แนวทางการจัดการพลังงาน
พลังงานเป็นสิ่งจาเป็นในธุ รกิจที่พัก การขาดดูแล การบารุงรักษาอาจจะทาให้เกิดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม สิ้นเปลืองพลังงานและเกิดค่าใช้จ่ายมหาศาล การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวิธีช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของโรงแรม และใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การใช้พลังงานในโรงแรมสามารถแบ่งตามพื้นที่
การใช้งานออกเป็น 3 ส่วน (Philip Sloan, Wily Legrand and Joseph S. Chen, 2013)
1. ห้องพัก เป็นพื้นส่วนตัวของลูกค้าที่เข้าพัก อัตราการใช้พลังงานค่อนข้างสูง
2. พื้นที่ส่วนกลาง เช่น ห้องอาหาร ลอบบี้ ห้องประชุม สระว่ายน้า และอื่น ๆ พื้นที่ส่วนกลางมีทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร พื้นที่ส่วนกลางภายในเป็นพื้นที่มีการใช้พลังงานสูง
3. พื้นที่บริการ เช่น สานักงาน ห้องครัว ห้องซักรีด และอื่น ๆ มีการใช้พลังงานมากที่สุดในโรงแรม
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การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. การออกแบบอาคาร สถาปัตยกรรม ควรกาหนดทิศทางของแสงและลมให้ เข้ามาในอาคาร การ
ออกแบบอาคารหรือห้องพักให้โปร่งโล่งเพื่อที่ลมและแสงได้เข้ามาในบริเวณห้องพักอย่างเต็มที่ การใช้โทนสีใน
ห้องพัก เพื่อลดปริมาณการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ การใช้เงาของต้นไม้ช่วยการบังแสงแดดเข้ามาในอาคาร
นอกจากการออกแบบควรเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากสีเขียวภายในโรงแรม
3. การเลือกใช้หลอดไฟ LED แทนหลอดไฟฟลูออเรนเซนส์
4. การใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายการในซื้อก๊าซหุงต้ม และยังช่วย
ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
5. การใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์ช่วยในการผลิตไฟฟ้าใช้ภายในโรงแรม ลดค่าใช้จ่ายใน
ระยะยาวและยังลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
6. ควรปลู กต้น ไม้ร อบ ๆ อาคาร เพราะต้นไม้ขนาดใหญ่จ ะช่ว ยให้ อ าคารมี ความเย็น ลดการใช้
เครื่องปรับอากาศได้
7. สร้างจิตสานึกของพนักงาน ผู้เ ข้ามาพักในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า โดยการติดสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายให้ช่วยประหยัดไฟ บริเวณสวิตช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว สร้างความตระหนักและรับรู้ถึง
คุณค่าของการอนุรักษ์พลังงาน
8. การลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประหยัดพลังงาน เช่นระบบน้าร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบคีย์การ์ด ระบบปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่อาศัยในพื้นที่ เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผล
วิธีการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมตามมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ประกอบด้วย การจัดการ
ขยะ ซึ่งสามารถจัดการได้ด้วยหลัก 5R’s คือ Reduce Reuse Repair Recycle และ Reject การจัดการน้า
เสีย น้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วสามารถนากลับมาใช้ในลักษณะที่ไม่ใช้น้าบริโภคโดยตรง เช่น การรดน้าต้นไม้
รดน้าสนามหญ้า ใช้เป็นน้าชักโครก ล้างพื้น เป็นต้น การจัดการด้านพลังงาน การสร้างจิตสานึก สร้างความ
ตระหนักและการรับรู้ถึงคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานและ ผู้เข้ามาพักในการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่า โดยการติดสัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้การพลังงาน ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งประกอบด้วย
1) นโยบายสิ่งแวดล้อม 2) การวางแผน 3) การดาเนินงาน 4) การตรวจสอบและแก้ไข และ 5) การทบทวน
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มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนมีเกณฑ์ชี้วัด 11 หมวด ดังนี้ 1) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการดาเนินงาน
สาหรับการบริหารงานโรงแรม 2) การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3) ความร่วมมือกับชุมชนและ
องค์กรท้องถิ่น 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5) การจัดการขยะ 6) ประสิทธิภาพพลังงาน 7) ประสิทธิภาพ
น้าและคุณภาพน้า 8) การจัดการคุณภาพอากาศ (ภายในและภายนอก) 9) การจัดการเสียง 10) การจัดการน้า
เสียและการบาบัด และ 11) การจัดการขยะมีพิษและขยะอันตราย การจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เพียงเป็นหน้าที่
หลักขององค์กรธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการสร้างการตระหนัก การรับรู้ การจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับ
พนักงาน ลูกค้า และชุมชนโดยรอบโรงแรม ซึ่งส่งผลต่อความยั่งยืนของธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในระยะ
ยาว และเป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าการบริการที่ส่งต่อไปยังผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมที่ได้รับมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน
2. ควรมีการศึกษาปั จ จั ย ในการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมของของโรงแรมตามมาตรฐานโรงแรมสี เขียว
อาเซียน
3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการโรงแรมได้รับมาตรฐานโรงแรมสี เขีย ว
อาเซียน
4. ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรมที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทย ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
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บทคัดย่อ
อาหารฮาลาลเป็นอาหารที่สามารถบริโภคได้ทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม เนื่องจากอาหารฮาลาล
เป็นอาหารที่สะอาด และปลอดภัย แต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย
ของคาว่าอาหารฮาลาล และคุณค่าของอาหารฮาลาลที่แท้จริง บทความวิชาการในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
น าเสนอมุมมองด้ านอื่น ๆของอาหารฮาลาล ทั้งในด้านภาพลั กษณ์ คุณลั กษณะ และกระบวนการที่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกในการผลิตอาหารฮาลาลก่อนส่งตรงถึงผู้บริโภคทุกๆคน
คาสาคัญ: ผู้บริโภค, อาหารฮาลาล
Abstract
Halal food is a food that can be consumed by both Muslims and non-Muslims. Since
halal food is clean and safe, but most consumers in Thailand do not understand the meaning
of halal food. Also, the value of the real halal food. This article aims to present the other
aspects of halal food in terms of image, feature and process that it is the same standard in
the world to produce halal food before delivery to all consumers.
