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บทคดัย่อ 
การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรม จงัหวดันครราชสีมา โดยการวิจยัคร้ังน้ีได้ศึกษาความคิดเห็น จ านวน 400 คน  
ซ่ึงไดม้าจากวิธีโดยการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) การรวบรวมขอ้มูลใช้
แบบสอบถาม ลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครราชสีมา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ระหวา่ง 31 - 40 ปี การศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ อาชีพเกษตรกร ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ่
มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป  

ผลการวจิยักลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคิดเห็นต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครราชสีมา 
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วฒันธรรม ( =3.46,S.D.=1.06) รองลงมาคือ ดา้นวฒันธรรม ( =3.05, S.D.= .93) ดา้น
สังคม ( =2.82, S.D.=1.09) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ( =2.81, S.D.=1.04) และ ดา้นเศรษฐกิจ ( =2.78, 
S.D.=1.13) ตามล าดบั  

ดา้นความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ คือ ควรจดัใหมี้การร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานรัฐ 
และผูน้ าในชุม ชน สนบัสนุนให้ความรู้ ความเขา้ใจให้กบัประชาชน ไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันา
แหล่งท่องเท่ียวในจังหวดั และสืบทอด ฟ้ืนฟู อนุรักษ์วฒันธรรม อย่างจริงจัง และรักษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และ เศรษฐกิจของจงัหวดั 
 

ภูมหิลงั 
วฒันธรรมเป็นวิถีการด ารงชีวิตในสังคมไดแ้สดงถึงความเจริญงอกงามตามยุคตามสมยัท่ีมี 

มานานนั้นแม้ว่าจะมีการวิวฒันาการตวัเองในกลุ่มของสังคมนั้น แต่ก็ยงัเป็นท่ียึดถือปฏิบติักัน  
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การเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากร นโยบายในการพฒันาประเทศให้เท่าเทียมกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้
ท่ีมี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ท าให้วิถีการด ารงชีวิตของผูค้นในสังคมนั้นๆเปล่ียนแปลงไป ใน
ปัจจุบนั เทคโนโลยีการส่ือสาร การคมนาคมได้มีการพฒันามากข้ึนจะเห็นได้จากท่ีสามารถจะ
ติดต่อส่ือสาร กนัไดไ้ม่ว่าจะอยูไ่กลกนัเพียงใดก็ตาม รวมทั้งส่ือต่างๆท่ีปัจจุบนัน้ีมีการเขา้ถึงตวัได้
ง่ายในการท่ีจะ ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และท่ีขาดมิได้ก็คือวฒันธรรมของชาวตะวนัตกท่ี
หลัง่ไหลเขา้มาใน ประเทศ และเป็นท่ีนิยมมากในหมู่วยัรุ่นท่ีซึมซับกบัวฒันธรรมเหล่าน้ีไดง่้าย จน
ท าใหเ้ห็นถึงความ หลากหลายของวฒันธรรมท่ีเขา้มาและพร้อมท่ีจะกลืนวฒันธรรมการด ารงชีวิตท่ี
ดีงาม ท่ียดึถือ ปฏิบติัสะสมสืบต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวสวยงามอุดมไปด้วยทรัพยากรการท่องเท่ียว 
เป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมและความ 
เป็นอยูข่องชาวบา้นในชนบทและรูปแบบของกิจกรรม ในปัจจยั การท่องเท่ียวมีความส าคญัมากต่อ 
ระบบเศรษฐกิจ วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อมและการส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่างนานาชาติ การ 
ท่องเท่ียวมีความสัมพนัธ์เก่ียวข้องกับธุรกิจหลายอย่าง และต้องพึ่ งพาอาศัยซ่ึงกันและกันและ 
แยกกนัไม่ได้ เช่น เม่ือเดินทางออกจากบา้น ก็ตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการคมนาคม ร้านอาหาร 
โรงแรม แหล่งบนัเทิง หรือสถานท่ีอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ เพื่อบริการแก่นักท่องเท่ียวหรือนัก 
เดินทาง เน่ืองจากการท่องเท่ียวมีความส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัมนุษยชาติ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรม นกัวิชาการทางดา้นการท่องเท่ียวไดก้ล่าวว่า การท่องเท่ียวจะเป็น อุตสาหกรรมท่ี
ใหญ่โตและส าคญัต่อมนุษยชาติ ดา้นการเมือง สังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและ ส่ิงแวดลอ้ม ประเทศ
ไทยก็ไดน้ าแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษม์าก าหนดเป็นนโยบาย โดยไดมี้การตระหนกั
ถึงการดูแล ท าใหส้ามารถพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่ง ย ัง่ยืนโดยการเปิดโอกาส
ใหก้บัทางภาคเอกชน เช่นองคก์ารพฒันาเอกชน ชุมชนและประชาชนไดเ้ขา้มามี บทบาทการมีส่วน
ร่วมในเร่ืองของกระบวนการดา้นการพฒันาต่างๆมากข้ึนโดยในปี พ.ศ. 2538 –2539 การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในดา้นของการ ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อนุรักษท์ั้งในดา้นศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี โบราณสถานโบราณวตัถุ ส่ิงแวดลอ้ม
ทางธรรมชาติ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีใน 

นโยบายและหลกัปฏิบติักบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อวางแผน 
ดา้นการพฒันาการท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียวให้เป็นไปอยา่งเป็นรูปธรรมจากการท่ีตอ้งการให ้
เกิดการมีส่วนร่วมในการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการอนุรักษว์ฒันธรรม ท าให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทอ้งถ่ินเขา้มามีบทบาทในกระบวนการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม อย่างเป็น 
ระบบ เน่ืองจากประชาชนนั่นเองท่ีเป็นเจ้าของทอ้งถ่ิน เป็นเจา้ของทรัพยากร สามารถท่ีจะเป็น 
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ศูนยก์ลางเช่ือมโยงกบัหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการท่องเท่ียวในระดบั 
ต่างๆได ้จากการน าเอานโยบายการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไปสู่การปฏิบติัในพื้นท่ีจงัหวดัต่างๆ ได ้
ก่อให้เกิดผลแตกต่างกนัไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
ทอ้งถ่ิน มีความส าคญัยิง่ต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

การพฒันาการท่องเท่ียวนั้นมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วฒันธรรม ดว้ยการวางแผนกลยุทธ์ 
การพฒันาภายใตแ้ผนการพัฒนาท่ีด าเนินการตามหลกัวิชาการ แต่การด าเนินการท่ีผ่านมานั้นมี
แนวทางต่างๆ และยงัไม่สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดว้ยสาเหตุหลายประการ สาเหตุท่ี
กล่าวเป็นพิเศษในท่ีน้ี คือ ความสับสนในการพฒันาระหว่างความตอ้งการทางเศรษฐกิจกบัการ
อนุรักษ์นิยม ท่ียงัขาดการจัดการท่ีเป็นรูปแบบท่ีดีในการด าเนินงาน ภายใต้ความต้องการของ
ประเทศในการสร้างความสมดุลระหว่างการพฒันากับการอนุรักษ์และกระแสของโลกท่ีให้
ความส าคญักบัการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (sustainable development) การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ 
จงัหวดันครราชสีมานั้นจะ ก่อให้เกิดประโยชน์ในทอ้งถ่ิน ทั้งการกระจายรายได้ ภายในชุมชน 
ส่งผลให้ยกระดบัคุณภาพชีวิตของชาวชุมชน ให้คนทัว่ไปได้รับรู้ถึงวฒันธรรมท่ีดีงามและยงัได้
ผลตอบแทนกลบัมาบ ารุงทอ้งถ่ินเป็นการจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ี สมบูรณ์ การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในทอ้งถ่ินจะท าให้การพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นไป อยา่งมีคุณภาพ โดยเร่ิมตน้
จากระดบัล่าง ท่ีเป็นผูท่ี้อยู่อาศยัในชุมชน จนถึงการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอาจรวมไปถึงการมี
ส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวข้อง จึงเป็นกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วมจากบุคคลทุกฝ่ายของ
ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในเชิงวฒันธรรม จังหวดั

นครราชสีมา 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยเลือกท่ีจะท าการศึกษาพื้นท่ีทั้ งหมดของจังหวดันครราชสีมา
เน่ืองจากผูว้จิยัตอ้งการเห็นการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษว์ฒันธรรมของจงัหวดันครราชสีมา ท่ี
มีศกัยภาพในการพฒันามากข้ึนและย ัง่ยนื จึงเลือกพื้นท่ีดงักล่าวเป็นพื้นท่ีท าการศึกษา  

กลุ่มตวัอย่าง การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชห้ลกัการโดยใชค่้า
จากตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane. 1960 อา้งถึงใน สุวิมล ติรกานนัท.์ 2546:198-202) 
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โดยประชากรจงัหวดันครราชสีมาท่ีท าการวิจยัในคร้ังน้ี มีจ  านวนทั้งส้ิน 2,591,421 คน เป็นชาย 
จ านวน 1,280,982 คน เป็นหญิง จ านวน 1,310,439 คน จ านวน 32 อ าเภอ 287 ต าบล 3,743 หมู่บา้น 
(ท่ีมา: ประกาศส านกัทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 30 มิ.ย. 2555) ก็จะไดจ้  านวนของกลุ่มตวัอยา่ง
ในคร้ังน้ีเท่ากบั 400 คน ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % โดยใชสู้ตรดงัน้ี 

   
21 Ne

N
n


  

 เม่ือ n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
   N = ขนาดของประชากรทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษา 
  e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้

 

 แทนค่า n = 
 205.0421,591,21

421,591,2


 

    = 
56.478,6

421,591,2  

  n = 400 

  ดงันั้น จากสูตรผูว้ิจยัจึงไดข้นาดตวัอยา่ง จ  านวน 400 ตวัอยา่ง 
 
การสุ่มตวัอยา่ง จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดจ้  านวน 400 คน ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-Stage Sampling) โดยค านวณจากกลุ่มตวัอยา่งของประชากรในแต่ละหมู่บา้นท่ีอาศยัอยู่ใน
ชุมชนนั้นไดมี้การแบ่งออกเป็น 32 อ าเภอ 287 ต าบล 3,743 หมู่บา้น ขั้นตอนการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี  

1. เม่ือได้ข้อมูลจ านวนประชากรทั้งหมดท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน ซ่ึงในแต่ละหมู่บ้านจะมี
จ านวนครัวเรือนแตกต่างกนัไป  

2. ในแต่ละหมู่บา้นไดน้ าจ  านวนครัวเรือนแต่ละหมู่บา้นมาท าการสุ่มตวัอยา่ง แบบอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) คือ การจบัฉลากตามเลขท่ีบา้นของหมู่บา้นนั้นๆ ขั้นตอนน้ีจะได้
เป้าหมายของกลุ่มตัวอย่างท่ีผูว้ิจ ัยต้องการในการเก็บข้อมูล โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) โดยการจ าแนกเป็นอตัราส่วนของครัวเรือนท่ีพกัอาศยัของประชากร ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1 ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชนท่ีมีภูมิล าเนาตั้งอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีอายรุะหวา่ง 
18 ปีข้ึนไป  



5 

2 ผูน้ าชุมชนหรือเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการดูแลพฒันาด้านการท่องเท่ียวเชิงวฒัธรรมใน
จงัหวดันครราชสีมา ก าหนดให้จ  านวนครัวเรือนเป็นตวัแทนประชากรตวัอย่าง คือ จ านวน 3,743 
หมู่บา้น 
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย  
ผูว้ิจยัมุ่งท่ีจะศึกษาถึง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใน

จงัหวดันครราชสีมา ตามแนวคิดของการพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกนั เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
ในอนาคต ดงันั้นในขั้นตอนของการวิจยั ผูว้ิจยัมีความจ าเป็นตอ้งให้ ความส าคญักบัการศึกษาใน
เร่ืองของความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และการเปล่ียนแปลงของ ชุมชนไปพร้อมๆกัน 
รวมถึงการศึกษาถึงผลกระทบของการพฒันาต่อชุมชนดว้ย ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม   

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ  
ผูว้จิยัไดมี้การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับการเก็บขอ้มูล โดยมีการรวบรวมขอ้มูลท่ีส าคญัต่อ

