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วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี
วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง 3) เพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และ 4) เพื่อประเมินความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ระหว่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู่
กัน สาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพมีประชากรกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แบ่งออกเป็นตัวแทนภาครัฐ ตัวแทนภาคเอกชน ตัวแทน
ชุมชน และนั กท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวั ติศาสตร์พนมรุ้ง
จานวน 18 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การ
วิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณมีประชากร
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ Chi-Square T-test และ
One-way ANOVA ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นผู้ดูแลการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งเป็นหลัก ภายใต้การดูแล
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และกฎระเบียบของกรมศิลปากร โดยมีสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่สาคัญและทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ ศูนย์บริการข้อมูล แผ่นพับ มัคคุเทศก์สื่อความหมาย ป้ายสื่อความหมาย สื่อ QR
Code และแอปพลิ เคชัน Buriram Magic ขณะที่ ผ ลการศึกษาลั กษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20
- 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างหรือพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป และมีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาหรับพฤติกรรม
การท่องเที่ย ว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่ องเที่ยวหรือพักผ่ อนหย่อนใจ ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวก่อนเดินทางจากคาชักชวนจากเพื่อน ญาติ หรือครอบครัว และสนใจเนื้อหา
ประวัติศาสตร์ผ่านการใช้แผ่นพับ ขณะที่มีความต้องการสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสการ์ด
คู่มือ และหนั งสือแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว และต้องการรูปแบบสื่อที่ใช้ภ าษาเข้าใจง่าย และมีความ
ทันสมัยหรือใช้นวัตกรรมทางการสื่อสาร ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
สาหรับผลการประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
พบว่า ศักยภาพด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร ด้านสาร ด้านช่องทางการสื่อความหมาย และด้านผู้รับสาร
อยู่ ในระดับ มาก ซึ่งการสั มภาษณ์ มีป ระเด็น ที่ แตกต่ างไป ได้ แก่ ด้ านแหล่ งสารหรือ ผู้ ส่ งสารระบุถึ ง
ปริมาณของเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานฯ ที่ไม่เพียงพอ การใช้ภาษาที่เป็นวิชาการ
มากเกินไปซึ่งยากต่อการทาความเข้าใจ และการที่มัคคุเทศก์สื่อความหมายจากภายนอกบางท่านไม่ลุ่ม
ลึ กในเรื่ องราวของอุ ทยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ ง จึงใช้การพู ดรวบรัดไม่ น่าสนใจ ส าหรับ ด้านสารมี
ประเด็นเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ศิลป์ ทาให้ไม่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ ส่วนด้านช่องทาง
การสื่อความหมายมีประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มียังไม่เหมาะสมกับพื้นที่และไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ ยวเท่าที่ควร และด้านผู้รับสารที่นักท่องเที่ยวบางท่านขาดความรับผิดชอบ
ต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ขณะที่ผลการศึกษาประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบันที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับผลการศึกษาประชากรศาสตร์กับศักยภาพ
การจัดการการสื่อความหมาย โดยนักท่องเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบันที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร ด้าน
สาร ด้านช่องทางการสื่อความหมาย และด้านผู้รับสารที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ทั้ ง นี้ เมื่ อ ประเมิ น ความรู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงนาเสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ ออกเป็น 5 แนวทางสาคัญ คือ แนวทางที่ 1 การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องใน
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การพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แนวทางที่ 2 การจัดการเนื้อหาสาหรับ
การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แนวทางที่ 3 การพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แนวทางที่ 4 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อบุคคลและ
เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และแนวทางที่ 5 การสร้างการรับรู้เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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This research aims to study "A Guideline of Tourism Interpretation Development
in Tourism Historical Site: A Case Study of Phnom Rung Historical Park, Chaloem Phra
Kiat District, Buriram Province". The objective of this research are 1) to study the
context of interpretation management in Phnom Rung Historical Park, 2) to study the
travel behavior and the tourists' needs for the interpretation management in Phnom
Rung Historical Park, 3) to evaluate the potentials of interpretation management in
Phnom Rung Historical Park, and 4) to evaluate the tourists' knowledge about the
history of Phnom Rung Historical Park. The study used mixed research methodology.
The qualitative data were collected by using semi-structure interview from 18 relevant
interpretation management stakeholders which were public sectors, private sectors,
local communities and Thai tourists; and analyzed by Thematic Analysis. Meanwhile,
quantitative data were collected by using the questionaire from 400 Thai tourists who
visited Phnom Rung Historical Park in the year 2018. The statistical and data were
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analyzed by using descriptive statistics included frequency, percentage, mean, and
standard deviation; and inferential statistics which were Chi-Square, T-test, and Oneway ANOVA.
Regarding the data analysis, the results of the context of interpretation
management in Phnom Rung Historical Park found that belonged to the principle of
Fine Arts Department. There were tourist information center, brochures, tour guides,
interpretive signs, QR Codes, and Buriram Magic application as communication channel.
The results of the Thai tourists' demographic characteristics revealed that most Thai
tourists who have visited Phnom Rung Historical Park are female, aged between 20-30
years old, holding a bachelor's degree, working as a private employee, earning more
than 25,000 baht per month, and living in the northeastern region of Thailand. The
study about Thai tourists behavior presented the purpose was traveling or relaxation.
Most of them received travel information before traveling from relatives, friends, or
family whereas used brochures for learning history. In terms of the needs for the
interpretation management in Phnom Rung Historical Park were printing
media including brochures, postcards, handbooks, and guidebooks which language
to easily understanding and modern or innovative communication similar to the
interview results.
In addition, the potential of interpretation management in Phnom Rung Historical
Park in aspects of source or sender, message, channel of interpretation, and receiver
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were at a high level. This could be considered different from the interview results
which raised other issues, including, source or sender, the lack of officers or tour guides;
the difficulty to understand academic language; and some outside tour guides lacking
information about Phnom Rung Historical Park and making the information short and
boring. In terms of the message, the information about art and history was difficult to
understand for all groups of tourists. On the other hand, channel of interpretation were
inappropriate to the area and to the tourists’ needs. Finally, from the interview results,
there was a lack of responsibility of some tourists in historical tourist attractions
regarding receiver aspect. Furthermore, Thai tourists who had different gender, age,
education, occupation, average income per month, and address showed different
opinions towards the travel behavior. Similary, Thai tourists who had different age,
occupation, average income per month, and address showed different opinions
towards the potential of interpretation management in aspects of source or sender,
message, channel of interpretation, and receiver at a 0.05 level of significance.
However, the knowledge evaluation of the history of Phnom Rung Historical Park were
at a lowest level.
According to the results, this research could be analyzed and transformed to be a
guideline of tourism interpretation development in tourism historical site: a case study
of Phnom Rung Historical Park, Chaloem Phra Kiat District, Buriram Province consist of 1)
Collaboration of relevant interpretation management stakeholders for develop the
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interpretation in Phnom Rung Historical Park. 2) Content management for the
interpretation in Phnom Rung Historical Park. 3) Development of tour guides and
communication tools in Phnom Rung Historical Park. 4) Broadcasting about tour guides
and communication tools in Phnom Rung Historical Park. and 5) Historical stories
perceptive creation of Phnom Rung Historical Park.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในยุคสังคมปัจจุบันที่มนุษย์ต้องเผชิญกับการแข่งขัน ความวุ่นวาย ปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ความตึงเครียดจากสภาพแวดล้อมรอบตัว การท่องเที่ยวจึงกลายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญต่อ
การดารงชีวิตในฐานะเครื่องมือที่ช่วยปรับสมดุลทางด้านจิตใจของมนุษย์ให้เป็นปกติ ขณะที่ ในมิติทาง
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้คิดเป็นอัตรามากกว่าร้อยละ 10 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศทั่วโลก โดยในปี ค.ศ. 2017 รายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่ว
โลกสูงถึง 1.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนจานวนนักท่องเที่ยวทั่วโลกในปีเดียวกันอยู่ ที่ 1.3 พันล้าน
คน (UNWTO, 2018b) ซึ่งเป็ นตัวเลขที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นมา
และมี แนวโน้ ม เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้น อี กในอนาคต (UNWTO, 2018a) ในฐานะที่ ก ารท่ อ งเที่ ยวเป็ น พลั ง
ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพของโลก สร้างโอกาสสาหรับประเทศกาลังพัฒนา
และประเทศในระบบเศรษฐกิ จ ตลาดเกิ ด ใหม่ (Crotti & Misrahi, 2017) ท าให้ รั ฐ บาลในหลาย
ประเทศทั่วโลกกาหนดนโยบายการท่องเที่ยวในแผนพัฒนาประเทศของตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพ
การรองรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สร้ างแรงกระตุ้ น จากสิ น ค้ าทางการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ดึ งดู ด การเข้ ามาของ
นักท่องเที่ยว และนามาซึ่งรายได้ของประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ใช้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการฝ่ าวิก ฤตเศรษฐกิ จ ต้ ม ย ากุ้ งในปี พ.ศ. 2540 โดยรั ฐ บาลในขณะนั้ น มี
แนวทางสนั บ สนุ น การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สร้ างรายได้ ให้ ค นในประเทศในช่ ว งที่ ป ระเทศไทยประสบ
ภาวะการล้มละลายทางเศรษฐกิจ จากความสาคัญดังกล่าวทาให้หัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวได้รับการ
บรรจุเป็นสาระสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 9 เป็นต้นมาจนกระทั่ง
ฉบั บ ปั จ จุ บั น และจากรายงานการท่อ งเที่ ย วฉบั บล่ าสุ ดประจาปี พ.ศ. 2559 ที่ จัด ทาขึ้น โดยการ
ท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยชี้ให้ เห็ นถึงรายได้ทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยในภาพรวมปี พ.ศ.
2560 ที่มีมูลค่าสูงถึง 2.66 ล้านล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2561) จึงสะท้อนให้เห็นถึง
ศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่เป็นแรงสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศให้มี
ความแข็งแกร่ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
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เนื่ องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในแต่ล ะประเทศเป็นวัฏจักรหนึ่งที่มีทั้งความรุ่งเรือง
หมุนเวียนสลับกับความเสื่อม ซึ่ งเป็นผลจากปัจจัยแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบกับความ
สนใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะจิตวิทยาทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน (S. Plog, 2001) ทา
ให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันขยายขอบเขตกว้างขวางจากมุมมองการสร้างการ
เติบ โตทางเศรษฐกิจ เพี ย งอย่ างเดียวมาสู่ ก ารคานึ งถึง เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ซึ่ ง องค์ ก ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ ก าหนดไว้
เพื่อให้ อุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวอยู่ในช่วงของความรุ่งเรืองสื บไปพร้อมกับการตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รูปแบบการท่องเที่ยวที่สร้างทั้งรายได้ให้กับประเทศพร้อมทั้ง
เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่จึงเกิดขึ้น โดยเน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อม การสร้างความเข้าใจในวิ ถีชีวิต
ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น การสร้างความสงบและความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังส่ งเสริมการสร้าง
เครือข่ายภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวเกื้อกูล
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ที่ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
โดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิ ถีชุมชน และส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในหลายพื้นที่ ขณะที่รัฐบาลในปัจจุบันโดยการนา
ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ผลักดันนโยบายเศรษฐกิจในเชิงปฏิบัติการที่เรียกว่า ประเทศไทย
4.0 หรือ ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ การเพิ่มความเข้มแข็งจาก
ภายในด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงจาเป็นต้องผลักดัน
ตัวเองให้เข้าสู่ระบบ 4.0 เช่นเดียวกัน ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 1 จึงได้กล่าวถึงการส่งเสริมนวัตกรรม
ด้านการท่องเที่ย วและการดูแลรักษา ประกอบกับการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว จึงจาเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะต้องเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
ขณะที่ ป ระเทศไทยมี ต้ น ทุ น ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ มี คุ ณ ค่ า และมี เอกลั ก ษณ์ ทั้ ง ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสาคัญ ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ทรงคุณค่า ขณะเดียวกันก็ส ามารถสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม จากการท่ อ งเที่ ย วได้ อี ก ด้ ว ย จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากขึ้นโดย
อาศั ย การสื่ อ ความหมาย ซึ่ ง การส่ งเสริ ม แหล่ งมรดกโลก (World Heritage Sites) ขององค์ ก าร
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การศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ หรื อ ยู เนสโก (United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO) มี แ นวนโยบายในการปรั บ
ตาแหน่งภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสู่การเป็น จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (Quality
Leisure Destination) โดยใช้การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเครื่องมือสาคัญ ขณะที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการสนับสนุนพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวโดยมุ่งเน้น
การสร้างศูนย์ข้อมูล ศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวผ่านเทคโนโลยี การใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ในการพัฒนารูปแบบการสื่อความหมายเพื่อบอกเล่าเรื่องราว และข้อมูล
ของแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจ พร้อมกับสร้างสุนทรียภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์
และความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) การพัฒนาการสื่อ
ความหมายดังกล่าวเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบ
ใหม่ ซึ่งไม่เพียงต้องการมาดูด้วยตาเท่านั้น แต่ต้องการเรียนรู้ เข้าใจ และได้รับประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทางประวั ติศาสตร์ เมื่อมีการใช้นวัตกรรมในการสื่อความหมาย
ที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสนุกสนานเพลิดเพลิน
เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งสร้างความตระหนัก ซาบซึ้ง และรับรู้คุณค่า
ของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสร้าง
จิตสานึกความรู้สึกหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน
(กรมการท่องเที่ยว, 2558) ดังนั้นการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จึง
กลายเป็ น สิ่ งจ าเป็ น อย่ างมากในการเป็น ส่ ว นหนึ่งของการพัฒ นาการท่ องเที่ ยวที่ ส ร้างรายได้ ทาง
เศรษฐกิจ พร้อมทั้งเสริ มสร้ างความมั่นคงทางวัฒ นธรรม และสิ่ งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคที่มีแหล่งโบราณสถานที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
สาหรับประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทางวั ฒ นธรรม ได้ แ ก่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ สุ โ ขทั ย และเมื อ งบริ ว าร นครประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา และแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (วินิจ รังผึ้ง, 2551) ซึ่งถูกยกระดับให้เป็นสินค้า
ทางการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ขณะที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ จ านวนมากกระจายอยู่ ใ นหลายพื้ น ที่ ข องประเทศ โดยเฉพาะในภาค
ตะวัน ออกเฉียงเหนือ และการพัฒ นาการท่องเที่ยวในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือ
อีสานใต้ อันประกอบด้วยจังหวัด นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และ
จังหวัดอุบ ลราชธานี สะท้อนถึงโบราณสถานที่มีความโดดเด่น อัน สามารถเชื่อมโยงระหว่างแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาเข้าด้วยกันในฐานะเส้นทางอารยธรรม
ขอม ซึ่งสามารถเพิ่ มขี ดความสามารถในการพั ฒ นาการท่อ งเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์ระหว่างสอง
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเห็นตัวอย่างโบราณสถานของสองประเทศได้จากภาพที่ 1.1

4

ภาพที่ 1.1 กลุ่มโบราณสถานเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยกับ
กลุ่มโบราณสถานในประเทศกัมพูชา
แหล่งที่มา: อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2550.

5
ส าหรั บ โบราณสถานซึ่ ง กระจายอยู่ในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ ยิ่ งแสดงให้ เห็ น ว่าพื้ น ที่
ดั ง กล่ า วสามารถต่ อ ยอดการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญได้
จานวนโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดยโสธร

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดเลย

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

61
36
8

8

33
7

15
3

2

12

5

2

3

5

ภาพที่ 1.2 จานวนโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, 2531.
โดยจากภาพที่ 1.2 จะเห็ น ได้ ว่ า โบราณ สถานกระจายตั ว อยู่ จ านวนมากในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และโดยเฉพาะเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็น
จั งหวัดที่ มีโบราณสถานจ านวนมากที่ สุ ด ถึง 61 แห่ ง พร้อ มกับ มีศั ก ยภาพที่ ส ามารถส่ งเสริม การ
ท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวาง เมื่อพิจารณาจากคาขวัญประจาจังหวัดที่ว่า ‘เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขา
ไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้าเมืองกีฬา’ พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีความสาคัญในการเป็นที่ตั้ง
ของปราสาทหิน จานวนมาก สะท้อนถึง ดินแดนแห่งอารยธรรมขอมที่มีความรุ่งเรืองในอดีต พร้อม
ทั้งอัตลั กษณ์ ทางประวัติศาสตร์และวัฒ นธรรมที่ส าคัญ อีกทั้ งจังหวัดบุ รีรัมย์ได้รับการพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ และได้รับการพิจารณาบรรจุอยู่ในโครงการมากมาย อาทิ โครงการกลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 หรือ นครชัยบุรินทร์ ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 4
จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิด
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ความเข้มแข็งของภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
พ.ศ. 2561-2564 กาหนดวิสัยทัศน์ว่า ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารย
ธรรมขอม และการค้าชายแดน ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นส่วนหนึ่งที่พัฒนาตามแผนดังกล่าว ส่วนโครงการ
12 เมืองต้องห้ามพลาดได้ นาเสนอแง่มุมการท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะเมืองปราสาทสองยุค
ขณะที่ โครงการปีท่องเที่ยววิถีไทย..เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นหนึ่งใน
จังหวัดสาคัญเพื่อให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อมทั้งได้รับการบรรจุในโครงการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ นอกจากนี้รายงานแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ. 2559-2563 ระบุว่า มีนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติเข้าไปท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีจานวนเป็นอันดับ 3 ของกลุ่ม รองจาก
นครราชสีมาและอุบลราชธานี และมีความโดดเด่นของทรัพยากรและองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว
อาทิเช่น เมืองทองเที่ยวกีฬา ปราสาทร่องรอยของอารยธรรมขอม เมืองท่องเที่ยวชายแดน สนามบิน
นานาชาติ และความพร้อมในการให้บริการที่เป็นสากล (คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวประจา
เขตพัฒนาการทองเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ , 2558) รวมถึงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเพื่อนบ้าน
อย่ า งกั ม พู ช าเพื่ อ ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประเพณี วั ฒ นธรรมอารยธรรมขอม (ส านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) จากความสาคัญดังกล่าวนามาสู่การ
พิจารณาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่า จังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง ซึ่งม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (2549) กล่าวว่า ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นศาสนบรรพตที่งดงาม
ที่สุดในประเทศไทย หมายถึง เป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งเดียวในประเทศไทย มีความโดด
เด่นทั้งเรื่องสถาปัตยกรรมอารยธรรมขอมอย่างเด่นชัด และสะท้อนความรุ่งเรืองของอาณาจักรขอม
จากการสร้างสรรค์ผลงานของคนในอดีต นอกจากนี้ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งยังมีสิ่งดึงดูดใจด้วย
ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งซึ่งต้องเป็นเวลาที่เหมาะสมในแต่
ละปีเท่านั้น ความเลื่องลือในการทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ รวมถึงกระแสการท่องเที่ยวตาม
รอยละครนาคีที่ถูกเลือกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาฉากราถวายเจ้าแม่นาคี การใช้สถานที่เป็นฉากโฆษณา
และการผลั กดัน ให้ ป ราสาทพนมรุ้งขึ้นทะเบี ยนเป็ น มรดกโลกทางวัฒ นธรรมอีก แห่ งหนึ่ ง โดยตั ว
ปราสาทพนมรุ้งได้รับการจัดให้ขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ในการพิจารณาขององค์การ
ยูเนสโก (UNESCO) ร่วมกับปราสาทอื่นๆ ในเส้นทางวัฒนธรรมพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง-ปราสาทเมือง
ต่า นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปี พ.ศ.
2556-2560 พบว่า อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยแต่ละปีมี
สั ดส่ ว นของนั กท่ อ งเที่ ย วเพิ่ มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ ม นัก ท่ องเที่ย วชาวไทย ได้ แก่ นั กท่ องเที่ ยวทั่ ว ไป
นักเรียน/นักศึกษา นักบวช และแขกราชการ ดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 สถิ ตินั กท่ องเที่ ย วที่ เข้ามาเที่ ย วยั งอุท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้ง จากข้อ มูล ของกรม
ศิลปากร ปี พ.ศ. 2556-2560
กลุ่มนักท่องเที่ยว

จานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในแต่ละปี
พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

ชาวไทย

339,684

415,576

466,915

450,959

495,952

ชาวต่างประเทศ

18,597

16,866

18,336

18,904

18,358

นักเรียน/นักศึกษา

125,760

110,903

206,834

216,976

266,263

นักบวช

16,511

12,523

13,868

14,049

14,939

แขกราชการ

25,829

22,967

49,674

28,354

8,359

526,381

578,835

755,627

729,242

803,871

รวมทั้งหมด

แหล่งที่มา: กรมศิลปากร, 2561ก.
แม้ว่านั กท่องเที่ย วที่เข้าไปเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจะมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี
ประกอบกับความสาคัญในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดและ
ประเทศ แต่กลับพบปัญหาที่สาคัญเรื่องสถานที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งซึ่งตั้งอยู่ บนเขา
ไม่ได้ตั้งอยู่บนเส้นทางหลักในการสัญจรปกติ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาจึงเป็นนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจ
มาเที่ยวที่นี่โดยเฉพาะ สาหรับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วยรถขนส่งสาธารณะก็พบอุปสรรคเนื่องจาก
มีรถรับจ้างน้อย นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาได้อย่างสะดวกจะต้องมีรถยนต์ส่วนตัว อีกทั้งการขาดการ
ประชาสัมพันธ์การเชื่อมโยงเส้นทางกับแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอื่นๆ ขณะเดียวกันตัวแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ไม่มีอิทธิพลมากนักในการกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป (Yan, So,
Morrison, & Sun, 2007) สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ Sarm (2013) ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า
นักท่องเที่ยวที่ มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ไม่คิดจะกลับมาเที่ยวซ้าในแหล่งนั้นอีก
โดยให้เหตุผลว่าเป็นแค่การดูสิ่งก่อสร้างที่เป็นหินเท่านั้น ขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนที่มีความสนใจใน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็เป็นเพียงกระแสเพื่อตามรอยละคร จากการสัมภาษณ์คุ ณปรีชา
นุชละม้าย เจ้าหน้าที่สังกัดกรมศิลปากรประจาปราสาทสด๊กก๊อกธมให้ ความเห็ นเกี่ยวกับการเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวว่า นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป
มักสนใจในการท่องเที่ยว และถ่ายรูปสถานที่ที่มี ความสวยงามโดยละเลยการทาความเข้าใจเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่นเดียวกับ บุณยสกฤษฎ์ อเนกสุข (2558) ที่ให้ทัศนะว่า
กระแสจากการตามรอยละครเพื่อชื่นชมและถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามกลายเป็นมายาคติที่ทา
ให้ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วกลายเป็ น ทุ น วั ฒ นธรรมในเชิ ง มู ล ค่ า จนกลายเป็ น การล่ อ ลวงมวลชน (Mass
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Deception) ที่ ส ร้ างความพึ งพอใจจากการมี ตัว ตน และการได้รับ ยอมรับ ในกลุ่ มสั งคมว่าเคยมา
ท่องเที่ยวในสถานที่นี้แล้วโดยขาดความเข้าใจในเรื่องคุณค่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนอยู่ใ น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เหล่านั้น จากแนวคิดเรื่องกระแสการท่องเที่ยวจากการตามรอย
ละครดั งกล่ าว ท าให้ ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบพฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ก ารเข้ าไปท่ องเที่ ยวยังแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ว่า เป็ น เพี ย งแค่ ก ระแสตามรอยละคร หรื อ เป็ น ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวในการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง โดยเก็บข้อมูล
จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงก่อน
และระหว่างที่ละครเรื่องนาคีออกอากาศทางโทรทัศน์ในเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2558
และพ.ศ. 2559 กั บ ข้ อ มู ล จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงก่อนและระหว่างที่ละครเรื่องบุพเพสั นนิวาส
ออกอากาศทางโทรทัศน์ในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 และพ.ศ. 2561 ซึ่งละครทั้ง
สองเรื่องนับว่าเป็นละครที่สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
อย่างสาคัญ ดังเห็นจากภาพที่ 1.3 และ 1.4

จานวนนักท่องเที่ยว

จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์
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นักท่องเที่ยว
ชาวไทย

นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

นั ก เ รี ย น /
นักศึกษา

นักบวช

แขกราชการ

ช่วงเวลาก่อนละครเรื่องนาคีออกอากาศ
ระหว่ า งเดื อ นกั น ยายน ถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน 2558

81,823

3,983

53,962

2,468

16,112

ช่ ว งเวลาระหว่ า งละคร เรื่ อ งนาคี
ออกอากาศระหว่างเดือนกันยายน ถึ ง
เดือนพฤศจิกายน 2559

102,928

5,099

60,268

3,027

4,718

ภาพที่ 1.3 จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, 2561ก.
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จานวนนักท่องเที่ยว

จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ

นั ก เ รี ย น /
นักศึกษา

นักบวช

แขกราชการ

ช่วงเวลาก่อนละครเรื่องบุพเพสันนิวาส
ออกอากาศระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง
เดือนเมษายน 2560

204,506

391,392

49,321

3,648

3,182

ช่ ว ง เ ว ล า ร ะ ห ว่ า ง ล ะ ค ร เ รื่ อ ง
บุพเพสันนิวาสออกอากาศระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2561

489,541

436,444

92,222

14,858

76,165

ภาพที่ 1.4 จานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, 2561ก.
จากภาพที่ 1.3 และ 1.4 แสดงถึงช่วงก่อนและระหว่างละครทั้งสองเรื่องออกอากาศ เห็นได้
ชัดว่า ระหว่างละครเรื่องนาคีที่สร้างกระแสการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งออกอากาศ
มีจานวนนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเพิ่มขึ้นกว่าช่วงก่อนที่ยังไม่ได้ออกอากาศ โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวไทยตามภาพที่ 1.3 ขณะที่ ในเวลาต่ อ มาเมื่ อ ละครเรื่อ งบุ พ เพสั น นิ ว าสออกอากาศ ได้ ส ร้า ง
ปรากฏการณ์การท่องเที่ยวในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ทาให้จานวนนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ตามภาพที่ 1.4 จากผล
การศึกษาดังกล่าวจึงสะท้อนให้เห็นว่า การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเป็น
เพียงกระแสจากละครที่มีเพียงชั่วคราวเท่านั้น
ขณะทีเ่ บญจวรรณ นาราสัจจ์ (2555) กล่าวไว้ว่า ปราสาทพนมรุ้งในสายตาคนท้องถิ่นนั้นเป็น
เทวสถานศาสนาฮินดูไศวนิกาย การเป็นโบราณสถานที่ตายแล้วในแง่ไม่ สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพ
และต้องเก็บรักษาไว้ให้ผู้ไม่เคยมาชมได้มาชม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของรัฐ ทาให้ชุมชนในพื้นที่ขาด
ความใส่ใจในการสร้างเครือข่ายการพัฒนาความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ขาดความเข้าใจในทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่น และขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ประกอบกับการเกิด
ช่ว งวั ย ใหม่ ทั้ งเจเนอเรชัน วาย และเจเนอเรชั น เอ็ ก ซ์ที่ มี ค วามเกี่ ยวพั น อย่ างลึ ก ซึ้งกั บ เทคโนโลยี
สมัย ใหม่ จึ งมีค วามต้อ งการสิ่ งที่ แ ตกต่าง และต้ องการได้รับ ประสบการณ์ การท่ องเที่ ยว (Tutek,
Gebbie, Chan, & Durand, 2016) ซึ่งการสื่ อความหมายในแหล่ ง ท่ องเที่ย วทางประวัติศ าสตร์มี
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ความจาเป็นเพื่อเติมเต็มความต้องการ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป แต่ จากการลง
พื้น ที่ อุท ยานประวัติ ศาสตร์ พ นมรุ้ง ของผู้ วิจัย เพื่ อส ารวจเบื้ องต้น เมื่อ วัน ที่ 31 มีน าคม ถึ งวันที่ 3
เมษายน พ.ศ. 2561 พบว่า การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งแบ่งออกเป็นการสื่อ
ความหมายโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยป้ายนาทาง ป้ายแผนผังภายในปราสาท ป้ายแสดงข้อกาหนด
ต่างๆ ในการเข้าชมภายในอุทยานฯ ป้ายห้าม ป้ายเตือน และการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์
ผ่านศูนย์บริการข้อมูล ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แผ่นพับ มัคคุเทศก์สื่อความหมาย ป้ายสื่อ
ความหมาย สื่อ QR Code แอปพลิเคชัน Buriram Magic งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งที่จัดขึ้นเป็น
ประจาทุกปี ปรากฏการณ์ ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง หนังสืออุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และแผ่นซีดีอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง ทาให้เห็นข้อจากัดที่แตกต่างกันไป
โดยศูนย์บริการข้อมูลยังขาดเทคนิคการนาเสนอที่น่าสนใจ ส่วนแผ่นพับขาดข้อมูลที่น่าสนใจ สาหรับ
มัคคุเทศก์สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวขาดการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง ขณะที่ป้ายสื่อ
ความหมายภายในโบราณสถานมีสภาพเก่า ข้อความบางตอนหายไป อีกทั้งจัดวางอยู่ในตาแหน่งที่ไม่
เหมาะสม ส่ ว นสื่ อ QR Code ที่ เ ชื่ อ มไปยั ง เว็ บ ไซต์ http://thailandscanme.com/brm001-Phanom-Rung-Historical-Park มีเพียงข้อมูลทั่วไปของอุทยานฯ เท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการนาเสนอ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ขณะที่แอปพลิเคชัน Buriram Magic ซึ่งผู้วิจัยเคยทดลองใช้งานตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2560 โดยแอปพลิเคชันนี้มีความพิเศษนอกจากจะบอกความเป็นมาของปราสาท ยังอธิบายรูป
สลักภายในตัวปราสาท มีทั้งข้อความและเสียงพูด พร้อมทั้งมี การเข้าสู่โหมด Augmented Reality
หรื อ AR Guide โดยใช้ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ส่ อ งไปยั งจุ ด ที่ ส นใจในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วจะมี ป้ ายชื่ อ พร้อ ม
คาอธิบายปรากฏขึ้น แต่พบว่าปัจจุบันแอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกเช่นเดิม ขณะที่
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งที่มีการแสดงประกอบแสงสีเสียงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ
ปราสาทพนมรุ้งมีความน่าสนใจมาก แต่ มีข้อจากัด คือ จัดขึ้นเพียงปีละหนึ่งครั้ง ในช่วงปลายเดือน
มีนาคมถึงต้นเมษายนเท่านั้น ทาให้นักท่องเที่ยวหลายท่านพลาดโอกาสในการได้รับความรู้ความเข้าใจ
จากการสื่ อความหมายเหล่านั้ น เช่นเดียวกับ ปรากฏการณ์ ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก ตรง 15 ช่องประตู
ปราสาทพนมรุ้ง แม้ว่าในหนึ่งปีจะสามารถเห็นได้ถึง 4 ครั้ง แบ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้น 2 ครั้ง และ
ช่วงที่พระอาทิตย์ตก 2 ครั้ง แต่การจะชมปรากฏการณ์นี้มีข้อจากัด คือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
และเวลา เนื่องจากหากฟ้าปิดจะไม่สามารถเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ และอาจต้องใช้เวลาในการ
รอคอยเพื่ อเห็ น ปรากฏการณ์ เป็ นต้ น นอกจากนี้ ห นั งสื อ และแผ่ น ซีดี ซึ่ งเป็ น หนึ่ งในเครื่องมื อสื่ อ
ความหมายที่จาเป็นต้องอาศัยผู้ที่สนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อย่างแท้จริงจึงจะซื้อเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
ดั งนั้ น จากความส าคั ญ และปั ญ หาดั งกล่ าวข้ างต้ น ท าให้ ผู้ วิ จั ย มี ค วามตั้ งใจอย่ างยิ่ งใน
การศึกษาแนวทางการพัฒ นาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา:
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อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้การสื่อความหมายเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวผ่านสื่ อ
ประเภทต่างๆ หรือสื่อบุคคล ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ตลอดจนรู้จักหวง
แหนและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่สืบไปในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อไปในอนาคต