Keywords: Consumer, Halal food
บทนา
กรุงเทพมหานคร เป็นจุดศูนย์กลางแห่งเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆมากมายของ
ประเทศไทย และเป็ น ที่อยู่ อาศัย ของคนจานวนมากโดยมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ และศาสนา
(สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้เกิด
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การขยายตัวทางเศรษฐกิจ คนในสังคมส่วนใหญ่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ให้ค วามสาคัญกับการเรียน หรือ
การทางาน และเลือกที่จะใช้บริการในร้านอาหารนอกบ้าน หรือร้านอาหารจานด่วน(Fast Food)ทดแทนการ
ประกอบอาหารเองที่บ้าน (อัปษรศรี ม่วงคง, 2552) ปัจจุบันผู้บริโภคพยายามมองหาสถานที่สาหรับคลาย
ความเครียด หรือพักผ่อนเพิ่มมากขึ้น การได้พบปะสังสรรค์ หรือพบเจอกันระหว่างครอบครัว หรือเพื่อนฝูงนั้น
ร้านอาหารจึงเป็นทางเลือกอันดับแรกที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคได้ (นัฐพล จา
กาจร และชุติมาวดี ทองจีน, 2559) เนื่องด้วยแบบแผนการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทาให้พบว่า
อาหารที่บริโภคกลับเป็นช่องทางนาสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกาย และเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยด้วยโรค
ต่างๆ สาเหตุมาจากการปนเปื้อนเชื้อโรค พยาธิ สารเคมี และโลหะหนักจากอาหารที่รับประทานจากแหล่งผลิต
ภายนอก ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรมีหลักการพิจารณาร้านอาหารที่สะอาดได้มาตรฐาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรค ซึ่งเป็ น ปั ญหาต่อสุขภาพของผู้ บริโภค และผู้ ประกอบการต้องมีความสามารถในการควบคุม
สภาพแวดล้อมในการผลิตให้ได้มาตรฐานสุขาภิบาล (นฤมล วีระพันธ์ และปราณี ทองคา, 2550) จากการ
เปลี่ ย นแปลงในพฤติกรรมของผู้บ ริโ ภค ทาให้ การเลื อกบริโภคอาหารฮาลาลนั้นเป็นแนวทางหนึ่งสาหรับ
ผู้ บ ริ โ ภคที่ ต ระหนั ก ถึ ง สุ ข ภาพ ความสะอาด และความปลอดภั ย (พี ร ะกานต์ วสุ ธ รพิ พั ฒ น์ , 2553) มี
กระบวนการและกรรมวิธีที่ถูกต้อง ไม่ขัดต่อหลักศาสนา เพราะหลักการอิสลามอนุมัติให้มุสลิมบริโภคสิ่ งที่
“อนุมัติ และสภาพดีมีคุณค่า” (สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , ม.ป.ป.) ผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารมีความเห็นว่าอาหารฮาลาลเป็นโอกาสทางธุรกิจที่สามารถทาการขยายฐานการตลาด เพื่อตอบรับ
กระแสนิยมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่หันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น (พีระกานต์ วสุธรพิพัฒน์ , 2553) ธุรกิจ
อาหารฮาลาลในด้านเศรษฐกิจ ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจ และสามารถพัฒนาให้เติบโตขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง จึง
ควรมีการสร้างการรับรู้ต่อผู้บริโภคเพื่อขยายฐานการตลาดต่อไป (สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, 2557)
แนวความคิดและทฤษฎี
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสาหรับธุรกิจบริการ
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด
ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler, 1997) ได้ให้ความหมายของคาว่าส่วนผสมทางการตลาดเอาไว้ว่า
หมายถึง ตัวทางการตลาดที่ควบคุมได้ซึ่งบริษัทใช้ร่ว มกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่ มเป้าหมาย หรือ
หมายถึง ชุดของตัวแปรที่สามารถควบคุมได้ทางการตลาด ซึ่งบริษัทนามาผสมกันเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าในตลาดเป้าหมาย
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) มีแนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดว่าเป็นองค์ประกอบ
สาคัญในการดาเนินกิจกรรมทางการตลาด ซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบซึ่งธุรกิ จสามารถดาเนินการควบคุมได้
ดังนั้นธุรกิจใดๆจึงจาเป็นต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมต่อการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของ
ธุรกิจนั้นๆ โดยพื้นฐานแล้วส่วนประกอบการตลาดจะประกอบไปด้วย 1) ผลิตภัณฑ์ สินค้าที่เสนอขายโดย
ธุร กิจ ในด้านอาหาร เพื่อให้ ส นองต่ อ ผู้ ใ ช้บ ริ ก ารหรื อลู ก ค้ าในด้ านความต้ อ งการให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจใน
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ 2) ราคา การจ่ายไปสาหรับค่าของสินค้าในรูปของตัวเงินหรือสิ่งที่ต้องนามาใช้
ทดแทนไปเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของหรือบางสิ่ง 3) ช่องทางการจัดจาหน่าย คือแนวทางของช่องทาง ที่ใช้เพื่อ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาด 4) การส่งเสริมการตลาด คือการติดต่อสื่อสารระหว่างธุรกิจกับผู้ซื้อหรือลูกค้า
เพื่อใช้เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเลือกซื้อ รวมแล้วเรียกว่า 4P’s แต่ถ้าเป็นส่วนประสมการตลาดทาง
บริการแล้ว จะนับเพิ่มอีก 3P อันได้แก่ 5) ด้านบุคคลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการทั้งหมดรวมถึงลูกค้าและ
ผู้ที่คอยให้บริการลูกค้าคุณภาพในการให้บริการของบุคลากรต้องอาศัยการคัดเลือกการฝึกอบรม การจูงใจ
เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างและเหนือกว่าคู่แข่งขัน 6) ด้านการสร้างและนาเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ นับเป็นองค์ประกอบที่ช่วยทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าบริการนั้นมีคุณภาพมีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 7) ด้านกระบวนการ มีขั้นตอนในการบริการเพื่อใช้ส่งมอบคุณภาพต่อลูกค้าที่มาใช้บริการได้
รวดเร็วและเกิดความประทับใจต่อลูกค้า
แนวคิดเกี่ยวกับอาหารฮาลาล
ความหมายของอาหารฮาลาล
ทางเวปไซต์ฮาลาลเซนเตอร์ (สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม, 2556) ได้ให้ความหมายของคาว่า
ฮาลาล-ฮารอม เอาไว้ดังนี้
ฮาลาล (Halal) หมายถึง สิ่งของหรือการกระทาใดๆซึ่งได้รับอนุญาตตามบทบัญญัติอิสลามยกตัวอย่าง
เช่น อาหารที่ถูกปรุงมาจากสัตว์ที่ถูกเชือดโดยกล่าวพระนามของอั ลเลาะห์ เช่น วัวที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนที่ทาการ
เชือด และขณะที่เชือดนั้น ผู้ที่ทาการเชือดต้องกล่าวพระนามของอัลเลาะห์ เนื้อวัวที่ได้หลังจากการเชือดเสร็จ
สิ้นแล้วนั้น เป็นเนื้อที่ฮาลาล และสามารถรับประทานได้ตามที่ศาสนาได้บัญญัติไว้ เป็นต้น
ฮารอม (Harom) หมายถึ ง สิ่ ง ของหรื อ การกระท าใดๆซึ่ ง ได้ รั บ การห้ า มตามบทบั ญ ญั ติ อิ ส ลาม
ยกตัวอย่างเช่น อาหารที่ถูกปรุงมาจากซากสัตว์ที่ตายเอง หรือไม่ผ่านการเชือดอย่างถูกต้องตามหลักการ เช่น
วัวที่โดนรถยนต์ชนตาย ควายที่ตายเพราะโรคระบาด เป็ดที่ถูกเชือดโดยไม่ได้กล่าวพระนามของอัลเลาะห์ เนื้อ
ที่ได้จากสัตว์เหล่านี้ ถือว่าไม่อนุญาตให้รับประทานตามหลักการของศาสนาอิสลาม เป็นต้น
อาหารฮาลาลเป็นอาหารทั่วไปที่สามารถบริโภคได้ทั้งมุสลิมและผู้ไม่ใช่มุสลิม เพียงแต่อาหารฮา
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ลาลจะถูกกาหนดไว้ในบทบัญญัติของอิสลามว่าด้วยเรื่องสิ่งต้องห้าม และสิ่งที่ได้รับอนุมัติว่ารับประทานได้
ดังนั้น “อาหารฮาลาล” (Halal Food)ตามหลักการของศาสนาอิสลาม คือ อาหารที่ได้รับการอนุมัติจากพระ
เจ้า(ฮัลลอฮ์) ว่าสามารถนาไปบริโภค หรือใช้ประโยชน์ได้ มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ สะอาด มีการควบคุม
การปนเปื้อนจากสิ่งสกปรก ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวั ตถุดิบ ขั้นการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา การ
