บทความการวิจยั
ความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี ่ อการท่ องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสี มา
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิ ง วัฒนธรรม จังหวัดนครราชสี มา โดยการวิจยั ครั้ งนี้ ไ ด้ศึก ษาความคิ ดเห็ น จานวน 400 คน
ซึ่ งได้มาจากวิธี โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) การรวบรวมข้อมูลใช้
แบบสอบถาม ลักษณะคาถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสี มา กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มี อายุอยู่
ระหว่าง 31 - 40 ปี การศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่า อาชี พเกษตรกร ระยะเวลาที่อาศัยอยู่
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
ผลการวิจยั กลุ่มตัวอย่างที่มีความคิดเห็นต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสี มา
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี วัฒนธรรม (  =3.46,S.D.=1.06) รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรม (  =3.05, S.D.= .93) ด้าน
สังคม (  =2.82, S.D.=1.09) ด้านสิ่ งแวดล้อม (  =2.81, S.D.=1.04) และ ด้านเศรษฐกิจ (  =2.78,
S.D.=1.13) ตามลาดับ
ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ คือ ควรจัดให้มีการร่ วมมือกันระหว่างหน่วยงานรัฐ
และผูน้ าในชุ ม ชน สนับสนุ นให้ความรู ้ ความเข้าใจให้กบั ประชาชน ได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในจัง หวัด และสื บ ทอด ฟื้ นฟู อนุ รั ก ษ์ว ฒ
ั นธรรม อย่ า งจริ ง จัง และรั ก ษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม สังคม สิ่ งแวดล้อม และ เศรษฐกิจของจังหวัด

ภูมหิ ลัง
วัฒนธรรมเป็ นวิถีการดารงชีวิตในสังคมได้แสดงถึงความเจริ ญงอกงามตามยุคตามสมัยที่มี
มานานนั้นแม้ว่า จะมี ก ารวิวฒั นาการตัวเองในกลุ่ ม ของสั ง คมนั้น แต่ ก็ ย งั เป็ นที่ ยึดถื อปฏิ บ ตั ิ ก ัน
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การเพิ่มขึ้นของจานวนประชากร นโยบายในการพัฒนาประเทศให้เท่าเทียมกับประเทศที่พฒั นาแล้ว
ที่มี เสถี ยรภาพทางเศรษฐกิ จ ทาให้วิถีก ารดารงชี วิตของผูค้ นในสัง คมนั้นๆเปลี่ ย นแปลงไป ใน
ปั จจุ บ นั เทคโนโลยีก ารสื่ อสาร การคมนาคมได้มี ก ารพัฒนามากขึ้ นจะเห็ นได้จากที่ ส ามารถจะ
ติดต่อสื่ อสาร กันได้ไม่ว่าจะอยูไ่ กลกันเพียงใดก็ตาม รวมทั้งสื่ อต่างๆที่ปัจจุบนั นี้ มีการเข้าถึงตัวได้
ง่ า ยในการที่ จ ะ ได้รั บ ข้อ มู ล ข่ า วสารต่ า ง ๆ และที่ ข าดมิ ไ ด้ก็ คื อ วัฒ นธรรมของชาวตะวัน ตกที่
หลัง่ ไหลเข้ามาใน ประเทศ และเป็ นที่นิยมมากในหมู่วยั รุ่ นที่ซึมซับกับวัฒนธรรมเหล่านี้ ได้ง่าย จน
ทาให้เห็นถึงความ หลากหลายของวัฒนธรรมที่เข้ามาและพร้อมที่จะกลืนวัฒนธรรมการดารงชีวิตที่
ดีงาม ที่ยดึ ถือ ปฏิบตั ิสะสมสื บต่อกันมาเป็ นเวลาช้านาน
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่ มีแหล่งท่องเที่ ยวสวยงามอุ ดมไปด้วยทรั พยากรการท่องเที่ยว
เป็ นจานวนมาก แสดงให้เห็นถึงวิธีการดาเนินชี วิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและความ
เป็ นอยูข่ องชาวบ้านในชนบทและรู ปแบบของกิจกรรม ในปั จจัย การท่องเที่ยวมีความสาคัญมากต่อ
ระบบเศรษฐกิ จ วัฒ นธรรม สิ่ ง แวดล้อ มและการส่ ง เสริ ม ความเข้า ใจดี ร ะหว่า งนานาชาติ การ
ท่ องเที่ ย วมี ค วามสั ม พัน ธ์ เกี่ ย วข้องกับ ธุ ร กิ จหลายอย่า ง และต้อ งพึ่ ง พาอาศัย ซึ่ ง กันและกันและ
แยกกันไม่ได้ เช่ น เมื่อเดิ นทางออกจากบ้าน ก็ตอ้ งเกี่ ยวข้องสัมพันธ์ กบั การคมนาคม ร้ านอาหาร
โรงแรม แหล่งบันเทิ ง หรื อสถานที่ อานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อบริ การแก่นักท่องเที่ ยวหรื อนัก
เดินทาง เนื่องจากการท่องเที่ยวมีความสาคัญและเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นักวิชาการทางด้านการท่องเที่ยวได้กล่าวว่า การท่องเที่ ยวจะเป็ น อุ ตสาหกรรมที่