1.2 ช่องว่างการศึกษาวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการสื่อความหมาย ผู้วิจัยพบว่า งานด้านการสื่อความหมาย
ก่อนหน้านี้มีการศึกษาวิจัยในหลากหลายมิติ อาทิ มิติการศึกษา เป็นการศึกษาการสร้างบทเรียนเพื่อ
สื่ อ ความหมาย การพั ฒ นาเทคนิ ค การสื่ อ ความหมายในชั้ น เรี ย น และการศึ ก ษาสภาพการสื่ อ
ความหมายทางการศึกษา (เจษฎาภรณ์ คามี, 2547; ทินประภา จีระพันธุ, 2538; ธีรารัตน์ ศรีวิรัตน์,
2551; สุกัลยา ปริญโญกุล, 2542) ส่วนมิตินิเทศศาสตร์ เป็นการศึกษาบทบาทการสื่อความหมายของ
สื่อประเภทต่างๆ (ขัตติยา ชาญอุไร, 2548; ชัยวัฒ น์ หอวรรณภากร, 2544; พศิน ศรีพนารัตนกุล ,
2558; สุ พั ฒ นศิ ริ แพงพั น ธุ์ , 2544; อชิ รญา วิฑู รชาตรี , 2555) ในขณะที่ มิ ติ ก ารท่ อ งเที่ ย ว เป็ น
การศึกษาที่เน้ นการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ฉลอง นุ้ยฉิม , 2542; ชลลดา สิทธิ
ฑูรย์, 2543; นันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์ และคณะ, 2557; บุษบง กฤษณะโยธิน, 2534; ปภาดา สืบ
พลาย และคณะ, 2554; ประภาวลัย คชศิลา, 2545; ปรีชา รตนาภรณ์ , 2546; อภิญญา บุญนิยม,
2556; อรอนงค์ เฉียบแหลม, 2547; อุมาพร มุณีแนม, 2551) การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตร (อุไรวรรณ เปี่ยมนิเวศน์ , 2544) การสื่อความหมายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ชิต
สุภางค์ อังสวานนท์, 2553; ชื่น ศรีสวัสดิ์, 2552; นาขวัญ วงศ์ประทุม, 2545; ประกอบศิริ ภักดีพินิจ
, 2553; สุวภัทร ศรีจองแสง, 2558) และการสื่อความหมายในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (เชิด
ชาติ หิ รัญ โร, 2546; ทิพาวรรณ วรรณมหินทร์ , 2557; พรลภัส อุณ าพรหม, 2555; พิมพ์ปฏิภัทธ์
เขียวรื่นรมย์ , 2553; มานิตา จันทร์ช่วงโชติ , 2557; สายทิพย์ จันทรสุริยศักดิ์ , 2556) ซึ่งศึกษาแค่
เพี ย งฝั่ ง Supply หรื อฝั่ ง Demand เพี ยงฝั่ งใดฝั่ งหนึ่ งเท่ านั้ น ทั้ งยั งขาดการประเมิ น ความรู้ข อง
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ และขาดการศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวด้าน
การสื่ อ ความหมาย ขณะที่ ก ารศึ ก ษาเรื่ อ งการสื่ อ ความหมายในงานต่ า งประเทศและงาน
ภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยพบว่า มีงานการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
(Gao, Zhang, & Huang, 2 0 1 7 ; Hwang, Lee, & Chen, 2 0 0 5 ; Madin & Fenton, 2 0 0 4 ;
Munro, Morrison-Saunders, & Hughes, 2 0 0 8 ; Orams, 1 9 9 6 ; Tubb, 2 0 0 3 ; Zeppel &
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Muloin, 2008) นอกจากนี้ ยั งพบงานที่ ศึ ก ษาการสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วที่ เป็ น มรดก
วัฒนธรรม ซึ่งงานส่วนใหญ่ศึกษาเฉพาะฝั่ง Supply หรือศึกษาฝั่ง Demand เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเท่านั้น
โดยจะเน้ น ศึ ก ษาเรื่ อ งการใช้ เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายประเภทใดประเภทหนึ่ ง เป็ น ส าคั ญ โดย
เฉพาะงานการศึกษาเกี่ย วกับ มัคคุเทศก์ในฐานะผู้ สื่อความหมายจะเป็นงานที่มีการศึกษาไว้อย่าง
กว้างขวาง (Ababneh, 2017; Ballantyne, Hughes, Ding, & Liu, 2014; Broomhall & Spinks,
2010; Frew, 2012; Grimwade & Carter, 2000; Io, 2013; Io & Hallo, 2011; Ittiphong, 2007;
Littlefair & Buckley, 2008; Lormahamongkol, 2007; Muneenam, Suwannattachote, &
Mustikasari, 2017; Reisinger & Steiner, 2006; Sarm, 2013; Silberman, 2012; Sirisrisak,
2007; Staiff, 2007; Touloupa, 2010) ขณะที่ ก ารศึ ก ษาในแง่ มุ ม ของการสื่ อ ความหมายทาง
ประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างการรับรู้ และก่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับ
เรื่ อ งราวทางประวัติ ศ าสตร์ ยั งมี ไม่ ม ากนั ก จึ งขาดความครอบคลุ ม ในเรื่องการสื่ อ ความหมายใน
ลักษณะดังกล่าว
เมื่อทบทวนวรรณกรรมเรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ของประเทศไทยเพื่อหาพื้นที่
ในการวิจัย ผู้วิจัยพบว่า งานส่วนใหญ่เจาะจงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่โดดเด่น โดยเฉพาะ
จังหวัดอันเป็นที่ตั้งของมรดกโลกทางวัฒนธรรม ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกาแพงเพชรซึ่งเป็น
ที่ ตั้งของเมื องประวัติศ าสตร์ สุ โขทั ย และเมือ งบริว าร คื อ อุท ยานประวัติ ศ าสตร์สุ โขทั ย อุท ยาน
ประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กาแพงเพชร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันเป็น
ที่ตั้งของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มจังหวัดดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีงานวิจัยมากที่สุด
(Ittiphong, 2007; Lormahamongkol, 2007; จิรานุช โสภา และคณะ, 2554; ญาณาธร เธียรถาวร
, 2559; ธาตรี มหันตรัตน์ และคณะ, 2559; พิชยจันทร์ ทิพย์ประภา และปัญญา น้าเพชร, 2549; ภัท
รานิษฐ์ ศุภกิจโกศล และคณะ, 2554; รัญจวน ประวัติเมือง, 2554; วศิน ปัญญาวุธตระกูล , 2550;
วิชญา ตียะไพบูลย์สิน, 2551; สมฤดี ใครอุบล, 2552) สาหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อื่นๆ
มีการศึกษาไว้เช่นกัน (กรัณฑ์รัตน์ ธเนศฐิติวัชร์, 2553; ชนกนาถ สามนคร, 2555; ณัฐรดา หลักคา,
2557; ธนาวรรณ พิณะเวศน์, 2557; พันธุ์ชนก แชมเบอร์ส, 2551; รัตนา จันทโย, 2545; วิเชียร บิดา
ทุม, 2554) ขณะที่งานวิจัยการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีการศึกษาในแง่มุมของโลจิสติกส์ การ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน (ชัยฤทธิ์ ทองรอด, 2559; ทศพล ชื่นอุปการนันท์, 2549; ทิพาพร ไตรบรรณ์, 2557; สม
จิตร์ อินทมโน และปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร, 2557; อาริยา พนมไพร และคณะ, 2558) สาหรับจังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จานวนมากในฐานะแหล่งอารยธรรมขอม ข้อมูลด้าน
การท่องเที่ยวกลับถูกรวบรวมในงานวิจัยในอีสานใต้แทน อาทิ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นใน
กระบวนการวางแผนและพัฒ นาการท่องเที่ยวอีสานใต้ แนวทางการจัดการภูมิสถาปัตยกรรมการ
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ท่องเที่ย วในเขตอีส านใต้ กลยุ ทธ์ส่ งเสริม การตลาดการท่อ งเที่ ยวของแหล่ งท่อ งเที่ ยวในอี ส านใต้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในอีสานใต้ และศักยภาพและความพร้อมของผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
อีส านใต้ (จิตติมาภรณ์ โสมะเกษตริน และคณะ, 2552; ณั ฏ ฐินี ทองดี และดวงใจ คารบธนสาร,
2550; ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา และคณะ, 2550; นิรันดร์ กุลฑานันท์, 2551; บัญชา นาคทอง และ
คณะ, 2550; เพ็ญศรี เจริญวานิช และคณะ, 2546; ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลก, 2551; สายใจ ทันการและ
คณะ, 2558; สุวภัทร ศรีจองแสง, 2558; แสงมณี สีบุญเรือง และคณะ, 2552) รวมถึงศึกษาในเรื่อง
แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน (อารีรัตน์ เมืองแสน และคณะ,
2552) นอกจากนี้ยังมีงานต่างประเทศเกี่ยวกับศักยภาพของจังหวัดบุรีรัมย์ (Nasa & Hassan, 2016)
ขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะจังหวัดหนึ่งในเขตอีสานใต้ยังประสบปัญหาการขาดการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว การขาดการจัดการการตลาดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ การขาดบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวและบุคลากรที่มีอยู่ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ การขาดความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ
ทางการท่องเที่ยว และการขาดการพัฒนาและการจัดการที่ดี (เทิดชาย ช่วยบารุง , 2553) ในเรื่องการ
จั ดการการสื่ อความหมายในแหล่ งท่ องเที่ ย ว จึ งสะท้ อนให้ เห็ น ช่อ งว่างของงานวิจัย เกี่ย วกั บ การ
พัฒนาการสื่อความหมายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
อย่างอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งมีการศึกษาไม่กว้างขวางเท่าที่ควร
สาหรับการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยเกี่ยวกับอุทยานประวั ติศาสตร์พนมรุ้ง ผู้วิจัยพบว่า มี
การศึกษาในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ จารึก ชุมชนโบราณ ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง อาทิ งานเกี่ยวกับ
จารึกปราสาทพนมรุ้ง (Piyawong, 2004; สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2521)
งานการศึ ก ษาพั ฒ นาการชุ ม ชน (Samnang, 2009; ปรี ย านุ ช จุ ม พรม, 2548) งานการศึ ก ษา
ศิล ปกรรมและนาฏศิลป์ (ภควัต ปิดตาทะโน, 2553; อโศก ไทยจันทรารักษ์ , 2558) งานบทบาท
สื่อมวลชนในการทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ (อมราพร อนันตโท, 2535) งานการพัฒ นา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา (รุ่งนภา จะนันท์, 2553) งานด้านประวัติศาสตร์ (เบญจวรรณ
นาราสัจจ์, 2015) ขณะที่มิติการท่องเที่ยว ผู้วิจัยพบงานเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบการท่องเที่ยว
บริเวณปราสาทพนมรุ้ง (พัน ธ์เทวัช ยังดี , 2558; พันธ์เทวัช ยังดี และคณะ, 2558) งานด้านแนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (กนกเกล้า แกล้วกล้า, 2551; กอบ
กาญจน์ เรือโป๊ะ และคณะ, 2546) งานการเปรียบเทียบศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว (สมภพ ชาตวนิช,
2552) งานศึกษาบทบาทของประชาชนท้องถิ่น (เทียนชัย ให้ศิริกุล, 2538) งานเกี่ยวกับงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้ง (กรีธากร สังขกูล , 2559; พัชรี ธานี, 2549) งานการอนุรักษ์พิธีกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว (ธิติพงศ์ พิรุณ , 2553) งานการเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดต่อการท่องเที่ยว (บุษยมาส
ชื่นเย็น, 2554) นอกจากนี้ยังมีงานต่างประเทศและงานภาษาต่างประเทศที่ศึกษาเกี่ยวกับอุทยาน
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ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยว และงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง (Denes, 2012; Maneenetr, 2008; Thanee, 2013)
ส่วนการศึกษาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง นั้น มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ของสุวภัทร ศรีจองแสง (2558) ซึ่งอยู่ในงานวิจัยฉบับใหญ่เรื่อง ศักยภาพการสื่อความหมายของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเส้นทางท่องเที่ ยวตามแนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาสถานการณ์และศักยภาพโดยทั่วไปของการ
สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่โดดเด่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดในอีสานใต้เท่านั้น ทาให้ผู้วิจัยพบ
ช่องว่างในการศึกษาวิจัยในประเด็นการขาดการศึกษาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งอย่างละเอียดรอบด้าน รวมถึงขาดการครอบคลุมประเด็นความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่ได้จากการใช้เครื่องมือสื่อความหมาย
ด้วย นอกจากนี้ ยั งสะท้อนให้ เห็ น ถึงปัญ หางานด้านการสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์มีจานวนน้อย อาจไม่เพียงพอในการเป็นตัวอย่างสาหรับการจัดการการสื่อ
ความหมายในแหล่ งท่องเที่ย วทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะในแหล่ งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง และมี
ความสาคัญต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวมาข้างต้น ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผู้วิจัยมี ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง เพื่ อ ให้ ท ราบ
สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในปัจจุบันจากมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
การสื่อความหมาย และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เพื่อให้ทราบถึง
พฤติกรรมและความต้องการด้านการสื่อความหมายของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งผ่านมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมาย นักท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง รวมทั้ง
ประเมินศักยภาพของการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตลอดจนประเมิน
ความรู้ ของนั ก ท่องเที่ย วชาวไทยที่ม าเที่ ยวยั ง อุทยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ง เกี่ยวกับ เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์และนาเสนอเป็น
แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายที่เหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา:
อุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ ง อาเภอเฉลิ มพระเกี ยรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และเป็น ส่ วนหนึ่งของการ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่สาคัญของชาติ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และสืบ
ทอดต่อไป
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1.3 คาถามการวิจัย
1.3.1 สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างไร
1.3.2 นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว และมีความต้องการด้านการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์อย่างไร
1.3.3 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างไร
1.3.4 นักท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุท ยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์มากน้อยเพียงใด
1.3.5 แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ควรเป็นอย่างไร

1.4 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.4.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์ การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.4.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.4.3 เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.4.4 เพื่อประเมินความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
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1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ได้ทราบถึงสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.5.2 ได้ทราบถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.5.3 ได้ทราบถึง ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.5.4 ได้ทราบถึงความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.5.5 นาเสนอแนวทางการพัฒ นาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1.6 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณี ศึ ก ษา: อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั งหวั ด บุ รี รั ม ย์ ในครั้ ง นี้ ได้
ดาเนินการภายใต้ขอบเขตแต่ละด้าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจั ยมุ่งศึกษาในประเด็นต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายใน
แหล่ งท่ องเที่ ย ว ศั กยภาพการจั ด การการสื่ อความหมายในแหล่ งท่ องเที่ ยว ตลอดจนความรู้ของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ข องแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ น ามาสู่ แ นวทางการ
พั ฒ นาการสื่ อ ความหมายที่ เหมาะสมในแหล่ ง ท่ องเที่ ยวทางประวัติ ศ าสตร์ กรณี ศึ ก ษา: อุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
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1.6.2 ขอบเขตด้านพื้นที่
ขอบเขตด้านพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยกาหนดพื้นที่หลักในการศึกษา คือ บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น
1.6.3 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
สาหรับขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.6.3.1 หน่ วยงานภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจาอุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ ง
ปลัดอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ กานันตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
คุณครูประจาชมรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนพนมรุ้ง และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
1.6.3.2 หน่ ว ยงานภาคเอกชน ได้ แ ก่ ประธานชมรมมั ค คุ เทศก์ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
มัคคุเทศก์สื่อความหมายจังหวัดบุรีรัมย์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และเลขานุการ
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
1.6.3.3 ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยว ได้แก่ คนในชุมชนบ้านดอนขวาง ตาบล
ตาเป๊ก และคนในชุมชนบ้านบัวตะเคียน ตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
1.6.3.4 นั กท่ องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์ช าวไทยที่ชื่น ชอบการท่ องเที่ยวในแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1.6.3.5 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
1.6.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยดาเนินการศึกษาโดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.7.1 ประโยชน์ทางด้านวิชาการ งานวิจัยฉบับนี้จะเป็นส่ วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้
ความเข้ า ใจเรื่ อ งการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ โดยเฉพาะอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับศึกษาองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ
รูปแบบ และเทคนิคการสื่อความหมายในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
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1.7.2 ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่สาคัญของ
ชาติ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
1.7.3 ประโยชน์ด้านการบริหารจัดการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาผลการศึกษาไป
เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้มีศักยภาพ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสอดคล้องกับลักษณะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ต่อไป

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ
นัก ท่ องเที่ ยว หมายถึง นั กท่ องเที่ย วชาวไทยที่ มาเที่ ยวยังอุ ทยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และเก็บเกี่ยวความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (ดัดแปลงจาก อดิศร ศักดิ์
สูง, 2554)
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ศิลปะหรือเทคนิคในการ
สื่อสารระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์กับนักท่องเที่ยวโดยผ่านเครื่องมือสื่อความหมาย
ต่างๆ หรือสื่อบุคคล เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความส าคัญ ของแหล่ งท่อ งเที่ ยวทางประวัติศ าสตร์ อย่างแท้ จริง
โดยเฉพาะในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั งหวัด บุ รี รัม ย์ อั น น ามาสู่
ความรู้ สึ ก หวงแหน และความต้ อ งการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วนั้ น ๆ ในฐานะมรดกวั ฒ นธรรมที่
ทรงคุณค่า และการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ (ดัดแปลงจาก Van Dijk
& Weiler, 2009; กรมการท่องเที่ยว, 2558)
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ หมายถึ ง แหล่ งท่ องเที่ ย วที่ มี ความส าคั ญ ในอดีต มี
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งหลงเหลือมาสู่ ปัจจุบันในรูปแบบของสถานที่
และเรือ่ งราวทางประวัติศาสตร์ตามแหล่งต่างๆ (ดัดแปลงจาก อดิศร ศักดิ์สูง, 2554)
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อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หมายถึง บริเวณของปราสาทหินในอาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความสาคัญในฐานะศาสนสถานบนภูเขาไฟที่ดับแล้ว โดยมีพลวัตตั้งแต่อดีตซึ่งสร้าง
ขึ้นเพื่อบูชาพระศิวะ และประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาฮินดูไศวนิกาย จนกระทั่งการเข้ามาบูรณะ
ของกรมศิลปากร และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในฐานะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ในที่สุด (ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, 2531; สมัย สุทธิธรรม, 2546; อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, 2542)
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ความหลากหลายของข้อมูลส่ วนบุคคล หรือภูมิหลัง
ของแต่ละบุคคล โดยส่วนมากใช้เกณฑ์ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่
ปัจจุบัน ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
และความต้องการด้านการสื่ อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง รวมถึงสะท้อนถึงการ
ประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งผ่านกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปี พ.ศ. 2561 ที่มีความแตกต่างกัน (ดัดแปลงจาก กาญจนา แก้ว
เทพ, 2552; ปรมะ สตะเวทิน และคณะ, 2541; พิชญาพร ประครองใจ, 2558)
พฤติกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การกระทาทุกอย่างของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งแสดงออกผ่านปัจจัยสาคัญ ได้แก่ ความถี่ในการ
เดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว ความถี่ใน
การเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว บุคคลผู้ร่วม
เดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวก่อน
เดินทาง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่จูงใจให้มาเที่ยว พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ย ว
ระยะเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมที่ทาในแหล่งท่องเที่ยว การกลับมาเที่ยวซ้า และการบอก
ต่ อ กั บ ผู้ อื่ น ซึ่ งผู ก พั น กั บ ประสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย วที่ ได้ รั บ จากการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ โดยเฉพาะในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์
(ดัดแปลงจาก Clawson & Knetsch, 2013; Pearce, 2005; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557)
ความต้องการด้านการสื่อความหมาย หมายถึง การกระทาทุกอย่างของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการใช้การสื่อ
ความหมายในรูปแบบต่างๆ ผ่านปัจจัยสาคัญ ได้แก่ การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย ส่วนจัดแสดงที่
สนใจในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ ใช้ ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบเครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและต้องการ รูปแบบของสื่อที่ต้องการในแหล่งท่องเที่ยว และ
เนื้อหาในการสื่อความหมายของเรื่องที่สนใจในแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (ดัดแปลงจาก บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557)
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ศั กยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมาย หมายถึง ความสามารถในการบริห ารจั ด การ
องค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะ
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิ ด เพลิ น เกิ ด การเรี ย นรู้ สร้ า งการรั บ รู้ ตระหนั ก และซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง
การรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หมายถึง กระบวนการเลือกสรรในการรับข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในหั ว ข้อเรื่องศาสนาฮิน ดู ความเชื่อ ศิล ปะขอม ประติม านวิท ยา ประวัติศาสตร์ และการบูรณะ
ปราสาท โดยอาศัยความรู้ที่ได้รับ พร้อมทั้งประสบการณ์เดิมของนักท่องเที่ยวแต่ละบุคคลเป็นพื้นฐาน
ในการพิจารณา และแปลความหมายออกมาผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประการ ได้แก่ การมองเห็น
การได้กลิ่น การรับรส การฟังเสียง และการสัมผัส หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ซึ่งการรับรู้
เรื่ อ งราวทางประวั ติศ าสตร์ที่ เกิ ด ขึ้น จะสามารถน ามาใช้ ในการประเมิ น ความรู้ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้ด้วย (ดัดแปลงจาก Berelson
and Steiner, 1964; Cole and Scribner, 1974; สุวรี ศิวะแพทย์, 2549)
ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในหัวข้อเรื่องศาสนาฮินดู ความ
เชื่อ ศิล ปะขอม ประติ มานวิท ยา ประวัติศ าสตร์ และการบู รณะปราสาทที่มีให้ ศึ กษาจากการสื่ อ
ความหมายผ่านเครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ หรือสื่อบุคคลในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
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1.9 สรุป…..
บทที่ 1 บทน าได้กล่ าวถึงความเป็น มาและความส าคัญ ของการศึก ษาเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมาจากการคานึงถึงความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ แต่กลับมีคนสนใจศึกษาและเข้าไปท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยอันเป็นผลมาจากปัญหาการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว กระแสการท่องเที่ยวตามรอยละครที่ไม่ยั่งยืน และที่สาคัญคือ การขาดการสื่อ
ความหมายที่ น่ าสนใจ ซึ่งการสื่ อ ความหมายมี ค วามส าคั ญ ในการให้ ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว สร้างความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ
ความส าคัญ ของแหล่ งท่ องเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์เพื่ อสร้างความรู้สึ ก หวงแหน ตลอดจนความ
ต้ อ งการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ในฐานะมรดกวั ฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า และ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ เพื่อสืบทอดต่อไปสู่คนรุ่นหลัง ขณะที่การทบทวน
วรรณกรรมจากงานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อความหมาย และงานวิจัยเกี่ยวกับพื้นที่ที่ มีการศึกษาในอดีต
พบว่า ขาดการศึกษาวิจัยในเรื่องการสื่อความหมายโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ จึง
จ าเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาเพื่ อ น าเสนอแนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย
การศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว
และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ประเมิน ศักยภาพการ
จั ดการการสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ยว พร้อมทั้ งประเมิ น ความรู้ของนั ก ท่ องเที่ ย วเกี่ ยวกั บ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว สาหรับขอบเขตการศึกษาจะเน้นการเก็บข้อมูลผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวอุท ยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปี พ.ศ. 2561 สาหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ มุ่งเน้นที่จะ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิชาการ การอนุรักษ์ และการบริหารจัดการ สุดท้ายได้ให้ความหมายเกี่ยวกับ
นิ ย ามศั พ ท์ เฉพาะในการศึ กษาครั้ งนี้ ขณะที่ กระบวนการต่อ ไปจะเป็ น การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้วิจัยมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา
มากขึ้น

บทที่ 2
วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณี ศึ ก ษา: อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ผู้ วิ จั ย ได้
ทาการศึกษาค้นคว้า และทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.1 ดังนี้
ตารางที่ 2.1 โครงสร้างการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นหัวข้อ
หัวข้อย่อย
2.1 แ น วคิ ด แ ล ะ ท ฤ ษ ฎี เรื่ อ งก า ร 2.1.1 ความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2.1.2 ประเภทของนักท่องเที่ยว
2.1.3 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
2.1.4 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2.1.5 ประเภทของโบราณสถานในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2.1.6 คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการจัดการ 2.2.1 ค านิ ย ามและความส าคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์
2.2.2 ความเป็ น มา และแนวคิด ของการอนุ รัก ษ์ ม รดกวัฒ นธรรมที่
สอดคล้องกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2.2.3 เนื้ อ หาสาระของกฎบั ต รและกฎหมายในการจั ด การแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2.2.4 แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2.3 แนวคิ ด และทฤษฎี เ รื่ อ งการสื่ อ 2.3.1 ความหมายของการสื่อสารและการสื่อความหมาย
ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง 2.3.2 องค์ประกอบของการสื่อความหมาย
ประวัติศาสตร์
2.3.3 ทิศทางของการสื่อความหมาย
2.3.4 ระดับของการสื่อความหมาย
2.3.5 แบบจาลองการสื่อความหมาย
2.3.6 กฎของการสื่อความหมาย
2.3.7 การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
2.3.8 การสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม
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2.4 แนวคิ ด และทฤษฎี เรื่อ งศั ก ยภาพ
การจัดการการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องพฤติกรรม
นักท่องเที่ยว

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการรับรู้

2.7 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
2.8 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์
2.9 ภู มิ ห ลั ง ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
อุท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หัวข้อย่อย
2.3.9 กฎบัตรอิโคโมสวาดวยการสื่อความหมายและการนาเสนอแหลง
มรดกวัฒนธรรม
2.4.1 ความส าคัญ ความหมายและองค์ป ระกอบของศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมาย
2.4.2 ตัวแปรสาหรับประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
2.5.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2.5.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2.5.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2.5.4 กระบวนการทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
2.5.5 กระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
2.5.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
2.6.1 ความหมายของการรับรู้
2.6.2 ประเภทของการรับรู้
2.6.3 กระบวนการรับรู้
2.6.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
2.6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับสิ่งต่างๆ
2.6.6 การรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2.6.7 อุปสรรคต่อการรับรู้
2.7.1 ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.7.2 องค์ประกอบของลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.8.1 ความหมาย ความสาคัญ และพัฒนาการของจังหวัดบุรีรัมย์
2.8.2 ข้อมูลทางกายภาพของจังหวัดบุรีรัมย์
2.9.1 การกาเนิด พัฒนาการ และความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
2.9.2 การแผ่ขยายของอารยธรรมอิน เดีย บริบทของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ความรุ่งเรืองของรัฐโบราณ และพลวัต
ของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2.9.3 พัฒนาการของอาณาจักรขอม
2.9.4 แนวคิดเรื่องการสร้างปราสาทหินที่สัมพันธ์กับศาสนา การเมือง
และการปกครองตามรอยอารยธรรมอินเดียในอาณาจักรขอม
2.9.5 ศิลปะขอมกับศิลปกรรมในปราสาทหิน
2.9.6 รูปแบบ โครงสร้าง และศิลปกรรมของปราสาทหิน
2.9.7 ภูมิหลังของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