กระจายสินค้า จนกระทั่งขั้นตอนการวางจาหน่ายอาหารที่มุสลิมสามารถบริโภคได้แบ่งเป็น3กลุ่ม ได้แก่
สัตว์ พืช และเครื่องดื่ม สัตว์ที่สามารถบริโภคได้ มีดังนี้
1. สัตว์น้าทุกชนิด(สัตว์ที่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนบกได้) เช่น ปลา กุ้งหอยและปลาหมึกส่วนสั ตว์ที่
อนุญาตให้รับประทานได้แต่ต้องผ่านการเชือดอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา เช่น ไก่ เป็ด ห่าน วัว กระบือ อูฐ
แพะ แกะ ม้า กระต่าย เก้ง และนก เป็นต้น
2. เครื่องดื่มจากสัตว์ ได้แก่ นมจากสัตว์(เช่น นมแพะ นมวัว)และน้าผึ้ง
3. พืช ผัก ที่ไม่เกิดโทษหรือมีพิษต่อร่างกาย
ส่วนสัตว์ที่อิสลามไม่อนุญาตให้บริโภคหรือห้ามใช้เป็นผลิตภัณฑ์ฮาลาลโดยเด็ดขาด มีดังนี้
1. สัตว์ต้องห้าม ได้แก่ สุกร สุนัข ลิงแมว
2. สัตว์กินเนื้อเป็นอาหารที่มีกรงเล็บ เขี้ยว งาแข็งแรง และสัตว์ที่ใช้เขี้ยวงาทาร้าย เช่น สิงโต เสือ
หมีสุนัข หมาป่า และลิง
3. สัตว์ที่มีพิษ หรือสัตว์นาเชื้อโรค เช่น หนู ตะขาบแมงป่อง
4. สัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าตามศาสนบัญญัติ เช่น มด ผึ้ง นกหัวขวาน
5. สัตว์ที่มีลักษณะน่ารังเกียจ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น เหา แมลงวัน หนอน
6. สัตว์ที่มีลักษณะคล้ายลา เช่น ล่อ
7. สัตว์ที่ปรากฏชัดว่าเป็นอันตราย เช่น งูแมงป่อง
8. สัตว์ที่ถูกรัดคอตาย หรือถูกตี ถูกขว้างจนตาย
9. สัตว์ที่ตายเอง หรือตกจากที่สูงลงมาตาย
10. สัตว์เพื่อการบริโภคโดยทั่วไปที่ไม่ได้เชือดตามหลักการของศาสนาอิสลาม เช่น ถูกเชือดเพื่อบูชา
ยัญ
นอกจากนี้ศาสนาอิสลามยังห้ามรับประทานเลือดสัตว์ อาหารที่มาจากพืชมีพิษเป็นอันตรายทุกชนิด
รวมถึงอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์(เครื่องดื่มที่ทาให้มึนเมา) หรือมีส่วนประกอบ
ที่เป็นอันตรายส่วนเรื่องการเชือดสัตว์ และการชาระล้างสิ่งสกปรกสิ่งปนเปื้อนในอาหารก็ต้องปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาเช่นกัน ในส่วนของกระบวนการเก็บรักษาอาหาร หากมีการปะปนกับอาหารที่ไม่ฮาลาล อาหารนั้นก็จะ
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ไม่สามารถบริโภคได้ เช่น การเก็บอาหารฮาลาลไว้ในจานเดียวกัน หรือเก็บไว้ใกล้กับเนื้อสุกรหรือเนื้อสัตว์ที่
อิสลามไม่อนุญาตให้รับประทาน แม้จะมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ในการเก็บแล้วก็ตาม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจซื้อ
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจซื้อ
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทา
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและบริการ ทั้งนี้ หมาย
รวมถึงกระบวนการตัดสินใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า
แบล็ ค เวลล์ และไมเนี ย ร์ ด (Engle, Blackwe and Miniard, 1990) กล่ าวว่า พฤติกรรมผู้ บ ริโ ภค
หมายถึง “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา และการบริโภคใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอาศัย
กระบวนการตัดสินใจเข้าร่วมเพื่อให้กิจกรรมนั้นลุล่วง”
เสรี วงษ์มณฑา (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมบริโภคคือ พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคล
ในการค้นหา การเลือกซื้อ การใช้ การประเมินผล หรือการจัดการกับสินค้าและบริการซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้
ชิฟแมน และคะนุค (Schiffman and Kanuk, 1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมของผู้บริโภคไว้
ว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกไม่ว่าจะเป็นการเสาะหาซื้อ ใช้ประเมินผล หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์
บริการ และแนวคิดต่างๆซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษาการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งเงิน เวลา และกาลังเพื่อบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ อัน
ประกอบด้วยซื้ออะไร ทาไมจึงซื้อ
ซื้อเมื่อไร อย่างไร ที่ไหน และบ่อยแค่ไหน
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลทาการตัดสินใจที่จะใช้ทรัพยากร
เช่น เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินค้า ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษาว่าสินค้าที่เขาจะเสนอนั้น
ใครคื อ ผู้ บ ริ โ ภค (Who?) ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ อะไร (What?) ท าไมจึ ง ซื้ อ (Why?) ซื้ อ อย่ า งไร (How?) ซื้ อ เมื่ อ ไร
(When?) ซื้อที่ไหน (Where?) ซื้อและใช้บ่อยครั้งเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อ
การซื้อเพื่อค้นหาคาตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมี
จุดเริ่มต้นจากการที่เกิดสิ่งกระตุ้น ที่ทาให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
(Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดา ที่ผู้ผลิต และผู้ขายไม่สามารถคาดได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้
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ซื้อที่จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อ แม้จะมีการตอบสนองผู้ซื้อ (Buyer’ sresponse) หรือการ
ตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s purchase decision)
1. พฤติกรรมของผู้ซื้อ
ผู้ผลิตและผู้จาหน่ายสินค้าจะสนใจถึงพฤติกรรม ของผู้บริโภค (Buyer behavior) ซึ่งเป็นส่วนสาคัญ
ของ การปฏิบัติการบริโภค ซึ่งหมายถึง การกระทาของบุคคลใด บุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
สินค้า และบริการ ด้วยเงิน และรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นตัวกาหนด ให้มีกระบวนการกระทานี้
พฤติกรรมของผู้ซื้อนั้นเราหมาย รวมถึงผู้ซื้อที่เป็นอุตสาหกรรม (Industrial buyer) หรือ เป็นการซื้อบริษัทใน
อุตสาหกรรมหรือผู้ซื้อเพื่อขายต่อ แต่ พฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเราเน้นถึงการซื้อของผู้บริโภค เอง ปกติเรามัก
ใช้คาว่า พฤติกรรมของลูกค้า (Customer behavior) แทนกันกับพฤติกรรมผู้ซื้อได้คาทั้งสองคือ พฤติกรรมผู้
ซื้อและ พฤติกรรมลูกค้านี้เป็นความหมาย เหมือนกัน และค่อนไปในแง่ลักษณะในทางเศรษฐกิจของการบริโภค
มากกว่า
2. การซื้อ และการบริโภค
คาว่า พฤติกรรมผู้บริโภค นั้น ในความหมายที่ถูกต้อง มิใช่หมายถึง การบริโภค แต่หากหมายถึงการ
ซื้อของผู้บริโภค จึงเน้นถึงตัวผู้ซื้อเป็นสาคัญ และที่ถูกต้องแล้ว การซื้อเป็นเพียงกระบวนการหนึ่งของการ
ตัดสินใจ และไม่สามารถแยกออกได้จากการบริโภคสินค้า ทั้งที่กระทาโดย ตัวผู้ซื้อเองหรือบริโภคโดยสมาชิก
คนอื่นๆ ในครอบครัวซึ่ง มีผู้ซื้อทาตัวเป็นผู้แทนให้การซื้อแทนนั้ น ผู้ซื้อแทนจะเป็น ผู้ทางานแทนความพอใจ
ของผู้ที่จะบริโภคอีกต่อหนึ่ง ด้วยเหตุผลนี้เอง ผู้วิเคราะห์การตลาดจึงต้องระวังอยู่เสมอถึง ความสัมพันธ์นั้น
สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทาต่างๆของบุคคลซึ่งในที่นี้คือผู้บริโภคที่เลื อกซื้อ
สินค้า และการบริการจากร้านอาหารฮาลาล แบบบุฟเฟ่ต์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยคาดหวังว่าจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของตนเองได้ภายใต้กระบวนการตัดสินใจที่มีมาก่อนการซื้อสินค้า
และบริการ
สรุปและอภิปรายผล
การสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคผ่านทางส่วนประสมทางการตลาดทั้งเจ็ดด้านคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านสถานที่ ด้านการส่งเสริมการขาย ด้านบุคลากร ด้านภาพลักษณ์ และด้านกระบวนการ จะช่วย
กระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าของอาหารฮาลาลมากขึ้น มีความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารฮาลาลมากขึ้น และจะ
ส่ งผลให้ เกิดการตัดสิ น ใจเลื อกซื้ ออาหารฮาลาลเพราะตระหนัก ถึง คุณค่ าของสิ นค้ าได้ ดีขึ้น กว่าเดิม ทั้งนี้
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ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นช่องทางในการทาธุรกิจด้านร้านอาหาร หรือสินค้าฮาลาล และสามารถนา
วิธีการไปปรับใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถขยายฐานลูกค้าให้ได้มากขึ้นเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
อาหารฮาลาล ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ของผู้บริโภคที่น่าสนใจ หากเราทราบถึงแนวทางในการพัฒนา
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจร้านอาหารตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)
ศึกษาผลิตภัณฑ์ รสชาติ และการตกแต่งรูปลักษณ์ของอาหารให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
เมื่อนึกถึงอาหารฮาลาล ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่มุสลิมมักจะยึดติดกับภาพเดิมๆ คืออาหารที่มีเครื่องแกงมากๆ
หน้าตาคล้ายอาหารอินเดีย เป็นภาพที่ไม่นาสมัยในด้านรูปลักษณ์ ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถตกแต่ง
อาหารให้อยู่ในรูปแบบของสากลมากขึ้น เช่น การตกแต่งจานอาหาร การเปลี่ ยนรูปแบบของอาหารให้มีความ
หลากหลาย ทั้งไทย จีน ฝรั่ง หรือการฟิวชั่นอาหารให้ใกล้เคียงกับความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันมาก
ขึ้น เป็นต้น
2. ด้านราคา (Price)
การตั้งราคาจาเป็นต้องสอดคล้องกับลักษณะของอาหาร โดยทั่วไป หากพูดถึงอาหารฮาลาล หลายคน
จะยึดติดว่าต้ องเป็ น อาหารส าหรับ คนมุสลิ ม และโดยมากมักจะต้องราคาไม่แพงจนเกินไป ดังนั้นหากเรา
สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์ของเราได้แล้วจากข้อแรก เรื่องราคาก็สามารถยกระดับกลุ่มของ
ลูกค้าให้กับเราได้เพิ่มมากขึ้น
3. ด้านสถานที่ (Place)
อาหารฮาลาล มักจะเกาะกลุ่มกันอยู่ในละแวกเดียวกัน เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้ากลุ่มเดียวกันนั่นคือลูกค้า
มุสลิม อย่างไรก็ตาม หากร้านอาหารฮาลาลมีมากขึ้นในสถานที่ต่างๆ โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะตอบสนองแค่เฉพาะ
ลูกค้ามุสลิมเท่านั้น เช่น ตามห้ามสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆ หรือตามย่านธุรกิจที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ
ก็จะสามารถขยายวงกว้างของการรั บรู้ให้แก่บุคคลภายนอกมากขึ้นได้ และเป็นการขยายโอกาสที่จ ะเป็น
ตัวเลือกให้กับพวกเขาเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน
4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)
เมื่อทั้งสามด้านดังข้างต้นสามารถทาได้สาเร็จแล้ว การส่งเสริมการขายจะสามารถช่วยดึงดูดลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ๆให้เข้ามาใช้บริการได้มากขึ้นได้ เช่น การเข้าร่วมโปรโมชั่นบัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ การให้ส่วนลด
สาหรับการมาเยือนเป็นครั้งแรกของลูกค้า เช่นนี้เป็นต้น
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5. ด้านบุคลากร (People)
การบริการจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพ ร้านอาหารจาเป็นต้องคัดกรองพนักงาน
ที่มีความกระตือรือร้นที่จะบริการ และสื่อสารกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เพื่อที่จะสามารถตอบคาถามต่างๆให้กับ
ลูกค้าได้
6. ด้านภาพลักษณ์ (Physical Evidence)
ร้านอาหารฮาลาลไม่จาเป็นต้องตกแต่งในรูปแบบตะวันออกกลางเสมอไป หรือจาเป็ฯต้องมีกลิ่น
กามะยานเพื่อแสดงเอกลักษณ์ หากแต่จะเป็นการดีกว่าถ้าสามารถสร้างร้านอาหารฮาลาลให้ใกล้เคียงกับ
รูปแบบของร้านอาหารเชิงสากล มีความแปลกใหม่ทางด้านหน้าตา เช่น ร้านอาหารญี่ปุ่นฮาลาล ก็อาจจะ
ตกแต่งเป็นแนวญี่ปุ่น อาหารไทย ก็ตกแต่งแบบร้านอาหารทั่วๆไปที่สามารถเห็น ได้ตามห้างสรรพสินค้า หรือ
อื่นใดที่ไม่จาเป็นต้องเน้นย้าว่าอาหารฮาลาลจาเป็นต้องเกาะแนวอนุรักษณ์นิยมเพียงเท่านั้น
7. ด้านกระบวนการ
ร้ า นอาหารจ าเป็ น ต้อ งตระหนั ก และให้ ค วามใส่ ใ จในด้ า นการบริก ารเป็น พิ เ ศษ อาหารฮาลาลก็
เหมือนกับอาหารทั่วๆไป แตกต่างเพียงภาพลักษณ์ที่ชัด เจน และค่อนข้างมีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน ดังนั้นเพื่อการ
ขยายการรับรู้ไปสู่ผู้บริโภค ว่าอาหารฮาลาลไม่ได้มีเพื่อกลุ่มคนที่เป็นมุสลิมเท่านั้น แต่มีไว้สาหรับทุกๆคน
ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงจาต้องตระหนักว่าจะต้องดาเนินการในด้านต่างๆให้สาเร็จเสร็จสิ้นเสียก่อนทั้งหกข้ อ
จึงจะทาให้แผนการพัฒนาการตลาดทั้งเจ็ดข้อประสบความสาเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หากเราสามารถทาได้ตามส่วนประสบทางการตลาดทั้ง 7 ข้อนี้ได้สาเร็จ ก็จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ต่อ
ผู้บริโภคในวงกว้าง และทาให้อาหารฮาลาลสามารถเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในวงการอุตสาหกรรมการบริการ
โดยเฉพาะด้านภัตตาคาร และร้านอาหาร
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โอกาสทางธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่กับการท่องเที่ยวฮาลาล
Reviewing the Business Opportunities in Chiang Mai Halal Tourism
สุวลักษณ์ อ้วนสอาด
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ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
E-mail address: PLNBBKO@gmail.com
บทคัดย่อ
การท่องเที่ย วฮาลาลนั บ เป็ น ตลาดศั กยภาพที่เติ บโตอย่ างรวดเร็ว และมีจ านวนเม็ ดเงิ นมหาศาล
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจึงกลายเป็นตลาดเป้าหมายที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ จังหวัดเชียงใหม่เป็น
เมื อ งศู น ย์ ก ลางการท่ อ งเที่ ย วและบริ ก ารระดั บ สากล ที่ เ พี ย บพร้ อ มหลากหลายทั้ ง ด้ า นโ บราณสถาน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ โดยเฉพาะการมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงาม จึงถูกเลือกให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ย วตากอากาศที่มี ความเป็ น มิตรแก่นั กท่ องเที่ยวมุส ลิ ม ดังนั้น การที่ภ าครัฐ และเอกชนมีนโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลและยกระดับการจัดการท่องเที่ยวฮาลาลที่ไม่ขัดกับหลักหรือกฎศาสนาอิสลาม ก็
จะสามารถเพิ่มรายได้และจานวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมกลุ่มที่มีศักยภาพ อันเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาลได้
คาสาคัญ: การท่องเที่ยวฮาลาล โอกาสทางธุรกิจ
Abstract
Halal tourism is the rapidly growing market in travel industry, consequently, Muslim
tourists has become a target market in many countries around the world. Chiang Mai province
is one of Muslim travelers’ destination for their holiday experience because it is a center of
tourism with international standard service and full of variety of attractions such as ancient
cultural identity, natural and historical places. Therefore, government and private policy
supporting Halal industry and upgrading the Halal tourism management without conflicting
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with Islamic principles may increase revenue and the number of potential Muslim tourists. It
is also an opportunity to add more value to the Halal tourism.