การน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม ดงัน้ี  
1. ศึกษาจากเอกสาร ท่ีมีขอ้มูลเป็นประโยชน์ต่อการน ามาก าหนดเป็นหวัขอ้ของ ค าถามใน

แบบสอบถาม   
2. สอบถามแนวคิดขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ นกัวิชาการ ในประเด็นค าถาม ต่างๆท่ี

ส าคญัต่อการสร้างแบบสอบถาม   
3. สอบถามปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากคนในพื้นท่ีท าการวิจยัเพื่อน าขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมา ก าหนดเป็น

ประเด็นค าถามในแบบสอบถาม  
4. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการรวมรวมมาสร้างเป็นประเด็นค าถาม ซ่ึงจะอยูใ่น แบบสอบถาม  
5. การหาค่าความเช่ือถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือผูว้ิจยั น าแบบสอบถามไปทดลองใช ้

(Try Out) กบั ชาวบา้นในแต่ละหมู่บา้นท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจ านวน 30 คน
แลว้ น าแบบสอบถามนั้นมาท าการทดสอบ หาความเช่ือมัน่แบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient Alpha) (สุวิมล ติรกานนัท์. 2546: 153) 
ไดเ้ท่ากบั 0.98 จึงน าแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งได ้ 

เคร่ืองมือเกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบ่งส่วนดงัต่อไปน้ี  
ตอนที ่1  เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปดา้นตวับุคคลท่ีอาศยัในแต่ละหมู่บา้น ไดแ้ก่ 

เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นชุมชน  
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ตอนที ่2  เป็นค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจ 2) สังคม 3) ด ้านส่ิง
แวดล้อม 4) ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม เป็นแบบมาตราประมาณค่า ตามเกณฑ์ของ 
(ชชัวาล เรืองประพนัธ์. 2541:345)  

  คะแนน 5 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  คะแนน 4 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมาก 
  คะแนน 3 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
  คะแนน 1 หมายถึง ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 

 

สรุปผล 
ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัของผู้ทีต่อบแบบสอบถาม  

 ขอ้มูลดา้นเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
เป็นเพศชาย 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40 

ขอ้มูลดา้นอาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 31 - 40 ปี จ  านวน 169 คน คิด
เป็นร้อยละ 42 รองลงมา มีอายุยูร่ะหว่าง 21 - 30 ปี จ  านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28 มีอายุอยู่
ระหวา่ง 41 - 50 ปี จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 14 มีอายุต  ่ากวา่ 21 ปี จ  านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 
10 และนอ้ยท่ีสุดมีอายุ 51 ปี ข้ึนไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6 

ขอ้มูลดา้นการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือต ่า
กวา่ จ  านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา หรือเทียบเท่า 
จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23 มีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส. จ  านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 
21 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และ มีการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรี จ  านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13 
 ขอ้มูลดา้นอาชีพ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกร จ านวน 189 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47 รองลงมา มีอาชีพ คา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23มีอาชีพ รับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18 และนอ้ยท่ีสุดมีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11 

ขอ้มูลดา้นระยะเวลาอาศยัในชุมชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ่
มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา มีระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ่6 – 10 ปี
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จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู ่2-5 ปี จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14 และ
นอ้ยท่ีสุดมีระยะเวลาท่ีอาศยัอยูน่อ้ยกวา่ 2 ปี จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7 