ใหญ่โตและสาคัญต่อมนุษยชาติ ด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและ สิ่ งแวดล้อม ประเทศ
ไทยก็ได้นาแนวคิดที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์มากาหนดเป็ นนโยบาย โดยได้มีการตระหนัก
ถึงการดูแล ทาให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชี วิตได้อย่าง ยัง่ ยืนโดยการเปิ ดโอกาส
ให้กบั ทางภาคเอกชน เช่นองค์การพัฒนาเอกชน ชุ มชนและประชาชนได้เข้ามามี บทบาทการมีส่วน
ร่ วมในเรื่ องของกระบวนการด้านการพัฒนาต่างๆมากขึ้นโดยในปี พ.ศ. 2538 –2539 การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านของการ ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุ รักษ์ท้ งั ในด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี โบราณสถานโบราณวัตถุ สิ่ งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีใน
นโยบายและหลักปฏิ บตั ิกบั หน่ วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อวางแผน
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวให้เป็ นไปอย่างเป็ นรู ปธรรมจากการที่ตอ้ งการให้
เกิดการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการอนุ รักษ์วฒั นธรรม ทาให้เกิดการมี
ส่ วนร่ วมของประชาชนท้องถิ่ นเข้ามามีบทบาทในกระบวนการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม อย่างเป็ น
ระบบ เนื่ องจากประชาชนนั่นเองที่ เป็ นเจ้าของท้องถิ่ น เป็ นเจ้า ของทรั พยากร สามารถที่ จะเป็ น
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ศูนย์กลางเชื่ อมโยงกับหน่ วยงานของรัฐหรื อเอกชน ที่เกี่ ยวข้องในกระบวนการท่องเที่ยวในระดับ
ต่างๆได้ จากการนาเอานโยบายการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมไปสู่ การปฏิบตั ิในพื้นที่จงั หวัดต่างๆ ได้
ก่ อให้เกิ ดผลแตกต่ า งกันไปโดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในประเด็ นของการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น มีความสาคัญยิง่ ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นมีส่วนช่ วยในการอนุ รักษ์วฒั นธรรม ด้วยการวางแผนกลยุทธ์
การพัฒนาภายใต้แผนการพัฒนาที่ ดาเนิ นการตามหลัก วิช าการ แต่ก ารดาเนิ นการที่ ผ่า นมานั้นมี
แนวทางต่างๆ และยังไม่สามารถปฏิ บตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยสาเหตุหลายประการ สาเหตุที่
กล่ าวเป็ นพิเศษในที่ น้ ี คื อ ความสับ สนในการพัฒนาระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิ จกับการ
อนุ รัก ษ์นิย ม ที่ ย งั ขาดการจัดการที่ เ ป็ นรู ปแบบที่ ดีใ นการดาเนิ น งาน ภายใต้ความต้อ งการของ
ประเทศในการสร้ า งความสมดุ ล ระหว่า งการพัฒ นากับ การอนุ รั ก ษ์แ ละกระแสของโลกที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (sustainable development) การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของ
จังหวัดนครราชสี มานั้นจะ ก่ อให้เกิ ดประโยชน์ในท้องถิ่ น ทั้งการกระจายรายได้ ภายในชุ มชน
ส่ งผลให้ยกระดับคุ ณภาพชี วิตของชาวชุ มชน ให้คนทัว่ ไปได้รับรู ้ ถึงวัฒนธรรมที่ ดีงามและยังได้
ผลตอบแทนกลับ มาบ ารุ ง ท้องถิ่ นเป็ นการจัดการแหล่ งท่ องเที่ ย วที่ สมบู รณ์ การมี ส่วนร่ วมของ
ชุ มชนในท้องถิ่ นจะทาให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมเป็ นไป อย่างมีคุณภาพ โดยเริ่ มต้น
จากระดับล่าง ที่เป็ นผูท้ ี่อยู่อาศัยในชุ มชน จนถึงการปกครองส่ วนท้องถิ่ น และอาจรวมไปถึงการมี
ส่ วนร่ ว มของผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง จึ ง เป็ นกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วอย่า งมี ส่ วนร่ วมจากบุ ค คลทุ ก ฝ่ ายของ
ประชาชนในจังหวัดนครราชสี มา

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วในเชิ ง วัฒ นธรรม จัง หวัด
นครราชสี มา

การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ในการวิ จ ัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จ ัย เลื อ กที่ จ ะท าการศึ ก ษาพื้ น ที่ ท้ งั หมดของจัง หวัด นครราชสี ม า