Keywords: Halal Tourism Business Opportunity
บทนา
การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่สาคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมซึ่งนาเงินตรา
ต่างประเทศเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็ว มีการคาดการณ์จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติใน
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จานวน 9.07 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ
0.41 จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ที่ ผ่ า นมา สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ประเทศ 1.82 ล้ า นล้ า นบาท (ที่ ม า: ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) รัฐบาลไทยนาโดยคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้วางทิศ ทางการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวไทยในปี พ.ศ.2560 ด้านการตลาดต่างประเทศให้เน้นการเติบโตของรายได้และกระจายนักท่องเที่ยว
ไปสู่ท้องถิ่น บนแคมเปญส่งเสริมการตลาด “Amazing Thailand” ภายใต้แนวทางการสื่อสาร “Discover
Amazing Stories in Amazing Thailand” เพื่อนาประสบการณ์การท่องเที่ยวอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของ
ไทยสู่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม ประเทศเป้ า หมาย และเพิ่ ม ความส าคั ญ กั บ กลุ่ ม ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในอาเซี ย น
โดยเฉพาะกลุ่มตลาดใหม่อย่างเช่น กลุ่มมุสลิม กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ กลุ่มประเทศ BRIC อาร์เจนติน่า และยุโรป
ตะวันออก เป็นต้น (สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)
ตลาดการท่องเที่ยวมุสลิมนับเป็นตลาดศักยภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีจานวนเม็ดเงินมหาศาล
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมจึงกลายเป็นตลาดเป้าหมายที่หลายประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากมีการใช้จ่าย
สูง ช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจฮาลาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และนับเป็นโอกาสอันดี
ของประเทศไทยที่ดัชนีการท่องเที่ยวมุสลิมทั่วโลก (Global Muslim Travel Index: GMTI) ประจาปี 2017
ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยขยับขึ้นมาเป็นประเทศอันดับที่ 2 สาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ มประเทศ
มุสลิม (Non-OIC) รองมาจากประเทศสิงคโปร์ ในขณะที่ประเทศมาเลเซียยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตร
กั บ ชาวมุ ส ลิ ม มากที่ สุ ดในโลกติ ด ต่ อ กั น เป็ นปี ที่ 7 ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เ ป็น ประเทศที่ อ ยู่ ในกลุ่ มเศรษฐกิ จ เดียวกัน
สอดคล้องกับการคาดการณ์ของสมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือพาตา (PATA) ในปี 2558 ที่กล่าว
อย่างเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของการท่องเที่ยว
ฮาลาล ที่จับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิมเทียบเคียงประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของไทยได้มีการผลักดันเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการรองรับนักท่องเที่ยวจาก
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กลุ่มประเทศมุสลิมหลายประเด็น โดยเฉพาะด้านการพัฒนาแผนการตลาด การฝึกภาษา และการพัฒ นา
บุคลากร
ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง รวมถึงหลังจากการเปิดเสรีป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนทาให้มีนักท่องเที่ยวชาวมุสลิ มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยจานวนมาก และ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งจะเดินทางเข้ามาในช่วงระยะ 3
เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม โดยมากันเป็นครอบครัว เพื่อสั มผัสกับบรรยากาศความชุ่มฉ่าของฤดูฝน
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและช้อปปิ้ง เห็นได้ว่าชาวมุสลิมนั้นเริ่มหันมาท่องเที่ยวกับมากขึ้น และ
พร้อมที่จะค้นหาจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ได้ทุกเมื่อ ตราบใดที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้นมีวัฒนธรรม

ฮาลา

ลที่อบอุ่นคอยต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งการสนับสนุนการขยายตัวของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิม รัฐและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวควรให้ความสาคัญกับสิ่งอานวยความ
สะดวกต่างๆ เพื่อตอบรับการเติบโตของการท่องเที่ยวฮาลาล ทาให้การเดินทางและการท่อ งเที่ยวของชาว
มุสลิมเป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกสบายกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม กิจกรรมที่ทาเพื่อสังคม การท่องเที่ยวเชิงชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นต้น
จากข้อมูลข้างต้น โอกาสทางธุรกิจกับการจัดการการท่องเที่ยวฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2560
จึงเป็นประเด็นท้าทายที่หน่วยงานทั้งราชการและเอกชนได้ร่วมมือกันกาหนดนโยบายส่งเสริมและฟื้นการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจเชียงใหม่ ดังเช่นหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่มีความพยายามผลักดันโครงการยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจ ฮาลาลสู่ ดิจิ ตัล เตรี ย มความพร้ อ มในการพัฒ นาด้า นต่ างๆ ทั้งในส่ ว นของอุต สาหกรรมฮาลาล
โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจการนาเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวฮาลาล เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ที่จะทาให้มู ลค่าเศรษฐกิจของเชียงใหม่ (GPP) เติบโต
ขึ้นถึง 2.5 แสนล้านบาทต่อปี ภายในปี 2561
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หรือกุหลาบเวียงพิงค์ของประเทศไทยถูกมองว่าเป็นเมือง
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระดับสากล ได้รับการจัดอันดับ The World’s Best Cities 2016) จาก
นิ ต ยสารท่ อ งเที่ ย ว Travel&Leisure ว่ า เป็ น เมื อ งที่ น่ า ท่ อ งเที่ ย วที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ 2 ของโลก เนื่ อ งจากมี
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ความเพียบพร้อมหลากหลาย ทั้งด้านโบราณสถานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัต
ลักษณ์ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอันสวยงาม บทความนี้จึงขอนาเสนอข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวฮาลาล และโอกาสทางธุรกิจของจังหวัด
เชีย งใหม่กับ การท่องเที่ยวฮาลาล ในการจัดหาสิ นค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวฮาลาลที่
เหมาะสมกับชาวไทยมุสลิม มุสลิมอาเซียนและมุสลิมตะวันออกกลางที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม ทั้ง
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ในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบกิจกรรม โรงแรม ที่พัก เส้นทางคมนาคม สถานที่ในการทากิจกรรมทาง
ศาสนา ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก ต่าง ๆ โดยจะต้องพิจารณาหลักการ ระเบียบ และเงื่อนไขที่ระบุไว้
ตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่ งการวิเคราะห์โ อกาสธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาลและการยกระดับคุณภาพ การ
ให้บริการและจัดกิจกรรมการนาเที่ยวที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน
เพื่ อ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวมุ ส ลิ ม เกิ ด ความประทั บ ใจ และสามารถรองรั บ การท่ อ งเที่ ย วฮาลาลได้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาล โดยเพิ่มศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับ การท่องเที่ย วตั้งแต่ต้น น้ าถึงปลายน้ า สามารถเพิ่มรายได้และจานวนนักท่ องเที่ยวชาวมุส ลิ มกลุ่ ม ที่ มี
ศักยภาพในการใช้จ่าย ดาเนินธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาลเพื่อความเป็นมิตรแก่นักท่องเที่ยวมุสลิม อันเป็น
โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจท่องเที่ยวไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพบริบทธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อให้ข้อเสนอแนะโอกาสทางธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่กับการท่องเที่ยวฮาลาล
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็น
ช่องทางที่สามารถส่งออกไปยังประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
ภูมิอากาศที่เอื้อต่อการผลิตอาหารซึ่งผลผลิตทางการเกษตรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารฮาลาล
ประกอบกั บ มี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บด้ า นศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย ว รวมทั้ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า ของภาคเหนื อ ที่ มี
ผู้ประกอบการผลิตสินค้าตามหลักฮาลาลจานวนมาก ประการสาคัญจังหวัดเชียงใหม่มีสานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มีความพร้อมในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ
และพัฒนาธุรกิจให้เกิดความเข้มแข็งในภาพรวม
โอกาสของจังหวัดเชียงใหม่กับการท่องเที่ยวฮาลาลนั้น จะต้องเริ่มจากการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิมเริ่มตั้งแต่การให้บริการจากประเทศต้นทางจนถึงประเทศปลายทาง
เช่นการโรงแรมสถานที่พัก การขนส่งร้านอาหารการพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งการให้ความบันเทิงต่างๆ โดย
จะต้องพิจ ารณาหลั ก การระเบี ย บและเงื่ อนไขที่ร ะบุ ไว้ต ามหลั ก ศาสนาอิส ลามในการให้ บริ ก ารด้า นการ
ท่องเที่ยวนอกจากนี้จะต้องมีการจัดเตรียมสถานที่ (ห้องละหมาด) เพื่อปฏิบัติภารกิจทางศาสนาตลอดการ
เดินทาง โดยมีข้อกาหนดในการปฏิบัติ ได้แก่ ต้องให้บริการนักท่องเที่ยวตามหลักศาสนาอิสลามตลอดการ
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เดินทางมัคคุเทศก์และพนักงานต้องเคารพและรักษาระเบียบวินัยตามหลักศาสนาอิสลามห้ามให้บริการใดๆ ที่
ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม และเลือกสถานที่พักตามมาตรฐานฮาลาล เช่น โรงแรมค่ายพักและอื่นๆ ให้เลือกใช้