24
ประเด็นหัวข้อ
หัวข้อย่อย
2 .1 0 บ ริ บ ท ทั่ ว ไป ข อ ง อุ ท ย า น 2.10.1 ที่ตั้ง ข้อมูลติดต่อ และเวลาทาการ
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ 2.10.2 อัตราค่าเข้าชม
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
2.10.3 การเข้าถึงและการเดินทาง
2.10.4 รายละเอียดของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
2.11 การสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน 2.11.1 การสื่อความหมายด้วยศูนย์บริการข้อมูล
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ 2.11.2 การสื่อความหมายด้วยแผ่นพับ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
2.11.3 การสื่อความหมายด้วยมัคคุเทศก์สื่อความหมาย
2.11.4 การสื่อความหมายด้วยป้ายสื่อความหมาย
2.11.5 การสื่อความหมายด้วยสื่อ QR Code
2.11.6 การสื่อความหมายด้วยแอปพลิเคชัน Buriram Magic
2.11.7 การสื่อความหมายด้วยงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
2.11.8 การสื่อความหมายด้วยปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก ตรง
15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง
2.11.9 การสื่อความหมายด้วยหนังสือ
2.11.10 การสื่อความหมายด้วยแผ่นซีดี
2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.12.1 งานวิจัยเกี่ยวกับจารึก
2.12.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
2.12.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2.12.4 งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
2.12.5 งานวิจัยเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
2.1.1 ความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว (Tourism) เป็นกิจกรรมการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง โดยนับตั้งแต่
จุดเริ่มต้นจนถึงปลายทางจะต้องประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการเป็นอย่างน้อย คือ การเดินทาง การ
พักค้างแรม และการรับประทานอาหารนอกบ้าน ซึ่งสหพันธ์องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่าง
ป ร ะ เท ศ (International Union of Official Travel Organisations: IUOTO) ห รื อ ที่ ต่ อ ม า
เปลี่ ยนเป็ นองค์การท่องเที่ยวโลก (United Nation World Tourism Organization: UNWTO) ได้
ให้ความหมายการท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยวต้องเป็นการเดินทางจากที่อยู่ที่อาศัยปกติไปยังที่อื่น
เป็นการชั่วคราว ต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ และต้องเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์
ใดๆ ก็ต ามที่มิ ใช่เพื่ อประกอบอาชีพหรือหารายได้ (นิ ศา ชัช กุล , 2550) ขณะที่ ฐิ รชญา มณี เนตร
(2553) ได้สรุปความหมายของการท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทางของคนจากที่หนึ่งไปยัง
อีกแห่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน หรือหาความรู้ รวมถึงครอบคลุมการ
เดินทางเพื่อธุรกิจตราบใดที่ผู้เดินทางยังมิได้ตั้งหลั กแหล่งถาวร และไม่ได้รับรายได้เพื่อยังชีพจาก
เจ้าของถิ่นปลายทาง นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังเป็นผลรวมของประสบการณ์พิเศษกับสัมพันธภาพซึ่ง
เกิดขึ้นจากการเดินทางและการพักแรมต่างถิ่นเป็นการชั่วคราว สอดคล้องกับ ไพฑูรย์ พงศะบุตร และ
วิลาสวงศ์ พงศะบุตร (2542) ที่กล่าวว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทางไปเยือนสถานที่ต่างถิ่นซึ่งไม่ใช่
เป็นที่พานักอาศัยประจาของบุคคลนั้นและเป็นการไปเยือนชั่วคราวโดยไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ
หารายได้ ขณะที่ Goeldner and Ritchie (2007) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการ กิจกรรม
และผลที่ได้จากความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้ให้บริการท่องเที่ยว เจ้าของบ้าน
ชุมชน รัฐบาลและสิ่งแวดล้อม
เมื่ อ กล่ า วถึ ง การท่ อ งเที่ ย วอั น เป็ น กิ จ กรรมหนึ่ ง ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม จึงต้องคานึงถึงองค์ประกอบการท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
(Attraction) คือ ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่น แสดงออกถึงความสวยงาม เอกลักษณ์
ความมีคุณ ค่าของภูมิปั ญ ญา และความพึงพอใจ โดยทรัพ ยากรการท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้เป็ น
ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ (Natural Attraction) ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุ โบราณสถาน และศาสนสถาน (Historical Attraction) และทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเทศกาล (Social and Cutural Attraction) (บุษบา
สิ ท ธิ ก าร, 2557) ขณะที่ ก ารเข้ า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว (Accessibility) เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ท าให้
นั กท่ องเที่ ย วสามารถเดิ น ทางเข้าไปท่องเที่ ยวได้อย่างสะดวก โดยพิ จารณาจากประเภทของการ
คมนาคมขนส่งที่ให้บริการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่น การขนส่งด้วยรถยนต์ การขนส่งด้วยรถไฟ การ
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ขนส่งด้วยเรือ การขนส่งด้วยเครื่องบิน เป็นต้น ส่วนเส้นทางการขนส่งสู่แหล่งท่องเที่ยวต้องคานึงถึง
สภาพการเดินทาง ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว ความทันสมัย และมาตรฐานของเส้นทาง ขณะที่
การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยวต้องพิจารณาถึงความเพียงพอ คุณภาพและมาตรฐาน และ
ความสะดวกสบาย สาหรับแบบแผนการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต้องคานึงถึงขนาดของจานวน
นักท่องเที่ยวเพื่ อหาพาหนะที่รองรับได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งพิจารณาถึงปัญหา และอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่น ปัญหาการจราจร สภาพรถ เป็นต้น (บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา, 2557) นอกจากนี้องค์ประกอบที่สาคัญอีกองค์ประกอบ คือ สิ่งอานวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยว (Amenity) ซึ่งเป็นสิ่งอานวยความสะดวกที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาด้านอาคาร และสิ่งก่อสร้างในแหล่งท่ องเที่ยวที่ต้องมีความพร้อม เช่น
สถานที่จาหน่ายบัตรเข้าชม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ที่พักนักท่องเที่ยว ห้องน้าสาธารณะ ร้านค้า
และร้านอาหาร เป็นต้น สิ่งอานวยความสะดวกด้านบริการในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ป้ายเครื่องหมาย
ป้ายสื่อความหมาย ป้ายเตือน ป้ายแผนที่ ลานกิ จกรรม สวนหย่อม ระบบแสงสว่าง ระบบน้าใช้ และ
ระบบกาจัดขยะ เป็นต้น เป็นสิ่งที่ควรมีอย่างเพียงพอในแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่สิ่งอานวยความสะดวก
ด้านความปลอดภัย ประกอบด้วยความปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และความ
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึงด้วย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของการท่องเที่ยว ผู้วิจัย
สามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ย ว หมายถึง การเดินทางของคนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อพักผ่อน
หาความรู้ ทากิจกรรมต่างๆ โดยมิใช่การประกอบอาชีพหารายได้ ขณะที่การท่องเที่ยวมีองค์ประกอบ
ที่สาคัญได้แก่ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีส่วนช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวราบรื่น โดยฝ่ายจัดการสามารถเตรียมความ
พร้อมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และนามาซึ่งความสุข ความสนุกสนาน และประสบการณ์การท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้
2.1.2 ประเภทของนักท่องเที่ยว
ประเภทของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีการแบ่งได้หลายแบบ เช่น การแบ่งตามอานาจซื้อ การ
แบ่ งตามวัต ถุป ระสงค์ ของการเดิน ทาง การแบ่ งตามรูป แบบการเดิ นทางท่ องเที่ ยว การแบ่ งตาม
จิตวิทยาของ Plog การแบ่งตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) การแบ่งตามระดับความสนใจ
ธรรมชาติ การแบ่งตามแบบแผนชีวิต การแบ่งตามอาณาเขตการปกครองของไทย และการแบ่งตาม
พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วคนไทย ซึ่ งในงานการศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้ ก ารแบ่ งประเภทนั ก ท่ อ งเที่ ย วตาม
วัตถุป ระสงค์ของการเดิน ทาง และการแบ่ งตามจิตวิทยาของ Plog เพื่ อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวในปัจจุบัน
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สาหรับการแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง สามารถแบ่งได้ 8
ประเภท (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557) คือ
1) นั ก ท่องเที่ ย วเพื่อ ความเพลิ ด เพลิ น (Recreation Tourist) เป็น นั กท่อ งเที่ ยวที่
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน
2) นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรม (Cultural Tourist) เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เดิ น ทาง
ท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของที่นั้นๆ
3) นักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ (Health Tourist) เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว
เพื่อผลดีต่อสุขภาพของตนเอง
4) นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เกมส์ กี ฬ า (Sport Tourist) เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทาง
ท่องเที่ยวเพื่อกิจกรรมการกีฬา
5) นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ประชุ ม สั ม มนา (Conference Tourist) เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการประชุม การสัมมนา ซึ่งมีผลต่อธุรกิจของตน
6) นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourist) เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจอยากเห็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์ที่ได้รับรู้มา เพื่อชื่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที่ยวนั้น พร้อมทั้งมีความรู้ความ
เข้าใจต่อประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสุนทรียภาพในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานของการท่องเที่ยว
อย่างมีความรับผิดชอบ และมีจิตสานึกต่อการรักษามรดกวัฒ นธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม
(อดิศร ศักดิ์สูง, 2554)
7) นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ชาติ พั น ธุ์ ข องมนุ ษ ย์ (Ethnic Tourist) เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาการดาเนินชีวิตของผู้คนที่มีชาติพันธุ์แตกต่างกัน
8) นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment Tourist) เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่
เดินทางท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ขณะที่การแบ่งประเภทนักท่องเที่ยวตามจิตวิทยาการท่องเที่ยว แบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่ม (S.
C. Plog, 1972) คือ
1) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง (Psychocentric) คือ นักท่องเที่ยว
ที่คิดหรือสนใจตนเอง สนใจสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จัก ไม่ต้องการทดสอบสิ่งแปลกใหม่ และไม่
ต้องการพบเจอกับสิ่งที่ยุ่งยาก หรือเหตุการณ์ที่ผิดปกติ
2) ก ลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ที่ เน้ น ตั ว เอ งป าน ก ล าง (Near-Psychocentric) คื อ
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มที่เน้นตัวเองกับกลุ่มสายกลาง สนใจแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ขั้น
เจริญเติบโตหรือกาลังพัฒนา และสามารถทดลองสิ่งใหม่ได้
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3) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นเดินทางสายกลาง (Mid-Centric) คือ นักท่องเที่ยวกลุ่ม
ทั่วไปที่ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งระหว่างความสะดวกสบายกับการผจญภัย ไม่รังเกียจที่จะลองสิ่ง
ใหม่ และไม่จาเป็นต้องสะดวกสบายมากนัก
4) กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เน้ น ความหลากหลายปานกลาง (Near-Allocentric) คื อ
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่อยู่ระหว่างสายกลางกับกลุ่มที่มีความสนใจหลากหลาย ไม่ถึงกับชอบการผจญภัย
แต่สามารถท่องเที่ยวแบบผจญภัยได้ สนใจแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในขั้นเจริญเติบโต และมีความแปลก
ใหม่ตามความคิดของตนเอง
5) กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นความสนใจหลากหลาย (Allocentric) คือ นักท่องเที่ยว
กลุ่มที่สนใจกิจกรรมหลากหลาย เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความมั่นใจในตัวเอง ชอบผจญภัยอย่างมาก
และเต็มใจออกไปเผชิญโลก เผชิญชีวิต อีกทั้งชอบทดลองสิ่งใหม่ๆ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับประเภทของนักท่องเที่ยว ผู้วิจัยเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยว
ตามการแบ่งทั้งสองรูปแบบ แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ซึ่งเชื่อมโยง
กับ ประสบการณ์ เดิม และความสนใจของนักท่องเที่ยวสะท้อนออกมาเป็นรูปแบบนักท่องเที่ยวที่
ต่างกัน ดังนั้นนักท่องเที่ยวแต่ละประเภทจึงชอบเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ตนเองสนใจ
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หากเป็นนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ที่สอดคล้องกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นเดินทางสายกลาง เน้นความหลากหลายปานกลาง และเน้น
ความสนใจหลากหลายจะเป็นกลุ่มที่พร้อมในการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จึงสามารถสร้างความเข้าใจ
สร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนความสาคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อันนามาสู่ความรู้สึกหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์แหล่ ง
ท่องเที่ยวนั้ นๆ ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้
2.1.3 ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยวมีเกณฑ์ในการแบ่งได้หลายแบบ ได้แก่ การแบ่งตามแหล่งที่ตั้ง
การแบ่งตามลักษณะการเกิด การแบ่งตามลักษณะกิจกรรม การแบ่งตามลักษณะความเป็นเจ้าของ
การแบ่งตามลักษณะการท่องเที่ยว การแบ่งตามลักษณะการพัฒนา และการแบ่งตามการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ใช้การแบ่งประเภทแหล่งท่องเที่ยวตามการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
จากสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามธรรมชาติที่มีความสวยงามน่าสนใจต่อการเดินทางท่องเที่ยว มีทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวตามภูมิอากาศตามแต่ละภูมิภาคของโลก โดยมีองค์ประกอบคือ อุณหภูมิ ความกดดัน
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ลม และความชื้นในบรรยากาศ ส่วนแหล่งท่องเที่ยวประเภททิวทัศน์สวยงาม จะมีความสวยงามแปลก
ประหลาด สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปชม นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวประเภทสัตว์ป่า
และแหล่งท่องเที่ยวประเภทสัตว์ทะเล (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557) ที่มีความสาคัญด้วย
2) แหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณวัตถุ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นตามประโยชน์ของมนุษย์ทั้งมรดกในอดีต และสิ่งที่สร้างเสริมมาในปัจจุบัน
ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี และศาสนา แสดงถึ ง อารยธรรม และความ
เจริญ ก้าวหน้ าของท้อ งถิ่น จึ งดึงดูดให้ นักท่ องเที่ยวเข้ าไปเยือน โดยสามารถแบ่ งได้เป็ นประเภท
โบราณสถาน คือ สถานที่ที่มีอายุนับร้อยปี หรือ โดยลักษณะแห่ง การก่อสร้าง และหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของสถานที่นั้นเป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ขณะที่ประเภทโบราณวัตถุ
คือ สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถาน โดยอายุ ลักษณะ หรือหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
วัตถุนั้นเป็นประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีในฐานะเครื่องสะท้อนประวัติศาสตร์ และ
ความภาคภูมิใจของประชาชนท้องถิ่น (อดิศร ศักดิ์สูง, 2554)
3) แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภทศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี และกิ จ กรรม เป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นในรูปแบบของการดาเนินชีวิตของคนในสังคม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง
กัน โดยสามารถแบ่งได้เป็นประเภทศิ ลปวัฒนธรรม ได้แก่ ชุมชน หมู่บ้าน การละเล่นพื้นบ้าน ดนตรี
พื้ น เมื อ ง สิ น ค้ า พื้ น เมื อ ง และวิถี ชี วิ ต เป็ น ต้ น ส่ ว นประเภทประเพณี ได้ แ ก่ ประเพณี ส งกรานต์
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง และงานบุญบั้งไฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเภท
กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการแข่งกีฬา กิจกรรมบันเทิง การศึกษาธรรมชาติ การดูนก การพายเรือ การ
ดาน้า การขี่ช้าง และการล่องแพ เป็นต้น (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557)
สาหรับ การศึ กษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกพื้นที่ในการวิจัย คือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ โบราณสถาน
และโบราณวัตถุ อัน สะท้อนถึงเรื่องราวส าคัญ ทางประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ยว และบริเวณ
ใกล้ เ คี ย งที่ ผ่ า นกาลเวลาอย่ า งยาวนาน อี ก ทั้ ง สอดคล้ อ งกั บ การเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภท
ศิลปวัฒ นธรรม และประเพณีผ่านงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี พร้อมกันนี้
แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวยังมีคุณค่าในฐานะมรดกวัฒนธรรม และทรัพยากรการท่องเที่ยวอีกด้วย
2.1.4 ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบหนึ่ง
ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ และมี ส่ ว นในการสร้ า งความตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า กล่าวได้ว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับการท่องเที่ยว
เชิงมรดกวัฒ นธรรม (Cultural Heritage Tourism) โดยมีการให้ คาจากัดความที่ห ลากหลาย เช่น
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อดิศร ศักดิ์สูง (2554) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ คือ การเดินทางท่องเที่ยว
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี รวมถึงสถานที่ที่มีความผูกพันทางจิตใจของชน
รุ่นหลัง เพื่อชื่นชม เพลิดเพลิน ได้ความรู้ มีความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นบน
พื้ น ฐานของความรั บ ผิ ด ชอบ และมี จิ ต ส านึ ก ต่ อ การรั ก ษามรดกวั ฒ นธรรม และคุ ณ ค่ า ของ
สภาพแวดล้อม โดยที่ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับ Hassan, Jailani,
and Rahim (2014) ที่กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดก
วัฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ าไว้ให้ คนรุ่ น หลั ง ขณะที่ The National Trust for Historic Preservation
(2018) ได้เสนอความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมว่า เป็นการเดินทางท่องเที่ยว
เพื่อสัมผัสสถานที่ สิ่งประดิษฐ์ ศิลปวัตถุ และกิจกรรมซึ่งเป็นตัวแทนของวิถีชีวิตคนและเรื่องราวใน
อดีต สอดคล้องกับ Timothy and Nyaupane (2009) ที่ให้นิยามการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
ว่า เป็นการเข้าไปสังเกต สารวจหรือเยี่ยมชมสถานที่ เหตุการณ์ และสิ่งประดิษฐ์ ทาให้นักท่องเที่ยว
หรื อ ผู้ เ ข้ า ชมเกิ ด ความซาบซึ้ ง ในสิ่ ง เหล่ า นั้ น ส่ ว น Confer and Kerstetter (2000) มองว่ า
นักท่องเที่ยวเข้าไปยังแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ห รือแหล่งท่องเที่ยวมรดกวัฒ นธรรมเพื่ อ
เรียนรู้ เกิดความพึงพอใจ และได้ใช้ชีวิตเพื่อค้นหาตัวเองผ่านแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้น ขณะที่ สมฤทธิ์
ลือชัย (2016: 20-21) พิธีกรและนักวิชาการอิสระได้กล่าวถึงความสาคัญของประวัติศาสตร์และการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ว่า

คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องอดีต น่าเบื่อ ไม่มีประโยชน์ จะเอามา
ใช้อะไรในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของการจาชื่อบุคคล ปีพ .ศ. ว่า
เกิดอะไร ใครเป็นใครเท่านั้น มันมีหลายมิติมาก ทั้งเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วั ฒ นธรรม ศาสนา ความเชื่ อ มี แ ง่ มุ ม หลากหลายที่ เ อามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน เอาอดีตมาปรับใช้ปัจจุบัน ปรัชญาของจีนบอกว่าการที่คุณจะก้าวไป
ข้างหน้าได้ไกลเท่าไหร่ อยู่ที่คุณศึกษาจากอดีตได้เท่านั้น ตรงกับปรัชญาอินเดียที่
บอกว่าลูกธนูจะพุ่งไปข้างหน้าได้มากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการน้าวสายธนูไปข้างหลังได้
ไกลเท่านั้น อดีตจึงสาคัญอย่างนี้ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียง
การไปดูแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณสถานเท่านั้น ควรเข้าไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของ
ผู้คนจริงๆ ด้วย . . . เพื่อจะได้เรียนรู้ รัก ทั้งคนอื่นและตัวเองมากขึ้น
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นอกจากนี้คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (2016: 19) อาจารย์ประจาคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้
แสดงทัศนะเกี่ยวกับโบราณสถานไว้อย่างน่าสนใจ และสะท้อนถึง ความสาคัญของการเรียนรู้เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ไว้ว่า

โบราณสถานบางแห่งอาจพังพินาศ แต่เรื่องราวของมันไม่ได้ถูกทาลายไปด้วย หิน
บางก้อนที่หลงเหลืออยู่น้อยนิดนั่นแหละสามารถเล่าเรื่องราวได้มากมาย สร้างภาพ
แก่ ป ระวัติ ศ าสตร์ ข องมวลมนุ ษ ย์ได้ อ ย่ างมหาศาล อิ ฐ ทุ ก ก้ อ นสามารถบอกเล่ า
เรื่องราวต่างๆ ได้ การออกเดินทางไปเห็นเรื่องราวเหล่านี้ มันสนุก และทาให้เรา
เป็น คนช่างสังเกต เห็น เจดีย์ ไม่ใช่แค่ฟังว่าสร้างเมื่อไหร่โดยใคร แต่ละชั้น แต่ละ
องค์ประกอบของเจดีย์ มันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรา มันทาให้เรารู้จักตัวเอง
ว่า ที่มาของเราเป็นอย่างไร โบราณสถานต่างๆ สัมพันธ์กับตัวเราอย่างไร ซึ่งเป็น
เรื่องที่น่าสนุกและน่าสนใจ

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับความหมายของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิง
มรดกวัฒ นธรรมเป็ น รู ป แบบการท่ อ งเที่ ยวที่ มี ค วามเกี่ย วข้อ งสั ม พั น ธ์กั น อย่ างแนบแน่ น ซึ่ งการ
ท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
แหล่ ง มรดกวั ฒ นธรรม และแหล่ ง โบราณคดี เพื่ อ สั ม ผั ส ทั้ ง เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าส ตร์ ชื่ น ชม
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่ ห ลงเหลื อ อยู่ ซึ่ งผู้ วิจัย มีค วามเห็ น เพิ่ มเติม ว่า การท่ องเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจ ที่
สามารถสร้างทั้งความรู้ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กับตัวเราอย่างที่อาจารย์ คมกฤช อุ่ย
เต็กเค่งได้ให้ทัศนะไว้ เช่นเดียวกับการเรียนรู้เรื่องราวในหลากหลายมิติซึ่งสามารถปรับใช้ในปัจจุบัน
ตามที่คุณสมฤทธิ์ ลือชัยกล่าวไว้ รวมทั้งสามารถสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างประสบการณ์
การท่ อ งเที่ ย วที่ แ ปลกใหม่ พร้ อ มกั บ สร้ า งความตระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าได้อีกด้วย โดยเฉพาะเมื่อแง่มุมการท่องเที่ยวเชิงนี้
เปลี่ยนจากในอดีตที่เน้นการศึกษาการอนุรักษ์ การเก็บรักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุ รวมถึง
การศึกษาช่องว่างทางประวัติศาสตร์ หันมาให้ค วามสาคัญกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นในแง่มุมของการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมหรือมรดกวัฒนธรรมในปัจจุบัน (Ballantyne
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et al., 2014) จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และการ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมให้อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวอย่างแท้จริง
2.1.5 ประเภทของโบราณสถานในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถาน ซึ่งมีการแบ่ง
ประเภทของโบราณสถานในหลายรูปแบบ คือ การแบ่งตามความสาคัญ การแบ่ง ตามวัสดุในการ
ก่อสร้าง การแบ่งโดยใช้กฎหมาย และการแบ่งตามวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง (มนัสสินี บุญมีศรีสง่า,
2558) โดยการแบ่งตามความสาคัญในลักษณะแรก สามารถแบ่งได้เป็น โบราณสถานระดับชาติ คือ
โบราณสถานที่มีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์โ บราณคดี ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิชาการ หรือชาติพันธุ์
วิทยา มีความสาคัญผูกพันอย่างแน่นแฟ้นไม่เฉพาะต่อชุมชนในท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น แต่มีประวัติความ
เป็นมาเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และราชสานักโดยมีหลักฐานบ่งชี้ได้อย่างชัดเจน เป็น
ตั ว แทนขององค์ ป ระกอบทางสถาปั ต ยกรรมหรื อ ศิ ล ปกรรมที่ วิ จิ ต ร มี เอกลั ก ษณ์ เฉพาะ ส่ ว น
โบราณสถานระดั บ ท้ อ งถิ่ น เป็ น สถานที่ ที่ มี คุ ณ ค่ า ในด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ โ บราณคดี ศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรม วิชาการ สังคมหรือชาติพันธุ์วิทยา มีความสาคัญผูกพันเป็นพิเศษเฉพาะต่อชุมชนใน
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น รวมถึงมีลัก ษณะทางกายภาพซึ่งจะปรากฏหรือไม่ก็ได้ แต่มีหลักฐาน
เกี่ยวกับกิจกรรมของมนุษย์ (มนัสสินี บุญมีศรีสง่า, 2558)
ส่วนการแบ่งโบราณสถานตามวัสดุในการก่อสร้าง สามารถแบ่งได้เป็น โบราณสถานที่สร้าง
ด้วยดิน ได้แก่ กาแพงเมือง คันดิน คูเมือง เนินดิน โบราณสถานที่ปรากฏซากอิฐหรือซากโบราณสถาน
บางส่วน รวมไปถึงเนินดินที่เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีเศษภาชนะดินเผา หรือลูกปัดกระจัดกระจายอยู่
ส่วนโบราณสถานที่สร้างด้วยอิฐ ได้แก่ โบสถ์ วิหาร ปรางค์ เจดีย์ ธาตุ อาคารเก่า กาแพงป้อม และ
ประตูเมือง เป็นต้น ขณะที่ โบราณสถานที่สร้างด้วยหินและศิลาแลง ได้แก่ ปราสาทหิน อโรคยาศาล
และธรรมศาลาอันเป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้อิทธิพลจากขอม และโบราณสถานที่สร้างด้วยไม้ ได้แก่ เรือน
หลวง จวน บ้าน หมู่กุฏิ ศาลาการเปรียญ หอไตร ระฆัง และโบสถ์ เป็นต้น (มนัสสินี บุญมีศรีสง่า ,
2558)
สาหรับการแบ่งโบราณสถานโดยใช้กฎหมาย ซึ่งมีลักษณะการครอบครอง คือ การพิจารณา
ตามหลักกรรมสิทธิ์ที่มีผู้ครอบครองอยู่ และโบราณสถานที่ไม่มีผู้ครอบครองหรือไม่มีเจ้าของโดยชอบ
ครอบครอง โดยพิจารณาตามหลักการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของหน่วยงานราชการที่
รับผิดชอบเป็นการประกาศโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีทั้งโบราณสถานที่ประกาศขึ้นทะเบี ยนเป็น
โบราณสถานของชาติ และโบราณสถานที่ ไม่ ได้ ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น โบราณสถานของชาติ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545)
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ส่วนการแบ่งโดยใช้ลักษณะของวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง คือ โบราณสถานที่สร้างขึ้นเพื่อ
กิ จ กรรมทางศาสนา ได้ แ ก่ วั ด คริ ส ตจั ก ร เทวาลั ย ศาลเจ้ า และศาลหลั ก เมื อ ง เป็ น ต้ น ส่ ว น
โบราณสถานที่สร้างขึ้นเพื่อกิจกรรมทางการเมืองการปกครอง และสังคม ได้แก่ พระราชวัง อาคารที่
อยู่อาศัย ถนน คลอง คูเมือง และกาแพงเมือง เป็นต้น ซึง่ ยังคงใช้งานตามวัตถุประสงค์นั้นสืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน หรือใช้ตามวัตถุประสงค์ใหม่ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ ประเภทของโบราณสถานในการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การแบ่งประเภทโบราณสถานในรูปแบบต่างๆ เพื่อความสะดวกในการ
นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโบราณสถานที่ต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ โดยการศึกษาในครั้งนี้เน้นการศึกษา
เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่
สามารถแบ่งตามวัสดุในการก่อสร้างคือ สร้างด้วยหิน ขณะที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของการสร้าง
ปราสาทหินพนมรุ้งมีความเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นกับศาสนาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศาสนสถานใน
ศาสนาฮินดูไศวนิกาย ก่อนจะถูกเปลี่ยนให้เป็นศาสนสถานตามแบบของชุมชนท้องถิ่นในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งตามความสาคัญและการใช้กฎหมายโดยเป็น โบราณสถานระดับท้องถิ่นที่มี
ความผู ก พั น เชื่ อ มโยงกั บ ชุ ม ชนในเขตเขาพนมรุ้งพร้อ มกั บ การเป็ น โบราณสถานระดั บ ชาติ ที่ ขึ้ น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในฐานะอุทยานประวัติศาสตร์ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรด้วย
2.1.6 คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีความหมายสอดคล้องกับคา
ว่า คุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม ซึ่งมีความสาคัญต่อการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ โดยมี ผู้ แ ยกประเภทของคุ ณ ค่ า มรดกวั ฒ นธรรม หรื อ ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมไว้
หลากหลายแนวทาง ได้แก่ ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2554) ได้จาแนกคุณค่าเป็น 5 ประการ คือ คุณค่าเชิง
สัญลักษณ์ คุณ ค่าเชิงวิชาการ คุณค่าเชิงสุนทรี ยะ คุณ ค่าเชิงเศรษฐกิจ และคุณค่าเชิงจิตวิญญาณ
ขณะที่ Carver (1996) ใช้การมองคุณ ค่าของทรัพยากรวัฒ นธรรมที่มีต่อมนุษย์ จึงแบ่งคุณ ค่าเป็น
คุณค่าเชิงการตลาด คุณค่าสาหรับชุมชน และคุณค่าสาหรับความเป็นมนุษย์ ส่วน Blockley and
Hems (2013) และ Smith, Messenger, and Soderland (2017) ได้ เ สนอว่ า คุ ณ ค่ า มรดก
วัฒนธรรมแบ่งเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าทางด้านการศึกษา คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ คุณค่า
ความเป็นทรัพยากร คุณค่าในการพักผ่อนหย่อนใจ และคุณค่าทางด้านความงาม สาหรับ UNESCO
and ICCROM (2011) ได้กาหนดคุณ ค่าออกเป็ นคุณ ค่าทางวัฒ นธรรม และคุณ ค่าด้านสั งคมและ
เศรษฐกิจร่วมสมัย ซึ่งคุณค่าทางวัฒนธรรมแบ่งเป็นคุณค่าเชิงอัตลักษณ์ คุณค่าทางด้านศิลปะหรือ
เทคนิค คุณค่าด้านวิทยาศาสตร์ คุ ณค่าเชิงจานวนที่หายาก ส่วนคุณค่าด้านสังคมและเศรษฐกิจร่วม
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สมัยแบ่งเป็นคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ คุณค่าเชิงใช้สอย คุณค่าทางการศึกษา คุณค่าเชิงสังคม และคุณค่า
เชิงการเมือง
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการกาหนดคุณ ค่าของมรดกวัฒ นธรรมทาให้ เห็ นว่าการ
กาหนดคุณค่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน บางบริบทให้นิยามคุณค่าอย่างหนึ่ง ในขณะที่
อีกท่านมีขอบเขตนิยามที่ต่างออกไป แต่เมื่อนามาพิจารณาจะพบว่ามีบางส่วนที่สอดคล้องกัน และ
บางส่วนที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงใช้การแบ่งคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมเป็น 3 ประเภท
คือ คุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวิชาการ และคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.6.1 คุณค่าทางวัฒนธรรม
คุณค่าทางวัฒ นธรรม คือ คุณค่าที่ติดมากับมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ ไม่สูญหายหรือ
เลือนลางไปกับกาลเวลาที่หมุนไป และแม้ว่าจะทาขึ้นมาใหม่ก็ไม่สามารถทดแทนคุณค่าจากสิ่งดั้งเดิม
ได้ แสดงถึงอัตลักษณ์ จิตวิญ ญาณ ความผู กพันกับอารมณ์ ความรู้สึ กระหว่างมรดกวัฒ นธรรมกับ
ชุมชนที่แน่นแฟ้น นอกจากนี้ยังเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วย ซึ่ง
ส่งศรี ประพัฒน์ทอง และคณะ (2541: 90-105) ได้นาเสนอกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชเมื่ อ พ.ศ. 2506 ในวโรกาสที่ เสด็ จ พระราชด าเนิ น ประพาส
โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงความสาคัญและคุณค่าของ
โบราณสถาน และโบราณวัตถุในเชิงคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้ว่า ‘. . .การสร้างอาคารสมัยนี้คงจะเป็น
เกียรติสาหรับผู้สร้างคนเดียว แต่เรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติ อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียวก็มีค่า
ควรช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย. . .’
ขณะที่ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 21) ได้นาเสนอกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อพระองค์ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานเจ้าสาม
พระยาในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 มีใจความว่า

โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ และโบราณสถานทั้ งหลายนั้น ล้ ว นเป็น ของมี คุณ ค่าและ
จาเป็นแก่การศึกษาค้นคว้าในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี เป็นเครื่อง
แสดงถึงความเจริญรุ่ งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตกาล สมควรจะสงวนรักษาให้
คงทนถาวร เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล. . .
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จากกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช
ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นความสาคัญของมรดกวัฒนธรรมอันมีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ไม่มีวันสู ญ
หายไปตามกาลเวลา และเป็นประเด็นสาคัญในการรักษามรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นให้ทรงคุณค่าสืบไป
2.1.6.2 คุณค่าทางวิชาการ
มรดกวั ฒ นธรรมเป็ น แหล่ งข่ าวสารข้ อ มู ล และความรู้ เป็ น สิ่ งที่ ส ามารถส่ งผ่ าน
เรื่องราวสาคัญในอดีตผ่านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี ตลอดจนวิถีชีวิต ซึ่งมนุ ษย์สามารถ
เรี ย นรู้ และน าไปใช้ ป ระโยชน์ ในชี วิ ต จริ ง ได้ ขณะที่ ก ารจะเรี ย นรู้ เรื่ อ งราวต่ า งๆ จะต้ อ งผ่ า น
กระบวนการตั้งคาถาม และหาคาตอบด้วยวิธีการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล และแปลความจากมรดก
วัฒนธรรมเหล่านั้น (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550) ขณะที่สิ่งสาคัญที่ต้องตระหนักถึง คือ คุณค่าทาง
วิชาการนี้ไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์ หากแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีการศึกษาเพิ่มเติม และมีการแปล
ความหมายที่น่าเชื่อถือมากกว่า
2.1.6.3 คุณค่าทางเศรษฐกิจ
มรดกวัฒนธรรมมีคุณค่าในการใช้สอย เช่น เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พักอาศัย ภาชนะ
เครื่องมือ และเครื่องใช้ เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ พร้อมทั้ง
เอื้ อ ประโยชน์ ในเชิ งพาณิ ช ย์ ได้ มรดกวัฒ นธรรมที่ เหลื อ อยู่ ในปั จ จุ บั น ถื อ เป็ น ส่ ว นประกอบของ
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของสังคมบางส่วนที่ได้ใช้สอยสืบทอดต่อกันมา
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องคุณค่าของมรดกวัฒ นธรรม ทาให้ ผู้ วิจัยตระหนักถึงการ
นาเสนอเรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในฐานะ
มรดกวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรม คุณค่าทางวิชาการ และคุณค่าทางเศรษฐกิจ จึง
จ าเป็ น อย่ างยิ่ งที่ ต้ อ งอาศั ย การสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ องเที่ ย วโดยเฉพาะแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์เพื่อธารงคุณค่าทั้งสามประการให้คงอยู่สืบต่อไป
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2.2.1 คานิยามและความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
คานิยามและความสาคัญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นจากความ
ตระหนักถึงคุณค่าของอดีต และตระหนักว่า การอนุรักษ์เป็นกระบวนการของความสานึกร่วมที่เกิด
จากความรู้สึ กหวงแหน ความต้องการปกป้ อง รักษา และคืน สภาพที่ดีให้ กับสิ่ งที่มี คุณ ค่าในทาง
ศิล ปกรรมหรือประวัติศาสตร์ในสังคมนั้ นๆ จึงได้เกิด กฎบัตรเวนิส (The Venice Charter) ซึ่งถือ
กาเนิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1964 มีสาระสาคัญเกี่ยวกับนิยามของโบราณสถาน และบริบทโดยรอบในฐานะ
มรดกของส่วนกลาง (Common Heritage) และกระบวนการอนุรักษ์ที่เน้นเรื่องการพิสูจน์ความแท้
(Authenticity) ซึ่งเป็นแนวคิดสาคัญของหน่วยงานแรกๆ ที่ให้คานิยามเกี่ยวกับโบราณสถาน ต่อมา
หน่ ว ยงานต่ างๆ ได้ เพิ่ ม เติ ม ค านิ ย ามและความส าคั ญ ของสิ่ งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ โดยมีรายละเอียด คือ V. Charter (1964) ให้นิยามโบราณสถานว่า เป็นสิ่งก่อสร้าง
ทางสถาปัตยกรรม บริเวณเมือง และชนบท ซึ่งเป็นแหล่งที่พบหลักฐานของอารยธรรมใดอารยธรรม
หนึ่ง พัฒนาการที่สาคัญหรือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ รวมถึงงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ และงานธรรมดา
สามัญที่เพิ่มพูน ความสัมพัน ธ์ในเชิงวัฒ นธรรมตามกาลเวลา ขณะที่ สภาการโบราณสถานระหว่าง
ประเทศ หรือ อิโคโมส (ICOMOS) ให้คานิยามโบราณสถานและที่ตั้ง (Monuments and Sites) ว่า
หมายถึง สถาปั ตยกรรม ประติมากรรมและจิตรกรรมขนาดใหญ่ องค์ประกอบหรือโครงสร้างที่มี
ลักษณะทางโบราณคดี จารึก ถ้าที่อยู่อาศัย และแหล่งที่มีลักษณะผสมผสานซึ่งมีคุณค่าที่โดดเด่นเป็น
สากลในทางประวัติศาสตร์ ศิล ปะ หรือวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลงานของมนุษย์หรือผลงานร่วมกัน
ระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ และพื้นที่ รวมถึงแหล่งโบราณคดีซึ่งมีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลในทาง
ประวัติศาสตร์ ความงาม ชาติพันธุ์ หรือมานุษยวิทยา (ศูนย์มรดกโลก, 2555) สาหรับกฎบัตรเบอร์รา
(Burra Charter) ได้ กล่ าวถึงคาว่า แหล่ ง (Place) ซึ่งหมายถึง พื้น ที่ องค์ป ระกอบต่างๆ วัตถุและ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ ช่องว่างต่างๆ ทิวทัศน์ต่างๆ โดยอยู่ในมิติที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (ICOMOS,
2013) ขณะที่ ร ะเบี ย บของกรมศิ ล ปากรของประเทศไทยให้ ค านิ ย ามว่ า โบราณสถาน หมายถึ ง
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้างหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี และให้หมายรวมถึง
ศิลปวัตถุที่ติดตั้งประจากับ อสังหาริมทรัพย์นั้นด้วย (วสุ โปษยะนันทน์ , 2549) ส่วนสมชาติ จึงสิ ริ
อารักษ์ (2560) กล่าวว่า โบราณสถาน คือ อาคารที่ให้ความรู้สึกพิศวง ทาให้ต้องการทราบเกี่ยวกับ
ผู้ ค นและวัฒ นธรรมที่ ฉายอยู่ เบื้ อ งหลั งอาคารเหล่ านั้ น โบราณสถานมี คุณ ค่าทางสถาปั ต ยกรรม
สุนทรียภาพ ประวัติศาสตร์ เอกสารหลักฐาน โบราณคดี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง จิตวิญญาณ และ
สัญลักษณ์ นอกจากนี้กาธน สินธวานนท์ (2553) ได้กล่าวถึงคาว่า อุทยานประวัติศาสตร์ ในหนังสือ
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สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 29 เรื่องที่ 4 ว่าด้วยอุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดย
ให้คานิยามว่า เป็นบริเวณสถานที่ซึ่งมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่มีองค์ประกอบ
สาคัญ คือ เป็ นอาคารสถาปัตยกรรม ซากโบราณสถาน ที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม และศาสนสถาน
สภาพแวดล้อมของโบราณสถาน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เช่น สระน้า คูคลอง ถนนและทางเดิน สวน
ป่า และการผสมผสานระหว่างการก่อสร้างของมนุษย์กับธรรมชาติแวดล้อม (กาธน สินธวานนท์ ,
2553)
ขณะที่ ปั จ จุ บั น ค าว่ า มรดกวั ฒ นธรรม (Cultural Heritage) และภู มิ ทั ศ น์ วั ฒ นธรรม
(Cultural Landscape) กลายเป็ น ค าที่ มี ค วามส าคั ญ โดยขยายขอบเขตออกมาจากค าว่ า
โบราณสถาน ซึ่งในอนุ สัญญามรดกโลกปี ค.ศ. 1972 ได้กาหนดให้มรดกวัฒ นธรรม ประกอบด้วย
Monuments, Group of Buildings และ Sites เข้าด้วยกัน (วสุ โปษยะนันทน์, 2549) สาหรับคาว่า
มรดก ในภาษาฝรั่ งเศส Patrimoine มาจากค าภาษาละติ น 2 ค า คื อ Pater แปลว่า บิ ด า และ
Monere แปลว่า แจ้งหรือบอกกล่าว ดังนั้นคาว่า Patrimoine จึงหมายความว่า สิ่งที่ทาให้ระลึกถึง
บิ ดา คาภาษาฝรั่งเศสจึ งเน้ น และให้ ความสาคัญ กับอดีต ขณะที่เมื่อเทียบกับคาภาษาอังกฤษ คือ
Heritage จึงสื่อความหมายถึง สิ่งที่ได้รับ เก็บรักษาไว้ แล้วส่งต่อไปให้ผู้อื่นอีกทอดหนึ่ง แสดงให้เห็น
ว่า เน้ น แง่ข องอนาคตและความรั บ ผิ ด ชอบของชนแต่ ล ะรุ่ น (อุ ด ม เชยกี ว งศ์ , 2549) ส่ ว นค าว่ า
วัฒนธรรม มาจากคาภาษาอังกฤษว่า Culture หมายถึง องค์รวมแห่งผลผลิตของสังคมมนุษย์ เป็นทุก
สิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ทาขึ้น สร้างขึ้น คิดขึ้นเพื่อใช้ในการดารงอยู่ สืบทอด และพัฒนาสังคมของตนเอง
(ธนิ ก เลิ ศชาญฤทธ์ , 2554) ขณะที่พ ระราชบัญ ญั ติวัฒ นธรรมแห่ งชาติ พ.ศ. 2553 ของไทยได้ให้
ความหมายว่า วัฒนธรรม คือ วิถีการดาเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิ ธีกรรม
และภูมิปัญญาที่กลุ่มชนหรือสังคมได้ร่วมกันสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามทั้งในด้านจิตใจ และวัตถุอย่างสันติสุขและยั่งยืน ดังนั้น
วัฒนธรรมจึงหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงแบบแผน
พฤติกรรมทั้งหมดของสังคมที่สืบ ทอดมาตั้งแต่อดีต (กรมส่งเสริมวัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม,
2559) เมื่อรวมคาว่า มรดกกับวัฒนธรรม ประชิด สกุณะพัฒน์ (2551) จึงกล่าวว่า มรดกวัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในอดีต และได้รับการสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบันทั้งใน
รูป ธรรมและนามธรรม โดยมรดกวัฒ นธรรมที่ เป็ นรูป ธรรมซึ่งเห็ น ได้ชั ดเจน เช่น งานศิ ล ปกรรม
เครื่องมือเครื่องใช้ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และหลักฐานจารึกต่างๆ เป็นต้น ส่วนมรดกวัฒนธรรมที่
เป็นนามธรรม เช่น ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม ภาษา และประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็น
ต้น สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมอันเป็นรากฐานความเจริญของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งควรค่าแก่
การอนุรักษ์ และสืบทอดให้ลูกหลานต่อไป ขณะที่คาว่า ภูมิทัศน์วัฒ นธรรม ตามคานิยามของศูนย์
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มรดกโลก (2555) หมายถึง สมบัติวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงผลงานของธรรมชาติและมนุษย์ร่วมกัน
ซึ่งเป็นการขยายขอบเขตความเข้าใจในเรื่องราวของแหล่งและวัตถุทางประวัติศาสตร์
นอกจากคาที่กล่าวข้างต้นแล้ว คาที่นิยมใช้เพิ่มเติมคือ ทรัพยากรวัฒนธรรม โดยธนิก เลิศ
ชาญฤทธ์ (2554) ได้ ให้ ค วามหมายว่า เป็ น ผลผลิ ต ของวัฒ นธรรมหรือ ลั ก ษณะต่ างๆ ของระบบ
วัฒนธรรมทั้งในอดีตหรือปัจจุบันที่มีค่า หรือเป็นตัวแทน หรือสามารถสื่อถึงวัฒนธรรมต่างๆ ได้ ดังนั้น
ทรัพยากรวัฒนธรรมจึงรวมถึงซากสิ่งของที่มนุษย์ทาขึ้น เช่น ซากเรือจม ซากเตาเผา เครื่องปั้นดินเผา
และเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น อีกทั้งแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ศาสนสถาน เสื้อผ้า เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ จารึก ภาษา ศาสนา ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงสิ่งของที่มนุษย์ไม่ได้ทาขึ้น แต่มีความหมายทางใดทางหนึ่งต่อมนุษย์ เช่น ซากสัตว์ แหล่งน้า
ดิน และหินที่มนุษย์เอามาทาประโยชน์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคาว่า ทุนทางวัฒนธรรม เป็นคาสาคัญ
อีกคาหนึ่ง โดยบุณยสกฤษฎ์ อเนกสุข (2558) กล่าวว่า ทุนในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึง ปัจจัยการ
ผลิ ตที่ ใช้ร่ ว มกับ การผลิ ตอื่น ๆ เพื่ อผลิ ตสิ นค้าและบริการ ขณะที่ ราณี อิสิ ชัยกุ ล (2557) กล่ าวว่า
วัฒ นธรรม หมายถึ ง บรรทั ด ฐาน ความเชื่ อ และพิ ธี ก รรมที่ มี เอกลั ก ษณ์ ข องแต่ ล ะบุ ค คลที่ เป็ น
ตัวกาหนดความต้องการ และพฤติกรรม ดังนั้นทุนทางวัฒ นธรรมจึงกลายเป็นความรู้สึก ความคิด
ความเชื่อที่บ่มเพาะอยู่ในตัวบุคคลซึ่งสามารถถูกกระทาจากบริบทหรือปัจจัยแวดล้อมเพื่อผลิตเป็น
สินค้าและบริการที่มีมูลค่าได้ โดยได้แบ่งความหมายของทุนวัฒนธรรมเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มทุนทาง
วัฒนธรรมในความหมายเชิงมูลค่า คือ การนาวัฒนธรรมเพื่อใช้เป็นปัจจัยในการผลิตสินค้าและบริการ
ในรูปแบบอุตสาหกรรมสินค้าวัฒนธรรม ลดบทบาทของวัฒนธรรมให้เป็นเพียงสินค้าที่ปรับตัวตาม
กลไกทางการตลาด ขณะที่ ก ลุ่ ม ทุ น ทางวั ฒ นธรรมในความหมายเชิ ง คุ ณ ค่ า เป็ น การสั่ งสมของ
วัฒนธรรมเพื่อเป็นทุนที่สามารถปรับตัวเองให้สามารถนาเสนอความคิด ความเชื่อ ตลอดจนคุณค่าเพื่อ
กล่ อ มเกลาเจ้ าหน้ าที่ ประชาชนทั่ ว ไป และทุ ก ภาคส่ ว นในการสร้างความมั่น คงทางจิต วิญ ญาณ
มากกว่าการเป็นเพียงแค่สินค้าและบริการเท่านั้น (บุณยสกฤษฎ์ อเนกสุข, 2558) เมื่อมองในมิติการ
ท่องเที่ยวแล้ว ทุน ทางวัฒ นธรรมจึงครอบคลุมทั้งทุนวัฒ นธรรมเชิงมูลค่าที่สามารถเป็นสินค้าและ
บริการที่ก่อให้เกิดรายได้ พร้อมกับการเป็นทุนวัฒนธรรมเชิงคุณค่าที่เชื่อมโยงความคิด ความเชื่อ และ
คุณค่าเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยวในฐานะผู้มาเยือนกับคนในท้องถิ่นในฐานะเจ้าของ
บ้าน รวมถึงสร้างความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านในท้องถิ่น เห็นถึงความสาคัญของทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่มีในชุมชนด้วย
จากการทบทวนวรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า การให้คานิยามและความสาคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวั ติศาสตร์มีการขยายขอบเขตเพื่อให้ครอบคลุมความสาคัญทั้ง
คาว่า โบราณสถาน โบราณสถานและที่ตั้ง แหล่ง อุทยานประวัติศาสตร์ มรดกวัฒ นธรรม ภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ทรัพยากรวัฒนธรรม และทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวทาง
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ประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญในแง่ของมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
ก่อให้เกิดรายได้ ควรค่าแก่การช่วยกันดูแลอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้างความเข้าใจในความหมายและความเกี่ยวข้องในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
เพื่อต่อยอดในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของผู้วิจัย
ในครั้งนี้ด้วย
2.2.2 ความเป็ น มา และแนวคิ ด ของการอนุ รั กษ์ ม รดกวัฒ นธรรมที่ ส อดคล้ องกับ การ
จัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ถือเป็นสิ่งสาคัญในการรักษาคุณค่าของมรดก
วัฒนธรรมให้คงอยู่ เป็นส่วนหนึ่งในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมที่บอบบางของ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ พร้ อ มทั้ ง ดู แ ลจั ด การให้ มี ค วามพร้ อ มส าหรั บ การรองรั บ
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม โดยการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นี้ เริ่มต้นมาจากแนวคิด
ในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรปตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยความตระหนักถึงคุณค่า
ของมรดกวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อสะท้อนความสามารถ และอารยธรรมของเผ่าพันธุ์มนุษย์
เนื่องจากสงครามเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้มรดกวัฒนธรรมสูญหายไป ขณะที่ในคริสต์ศตวรรษที่ 19
มรดกวัฒนธรรมประเภทโบราณสถานทั่วโลกยังถูกคุกคามมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การอนุรักษ์มรดก
วั ฒ นธรรมอั น เป็ น มรดกส่ ว นหนึ่ งของมนุ ษ ย์ ให้ ค งอยู่ ต่ อ ไป ตลอดจนการคุ้ ม ครองแหล่ ง มรดก
วัฒนธรรมให้พ้นจากการรุกล้าของสังคมสมัยใหม่จึงเกิดขึ้ น โดยมีการจัดตั้งองค์กรนานาชาติเพื่อช่วย
ในการดารงคุณค่าของมรดกวัฒนธรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุปความเป็นมา และแนวคิดในการ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.2 ดังนี้
ตารางที่ 2.2 ความเป็นมาของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
ช่วงเวลา
สมัยโบราณ
ก่อนศริสตกาล - ค.ศ. 476
สมัยเรอเนซองส์
ค.ศ. 1400 - 1600
คริสต์ศตวรรษที่ 19

สาระสาคัญ
การเกิดแนวคิดเรื่องโบราณสถานมีคุณค่าในการใช้งาน บางสถานที่มีคุณค่าทาง
ความทรงจา และไม่มีเหตุผลอะไรเพียงพอที่จะทาลาย
การเกิดแนวคิดเรื่องโบราณสถานและโบราณวัตถุบ รรจุค วามทรงจาสาคัญ บาง
ประการไว้ จึงมีค่าเพียงพอที่ต้องสงวนรักษา
การมีแนวคิดสองแบบคือ กลุ่มที่ เน้ นคุณ ค่ าทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
ความเป็นของแท้ และกลุ่มที่เน้นคุณค่าความงามเป็นหลัก ซึ่งระยะแรกกลุ่มเน้น
คุณค่าความงามได้ซ่อมโบราณสถานตามแนวทาง แต่ในเวลาต่อมากลุ่มเน้นคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
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ช่วงเวลา
1870-1871

1904

1931

1945

1946
1959

1964

สาระสาคัญ
การประชุมนานาชาติเพื่อร่างกฎหมายนานาชาติว่าด้วยกฎและธรรมเนียมสงคราม
หลั งสงครามฝรั่ งเศส-ปรั ส เซี ย โดยมี ส าระว่า วั ฒ นธรรมเป็ น มรดกร่ วมกั น ของ
มนุษยชาติ เมื่อทาลายลงแล้วไม่สามารถสร้างคืนมาได้
การประชุ ม นานาชาติ ข องสถาปนิ ก ครั้ งที่ 6 ณ กรุ งแมดริด (Madrid) ได้ แ บ่ ง
โบราณสถานออกเป็น 2 ประเภท คือ อาคารที่ยังมีประโยชน์ใช้สอย และซากหรือ
อนุสรณ์สถาน
การประชุมระหว่างประเทศของสถาปนิกและช่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโบราณสถาน
ครั้ งที่ 1 ณ กรุ งเอเธนส์ ซึ่ งที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ รองกฎบั ต รเอเธนส์ (The Athens
Charter for the Restoration of Historic Monuments)
หลังจากการทาลายล้างอารยธรรมที่สั่งสมมาในช่วงสงครามโลก ทาให้เกิดความ
ตระหนักถึงการตกลงกันเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถานในระดับนานาชาติ เพื่อ
ไม่ให้โบราณสถานต้องสูญสิ้นไป จึงเกิดแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ 3 แนว คือ กลุ่มที่
สนับสนุนให้ปฏิสังขรณ์โบราณสถานที่ถูกสงครามทาลายลงอย่างเที่ย งตรง กลุ่ม
สนับสนุนการสงวนรักษาโดยไม่ยอมให้มีการต่อเติมส่วนที่เสียหายจากภัยสงคราม
และกลุ่ ม ที่ เ ห็ น ว่ า ควรมี ก ฎเกณฑ์ ใ หม่ ๆ ว่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ ที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ ในเวลาต่ อ มาจึ ง เกิ ด การจั ด ตั้ งองค์ ก ารสหประชาชาติ (United
Nations: UN) และจั ด ตั้ งองค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (The United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organisation: UNESCO) อันเป็นที่รู้จักในนาม ยูเนสโก
การจัดตั้งสภานานาชาติว่าด้วยการพิพิธภัณ ฑ์ (The International Council of
Museums: ICOM)
การจัดตั้งศูนย์กลางนานาชาติว่าด้วยการศึกษาการสงวนรักษาและบูรณะทรัพย์สิน
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ( The International Center for the Study of the
Preservation & Restoration of Cultural Property: ICCROM) โด ย ค ว า ม
ร่วมมือระหว่างองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) และรั ฐ บาลอิ ต าลี เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ร วม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ การอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานและศิลปกรรมสาขาต่างๆ จากทั่วโลก
การประชุมระหว่างประเทศของสถาปนิกและช่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโบราณสถาน
ครั้งที่ 2 ณ เมืองเวนิส ซึ่งมีมติให้ความสาคัญกับหัวใจของการอนุรักษ์โบราณสถาน
คือ คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ และคุณค่าด้านศิลปะ โดยประกาศหลักการสากลว่า
ด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน เรียกว่า กฎบัตรเวนิส (The Venice Charter) ซึ่งได้
ก าหนดค านิ ย ามและกล่ า วถึ ง ความส าคั ญ ทางวั ฒ นธรรม สถาปั ต ยกรรม
ประวัติ ศ าสตร์ สั งคม และวิ ท ยาศาสตร์ข องโบราณสถาน เปลี่ ย นแนวคิ ด เรื่ อ ง
อนุสรณ์สถานซึ่งเป็นของที่ตายแล้ว มาเป็นการสร้างแนวความคิดใหม่ว่า ‘แม้ซาก
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1965

1972

1976

2000

สาระสาคัญ
โบราณสถานก็เป็นสิ่งมีชีวิตและสามารถส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ให้คนรุ่นหลังได้ทราบ
ได้’
การจั ด ตั้ งสภานานาชาติ ว่ า ด้ ว ยอนุ ส รณ์ ส ถานและสถานที่ ตั้ ง หรื อ สภาการ
โบราณสถานระหว่ างประเทศ (International Council on Monuments and
Sites: ICOMOS) หรือที่รู้จัก ในนาม อิโคโมสสากล ซึ่ งเป็น องค์กรภาคเอกชน มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งทุ ก ชาติ ใ นโลกในการอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน
การจัดทาอนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
( Convention Concerning the Protection of the World Cultural and
Natural Heritage) อันเป็นที่รู้จักในนาม อนุสัญญามรดกโลก (World Heritage
Convention)
การจัดตั้งคณะกรรมการมรดกโลก (The World Heritage Committee) พร้อม
ทั้ งจั ด ตั้ งกองทุ น มรดกโลก (The World Heritage Fund) และแนวปฏิ บั ติ เพื่ อ
ด าเนิ น การต าม อนุ สั ญ ญ าม รด กโล ก (Operational Guidelines for the
Implementation of the World Heritage Convention)
การประชุ ม นานาชาติเรื่องการบู รณะอนุสรณ์ สถาน/โบราณสถานเมืองกราโกว์
(Cracow) ประเทศโปแลนด์ ได้ขยายวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
ให้สามารถตอบสนองความต้องการเชิงวัฒนธรรมของมนุษยชาติ และรักษาสมดุล
ระหว่างผลได้ทางเศรษฐกิจกับการรักษามาตรฐานทางวัฒนธรรม