เนื่องจากผูว้ จิ ยั ต้องการเห็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วฒั นธรรมของจังหวัดนครราชสี มา ที่
มีศกั ยภาพในการพัฒนามากขึ้นและยัง่ ยืน จึงเลือกพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่ทาการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง การกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้หลักการโดยใช้ค่า
จากตารางสาเร็ จรู ปของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1960 อ้างถึงใน สุ วิมล ติรกานันท์. 2546:198-202)
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โดยประชากรจังหวัดนครราชสี มาที่ทาการวิจยั ในครั้ งนี้ มีจานวนทั้งสิ้ น 2,591,421 คน เป็ นชาย
จานวน 1,280,982 คน เป็ นหญิง จานวน 1,310,439 คน จานวน 32 อาเภอ 287 ตาบล 3,743 หมู่บา้ น
(ที่มา: ประกาศสานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 30 มิ.ย. 2555) ก็จะได้จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
ในครั้งนี้เท่ากับ 400 คน ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 % โดยใช้สูตรดังนี้
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= ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างที่ยอมรับได้
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ดังนั้น จากสู ตรผูว้ ิจยั จึงได้ขนาดตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง
การสุ่ มตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จานวน 400 คน ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) โดยคานวณจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรในแต่ละหมู่บา้ นที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนนั้นได้มีการแบ่งออกเป็ น 32 อาเภอ 287 ตาบล 3,743 หมู่บา้ น ขั้นตอนการสุ่ มตัวอย่างดังนี้
1. เมื่ อได้ข ้อมู ล จานวนประชากรทั้ง หมดที่ อาศัย อยู่ใ นชุ ม ชน ซึ่ ง ในแต่ ล ะหมู่ บ ้า นจะมี
จานวนครัวเรื อนแตกต่างกันไป
2. ในแต่ละหมู่บา้ นได้นาจานวนครัวเรื อนแต่ละหมู่บา้ นมาทาการสุ่ มตัวอย่าง แบบอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) คือ การจับฉลากตามเลขที่ บา้ นของหมู่บา้ นนั้นๆ ขั้นตอนนี้ จะได้
เป้ าหมายของกลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ผูว้ ิ จ ัย ต้อ งการในการเก็ บ ข้อ มู ล โดยการสุ่ ม ตัว อย่า งแบบบัง เอิ ญ
(Accidental Sampling) โดยการจาแนกเป็ นอัตราส่ วนของครัวเรื อนที่พกั อาศัยของประชากร ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
1 ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนที่มีภูมิลาเนาตั้งอยูใ่ นจังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งมีอายุระหว่าง
18 ปี ขึ้นไป

5
2 ผูน้ าชุ ม ชนหรื อ เจ้า หน้า ที่ เกี่ ย วกับ การดู แ ลพัฒนาด้า นการท่ องเที่ ย วเชิ ง วัฒ ธรรมใน
จังหวัดนครราชสี มา กาหนดให้จานวนครั วเรื อนเป็ นตัวแทนประชากรตัวอย่าง คือ จานวน 3,743
หมู่บา้ น

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ผูว้ ิจยั มุ่งที่ จะศึ กษาถึ ง ความคิดเห็ นของประชาชนที่มี ต่อการท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรมใน
จังหวัดนครราชสี มา ตามแนวคิดของการพัฒนาชุ มชนให้สอดคล้องกัน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อชุ มชน
ในอนาคต ดังนั้นในขั้นตอนของการวิจยั ผูว้ ิจยั มีความจาเป็ นต้องให้ ความสาคัญกับการศึกษาใน
เรื่ องของความเป็ นมาตั้ง แต่ อดี ตจนถึ ง ปั จจุ บ นั และการเปลี่ ย นแปลงของ ชุ ม ชนไปพร้ อมๆกัน
รวมถึงการศึกษาถึงผลกระทบของการพัฒนาต่อชุ มชนด้วย ผูว้ ิจยั ใช้เครื่ องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสอบถาม
ขั้นตอนการสร้ างเครื่องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้มีการสร้างเครื่ องมือที่ใช้สาหรับการเก็บข้อมูล โดยมีการรวบรวมข้อมูลที่สาคัญต่อ