ภัตตาคารหรือร้านอาหารตามมาตรฐานฮาลาลและเลือกใช้บริการการขนส่งตามมาตรฐานฮาลาล เป็นต้น
(สานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2554)
ซึ่ ง SitiAnisLaderlah. (2011) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง “A study on Islamic Tourism: A Malaysian
Experience” พบว่า การท่องเที่ยวอิสลามมีความยืดหยุ่น มีเหตุผลมีความเรียบง่ายและมีความสมดุล โดย
อธิบายว่าการท่องเที่ยวอิสลามมีความยืดหยุ่นเพราะไม่ได้มีวัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจง ศาสนาอิสลามส่งเสริม
ให้ชาวมุสลิมไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ในโลก และอิสลามเป็นศาสนาที่เรียบง่าย และการท่องเที่ยวในศาสนา
อิสลามเป็นความสมดุลของการใช้ชีวิตคู่ สอดคล้องกับ นูรซันติ (Nursanty, 2013 อ้างในศราวุฒิ อารีย์,
2558) ได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวฮาลาลเป็นเรื่องของการเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวและสถานที่ท่อ งเที่ยวที่ได้รับ
การออกแบบมาให้สอดคล้องกันกับความต้องการของมุสลิม คล้ายกับเฮนเดอร์ซัน (Henderson, 2010 อ้าง
ในศราวุฒิ อารีย์, 2558) ที่กล่าวว่าการท่องเที่ยววิถีอิสลามคือ ความพยายามทางการตลาดและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่มุ่งเป้าหมายที่ชาวมุสลิม แม้ผู้ประกอบการจะไม่ได้มีแรงจูงใจทางศาสนาก็ตาม
ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวควรคานึงถึงหลักของมาตรฐานฮาลาลการท่องเที่ยว ที่ถือเป็นการ
ปฏิบัติหรือการรักษากฎและระเบียบของศาสนาในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยมีข้อกาหนด ดังนี้
1. ต้องบริการนักท่องเที่ยวตามหลักศาสนาอิสลามตลอดการเดินทาง
2. มัคคุเทศก์และพนักงานต้องเคารพและรักษาระเบียบวินัยตามหลักศาสนาอิสลาม
3. ห้ามให้บริการใด ๆ ที่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม
4. เลือกสถานที่พักผ่อนตามมาตรฐานฮาลาล เช่น โรงแรม ค่ายพัก และอื่น ๆ
5. เลือกภัตตาคารหรือร้านอาหารตามมาตรฐานฮาลาล
6. เลือกใช้บริการขนส่งตามมาตรฐานฮาลาล
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ จันทร์อินทร์ และคณะ (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม ผล
การศึกษาพบว่า แนวทางในการกาหนดการบริหารและการจัดการการท่องเที่ยวฮาลาลสาหรับนักท่องเที่ยว
กลุ่ มประเทศมุส ลิ มมีดังนี้ การบริ การนั กท่องเที่ยวควรเป็นไปตามหลั กศาสนาอิสลามตลอดการเดินทาง
มัคคุเทศก์และพนั ก งานต้อ งเคารพและรั กษาระเบียบวินั ยตามหลั ก ศาสนาอิส ลาม การจัดกิ จกรรมการ
ท่องเที่ยวต้องไม่ขัดกับหลักศาสนาอิสลาม การจัดสถานที่พักควรเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น ภายใน
ห้องสถานที่พักควรมีป้ายบอกสัญลักษณ์ทิศเมกกะ มีสายชาระล้างภายในห้องพัก ควรจัดบริการภัตตาหาร
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หรือร้านอาหารตามมาตรฐานสากล การใช้บริการการขนส่งควรมีความปลอดภัย และมีระบบป้องกันความ
ปลอดภัย มีส ถานที่ให้บ ริการนั กท่องเที่ยวมุสลิมสามารถปฏิบัติภารกิจทางศาสนาได้ ไม่จัดกาหนดการ
ท่องเที่ยวในสถานที่ต้องห้ามหรือสถานที่ที่ขัดต่อหลักการศาสนา นอกจากนั้น ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ และคณะ
(2551) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวสาหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลางในประเทศไทย ได้กล่าวเสริมว่ารัฐควรส่งเสริมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากประเทศ
ตะวันออกกลางอย่างเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยการเสริมสิ่งอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น
รวมถึงส่งเสริมในรูปของ Package ท่องเที่ยว และมีการเชื่อมโยงกับการบริการด้านการแพทย์ได้ด้วย
สาหรับจังหวัดเชียงใหม่เอง ก็ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งจุดแข็งของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นั้นคือการมีสิ่งอานวยความสะดวกที่
สะดวกสบายครบครันในระดับสากล นอกจากจะมีโรงแรมและแหล่งที่พักระดับ 4-5 ดาวหลายแห่ง ที่สามารถ
รองรับและบริการนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมได้ ยังมีโรงแรมเฉพาะสาหรับชาวมุสลิมอีก 5 แห่ง เป็นจังหวัดที่มี
ประวัติความเป็นมาของชาวไทยมุสลิมที่มีเชื้อสายจีนยูนนาน บังคลาเทศ และปากีสถานมากว่า 120 ปี ซึ่งวีถี
ชุมชนมุสลิมที่เข้มแข็งได้กระจายอยู่ทั่วเมืองเชียงใหม่ ทาให้เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีมัสยิดมากที่สุดในภาคเหนือ
ถึง 17 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมือง 4 แห่ง โดยมีมัสยิด ฮิดายาตุ้ล อิสลาม (บ้านฮ่อ) เป็นมุสลิมที่มีความ
พิเศษคือ มีการจารึกอักษรจีนอยู่ภายในมัสยิด สาหรับร้านอาหารฮาลาลที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
พร้อมกันมากกว่า 50 คน สารวจแล้วพบว่ามีมากกว่า 20 ร้าน ซึ่งเพียงพอสาหรับชุมชนและนักท่องเที่ยวชาว
มุสลิม
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น เห็ น ได้ ว่ า จั ง หวั ด เชี ยงใหม่ จึง มี ค วามพร้ อ มที่ ส ามารถพั ฒ นาให้ ศู นย์ ก ลาง
อุตสาหกรรมฮาลาลของภาคเหนือที่สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพ รายได้ เศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศ
ได้ ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนด้านฐานข้อมูล การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และการส่งเสริมการตลาดที่เป็น
ระบบมีการบริหารจัดการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล ยกระดับและพัฒนาการจัดการสินค้าฮา
ลาล สร้าง Brand สินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยให้สามารถผลิตเป็นสินค้าส่งออกแก่ตลาดโลกได้
ทางจั งหวัดเชีย งใหม่ได้ทาการจัดทาเว็บไซต์ฐานข้อมูล www.Northernhalal.in.th เพื่อเป็นการ
ให้บริการข้อมูลฮาลาลของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่แก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจเพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมฮาลาล โดยภายในเว็บไซต์ได้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ทางด้านฮาลาลได้แก่ ทางด้านอาหาร ที่พัก ชุมชน มัสยิด ผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับมาตรฐานฮาลาล รวมถึง
สถาบันการศึกษาและองค์กรมุสลิม โดยมีสถานที่ทางด้านฮาลาลทั้งหมดเป็นจานวน 374 แห่ง และภายใน
เว็บไซต์ยังมีการบริการในเรื่องขององค์ความรู้เกี่ยวกับฮาลาลอีกด้วย โดยหวังว่าการพัฒนาฐานข้อมูลฮาลาลจะ
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สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาธุรกิ จการค้าทางด้านฮาลาลให้เป็นตลาดที่สามารถส่งออกสินค้าสู่ชาติใน
ตะวันออกกลางและกลุ่มตลาดประเทศมุสลิม อีกทั้งยังหวังว่าประเทศไทยจะเป็นแหล่งส่งออกสินค้าทางด้าน
ฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ รายละเอียดวิธีการวิจัยดังนี้
1) ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยนี้ เป็นการศึกษาสภาพบริบทธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่
โอกาสทางธุร กิจ การท่องเที่ย วฮาลาลในจั งหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสนอแนวทางในการดาเนินกิจกรรมธุรกิจ
ท่องเที่ยวที่ไม่ขัดกับหลักหรือกฎศาสนาอิสลาม อันเป็นโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาล
ได้
2) ขอบเขตพื้นที่วิจัย จังหวัดเชียงใหม่
3) ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรในการศึกษานี้มี 2 กลุ่มคือ 1) ผู้ประกอบการธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวฮาลาล (ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน) 2) บุคลากรผู้ให้บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวฮาลาล (ไม่ทราบจานวนที่แน่นอน) ซึ่งบทความนี้ได้กาหนดขอบเขตเฉพาะธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว
ธุรกิจนาเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจของที่ระลึก ที่รองรับสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในจังหวัด
เชียงใหม่ในเขตตาบลช้างคลาน สุเทพ อาเภอเมือง อาเภอแม่ริม อาเภอสันกาแพง อาเภอหางดง อาเภอ
จอมทองและอาเภอฝาง
การศึกษาครั้งนี้กาหนดจานวนกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เก็บข้อมูลจากการ
สั ม ภาษณ์ In-depth interview ณ สถานประกอบการ และจั ด การประชุ ม กลุ่ ม Focus group จากกลุ่ ม
ตัวอย่างผู้บริหารหรือตัวแทนสถานประกอบการ จานวน 23 คน และบุคลากรผู้ให้บริการ จานวน 40 คน
4) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การสร้างเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยศึกษา
หลักการ แนวคิด เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการธุรกิจท่องเที่ ยว และหลักการศาสนา
อิส ลาม ดาเนิ น การสร้ างแบบสั มภาษณ์ ให้ ส อดคล้ องกับโครงสร้า งของแบบสั มภาษณ์ ที่ กาหนดไว้ นา
แบบสอบถาม เสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว และหลักการศาสนาอิสลาม จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) การใช้ภาษา (Wording) และด้านอื่นๆ ที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นสมควร
แก้ ไ ข จากนั้ น ผู้ ศึ ก ษาได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของผู้ เ ชี่ ย วชาญ น าไปทดลองใช้ กั บ ตั ว แทน
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จานวน 5 คน
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5) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยสร้างความเชื่อถือได้ของงานเชิงคุณภาพ (trustworthiness)
โดยผู้วิจัยได้บันทึกเสียงการสัมภาษณ์ตลอดการรวบรวมข้อมูล และมีการใช้คาพูดของผู้ให้ข้อมูลเพื่อยืนยัน
ความจริ ง และความชั ด เจน (credibility) รวมทั้ ง การตรวจสอบสามเส้ า ด้ า นบุ ค คลผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล (data
triangulation) เพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นถูกต้องน่าเชื่ อถือ โดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล (ตัวแทน
ผู้ประกอบการและผู้ ให้ บริ การธุร กิจท่องเที่ยว) หลายท่าน และใช้การตรวจสอบข้อมูลจากการเก็บข้ อ มูล
สถานที่ที่ต่างกัน เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในทุกประเด็นของการวิเคราะห์และการรายงานผล