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก วรรณศิลป์ พีระพันธุ์, 2010; สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2560; สายันต์ ไพรชาญ
จิตร์, 2550.
จากตารางที่ 2.2 แสดงให้เห็นว่า ทวีปยุโรปตั้งแต่สมัยโบราณมีแนวคิดในการให้ความสาคัญ
กับการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างมาก ขณะที่การอนุรักษ์มรดกของโลกเริ่มต้นอย่างเป็นทางการจาก
อนุสัญญาว่าด้วยการปกป้องมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ (Convention Concerning
the Protection of the World Cultural and Natural Heritage) ห รื อ อนุ สั ญ ญ าม รดกโล ก
(World Heritage Convention) ซึ่งจัดทาขึ้นในปี ค.ศ. 1972 เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ทา
ขึ้นระหว่างรัฐสมาชิกต่างๆ ของสหประชาชาติ โดยระบุการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ นาเสนอ และ
ส่งผ่ านมรดกทางวัฒ นธรรมและทางธรรมชาติที่มีคุณ ค่ าโดดเด่นเป็นสากลไปสู่ อนุชนรุ่นหลัง จาก
รากฐานการรับรู้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นสมบัติที่หาค่ามิได้ และไม่อาจทดแทน
ได้ ไม่เพียงแต่สาหรับประเทศแต่ละประเทศเท่านั้น แต่สาหรับมนุษยชาติโดยรวมด้วย ความสูญเสีย
โดยการเสื่อมสภาพหรือสูญหายไปของมรดกอันล้าค่าใดๆ จะก่อให้เกิดความบกพร่องของมรดกของ
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ประชาคมทั้งหมดของโลก ส่วนต่างๆ ของมรดกถือว่ามีคุณ ค่าที่โดดเด่นเป็นสากล (Outstanding
Universal Value: OUV) มีความสาคัญทางด้านวัฒนธรรม และ/หรือธรรมชาติซึ่งมีความพิเศษอย่าง
ยิ่งจนสามารถข้ามผ่านขอบเขตของประเทศ และมีความสาคัญเป็นสาธารณะสาหรับมวลมนุษยชาติใน
รุ่นปัจจุบัน และอนาคต เนื่องจากมีคุณค่าเป็นพิเศษจึงควรค่าต่อการได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็น
พิ เศษให้ ป ลอดจากภั ย ต่ างๆ ที่ ม าคุ ก คามเพิ่ มมากขึ้ น และเน้ น ความเป็ น ของแท้ (Authenticity)
สาหรับอนุสัญญานี้ถูกควบคุมโดยคณะกรรมการมรดกโลกที่ได้ รับการสนับสนุนจากเลขาธิการศูนย์
มรดกโลกของยูเนสโก และคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับ 3 คณะ ได้แก่ ศูนย์กลางนานาชาติว่าด้วย
การศึกษาการสงวนรักษาและบู รณะทรัพย์สินทางวัฒ นธรรม หรือ อิคครอม (The International
Center for the Study of the Preservation & Restoration of Cultural Property: ICCROM)
สภาระหว่างชาติว่าด้วยโบราณสถานและแหล่งโบราณคดี หรือ อิโคโมส (International Council on
Monuments and Sites: ICOMOS) ซึ่งรับผิดชอบการประเมินแหล่งมรดกที่ได้รับการเสนอชื่อด้วย
คุณ ค่าทางวัฒ นธรรม และสหภาพเพื่อ การสงวนรักษาระดับ โลก หรือ ไอยูซีเอ็น (International
Union for Conservation of Nature: IUCN) ซึ่งรับผิดชอบการประเมินแหล่งมรดกที่ได้รับเสนอชื่อ
ด้วยคุณค่าทางธรรมชาติ จากสาระสาคัญ ดังกล่าวข้างต้น ทาให้ ประเทศต่างๆ นาหลักการของกฎ
บั ตรเวนิ ส มาปรับ ใช้และเพิ่ มเติมกฎบัตรส าคัญ อื่นๆ พร้อมกับตั้งหน่วยงานที่รับผิ ดชอบเพื่อเสริม
หลักการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารนาราว่าด้วยความแท้ (Nara Document on Authenticity) ของ
ประเทศญี่ปุ่น กฎบัตรเบอร์รา (Burra Charter) ของประเทศออสเตรเลีย และการจัดตั้งกรมศิลปากร
ของประเทศไทย เป็นต้น
ส าหรั บ การประชุ ม แห่ ง เมื อ งนาราว่ า ด้ ว ย ความเป็ น ของแท้ (Nara Conference on
Authenticity) ค.ศ. 1994 โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นของแท้ เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศแตกต่างจากประเทศในแถบยุโรป ทาให้วัสดุที่ใช้สร้างโบราณสถานแตกต่างออกไป
โดยญี่ปุ่นมักใช้ไม้สนในการก่อสร้าง แต่ไม้ส นไม่ทนต่อแมลง จึงต้องมีการเปลี่ยน อีกทั้งวัฒ นธรรม
ความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าว่ามีอายุขัย ตายแล้วเกิดใหม่เป็นวัฏจักร จึงทาให้โบราณสถานของเทพเจ้า
ถูกรื้อแล้วสร้างใหม่ หากถือว่าเนื้อวัส ดุต้องเป็นของดั้งเดิม การเปลี่ยนไม้แม้แต่ชิ้นเดียวก็เป็นการ
ละเมิดต่อความเป็นของแท้ เมื่อมีการพิจารณาจาก V. Charter (1964: 1) ซึ่งได้กล่าวถึงการปรับใช้
หลักการของกฎบัตรเวนิสตามกรอบโครงสร้างของวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของแต่ละประเทศ
ไว้ในย่อหน้าที่สองของกฎบัตรว่า
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เป็นเรื่องสาคัญที่หลักการต่างๆ ที่ชี้แนะการสงวนรักษาและการบูรณะโบราณสถาน
นั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบและถูกร่างขึ้นในลักษณะนานาชาติ โดยที่แต่ละชาติ
เป็นผู้รับผิดชอบในการปรับใช้แผนการนี้ภายใต้กรอบโครงสร้างของวัฒนธรรมและ
ประเพณีของตนเอง