การนามาสร้างเป็ นแบบสอบถาม ดังนี้
1. ศึกษาจากเอกสาร ที่มีขอ้ มูลเป็ นประโยชน์ต่อการนามากาหนดเป็ นหัวข้อของ คาถามใน
แบบสอบถาม
2. สอบถามแนวคิดข้อเสนอแนะจากผูท้ รงคุ ณวุฒิ นักวิชาการ ในประเด็นคาถาม ต่างๆที่
สาคัญต่อการสร้างแบบสอบถาม
3. สอบถามปั ญหาที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่ทาการวิจยั เพื่อนาข้อมูลที่ได้น้ นั มา กาหนดเป็ น
ประเด็นคาถามในแบบสอบถาม
4. นาข้อมูลที่ได้จากการรวมรวมมาสร้างเป็ นประเด็นคาถาม ซึ่ งจะอยูใ่ น แบบสอบถาม
5. การหาค่าความเชื่ อถื อ (Reliability) ของเครื่ องมือผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามไปทดลองใช้
(Try Out) กับ ชาวบ้านในแต่ละหมู่บา้ นที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจานวน 30 คน
แล้ว นาแบบสอบถามนั้นมาทาการทดสอบ หาความเชื่ อมัน่ แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ แอลฟ่ าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) (สุ วิมล ติรกานันท์. 2546: 153)
ได้เท่ากับ 0.98 จึงนาแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างได้
เครื่องมือเก็บข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม โดยแบ่งส่ วนดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามที่เกี่ ยวกับข้อมูลทัว่ ไปด้านตัวบุคคลที่อาศัยในแต่ละหมู่บา้ น ได้แก่
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นชุมชน
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ตอนที่ 2 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ความคิ ด เห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรม จังหวัดนครราชสี มา ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน คือ 1) ด้านเศรษฐกิ จ 2) สังคม 3) ด้ านสิ่ ง
แวดล้อม 4) ด้านขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม เป็ นแบบมาตราประมาณค่า ตามเกณฑ์ของ
(ชัชวาล เรื องประพันธ์. 2541:345)
คะแนน 5 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นมาก
คะแนน 3 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อย
คะแนน 1 หมายถึง
ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด

สรุปผล
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับของผู้ทตี่ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 239 คน คิดเป็ นร้อยละ 60
เป็ นเพศชาย 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40
ข้อมูลด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 31 - 40 ปี จานวน 169 คน คิด
เป็ นร้อยละ 42 รองลงมา มีอายุยรู่ ะหว่าง 21 - 30 ปี จานวน 113 คน คิดเป็ นร้อยละ 28 มีอายุอยู่
ระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 มีอายุต่ากว่า 21 ปี จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ
10 และน้อยที่สุดมีอายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 6
ข้อมูลด้านการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรื อต่ า
กว่า จานวน 106 คน คิดเป็ นร้อยละ 27 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรื อเทียบเท่า
จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23 มีการศึกษาระดับอนุปริ ญญา/ปวส. จานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ
21 มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 16 และ มีการศึกษาสู ง
กว่าปริ ญญาตรี จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 13
ข้อมูลด้านอาชี พ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีอาชี พเกษตรกร จานวน 189 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 47 รองลงมา มีอาชี พ ค้าขายหรื อธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23มีอาชีพ รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18 และน้อยที่สุดมีอาชีพ พนักงานบริ ษทั เอกชน
จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11