ตอนที ่2  ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวดันครราชสีมา  
 โดยภาพรวม ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จังหวดันครราชสีมาโดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
( =2.98,S.D.=1.05) เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม 
( =3.46,S.D.=1.06) รองลงมาคือ ด้านวฒันธรรม ( =3.05, S.D.= .93) ดา้นสังคม ( =2.82, 
S.D.=1.09) ด้านส่ิงแวดลอ้ม ( =2.81, S.D.=1.04) และ ด้านเศรษฐกิจ ( =2.78, S.D.=1.13) 
ตามล าดบั และประกอบดว้ยรายดา้น ดงัน้ี 
 ด้านเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครราชสีมา ดา้นเศรษฐกิจ มีค่าเฉล่ียโดยรวมและรายขอ้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =2.78,S.D.=1.13) เรียงจากมากไปหาน้อย คือ เกิดปัญหารายได้เป็นฤดูกาล 
( =3.45,S.D.=1.20) รองลงมาคือ เกิดการจา้งงานและอาชีพใหม่แก่ชุมชน ( =3.33, S.D.=1.12) 
เกิดปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าสูงข้ึน (  =3.23, S.D.=1.11) จากการเกษตรมาเป็นการ
ประกอบกิจการเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ( =3.16, S.D.= 1.09) เกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนจากการท า ( =3.13, S.D.=1.16) เกิดการกระตุน้การผลิตของชุมชน ( =3.07, S.D.=1.08) 
เกิดการแก่งแยง่/ขดัผลประโยชน์ระหวา่งประชาชนดว้ยกนัเองบน ( =3.04, S.D.=1.15) และ เกิด
การกระจายรายไดสู่้ชุมชน ( =2.94, S.D.=1.15) ตามล าดบั 
 ดา้นสังคม ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม จงัหวดันครราชสีมา ดา้นสังคม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =2.82,S.D.=1.09) 
เรียงจากมากไปหาน้อย คือ  ค่านิยม/แฟชั่นสมัยใหม่ของวยัรุ่นเข้ามาสร้างปัญหาให้สังคม 
( =3.50,S.D.=1.15) รองลงมาคือ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชน มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
( =3.45, S.D.=1.13) เกิดความเจริญแก่ชุมชน มีส่ิงสาธารณูปโภคท่ีดี ยิ่งข้ึน ( =3.32, S.D.=1.23) 
ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพ คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนบน ( =3.31, S.D.=1.20) เกิดการเสริมสร้างความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชนบน ( =3.23, S.D.=1.13) และการเกิดปัญหา
อาชญากรรม ( =3.10, S.D.=1.17) ส าหรับรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก คือ เกิดการสร้างความ
สามคัคีกนัในชุมชน ( =3.55, S.D.=1.18) และเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัประชาชน
ในชุมชน ( =3.54, S.D.=1.17) ส าหรับค่าเฉล่ีย ท่ีอยู่ในระดบัน้อย คือ เกิดปัญหาการเอาเปรียบ 
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หลอกลวงนกัท่องเท่ียว ( =2.29, S.D.= .82) รองลงมา คือ เกิดการเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพ
การเกษตรแต่เดิมมาเป็น อาชีพเก่ียวกบัการท่องเท่ียวมากข้ึน ( =1.99, S.D.= .68) ตามล าดบั 

ด้านวฒันธรรม ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครราชสีมา ด้านวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง 
( =3.05,S.D.=.93) เรียงจากมากไปหานอ้ย คือ เกิดความขดัแยง้ทางวฒันธรรมระหวา่งนกัท่องเท่ียว
กบัชุมชน ( =3.39,S.D.=1.17) รองลงมาคือ มีการให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่นกัท่องเท่ียวเก่ียวกบั
วฒันธรรม ของชุมชน ( =3.38, S.D.=1.22) เกิดการร่วมมือร่วมใจกนัอนุรักษโ์บราณสถานและ
วฒันธรรม ของชุมชน ( =3.32, S.D.=1.15) เกิดความรัก ความหวงแหนและความภูมิใจของ
วฒันธรรมของ คนในชุมชน ( =3.28, S.D.=1.04) มีการช่วยกนัสืบทอด ฟ้ืนฟูวฒันธรรม ( =3.21, 
S.D.=1.10) และเกิดการลดคุณค่าของประเพณี วฒันธรรมชุมชนท่ีมีมาแต่เดิม ( =2.88, S.D.=1.24) 
ส าหรับค่าเฉล่ีย ท่ีอยูใ่นระดบันอ้ย คือ มีการใชว้ฒันธรรมของชุมชนบนเป็นส่ิงดึงดูดใจนกัท่องเท่ียว 
( =2.46, S.D.= .66) รองลงมา คือ เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบวฒันธรรมชุมชนอย่างรวดเร็ว 
( =1.97, S.D.= .72) และ เกิดการลดคุณค่างานศิลปหตัถกรรมของชุมชนท่ีมีมาแต่เดิม ( =3.55, 
S.D.=1.21) มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 ดา้นส่ิงแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย พบว่า ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครราชสีมา ด้านส่ิงแวดล้อม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง 
( =2.81,S.D.=1.04) เรียงจากมากไปหาน้อย คือ เกิดปัญหาการท าลายภูมิทศัน์ของชุมชนท่ีมีมา
ตั้งแต่อดีต ( =3.37,S.D.=1.24) รองลงมาคือ เกิดการร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ( =3.30, S.D.=1.27) เกิดความตระหนกัถึงคุณค่าส่ิงแวดล้อมในชุมชน ( =3.25, 
S.D.=1.26) เกิดการช่วยกนัรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน ( =3.17, S.D.=1.21) เกิดการคน้หาแนวทาง
ในการรักษาส่ิงแวดลอ้มในชุมชน  ( =2.80, S.D.=1.32) และเกิดปัญหาคุณภาพน ้ าเสียในชุมชน 
( =2.51, S.D.= .65) ส าหรับค่าเฉล่ีย ท่ีอยู่ในระดบัน้อย คือ เกิดการขาดแคลนทรัพยากรน ้ าใน
ชุมชนชุมชน ( =2.38, S.D.= .60) รองลงมา คือ เกิดปัญหาขยะมูลฝอย ( =2.36, S.D.= .84) และ 
เกิดปัญหามลภาวะทางเสียง ( =2.17, S.D.= .90) ตามล าดบั 

ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย พบวา่ ความคิดเห็นของ
ประชาชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จงัหวดันครราชสีมา ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วฒันธรรม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.46,S.D.=1.06) เรียงจากมากไปหานอ้ย คือ ท่าน
ร่วมกนัท าบุญในเทศกาลอ่ืนๆอีกในรอบปี ( =3.47,S.D.=1.18) รองลงมาคือ ท่านเขา้ร่วมพิธีตกั
บาตรเทโวและตกับาตรดอกไมใ้นวนัออก พรรษา ( =3.19, S.D.= 1.11) และท่านร่วมกนัท าบุญใน
เทศกาลวนัสงกรานต์ ( =3.08, S.D.=1.19) ส าหรับค่าเฉล่ีย ท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ท่านเขา้ร่วมพิธี
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ต่างๆเช่น งานบวช งานแต่งงานงานศพ แบบชาว ( =3.92, S.D.= .64) รองลงมา คือ ท่านเขา้ร่วม
ท าบุญวนัเขา้พรรษาตามวดัในชุมชน ( =3.62, S.D.=116) ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมและรายดา้น พบวา่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย 
ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ดา้นวฒันธรรม ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และ ดา้น
เศรษฐกิจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  อุรารัตน์ แกว้ดวงงาม (2551)  ศึกษาปัจจยัทางสังคม 
ผลกระทบและการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการท่องเท่ียว เชิงวฒันธรรมของชุมชนลาว ต.สระ
ก าแพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ  ผลการวจิยัพบวา่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดคือ ปัญหารายได้
ไม่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ ปัญหาท่ีอยูอ่าศยัมีความแออดั ปัญหาดา้นถนน วฒันธรรม ไฟฟ้าขดัขอ้ง
บ่อย มีความเห็นเก่ียวกบั ปัญหาในระดบัมาก ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนดา้นเศรษฐกิจ ท่ีเกิดปัญหารายได้
เป็นฤดูกาล เกิดการจา้ง งานและอาชีพใหม่แก่ชุมชนมีความเห็นเก่ียวกบัผลกระทบในระดบัปาน
กลาง เกิดปัญหาค่าครอง ชีพและราคาสินคา้สูงข้ึน ผลกระทบดา้นสังคมก่อให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดี
ระหวา่งนกัท่องเท่ียวกบั ประชาชนในชุมชน เกิดการลดคุณค่าของประเพณี วฒันธรรมชุมชนท่ีมีมา
แต่ดั้งเดิม ผลกระทบ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เกิดปัญหาการท าลายภูมิทศัน์ของชุมชนท่ีมีมาตั้งแต่อดีต การ
มีส่วนร่วมของ ชุมชนดา้นภาษามีการการพูดภาษาลาวกบัคนในครอบครัวและคนรอบขา้ง มีการเขา้
ร่วมพิธีต่างๆ เช่น งานบวช งานแต่งงานงานศพ แบบชาวลาวมีการรับประทาน ขา้วเหนียวหรือ
อาหารลาว และมี การเขา้ร่วมท าบุญวนัเขา้พรรษาไปถวายตามวดัในชุมชนมีความเห็นในระดบัมาก 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กษมา ประจง (2546) ผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อชุมชน : กรณีศึกษา