6) ระยะเวลาการทาวิจัย 12 เดือน
ผลการวิจัย
นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยได้ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง
ประเภทธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก จานวน 23 แห่ง เกี่ยวกับกิจกรรม
และสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาล ผลรายงานการสัมภาษณ์ สรุปภาพรวมของฮาลา
ลเพื่อการท่องเที่ยว ได้ดังนี้
บริบทสภาพการท่องเที่ยวฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่พบว่ามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น
กับการท่องเที่ยว ด้านการสื่อสารให้ข้อมูลและด้านสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับนักท่องเที่ยวฮาลาล มีความ
พร้อมอยู่ในขั้นตอนรอดาเนินการ ส่วนด้านศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวฮาลาล ยังไม่มีความพร้อม
ส าหรั บ นั กท่องเที่ย วชาวมุส ลิ มพบปั ญหาด้านความต้ องการครัว ฮาลาลหรื อร้านอาหารที่ผ่ านการรั บ รอง
เครื่องหมายฮาลาล อีกทั้งประเด็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการให้บริการ
ที่ไม่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลาม เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวมุสลิม เริ่มตั้งแต่การให้บริการจาก
ประเทศต้นทางจนถึงประเทศปลายทาง เช่น การโรงแรม การขนส่ง ร้านอาหาร การพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้ง
การให้ความบันเทิงต่างๆ
ผลสรุปการสัมภาษณ์ มุมมองของผู้ให้ บริการต่อการสังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาส
ท่องเที่ยวของชาวมุสลิม มีดังนี้
1. สถานประกอบการที่มีพนักงานที่นับถือศาสนาอิสลาม เข้ามาทาหน้าที่ในการประกอบอาหารให้กับ
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม หรือมีพนักงานมุสลิมที่ดูแลการอานวยความสะดวกในการพาไปประกอบพิธีละหมาด
สามารถสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดความประทับใจต่อนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
2. การดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้า จัดทาห้องน้าที่แยก ชาย-หญิง มีสายฉีดชาระ มีที่ล้างมือ
ล้างเท้า เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมได้ชาระล้างร่างกายได้อย่างสะดวกและเป็นไปตามการประกอบพิธีทาง
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ศาสนาอิสลาม ถือเป็นสิ่งที่ควรจัดทาขึ้น
3. ควรจั ดแบ่ งสถานที่ส าหรั บ นั กท่องเที่ยวชาวมุส ลิ ม (Muslim zone) ให้ ห่ างไกลหรือแยกพื้ น ที่
ออกมาจากอบายมุขทั้งหลายที่ถือว่าเป็นการผิดหลักของทางศาสนาอิสลาม เช่น การจาหน่ายสุรา การใช้เงิน
เพื่อการแข่งขันพนัน รวมถึงพึงระมัดระวังกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เป็น
ผู้หญิงก็จะต้องให้ พนั กงานผู้ห ญิงเท่านั้น เป็ นผู้ ให้บริการดูแล เพื่อให้เกิดความสบายใจกับมุสลิ มหญิง และ
ครอบครัว
4. ควรเพิ่มป้ายแนะนา ป้ายเตือน ที่มีการกากับภาษาอาราบิคและการแสดงรูปภาพประกอบไว้เพื่อ
ความสะดวกในการสร้างความเข้าใจให้ กับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในกรณีที่ไม่มีพนักงานคอยให้บริก ารยัง
บริเวณพื้นที่นั้น
จากผลการวิจัยและการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการและผู้ให้บริการ สามารถนาไปสู่การวิเคราะห์
โอกาสทางธุรกิจแก่ผู้สนใจดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่ได้ดังนี้
1. ด้านงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ส่วนงานจังหวัด และภาคเอกชน ในการเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมฮาลาลอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นโอกาสการลงทุนในจังหวัดที่มีความพร้อมสาหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ และเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการชาวมุสลิมด้วยในการสมัครเข้าร่วมเสนอของบ
ลงทุนจากกองทุนสกาตของจังหวัดเชียงใหม่ ไปเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของตนได้
2. ด้านการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและอบรมบุคลากรการท่องเที่ยวฮาลาล ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงาน
ทางศาสนาอิสลาม องค์กรการศึกษา และองค์กรด้านธุรกิจบริการทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางผลิต
บุคลากรเพื่อให้บริการการท่องเที่ยวฮาลาลในประเทศและต่างประเทศ
3. ด้านการทาธุรกิจผลิตของฝากอาหารที่ถูกต้องได้มาตรฐานรับรองฮาลาลจากคณะกรรมการอิสลาม
ประจาจังหวัด และศูนย์วิทยาศาสตร์ ฮาลาล วางจาหน่ายตามร้านจาหน่ายสินค้าและของที่ระลึกใกล้แหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ และขยายส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมใกล้เคียง เช่น มาเลเซีย และอินโดนีเซียได้
เห็นได้ชัดว่า ผู้ประกอบการที่มีแผนจะหันมาทาตลาดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
นั้น ควรต้องปรับการให้บริการให้สอดคล้องกับวิถีชาวมุสลิม โดยเฉพาะมาตรฐานฮาลาลไม่ว่าจะเป็นอาหาร
ของที่ระลึก ที่พัก และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การท่องเที่ย วฮาลาล (Halal Tourism) ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการบริห ารจั ดการการ
ท่องเที่ย ว เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวมุส ลิ ม เริ่มตั้งแต่การให้ บริการจากประเทศต้นทางจนถึง
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ประเทศปลายทาง เช่น การโรงแรม การขนส่ง ร้านอาหาร การพักผ่อนหย่อนใจ รวมทั้งการให้ความบันเทิง
ต่างๆ จะต้องไม่ขัดกับหลักหรือกฎศาสนาอิสลาม นอกจากนี้ การจัดเตรียมสถานที่เพื่อปฏิบัติภารกิจทาง
ศาสนา (ห้องละหมาด) ต้องมีตลอดการเดินทางอีกด้วย การให้บริการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม สถานที่พัก
อาหาร ฯลฯ จะต้องพิจารณาหลักการและเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น ต้องละเว้นจากการ
ให้บริการเครื่องดื่มที่มีสารแอลกอฮอล์เป็น ส่วนผสม สระว่ายน้าในโรงแรมต้องแยกบริเวณชาย-หญิงออกจาก
กัน เป็ น ต้น การยกระดับ เพื่อช่ว ยสร้ างมูล ค่าเพิ่มให้ กับธุรกิจท่องเที่ยวฮาลาล โดยเพิ่มศักยภาพธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า สามารถเพิ่มรายได้และจานวนนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมกลุ่มที่
มีศักยภาพในการใช้จ่าย การท่องเที่ยวฮาลาลเพื่อความเป็นมิตรแก่นักท่องเที่ยวมุสลิม อันเป็นโอกาสในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจท่องเที่ยวไทย
ดังนั้นการเสนอแนะแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีความสนใจในตลาดนักท่องเที่ยวฮา
ลาล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหาร ที่พัก ร้านขายของที่ระลึก โรงพยาบาล หรือธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ควรหันมา
ทาการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้า ซึ่งประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพสามารถตอบโจทย์ตลาด
กลุ่มนี้ที่ส่วนใหญ่นิยมพาครอบครัวเข้ามาพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เช่น ภูเขา น้าตก ทะเล
หมอก) และกิจกรรมอื่นๆ อย่างการรับประทานอาหารล้านนา การช้อปปิ้ง การรับบริการนวดไทย/สปา รวมถึง
การรับบริการทางการแพทย์ อย่างการตรวจสุขภาพ เป็นต้น แม้ว่าประเทศไทยจะมีความต่างในเรื่องศาสนา
และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยท้าทายการทาการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ ยวกลุ่ มนี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการ
จาเป็นต้องปรับการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องให้สอดคล้องกับวิถีของตลาดนักท่องเที่ยวมุสลิม โดยเฉพาะกลุ่ม
นักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจากตะวันออกกลางที่มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.6 ของตลาดนักท่องเที่ยว
ต่างชาติทั้งหมดของไทย (ค่าเฉลี่ ยในช่วง พ.ศ.2554-2558) ตลอดทั้งปี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าจะมีชาว
ตะวันออกกลางเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจานวน 6.95 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 จากปีที่แล้ว (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2559) ซึ่งผู้ประกอบการที่มีแผนจะหันมาทาตลาดนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลาง อาจต้องปรับ
การให้บริการให้สอดคล้องกับวิถีชาวมุสลิม โดยเฉพาะมาตรฐานฮาลาลไม่ว่าจะเป็นอาหารและที่พัก ให้เอื้อต่อ
การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและมีการใช้จ่ายสะพัดไปยังธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในประเทศไทย คือ เพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ ยวของไทย เพิ่มกิจกรรมสาหรับครอบครัวในการมา
พักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงบริการที่เกี่ยวเนื่อง อย่างการรับประทาน
อาหารล้านนา อาหารไทย นวดสปา เป็นต้น
ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งสามารถปรั บ รู ป แบบการให้ บ ริ ก าร อาทิ ธุ ร กิ จ โรงแรมที่ ส นใจกระตุ้ นตลาด
นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในช่วงโลว์ซีซั่น นอกจากจะต้องใส่ใจเรื่องสิ่งอานวยความสะดวก อย่างบริการอาหารฮา

196

ลาล ห้องละหมาดและห้องน้าแล้ว ควรมีการนาเสนอแพ็คเกจห้องพักสาหรับลูกค้ากลุ่มครอบครัวในราคา
พิเศษ เพื่อดึงดูดและตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ที่ ส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกับเป็น
ครอบครัว และเพื่อเพิ่มโอกาสของธุรกิจท่องเที่ยวในการนาเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆ อันเป็น
การกระตุ้นการพานักและการใช้จ่ายให้มากขึ้น นอกจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวใน
เมืองหลักคือ กรุงเทพมหานคร และเมืองรอง ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา ที่ขายกันอยู่เดิมแล้ว การ
นาเสนอการท่องเที่ยวเชื่อมโยง (Tourism Linkage) น่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวมีการพานักและใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เช่น แพ็คเกจเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจากภาคเหนือของไทยไปยังเมียนมาหรื อสปป.