ข้อมูลด้านระยะเวลาอาศัย ในชุ มชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป จานวน 241 คน คิดเป็ นร้อยละ 60 รองลงมา มีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 6 – 10 ปี
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จานวน 74 คน คิดเป็ นร้อยละ 19 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ 2-5 ปี จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 14 และ
น้อยที่สุดมีระยะเวลาที่อาศัยอยูน่ อ้ ยกว่า 2 ปี จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 7
ตอนที่ 2 ข้ อ มู ล เกี่ยวกับ ความคิด เห็ นของประชาชนที่มีต่ อการท่ องเที่ยวเชิ งวัฒ นธรรม
จังหวัดนครราชสี มา
โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย พบว่า ความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มี ต่อการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วัฒ นธรรม จัง หวัด นครราชสี ม าโดยภาพรวม มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ใ นระดับ ปานกลาง
(  =2.98,S.D.=1.05) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม
(  =3.46,S.D.=1.06) รองลงมาคือ ด้านวัฒนธรรม (  =3.05, S.D.= .93) ด้านสังคม (  =2.82,
S.D.=1.09) ด้านสิ่ งแวดล้อม (  =2.81, S.D.=1.04) และ ด้านเศรษฐกิ จ (  =2.78, S.D.=1.13)
ตามลาดับ และประกอบด้วยรายด้าน ดังนี้
ด้า นเศรษฐกิ จ ผลการวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย พบว่า ความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มี ต่ อ การ
ท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสี มา ด้านเศรษฐกิ จ มีค่าเฉลี่ ยโดยรวมและรายข้อ อยู่ใน
ระดับปานกลาง (  =2.78,S.D.=1.13) เรี ย งจากมากไปหาน้อย คื อ เกิ ดปั ญหารายได้เป็ นฤดู กาล
(  =3.45,S.D.=1.20) รองลงมาคือ เกิ ดการจ้างงานและอาชี พใหม่แก่ชุมชน (  =3.33, S.D.=1.12)
เกิ ดปั ญหาค่ า ครองชี พ และราคาสิ นค้า สู ง ขึ้ น (  =3.23, S.D.=1.11) จากการเกษตรมาเป็ นการ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (  =3.16, S.D.= 1.09) เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ
ชุ มชนจากการทา (  =3.13, S.D.=1.16) เกิ ดการกระตุ น้ การผลิ ตของชุ มชน (  =3.07, S.D.=1.08)
เกิดการแก่งแย่ง/ขัดผลประโยชน์ระหว่างประชาชนด้วยกันเองบน (  =3.04, S.D.=1.15) และ เกิ ด
การกระจายรายได้สู่ชุมชน (  =2.94, S.D.=1.15) ตามลาดับ
ด้านสังคม ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสี มา ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (  =2.82,S.D.=1.09)
เรี ย งจากมากไปหาน้อ ย คื อ ค่ า นิ ย ม/แฟชั่น สมัย ใหม่ ข องวัย รุ่ น เข้า มาสร้ า งปั ญ หาให้ สั ง คม
(  =3.50,S.D.=1.15) รองลงมาคือ วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ของชุ มชน มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม
(  =3.45, S.D.=1.13) เกิดความเจริ ญแก่ชุมชน มีสิ่งสาธารณู ปโภคที่ดี ยิง่ ขึ้น (  =3.32, S.D.=1.23)
ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพ คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนบน (  =3.31, S.D.=1.20) เกิดการเสริ มสร้างความ
ปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์สิ นของ ประชาชนบน (  =3.23, S.D.=1.13) และการเกิ ดปั ญหา
อาชญากรรม (  =3.10, S.D.=1.17) สาหรับรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก คือ เกิดการสร้างความ
สามัคคีกนั ในชุมชน (  =3.55, S.D.=1.18) และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยวกับประชาชน
ในชุ มชน (  =3.54, S.D.=1.17) สาหรับค่าเฉลี่ ย ที่ อยู่ในระดับน้อย คื อ เกิ ดปั ญหาการเอาเปรี ยบ
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หลอกลวงนักท่องเที่ยว (  =2.29, S.D.= .82) รองลงมา คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชี พ