ชุมชนบา้นศรีฐาน ต าบลศรีฐานอ าเภอภูกระดึง จงัหวดัเลย ผลการวิจยัพบว่า ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจดา้นบวกไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน การยกมาตรฐาน
การครองชีพ และลดภาวการณ์วา่งงาน ผลกระทบดา้นลบทางเศรษฐกิจไดแ้ก่ ปัญหารายไดไ้ม่
แน่นอน ปัญหาค่าครองชีพ ปัญหาการแบ่งปันผลประโยชน์และปัญหาการถือครองท่ีดิน ผลกระทบ
ทางสังคมดา้นบวก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงแบบแผนการประกอบอาชีพ การสร้างสรรคค์วามเจริญ
ทางสังคม การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคม การสร้างความสามคัคีในชุมชน การป้องกนัการ
อพยพยา้ยถ่ินของประชากร และการเสริมสร้างการศึกษา ผลกระทบทางสังคมดา้นลบได้แก่การ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตและค่านิยม ความไม่เป็นธรรมในสังคม อาชญากรรมและความขดัแยง้ระหวา่ง
นกัท่องเท่ียวกบัชุมชน ผลกระทบทางวฒันธรรมดา้นบวก ไดแ้ก่ ความร่วมมือในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมงานศิลปวฒันธรรมและความกระตือรือร้นในการประกอบอาชีพและ
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ผลกระทบทางวฒันธรรมดา้นลบ ไดแ้ก่ ค่านิยมในการครองชีพ การเปล่ียนแปลงดา้นความเช่ือการ
แต่งกาย และภาษา ผลกระทบทางดา้นการเมืองดา้นบวก ไดแ้ก่ การจดัระเบียบสังคมของชุมชน
ความเขา้ใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย  ความสามคัคี ความส าคญัทางการศึกษาและ
การต่ืนตวัทางการเมืองทอ้งถ่ิน ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นบวก ไดแ้ก่ การสร้างความตระหนกั
ถึงคุณค่าส่ิงแวดลอ้ม การส่งเสริมคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม และ การพฒันาและปรับปรุงส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชน ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นลบ ไดแ้ก่ การท าลายทางชีวภาพ และ การท าลายภูมิทศัน์
ของชุมชน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผลกระทบของการท่องเท่ียวต่อ ดา้นเศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรม
การเมืองและส่ิงแวดลอ้ม มีดงัน้ี คือ ผลกระทบของการท่องเท่ียวก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอาชีพ
ประเพณี ภาษา ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม ้และภูมิทศัน์ของส่ิงแวดลอ้ม และยงัสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของสุรีย ์บุญญานุพงศ์ (2539 : 15-16) ไดใ้ห้ขอ้เสนอทั้งผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบ
ของการท่องเท่ียว แต่ก็ไดพ้ยายามเนน้ให้มีความสนใจในผลกระทบดา้นลบให้มากข้ึน โดยไดเ้สนอ
ผลกระทบดา้นลบในทางเศรษฐกิจท่ีเป็นการโตแ้ยง้ค ากล่าวท่ีวา่ “การท่องเท่ียวช่วยท าให้เกิดรายได ้
และมีการกระจายรายไดใ้ห้แก่คนในทอ้งถ่ิน” ทั้งน้ีโดยไดแ้สดงให้เห็นวา่ส าหรับแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ผูค้นยงัไม่ค่อยเจริญนั้นส่ิงเหล่าน้ีมิไดเ้กิดข้ึนเพราะการท่ีคนในทอ้งถ่ินขาดความรู้และ ประสบการณ์