ลาว ผ่านทางเชียงราย ก็ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ได้
ขณะที่ธุร กิจ ร้ านอาหารที่ใ ห้ บ ริ ก ารในสถานที่ท่ อ งเที่ ยวอย่ างแหล่ งช้ อปปิ้ง แหล่ งท่องเที่ย วทาง
ธรรมชาติ (น้าตก ภูเขา) เป็นต้น ที่มีความสนใจตลาดนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคนี้ คงต้องศึกษาและใส่ใจในเรื่อง
วัตถุดิบและวิธีการปรุงอาหารตามหลักศาสนาอิสลามมากขึ้น จึงถือเป็นโอกาสสาหรับผู้ประกอบการที่สนใจ
ด้านห่ ว งโซ่อุป ทาน Supply chain สร้ า งธุรกิจศูนย์รวม HALAL FOOD แบบครบวงจรในการจัดจาหน่าย
วัตถุดิบ เครื่องปรุง เครื่องมือ ฯลฯ ในราคาที่สมเหตุผล เพื่อนามาประกอบอาหารแบบครัวฮาลาลได้อย่าง
ถูกต้อง และสามารถเป็นที่ยอมรับโดยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องหมายฮาลาลอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายด้วย ซึ่งผู้จาหน่ายหากเป็นชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามโดยตรงได้ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจและ
ความน่าเชื่อถือว่าเป็นวัตถุดิบมีการผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องตามฉบับการเป็นอาหารฮาลาล รวมถึงการแสดง
ป้ายสัญลักษณ์การได้รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล ซึ่งมีส่วนช่วยเรียกความมั่นใจให้กับลูกค้า ที่มาใช้บริการ
รวมทั้งควรใส่ใจเรื่องคุณภาพการให้บริการ และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ตามหลักศาสนาอิสลาม รวมถึง
การพัฒนาบุคลากรที่สื่อสารภาษาอารบิกเพื่ออานวยความสะดวก ซึ่งน่าจะช่วยสร้างความประทับใจและ
นาไปสู่การกลับมาเที่ยวซ้าได้ สอดคล้องกับแนวทางในการวางแผนการตลาดกลยุทธ์ปากต่อปากที่จะสร้าง
ความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวของ อรพรรณ จันทร์อินทร์ และคณะ (2556) ที่ศึกษาเรื่องการพั ฒ นา
ศักยภาพการท่องเที่ยวฮาลาลฝั่งทะเลอันดามันของประเทศไทยสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม ว่าควร
จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการแนะนาสถานที่ท่อ งเที่ยวผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ต มีมาตรการในการอนุรักษ์
ชายหาดให้มีความสวยงามและสะอาด สนับสนุนให้ร้านอาหารได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลให้มีจานวน
เพิ่มมากขึ้น ห้องพักของโรงแรมควรมีเครื่องหมายแสดงทิศทางสาหรับการละหมาด การให้บริการของธุรกิจ
สปา ควรแยกห้องบริการชาย/หญิง และมีป้ายบอกเส้นทางที่ไปยังมัสยิดเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอารบิค
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ข้อเสนอแนะ
สาหรับหน่วยงานรัฐและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ต้องการจะเพิ่มโอกาสการแข่งขันทางธุรกิจ
และมีส่วนแบ่งทางการตลาดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม ควรเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนนโยบายเพื่อการท่องเที่ยว
ฮาลาล ดังนี้
1. ควรเพิ่มทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาที่สาคัญในกลุ่มอาเซียน คือ ภาษาบาฮาซาสาหรับตลาด
อินโดนีเซียและมาเลเซีย รวมถึงเพิ่มพูนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่
สามารถสื่อสารได้
2. ควรสร้างความเข้าใจการให้ บริการนักท่องเที่ยวมุสลิมให้เป็นไปตามหลักการศาสนาอิสลาม และ
ยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการตามมาตรฐาน MRA หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญฮาลาล (คณะกรรมการอิสลามประจา
จังหวัดเชียงใหม่) ไปให้คาแนะนาในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม ไม่ขัดหลักการศาสนาอิสลาม อันนาไปสู่ความ
สบายใจในการใช้บริการของนักท่องเที่ยวมุสลิม
3. รัฐและหน่วยงานจังหวัดที่เกี่ยวข้องควรประชาสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายและขยายขอบเขต Halal
Thailand brand โดยยกระดับภาพลักษณ์และความแตกต่างของไทยให้ขยายไปสู่ความเป็น Reginal Brand
เช่น เครือโรงแรมฮาลาลไทย เครือร้านอาหารฮาลาลไทย สปาฮาลาลไทย เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจและส่ง
ต่อสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวมุสลิมได้
4. รัฐและหน่วยงานจังหวัดที่เกี่ยวข้องควรกาหนดมาตรฐานสินค้าและบริการสาหรับการท่องเที่ยวฮา
ลาล เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกั นในแต่ละประเทศ เพิ่มทางเลือกในการให้บริการ
เฉพาะไม่ว่าจะเป็นด้านมาตรฐานร้านอาหาร (ฮาลาล) สินค้าบริการ ด้านการชอปปิ้ง รวมไปถึงการบริห าร
จัดการในภาพรวม เช่น ปรับปรุงความสะอาดและสุขอนามัย ที่สาคัญคือการมุ่งเน้นรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทั้งทางธรรมชาติและเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย
5. ภาคธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวฮาลาล ควรให้ความร่วมมือ
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผลักดันการยกระดับมาตรฐานฮาลาลของไทย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่พัก อาหาร
และของฝากของที่ร ะลึ ก ซึ่งจะช่ว ยเสริ มสร้างความมั่นใจและสร้า งบรรยากาศความเป็นมิตรสาหรับการ
เดินทางท่องเที่ยวของชาวมุสลิม (Halal-friendly Travel) ซึ่งนอกจากจะช่วยตอบโจทย์นักท่องเที่ยวจาก
ภูมิภาคตะวันออกกลาง ตลาดที่เป็นแรงหนุนสาคัญในช่วงโลว์ซีซั่นแล้ว ยังมีส่วนช่วยดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยว
ชาวมุสลิมอื่น เช่น นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นตลาดชาวมุสลิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดหรือคิดเป็นร้อยละ
30 ของประชากรชาวมุสลิมทั่วโลก
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