การเกษตรแต่เดิมมาเป็ น อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมากขึ้น (  =1.99, S.D.= .68) ตามลาดับ
ด้า นวัฒนธรรม ผลการวิ เคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย พบว่า ความคิ ดเห็ น ของประชาชนที่ มี ต่อการ
ท่องเที่ ย วเชิ งวัฒนธรรม จัง หวัดนครราชสี มา ด้านวัฒนธรรม มี ค่ าเฉลี่ ย อยู่ใ นระดับปานกลาง
(  =3.05,S.D.=.93) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยว
กับชุ มชน (  =3.39,S.D.=1.17) รองลงมาคือ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นกั ท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ของชุมชน (  =3.38, S.D.=1.22) เกิ ดการร่ วมมือร่ วมใจกันอนุ รักษ์โบราณสถานและ
วัฒนธรรม ของชุ มชน (  =3.32, S.D.=1.15) เกิ ดความรัก ความหวงแหนและความภูมิใจของ
วัฒนธรรมของ คนในชุมชน (  =3.28, S.D.=1.04) มีการช่วยกันสื บทอด ฟื้ นฟูวฒั นธรรม (  =3.21,
S.D.=1.10) และเกิดการลดคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมชุ มชนที่มีมาแต่เดิม (  =2.88, S.D.=1.24)
สาหรับค่าเฉลี่ย ที่อยูใ่ นระดับน้อย คือ มีการใช้วฒั นธรรมของชุมชนบนเป็ นสิ่ งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว
(  =2.46, S.D.= .66) รองลงมา คื อ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงรู ปแบบวัฒนธรรมชุ มชนอย่างรวดเร็ ว
(  =1.97, S.D.= .72) และ เกิดการลดคุณค่างานศิลปหัตถกรรมของชุ มชนที่มีมาแต่เดิม (  =3.55,
S.D.=1.21) มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ด้านสิ่ งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการ
ท่องเที่ ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสี มา ด้านสิ่ งแวดล้อม มี ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับปานกลาง
(  =2.81,S.D.=1.04) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คื อ เกิ ดปั ญหาการทาลายภูมิทศั น์ของชุ มชนที่มีมา
ตั้ง แต่ อดี ต (  =3.37,S.D.=1.24) รองลงมาคื อ เกิ ดการร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ ายในการแก้ไ ขปั ญ หา
สิ่ งแวดล้อม (  =3.30, S.D.=1.27) เกิ ดความตระหนักถึ งคุ ณค่าสิ่ งแวดล้อมในชุ มชน (  =3.25,
S.D.=1.26) เกิดการช่วยกันรักษาสิ่ งแวดล้อมในชุ มชน (  =3.17, S.D.=1.21) เกิดการค้นหาแนวทาง
ในการรักษาสิ่ งแวดล้อมในชุ มชน (  =2.80, S.D.=1.32) และเกิดปั ญหาคุ ณภาพน้ าเสี ยในชุ มชน
(  =2.51, S.D.= .65) สาหรับค่าเฉลี่ ย ที่อยู่ในระดับน้อย คือ เกิ ดการขาดแคลนทรัพยากรน้ าใน
ชุมชนชุมชน (  =2.38, S.D.= .60) รองลงมา คือ เกิดปั ญหาขยะมูลฝอย (  =2.36, S.D.= .84) และ
เกิดปั ญหามลภาวะทางเสี ยง (  =2.17, S.D.= .90) ตามลาดับ
ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย พบว่า ความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสี มา ด้านขนบธรรมเนี ยม ประเพณี
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (  =3.46,S.D.=1.06) เรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ ท่าน
ร่ วมกันทาบุญในเทศกาลอื่นๆอี กในรอบปี (  =3.47,S.D.=1.18) รองลงมาคือ ท่านเข้าร่ วมพิธีตกั
บาตรเทโวและตักบาตรดอกไม้ในวันออก พรรษา (  =3.19, S.D.= 1.11) และท่านร่ วมกันทาบุญใน
เทศกาลวันสงกรานต์ (  =3.08, S.D.=1.19) สาหรับค่าเฉลี่ ย ที่อยูใ่ นระดับมาก คือ ท่านเข้าร่ วมพิธี
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ต่างๆเช่น งานบวช งานแต่งงานงานศพ แบบชาว (  =3.92, S.D.= .64) รองลงมา คือ ท่านเข้าร่ วม
ทาบุญวันเข้าพรรษาตามวัดในชุมชน (  =3.62, S.D.=116) ตามลาดับ

อภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ ค่ าเฉลี่ ย ความคิดเห็ น ของประชาชนที่ มีต่อการท่ องเที่ ย วเชิ งวัฒนธรรม
จังหวัดนครราชสี มา โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับปานกลาง ประกอบด้วย
ด้านขนบธรรมเนี ยม ประเพณี วัฒนธรรม ด้านวัฒนธรรม ด้านสังคม ด้านสิ่ งแวดล้อม และ ด้าน