ในการด าเนินงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ท าใหมี้ความจ าเป็นท่ีตอ้งจา้งคนต่างถ่ินท่ีมีระดบั การพฒันา
สูงกวา่และมีความช านาญสูงกวา่มาด าเนินงานแทน คนในทอ้งถ่ินเองจึงท าไดเ้พียงงาน เล็กๆท่ีมิได้
ยกระดบัความสามารถในการงานและสถานภาพของตนข้ึนมาไดเ้ลย ทั้งการ เปล่ียนแปลงไปสู่อาชีพ
ท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ยงัส่งผลต่อทศันคติ พฤติกรรม และแบบแผนใน การด าเนินชีวิตแบบดั้งเดิม
ซ่ึงมกัก่อให้เกิดปัญหาตามมาส่วนผลกระทบทางสังคมนั้น เขาช้ีให้เห็น ว่าเม่ือมีการยา้ยถ่ินเขา้ไป
มากข้ึน จะท าให้เกิดการแข่งขนัทางอาชีพข้ึน มีความขดัแยง้ดา้น วฒันธรรมระหวา่งคนในทอ้งถ่ิน
กบัคนต่างถ่ิน เกิดความวุน่วายไม่สงบสุขในส่วนของวฒันธรรม การท่องเท่ียวไดมี้บทบาทช่วยให้
ศิลปกรรมและวฒันธรรมทอ้งถ่ินไม่สูญไปตามยุคสมยั แต่ก็ท าให้ ศิลปกรรมและวฒันธรรมเหล่าน้ี
เปล่ียนไปสู่ “ศิลปเพื่อการคา้” ท าให้เกิดการอนุรักษแ์ละพฒันา ศิลปวฒันธรรมไวเ้พื่อการท่องเท่ียว 
ซ่ึงภายหลงัก็มกัประสบปัญหาการสูญเสียเอกลกัษณ์และคุณค่า ทางศิลปกรรม ทั้งน้ีเน่ืองจาก
บทบาทดา้นการตลาดเพื่อการท่องเท่ียวไดเ้ขา้มามีอิทธิพลมากเกินไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวจัิยในคร้ังนี้ 
  จากการวิจยัในคร้ังน้ี พบวา่ ดา้นเศรษฐกิจ เป็นดา้นท่ีประชาชนมีความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดต่อ
การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของจงัหวดันครราชสีมา เกิดจากการกระจายรายไดสู่้ชุมชน ยงันอ้ยอยู ่
ทั้งท่ี มีเอกลกัษณ์ประจ าถ่ิน ทั้งทางดา้นวิถีชีวิตและผลิตภณัฑ์ เช่น เพลงโคราช อาหารทอ้งถ่ิน ท่ีอยู่
อาศยัพื้นเมือง ผา้ไหมหางกระรอก เคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน เป็นตน้ควรมีการวางแผนและ
พฒันาการท่องเท่ียวดว้ยการประชาสัมพนัธ์ใหม้ากข้ึน และควรส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนไดมี้
ส่วนร่วมในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเพื่อไม่ให้เกิดการแก่งแยง่/ขดัผลประโยชน์ระหวา่งประชาชน
ดว้ยกนัเองบน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  
1. ควรมีการวจิยัเพิ่มเติมเจาะลึกในเร่ืองการประกอบธุรกิจท่องเท่ียวของชาวบา้นโดยศึกษา

ปัจจยัดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นอาหาร ดา้นอุปนิสัยของชาวบา้นท่ีมีต่อนกัท่องเท่ียวหรือดา้นของท่ีระลึกท่ี
ท าใหเ้กิดความส าเร็จหรือปัญหาอุปสรรคท่ีก่อใหเ้กิดความลม้เหลว 

2.  ควรมีการวจิยัถึงคุณภาพชีวติของชาวบา้นหลงัจากท่ีไดรั้บผลกระทบจากการท่องเท่ียว 
3.  ควรศึกษาบทบาทของผูน้ าชุมชนต่อการพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
4.  ควรศึกษาบทบาทขององค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีอยู่ในจงัหวดั ต่อการพฒันาแหล่ง

ท่องเท่ียว 
5. ควรศึกษาพฤติกรรมการเขา้มาท่องเท่ียว/ความพึงพอใจในการเขา้มาท่องเท่ียว 

 