เศรษฐกิ จ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อุรารัตน์ แก้วดวงงาม (2551) ศึกษาปั จจัยทางสังคม
ผลกระทบและการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ต่อการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมของชุ มชนลาว ต.สระ
กาแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรี สะเกษ ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ ปั ญหารายได้
ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชี พ ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยมีความแออัด ปั ญหาด้านถนน วัฒนธรรม ไฟฟ้ าขัดข้อง
บ่อย มีความเห็นเกี่ยวกับ ปั ญหาในระดับมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้นด้านเศรษฐกิจ ที่เกิดปั ญหารายได้
เป็ นฤดูกาล เกิ ดการจ้าง งานและอาชี พใหม่แก่ชุมชนมีความเห็ นเกี่ยวกับผลกระทบในระดับปาน
กลาง เกิดปั ญหาค่าครอง ชี พและราคาสิ นค้าสู งขึ้น ผลกระทบด้านสังคมก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับ ประชาชนในชุมชน เกิดการลดคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมชุมชนที่มีมา
แต่ด้ งั เดิม ผลกระทบ ด้านสิ่ งแวดล้อม เกิดปั ญหาการทาลายภูมิทศั น์ของชุ มชนที่มีมาตั้งแต่อดีต การ
มีส่วนร่ วมของ ชุมชนด้านภาษามีการการพูดภาษาลาวกับคนในครอบครัวและคนรอบข้าง มีการเข้า
ร่ วมพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงานงานศพ แบบชาวลาวมีการรับประทาน ข้าวเหนี ยวหรื อ
อาหารลาว และมี การเข้าร่ วมทาบุญวันเข้าพรรษาไปถวายตามวัดในชุ มชนมีความเห็นในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กษมา ประจง (2546) ผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อชุ มชน : กรณี ศึกษา
ชุ มชนบ้านศรี ฐาน ตาบลศรี ฐานอาเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ผลการวิจยั พบว่า ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจด้านบวกได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน การยกมาตรฐาน
การครองชี พ และลดภาวการณ์ วา่ งงาน ผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิ จได้แก่ ปั ญหารายได้ไม่
แน่นอน ปั ญหาค่าครองชีพ ปั ญหาการแบ่งปั นผลประโยชน์และปั ญหาการถือครองที่ดิน ผลกระทบ
ทางสังคมด้านบวก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงแบบแผนการประกอบอาชีพ การสร้างสรรค์ความเจริ ญ
ทางสังคม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม การสร้างความสามัคคีในชุมชน การป้ องกันการ
อพยพย้ายถิ่ นของประชากร และการเสริ มสร้างการศึกษา ผลกระทบทางสังคมด้านลบได้แก่การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและค่านิ ยม ความไม่เป็ นธรรมในสังคม อาชญากรรมและความขัดแย้งระหว่าง
นักท่องเที่ยวกับชุ มชน ผลกระทบทางวัฒนธรรมด้านบวก ได้แก่ ความร่ วมมือในการอนุ รักษ์
สิ่ งแวดล้อม การส่ งเสริ มงานศิลปวัฒนธรรมและความกระตื อรื อร้ นในการประกอบอาชี พและ
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ผลกระทบทางวัฒนธรรมด้านลบ ได้แก่ ค่านิ ยมในการครองชี พ การเปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อการ
แต่งกาย และภาษา ผลกระทบทางด้านการเมืองด้านบวก ได้แก่ การจัดระเบียบสังคมของชุมชน
ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิ ปไตย ความสามัคคี ความสาคัญทางการศึกษาและ
การตื่นตัวทางการเมืองท้องถิ่น ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมด้านบวก ได้แก่ การสร้างความตระหนัก
ถึงคุณค่าสิ่ งแวดล้อม การส่ งเสริ มคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม และ การพัฒนาและปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อม
ของชุมชน ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมด้านลบ ได้แก่ การทาลายทางชีวภาพ และ การทาลายภูมิทศั น์
ของชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างผลกระทบของการท่องเที่ยวต่อ ด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
การเมืองและสิ่ งแวดล้อม มีดงั นี้ คือ ผลกระทบของการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาชี พ
ประเพณี ภาษา ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่ าไม้ และภูมิทศั น์ของสิ่ งแวดล้อม และยังสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของสุ รีย ์ บุญญานุพงศ์ (2539 : 15-16) ได้ให้ขอ้ เสนอทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบ
ของการท่องเที่ยว แต่ก็ได้พยายามเน้นให้มีความสนใจในผลกระทบด้านลบให้มากขึ้น โดยได้เสนอ
ผลกระทบด้านลบในทางเศรษฐกิจที่เป็ นการโต้แย้งคากล่าวที่วา่ “การท่องเที่ยวช่วยทาให้เกิดรายได้
และมีการกระจายรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น” ทั้งนี้ โดยได้แสดงให้เห็นว่าสาหรับแหล่งท่องเที่ยวที่
ผูค้ นยังไม่ค่อยเจริ ญนั้นสิ่ งเหล่านี้มิได้เกิดขึ้นเพราะการที่คนในท้องถิ่นขาดความรู ้และ ประสบการณ์
ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทาให้มีความจาเป็ นที่ตอ้ งจ้างคนต่างถิ่นที่มีระดับ การพัฒนา
สู งกว่าและมีความชานาญสู งกว่ามาดาเนิ นงานแทน คนในท้องถิ่นเองจึงทาได้เพียงงาน เล็กๆที่มิได้
ยกระดับความสามารถในการงานและสถานภาพของตนขึ้นมาได้เลย ทั้งการ เปลี่ยนแปลงไปสู่ อาชี พ
ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ยังส่ งผลต่อทัศนคติ พฤติกรรม และแบบแผนใน การดาเนิ นชี วิตแบบดั้งเดิม
ซึ่ งมักก่อให้เกิดปั ญหาตามมาส่ วนผลกระทบทางสังคมนั้น เขาชี้ ให้เห็น ว่าเมื่อมีการย้ายถิ่ นเข้าไป
มากขึ้น จะทาให้เกิดการแข่งขันทางอาชี พขึ้น มีความขัดแย้งด้าน วัฒนธรรมระหว่างคนในท้องถิ่น
กับคนต่างถิ่น เกิดความวุน่ วายไม่สงบสุ ขในส่ วนของวัฒนธรรม การท่องเที่ยวได้มีบทบาทช่วยให้
ศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่สูญไปตามยุคสมัย แต่ก็ทาให้ ศิลปกรรมและวัฒนธรรมเหล่านี้
เปลี่ยนไปสู่ “ศิลปเพื่อการค้า” ทาให้เกิดการอนุ รักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมไว้เพื่อการท่องเที่ยว
ซึ่ งภายหลังก็มกั ประสบปั ญหาการสู ญเสี ยเอกลักษณ์ และคุ ณค่า ทางศิลปกรรม ทั้งนี้ เนื่ องจาก
บทบาทด้านการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวได้เข้ามามีอิทธิ พลมากเกินไป
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้
จากการวิจยั ในครั้งนี้ พบว่า ด้านเศรษฐกิจ เป็ นด้านที่ประชาชนมีความคิดเห็นน้อยที่สุดต่อ
การท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสี มา เกิ ดจากการกระจายรายได้สู่ชุมชน ยังน้อยอยู่
ทั้งที่ มีเอกลักษณ์ประจาถิ่น ทั้งทางด้านวิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์ เช่น เพลงโคราช อาหารท้องถิ่น ที่อยู่
อาศัยพื้นเมือง ผ้าไหมหางกระรอก เครื่ องปั้ นดิ นเผาด่านเกวียน เป็ นต้นควรมีการวางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยวด้วยการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น และควรส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ประชาชนได้มี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้เกิดการแก่งแย่ง/ขัดผลประโยชน์ระหว่างประชาชน
ด้วยกันเองบน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เพิ่มเติมเจาะลึกในเรื่ องการประกอบธุ รกิจท่องเที่ยวของชาวบ้านโดยศึกษา
ปั จจัยด้านต่าง ๆ เช่น ด้านอาหาร ด้านอุปนิสัยของชาวบ้านที่มีต่อนักท่องเที่ยวหรื อด้านของที่ระลึกที่
ทาให้เกิดความสาเร็ จหรื อปั ญหาอุปสรรคที่ก่อให้เกิดความล้มเหลว
2. ควรมีการวิจยั ถึงคุณภาพชีวติ ของชาวบ้านหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว
3. ควรศึกษาบทบาทของผูน้ าชุมชนต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4. ควรศึกษาบทบาทขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในจังหวัด ต่อการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยว
5. ควรศึกษาพฤติกรรมการเข้ามาท่องเที่ยว/ความพึงพอใจในการเข้ามาท่องเที่ยว