ข้อความข้างต้นทาให้เห็น ว่า กฎบัตรได้ครอบคลุมเรื่องการใช้หลักการบนความแตกต่างของแต่ละ
วัฒนธรรมไว้ ซึ่งการประชุมแห่งเมืองนาราว่าด้วยความเป็นของแท้ ทาให้เกิดการตีความเพิ่มเติมว่า
การตัดสินคุณค่าความเป็นของแท้จะต้ องไม่เป็นเกณฑ์ตายตัว แต่ใช้บริบทของวัฒนธรรมนั้นๆ ตัดสิน
ดังนั้นแต่ละวัฒนธรรมต้องเรียนรู้และเข้าใจในคุณค่าเฉพาะมรดกของตนเองเสียก่อน และการตัดสิน
ความเป็นของแท้ให้ พิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุม การประชุมนี้จึงสะท้อนว่า การอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมในทุกรูปแบบ และยุคสมัยอยู่บนรากฐานของคุณค่าต่างๆ ที่เป็นคุณสมบัติของมรดก
นั้นๆ และเป็นไปตามบริบททางวัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ (Larsen, 1995)
ส่วนกฎบัตรเบอร์รา (Burra Charter) ค.ศ. 1999 ภายใต้หน่วยงานอิโคโมส (ICOMOS) ของ
ออสเตรเลียได้เริ่มใช้คาว่า สถานที่ (Place) แทนคาว่า โบราณสถานและที่ตั้ง (Monuments and
Sites) ซึ่งบัญญัติโดยอิโคโมสสากล โดยระบุว่า สถานที่ หมายถึง ที่ตั้ง บริเวณ อาคาร หรืองานอื่นๆ
กลุ่มของอาคารหรืองานอื่น ๆ พร้อมด้วยส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง และบริเวณรอบๆ (B. Charter,
1999) ขณะที่ในปี ค.ศ. 2013 ได้มีการขยายขอบเขตความหมายของคาโดยให้คานิยามว่า สถานที่
(Place) หมายถึง พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ วัตถุและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ช่องว่าง
ต่างๆ ทิวทัศน์ต่างๆ โดยอยู่ในมิติที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ (ICOMOS, 2013) อันเป็นแนวคิดที่
ต้องการเชื่อมระหว่างอาคารที่ตั้งกับวัฒนธรรม ภูมิหลัง และภูมิปัญญาที่เป็นตัวสร้างโบราณสถาน
นั้นๆ รวมทั้งครอบคลุมถึงบริบทที่แม้ไม่มีตัวอาคารเลย แต่พิธีกรรมหรือประวัติศาสตร์ของกิจกรรม
ล้วนเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจา นอกจากนี้ยังริเริ่มใช้คาว่า ความสาคัญทาง
วัฒ นธรรม (Cultural Significance) โดยให้ ความหมายว่า คุณ ค่าทางสุนทรียภาพ ประวัติศาสตร์
วิทยาศาสตร์ หรือสังคม สาหรับ อดีต ปัจจุบันหรืออนาคต คุณค่าเหล่านี้ไม่ได้แยกจากกัน หากแต่
รวมกันอย่างแยกไม่ออกภายในอาคารเดียวกัน (สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2560)
ขณะที่ประเทศไทย มีการจัดตั้งหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านโบราณสถาน และมรดกวัฒนธรรม
ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห้ว รัชกาลที่ 5 โดยทรงริเริ่มพระราชกรณียกิจใน
การรักษาและเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
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ให้ตั้งหอมิวเซียม หอสมุดวชิรญาณ พร้อมทั้งการทาทะเบียนโบราณสถานเป็นครั้งแรกของสยาม เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ขึ้นครองราชย์ พระองค์มีความสนพระทัยใน
ประวัติศาสตร์โบราณคดี มรดกศิลปวัฒนธรรม อันเป็นรากเหง้าของชีวิตและบ้านเมือง ขณะที่มรดก
ศิลปวัฒนธรรมไทย โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม การละคร ดนตรี
ฟ้อนรา งานช่างประณีตศิลป์ การหอสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานต่างๆ อย่างหลากหลาย แต่ไม่มีการรวบรวมจัดไว้ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด
เป็นการเฉพาะ จึงทรงมีพระราชดาริให้โอนกิจการของช่างมหาดเล็ก และกรมพิพิธภัณฑ์มาจัดตั้งเป็น
กรมศิลปากรเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2454 ต่อมาในปี พ.ศ. 2463 นายมาริโอ ตามานโญ (Mario
Tamagno) หัวหน้าสถาปนิกกรมนครบาลได้เสนอให้จัดตั้งสถานอานวยการศิลปะบุราณขึ้น เพื่อสงวน
รักษาโบราณสถาน และโบราณวัตถุในสยาม (สมชาติ จึงสิ ริอารักษ์ , 2560) และในปี พ.ศ. 2469
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนงานพิพิธภัณฑ์
ไปอยู่ในความควบคุมดูแลของกรรมการหอพระสมุดฯ รวมถึงให้ยุบกรมศิลปากรไปรวมเข้ากับราช
บัณฑิตยสภา เรียกว่า ศิลปากรสถาน ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. 2476
ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกรมศิลปากรขึ้นมาใหม่ (กรมศิลปากร, 2546) ขณะที่เหตุการณ์ทางการ
เมืองมีความเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์โบราณสถานก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกัน โดยสมเด็จฯ กรม
พระยาดารงราชานุภาพเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการกาหนดแนวทางการบูรณะโบราณสถาน ด้วยทรง
มีทัศนะแบบตะวันตก เข้าใจวิธีคิดวิธีการในการอนุรักษ์โบราณสถานอย่างเหมาะสม จากนั้นในปี พ.ศ.
2477 หลั งจากการตั้งกรมศิล ปากรขึ้ นใหม่ เพี ยง 1 ปี จึงเกิดพระราชบั ญ ญั ติว่าด้ว ยโบราณสถาน
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และพิพิธภัณ ฑ์แห่งชาติพุทธศักราช 2477 โดยกรมศิลปากรมีห น้าที่ในการ
รักษาโบราณสถานและจั ดทาบั ญ ชีโบราณสถาน ในเวลาต่อมาช่วงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
อานั น ทมหิ ด ล รั ช กาลที่ 8 สมั ย จอมพลป.พิ บู ล สงครามเป็ น นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ช่ ว งเดี ย วกั บ
สงครามโลกครั้งที่ 2 ทาให้ประเทศไทยมุ่งเน้นแต่การปฏิรูปทางวัฒนธรรม และสนใจเรื่องการสงคราม
ประกอบกับ กรมศิ ล ปากรขาดบุ คลากรที่มี ความรู้ค วามช านาญในการบู รณะโบราณสถาน ทาให้
บทบาทของกรมศิลปากรไม่เป็นที่ประจักษ์เท่าที่ควร ขณะที่ในเวลาต่อมากรมศิลปากรได้ร่วมกับสานัก
ฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (L’Ecole Française d’Extreme-Orient, Hanoi) ในการขุดแต่งวัดพระ
เมรุ จังหวัดนครปฐม (สมชาติ จึงสิริอารักษ์ , 2560) จึงนับเป็นการเริ่มต้นความก้าวหน้าในงานด้าน
การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานอี ก ครั้ ง และในทศวรรษที่ 2490 เป็ น ยุ ค ร่ ว มสมั ย ของการอนุ รั ก ษ์
โบราณสถานไทย เมื่อไทยเข้าเป็นสมาชิกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) และเป็นสมาชิกเครือข่าย
ทางด้านวัฒ นธรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์โบราณสถานภายใต้องค์การยูเนสโก กรมศิลปากรใน
ฐานะหน่วยงานหลักของการอนุรักษ์จึงได้ดาเนินงานภายใต้พันธกิจที่สาคัญในการธารงรักษาคุณค่า
และเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม การสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒ นธรรมให้คงอยู่สืบไป การ
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สร้างคุณค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรม การสร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม และ
การกระตุ้น จิ ต ส านึ ก และสร้ างค่านิยมในคุ ณ ค่ ามรดกทางศิล ปวัฒ นธรรม พร้อมกับวิสั ยทั ศน์คื อ
สถาบั น หลั ก ในการสร้ า งทุ น ทางปั ญ ญาแก่ ค นไทยในด้ า นการอนุ รั ก ษ์ และสร้ า งสรรค์ ม รดก
ศิล ปวัฒ นธรรมของชาติ (กรมศิ ล ปากร, 2546) ดังนั้ น ประเทศไทยจึ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของโครงการ
อนุ รั กษ์ โบราณสถานสากล และจ าเป็น ต้องมีแนวทางเฉพาะตนในการสร้างความเข้าใจในมรดก
วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมถึงกฎบัตรและกฎหมายที่สาคัญเพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การจัดการ และอนุ รักษ์แหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้ คงอยู่สื บไปให้ คนรุ่นหลั งสามารถใช้
ประโยชน์ได้ร่วมกัน
2.2.3 เนื้ อ หาสาระของกฎบั ต รและกฎหมายในการจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์
เนื้อหาสาระของกฎบัตรและกฎหมายเป็นสิ่งสาคัญที่เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมรดก
วัฒ นธรรมที่สอดคล้องกับ การจัดการแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยกฎบัตรเป็นข้อตกลง
ร่วมกันของกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะนามาใช้ในการดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน อันเป็นแนวทางที่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าจะนามาซึ่งประโยชน์สูงสุด หรือเหมาะสมที่สุด
ที่จะน ามาถือปฏิบั ติในช่วงระยะเวลานั้นๆ ในขอบเขตพื้นที่ที่กาหนด ขณะที่กฎหมายถือเป็นสิ่งที่
บังคับใช้เพื่อเป็นบรรทัดฐานในสังคม มีลักษณะเป็น กฎเกณฑ์ กติกา หรือมาตรฐานที่ใช้เป็นแนวทาง
พื้นฐานในการอยู่ร่วมกันในสังคม เพื่อให้สมาชิก ในสังคมประพฤติปฏิบัติตาม ซึ่งกฎบัตรและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นี้ ผู้วิจัยรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูลสาคัญในทา
ความเข้าใจเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากกฎบัตร
สากล คือ กฎบั ตรเวนิ ส ขณะที่ป ระเทศไทยเมื่อเข้าเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติและ
สมาชิกขององค์การยูเนสโก (UNESCO) จึงได้มีการพัฒนากฎหมายของประเทศ ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2535 ระเบียบกรมศิล ปากรว่าด้ว ยการอนุ รัก ษ์
โบราณสถาน พ.ศ. 2528 และกฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นหลักความสาคัญในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.2.3.1 กฎบั ต รเวนิ ส (The Venice Charter) ค.ศ. 1964 (V. Charter, 2547) มี
ทั้งหมด 16 มาตรา แบ่งเป็นหมวดย่อย 6 หมวด ได้แก่ นิยามของโบราณสถาน จุดประสงค์ในการ
อนุรักษ์ การบูรณะ สถานที่ตั้งทางประวัติศาสตร์ การขุดค้น และการจัดพิมพ์ เป็นกฎบัตรที่เป็นหลัก
สากลซึ่งร่างขึ้นในการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 2 ของสถาปนิกและผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์โบราณ
สถานที่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี วันที่ 25-31 พฤษภาคม ค.ศ. 1964 โดยการสนับสนุนของอิโคโมส
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สากล (ICOMOS) และองค์การยูเนสโก (UNESCO) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการจัดการเรื่องโบราณสถานทั่ว
โลก เนื่องจากเป็นหลักการแรกๆ ที่ตกผลึกจากการอนุรักษ์โบราณสถานในยุโรป จึงมีใจความสาคัญ
คือ โบราณสถานเป็นมรดกสากลของมนุษยชาติ (ไม่ใ ช่ของชาติหรือชนชาติหนึ่งชนชาติใดโดยเฉพาะ)
มนุษย์ในยุคปัจจุบันมีหน้าที่รักษาเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลัง โบราณสถานไม่จาเป็นต้องใหญ่ แต่ขอให้มี
คุณค่า รวมถึงโบราณสถานมิได้หมายความเพียงตัวอาคารโดดๆ แต่ให้รวมถึงที่ตั้งและสภาพโดยรอบ
ด้ว ย โดยให้ รักษาความเป็ น ของแท้ (Authenticity) มากที่สุ ด ในแง่วัส ดุ หลั กการแห่ งการอนุรักษ์
โบราณสถานจะต้องเป็นการวางหลักการแบบนานาชาติและนานาชาติยอมรับ ขณะเดียวกันในการ
ปฏิบัติ แต่ละชาติสามารถนาไปประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมและประเพณีของตน การนาโบราณสถาน
มาใช้ประโยชน์ต้องไม่เปลี่ ยนแปลงเนื้อหาดั้ง เดิม พร้อมทั้งอยู่บนพื้นฐานของการดูแลรักษาอย่าง
ต่อเนื่อง และใช้วิธีการบูรณะแบบดั้งเดิมโดยสามารถทาควบคู่วิธีการสมัยใหม่ที่ปลอดภัย ไม่ต่อเติม
โบราณสถาน หรือหากจาเป็นต้องทาเพื่อรักษาโบราณสถานแล้ว อย่าทาโดยไม่มีหลักฐาน และไม่ทา
หลักฐานเทียมหรือทาให้เกิดความเข้าใจผิด (สมชาติ จึงสิริอารักษ์, 2560)
2.2.3.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ระบุถึงการเป็น
ส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โบราณสถานของประชาชนคนไทยทุกคน โดยมีรายละเอียดสาคัญในหมวด 3
เรื่องสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู
หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่น
และของชาติ ขณะที่หมวด 5 เรื่องหน้าที่ของรัฐ มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิ
ปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ และ
จัดให้มีพื้นที่สาธารณะสาหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่ วมในการดาเนินการด้วย (สานักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา, 2560)
2.2.3.3 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 และ พ.ศ. 2535 โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ประกาศใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2504 ซึ่งประกอบด้วยคา
จากัดความและเนื้อหาของพระราชบัญญัติ ได้แก่ โบราณสถาน หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดย
อายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็น
ประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ส่วนโบราณวัตถุ หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ที่
เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใด
ของโบราณสถาน ซากมนุษย์ห รือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุห รือ โดยลั กษณะแห่ งการประดิษฐ์ห รือโดย
หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ข องสั ง หาริ ม ทรัพ ย์ นั้ น เป็ น ประโยชน์ ในทางศิ ล ป ประวั ติ ศ าสตร์ ห รื อ
โบราณคดี และศิลปวัตถุ หมายความว่า สิ่งที่ทาด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลป โดย
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เนื้อหาสาระสาคัญแบ่งเป็น 6 หมวด คือ หมวดโบราณสถาน หมวดโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ หมวด
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หมวดกองทุนโบราณคดี หมวดการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต หมวด
บทกาหนดโทษ และบทเฉพาะกาล (สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2504) พระราชบัญญัติฉบับนี้
เป็นกฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถานซึ่งตราขึ้น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษา สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวโบราณสถาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของโบราณสถานอย่างเหมาะสม
ขณะที่ ต่ อ มามี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม เป็ น พระราชบั ญ ญั ติ โบราณสถาน โบราณวัต ถุ
ศิล ปวัตถุและพิ พิธภัณ ฑสถานแห่ งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ประกาศใช้วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.
2535 ซึ่งประกอบด้วยคาจากัดความและเนื้อหาของพระราชบัญญัติ ได้แก่ โบราณสถาน ให้เพิ่มเติม
ข้ อ ความคื อ ทั้ ง นี้ ให้ ร วมถึ ง สถานที่ ที่ เป็ น แหล่ ง โบราณคดี แหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ และอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ด้วย ส่วนคาว่าโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ใช้คาจากัดความตามฉบับเดิม ขณะที่มีการ
ระบุคาจากัดความเพิ่มเติม ได้แก่ สิ่งเทียมโบราณวัตถุ หมายความว่า สิ่งที่ทาเทียมโบราณวัตถุหรือ
ส่วนของโบราณวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรม
ศิลปากร ส่วนสิ่งเทียมศิลปวัตถุ หมายความว่า สิ่งที่ทาเทียมศิลปวัตถุหรือส่วนของศิลปวัตถุที่ได้ขึ้น
ทะเบี ย นไว้ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรือ ที่ อ ยู่ในความครอบครองของกรมศิ ล ปากร และท าเที ย ม
หมายความว่า เลียนแบบ จาลอง หรือทาเอาอย่างด้วยวิธีการใด ๆ ให้เหมือนหรือคล้ายของจริง ทั้งนี้
ไม่ว่าจะมีขนาด รูปลักษณะ และวัสดุอย่างเดิมหรือไม่ สาหรับเนื้อหาสาระสาคัญแบ่งเป็น 6 หมวด คือ
หมวดโบราณสถาน หมวดโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ หมวดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หมวดกองทุน
โบราณคดี หมวดการพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญ าต หมวดบทกาหนดโทษ และบทเฉพาะกาล
เช่นเดิม แต่มีการยกเลิก และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วนเข้ามาเพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้น พร้อมทั้งสอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากบทบัญญัติบางประการของ
ฉบับเก่าไม่เหมาะสมและไม่รัดกุมเพียงพอในด้านการคุ้มครองดูแลรักษา การบูรณะและการซ่อมแซม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ และกาหนดอัตราโทษไว้ต่ามาก ทาให้มีผู้กระทาผิดในการ
ลักลอบบุกรุก ขุดค้น และทาลายโบราณสถาน ลักลอบนาหรือส่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีคุณค่า
ทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีออกนอกราชอาณาจักรมากขึ้น (สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, 2535)
2.2.3.4 ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528
เนื่องจากกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และรักษาโบราณสถาน
อันเป็นสมบัติและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ จึงมีการร่างระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการ
อนุ รั ก ษ์ โ บราณ สถาน พ .ศ. 2528 โดยอาศั ย ตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุและพิพิธ ภัณ ฑสถานแห่ งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่ง
ระเบี ย บนี้ บั ง คั บ ใช้ ตั้ งแต่ วั น ที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2528 โดยมี ส าระส าคั ญ ได้ แ ก่ ค านิ ย ามซึ่ งใช้
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เหมือนกับพระราชบั ญญั ติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุและพิพิธภัณ ฑสถานแห่ งชาติ การ
อนุรักษ์โบราณสถาน คุณค่าของโบราณสถาน เทคนิคและการต่อเติมโบราณสถาน การขุดค้น ซึ่ง
จุดประสงค์ของระเบียบการนี้เพื่อกาหนดวิธีการอนุรักษ์โบราณสถานโดยกรมศิลปากรให้ถูกต้องตาม
หลั กวิช าการแบบสากล และสอดคล้ องกับ สภาพเศรษฐกิ จ สั งคม ประเพณี และวัฒ นธรรมของ
ประเทศไทย พร้อมทั้งยึดถือกฎบัตรนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถานและสถาน
ที่ตั้ง หรือ กฎบัตรเวนิส เป็นหลักการหนึ่งในการร่าง เนื้อหาของระเบียบฉบับนี้ เน้นการจาแนกการ
อนุรักษ์ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ การสงวนรักษา การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะ โดยการอนุรักษ์
หมายความว่า การดูแล รักษา เพื่อให้คงคุณค่าไว้ และให้ หมายรวมถึงการป้องกัน การรักษา การ
สงวน การปฏิสังขรณ์ และการบูรณะด้วย ส่วนการสงวนรักษา หมายถึง การดูแล รั กษาไว้ตามสภาพ
ของเดิมเท่าที่เป็นอยู่ และป้องกันมิให้เสียหายต่อไป ขณะทีก่ ารปฏิสังขรณ์ หมายถึง การทาให้กลับคืน
สู่ ส ภาพเดิม อย่ างที่ เคยเป็ น มา และการบู รณะ หมายถึง การซ่ อมแซม และปรับ ปรุงให้ มี รูป ทรง
ลักษณะกลมกลืนเหมือนของเดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ แต่ต้องแสดงความแตกต่างของสิ่งที่มีอยู่
เดิม และสิ่ งที่ท าขึ้น ใหม่ นอกจากนี้ ยังมีข้ อปฏิ บัติ พิ เศษเกี่ย วกั บ การให้ ส ารวจ และบั นทึ ก สภาพ
โบราณสถานอย่างละเอียดก่อนเริ่มบูรณะ โดยแยกแยะคุณค่าโบราณสถาน เน้นการรักษาคุณค่าที่เด่น
ที่สุดเป็นหลัก แต่ต้องคานึงถึงคุณค่ารองด้วย สามารถรื้อส่วนต่อเติมแก้ไขที่ทาให้คุณค่าเดิมเสียออกได้
ขณะที่การอนุรักษ์ต้องคานึงถึงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมรอบโบราณสถาน สาหรับโบราณสถานที่มีการ
บูรณะแก้ไขมาแล้วหลายครั้งให้พิจารณาเลือกแบบที่เหมาะสมในการอนุรักษ์เพื่อให้โบราณสถานมี
คุณค่าและความสาคัญมากที่สุด ส่วนการต่อเติมเพื่อความมั่นคงแข็งแรงควรทาเท่าที่จาเป็น และให้
กลมกลืนกับของเดิม และการทาชิ้นส่วนใหม่เพื่อทดแทนส่วนที่หายไปให้ทากลมกลืนแต่แยกออกว่า
เป็นของใหม่ ขณะที่การอนุรักษ์ซากโบราณสถานใช้วิธีรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบ สาหรับส่วน
ที่ห ายไปที่ จ าเป็ น ต่อ การสงวนรั กษาอาจท าขึ้น ใหม่ และศิล ปวัต ถุป ระกอบโบราณสถาน หากไม่
สามารถรักษาให้ปลอดภัยในที่ตั้ง สามารถนาไปเก็บในที่ปลอดภัยได้ และทาจาลองแทน นอกจากนี้
โบราณสถานที่ยังใช้สอยอยู่ให้อนุรักษ์โดยต่อเติมสิ่งจาเป็นใหม่ได้เพื่อความเหมาะสม (กรมศิลปากร,
2558)
แม้ว่าการร่างระเบียบกรมศิลปากรฉบับดังกล่าวจะใช้แนวทางของกฎบัตรเวนิสเป็น
หลักการสาคัญ แต่สมชาติ จึงสิริอารักษ์ (2560) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคลุมเครือของ
ระเบี ยบกรมศิล ปากรกับ หลักการสากลในกฎบัตรเวนิส บางประการไว้ว่ า การทาการส ารวจก่อน
โบราณสถานก่อนเริ่มบูรณะ มีจุดมุ่งหมายเพื่อนาเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาทาโครงการเท่านั้น
ไม่ใช่การเคารพข้อมูลเหล่านั้นว่าเป็นวัสดุดั้งเดิม และการเป็นเอกสารของแท้ที่เป็นกรอบไม่ให้มีการ
บูรณะแบบคาดเดาเกิดขึ้น ขณะที่การแยกแยะคุณค่าโบราณสถานเกิ ดปัญหาว่า ใครเป็นผู้ประเมิน
คุณ ค่ าเหล่ านั้ น โดยกฎบั ตรเวนิ ส กล่ าวว่าการบู รณะต้องให้ ความส าคัญ ในเรื่องศิ ล ปกรรมเท่ากั บ
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หลักฐานทางประวัติศาสตร์ สาหรับเรื่องโบราณสถานที่มีการบูรณะมาแล้วหลายครั้งให้พิจารณาเลือก
แบบที่เหมาะสมในขณะที่กฎบัตรเวนิสให้เคารพในประวัติศาสตร์ทุกยุคของโบราณสถานโดยไม่เน้นยุค
ใดยุคหนึ่ง ส่วนการอนุญาตให้รื้อส่วนต่อเติมที่ทาให้คุณค่าเดิมเสียออกได้ก็เกิดปัญหาเรื่องผู้ประเมิน
และปัญหาการให้เคารพในประวัติศาสตร์ทุกยุคของโบราณสถาน จากความคลุมเครือดังกล่าวข้างต้น
ทาให้เกิดคาถามในการปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบกรมศิลปากรฉบับนี้ที่ต้องได้รับการตีความต่อในอนาคต
2.2.3.5 กฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม
สาหรับกฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมมาจาก
ร่างกฎบัตรอิโคโมสไทยว่าด้วยการอนุรักษ์และบริหารจัดการโบราณสถาน และมรดกวัฒ นธรรมที่
เกี่ยวข้อง โดยอิโคโมสไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยในอิโคโมสสากล (ICOMOS) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่
ดาเนินงานด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จึงจัดทากฎบัตรอิโคโมสไทยฉบับนี้ขึ้นสาหรับหน่วยงานของ
รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชนชาวไทยที่มีบทบาทหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายประกอบที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางมาตรฐานในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม
ของชาติร่วมกัน โดยกฎบัตรแบ่งเป็น 5 หมวด คือ หมวดกรอบความคิด หมวดนิยามศัพท์ที่สาคัญ
หมวดคุณค่าและการประเมินคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม หมวดการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม
และหมวดการมีส่วนร่วม
โดยหมวดกรอบความคิ ด เน้ น ความเชื่ อ ในความแตกต่ า งหลากหลาย และ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการมรดกวัฒ นธรรม ส าหรับหมวดนิยามศัพท์ มีคาส าคัญ ได้แก่
มรดกวัฒนธรรม คือ ผลงานสร้างสรรค์ของชนในชาติที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่าที่ตกทอด
มาจากรุ่นก่อน เป็นประจักษ์พยานของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ หมายรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
ได้สร้างขึ้น และระบบนิเวศซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ไม่สามารถหาทดแทนได้ เป็นเครื่องหมายที่
สะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของผู้คนในอดีต แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่น และเอกลักษณ์ของ
พื้ น ที่ ที่ มี การสื บ ทอดมาตั้ งแต่ อดี ตจนถึงปั จจุบั น และควรค่าแก่ การสื บสานต่ อไปในอนาคต โดย
แบ่ งเป็ น มรดกวั ฒ นธรรมที่ จั บ ต้ อ งได้ และจั บ ต้ อ งไม่ ได้ ส่ ว นแหล่ ง มรดกวั ฒ นธรรม คื อ มรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ที่ เป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้อย่างแยกไม่ออก ขณะที่การอนุรักษ์ หมายถึง การดูแลรักษาเพื่อให้คงคุณค่าไว้ด้วยการป้องกัน
การสงวนรักษา การบูรณะ การปฏิสังขรณ์ หรือการประยุกต์การใช้สอย ซึ่งการอนุรักษ์มีวิธีการใน
ระดับที่แตกต่างกัน แล้วแต่สถานการณ์และปัจจัยอื่นๆ ในแต่ละกรณี อาจจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หรือหลายวิธีร่วมกัน และให้ห มายรวมถึงการอนุรักษ์เพื่อรื้อฟื้น ฟื้นฟูเพื่อให้ สามารถนากลับมาใช้
ประโยชน์ และการสืบ สานให้ยังคงมีอยู่ต่อไปด้วย สาหรับความแท้ หมายถึง ความเป็นของแท้ซึ่ง
แสดงออกอย่างเป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะเฉพาะตน เป็นปัจจัยเชิงคุณภาพที่ใช้เป็นตัวชี้วัดคุณค่า
ของมรดกวัฒนธรรม แสดงความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางวิชาการ โดยสามารถพิจารณาได้ในลักษณะ
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ความแท้ของการสร้างสรรค์ วัสดุ ฝีมือช่าง สภาพโดยรอบ และประโยชน์ใช้สอย ส่วนคาว่า บูรณภาพ
หมายถึง ความครบถ้วนแห่งองค์ประกอบทั้งหมดของมรดกวัฒนธรรมที่ผสานกลมกลืนกัน ทั้งที่เป็น
สิ่งก่อสร้าง และองค์ประกอบของสภาพโดยรอบที่มีความเกี่ยวข้องกันในฐานะที่เป็นส่ วนหนึ่งของ
มรดกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม สาหรับคาว่า ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ หมายถึง แหล่งมรดกวัฒนธรรมที่
เป็นองค์ประกอบทางภูมิสถาปั ตยกรรม ได้แก่ สวน ที่โล่ง ผืนน้า และพืชพันธุ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะในมุมมองด้านประวัติศาสตร์หรือศิลปะ มักประกอบด้วยพันธุ์ไม้มาแต่ดั้งเดิมจึงถือว่าเป็นสิ่ง
ที่ มี ชี วิ ต ซึ่ งหมายความว่ า สามารถที่ จ ะเสื่ อ มสลายและฟื้ น ฟู ขึ้ น ใหม่ ได้ รู ป ลั ก ษณ์ ข องภู มิ ทั ศ น์
ประวัติศาสตร์สะท้อนถึงความสมดุลอย่างยั่งยืนระหว่างวัฏจักรแห่งฤดูกาลกับการเจริญเติบโตและ
เสื่อมสลายของธรรมชาติ และความปรารถนาของศิลปินและช่า งฝีมือในการรักษาสภาพเดิมของภูมิ
ทัศน์ให้คงไว้ตลอดไป ทั้งนี้สามารถใช้เรียกได้ทั้งสวนขนาดเล็กและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะ
เป็นแหล่งที่มีระเบียบแบบแผนหรือเป็นสภาพภูมิทัศน์แบบธรรมชาติ ตลอดจนผลงานการออกแบบ
พื้น ที่เปิ ดโล่ งในลั กษณะอื่น ๆ ด้วย ขณะที่คาว่า ภูมิทัศน์วั ฒ นธรรม หมายถึง สภาพภูมิประเทศที่
มนุษย์สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ แสดงความสัมพันธ์ของ
มนุษย์กับธรรมชาติ สะท้อนให้เห็นถึงการดารงชีวิต คติความเชื่อ หรือความศรัทธาในศาสนา จนเกิด
ความเป็ น เอกลั กษณ์ ที่ ข้ามกาลเวลา ส่ วนมรดกสิ่ งก่ อสร้างพื้ นถิ่น หมายถึง สิ่ งก่อสร้างที่ มีผ ลสื บ
เนื่องมาจากความเชื่อและประโยชน์ใช้สอยที่มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นหรือภูมิภาค แฝงไปด้วย
ความงามที่แสดงออกทางวัฒ นธรรมอันหลากหลายของชุมชน ซึ่งสัมพันธ์กับอาณาบริเวณที่ตั้งตาม
ลักษณะของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม ตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศที่แตกต่างกัน มีการก่อสร้างที่
ได้ รั บ การถ่ า ยทอดกั น มา มี ก ารประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบการก่ อ สร้ า งและงานฝี มื อ แบบดั้ ง เดิ มอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม หมายถึง กระบวนการคุ้มครองและการจัดการ
องค์ประกอบที่หลากหลายของมรดกวัฒนธรรมให้ดารงคุณค่าไว้ เพื่อสร้างความเข้าใจและทาให้เกิด
ความตระหนักในความสาคัญทางวัฒนธรรมโดยคานึงถึงความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการณ์ของ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป (สมาคมอิโคโมสไทย, 2554)
ขณะที่ ห มวดคุ ณ ค่ าและการประเมิ น คุ ณ ค่ า ของมรดกวั ฒ นธรรมเน้ น ว่ า มรดก
วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ดังนั้นการประเมินคุณค่าจึงเป็นขั้นตอนทีม่ ีความสาคัญโดยพิจารณาคุณค่า
โดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น ด้านสุนทรียภาพ ด้านโบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์ ด้านวิชาการ หรือด้าน
สังคม โดยมรดกวัฒนธรรมทุกชนิดต้องได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย และการบริหารจัดการมรดก
วัฒนธรรมมุ่งเน้นการจัดทาแผนแม่บท และการวิจัยที่อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงเน้น
เรื่องความสาคัญของการสื่อความหมายเพื่อสร้างความเข้าใจตามหลักฐาน และการวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล สาหรับแนวทางโดยทั่วไปสอดคล้องกับ ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน
พ.ศ. 2528
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จากการศึกษาข้อมูลกฎบัตรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานทั้ง 5 ฉบับ ผู้วิจัยเห็นว่า
เป็นสาระสาคัญในการดูแลรักษาโบราณสถานในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ขณะเดียวกันก็มี
ความสอดคล้องกับการเป็นหลักในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ต้องใส่ใจดูแลเป็น
พิเศษ พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ และความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้โบราณสถานที่มีใน
ประเทศได้รับการดูแล บูรณะ อนุรักษ์ และพัฒนา นาไปสู่การรักษาคุณค่าในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่
สาคัญ และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน
2.2.4 แนวทางการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2.2.4.1 แนวทางการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม
แนวทางการจั ด การทรั พ ยากรวัฒ นธรรม (Cultural Resource Management:
CRM) หรื อ ในบางครั้ ง นิ ย มเรี ย กว่ า แนวทางการจั ด การมรดกวั ฒ นธรรม (Cultural Heritage
Management: CHM) เป็ นกิจกรรมการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การสงวนรักษาและการฟื้นฟู การ
ดูแลทานุบารุงรักษา และพัฒนาทรัพยากรวัฒนธรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาด้านกายภาพต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางลบ
หรือเกิดความเสียหายต่อแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน และทรัพยากรวัฒนธรรมประเภทอื่น โดย
U.S. Department of Energy (DOE) (1995) มีข้อกาหนดว่า การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมใดๆ ที่
อยู่ในสถานการณ์หรือพื้นที่ของโครงการพัฒนาใดๆ ที่มีกฎหมายและข้อบัญญัติของรัฐกาหนด ต้อง
ดาเนินการเพื่อสงวนรักษาและอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น ไม่ว่าจะให้อยู่ในที่เดิม หรือ ด้วย
วิธีการทางวิชาการที่เหมาะสมอื่นใดที่จะทาให้ทรัพยากรวัฒ นธรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
วัฒนธรรมนั้นคงอยู่ต่อไปได้ ขณะที่ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมให้ความสาคัญกับคนที่เป็น
เจ้ าของวัฒ นธรรมในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในฐานะผู้ จัด การทรัพ ยากรวัฒ นธรรมร่ว มกับ นั ก วิ ชาการ
ผู้ เชี่ย วชาญ และเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ซึ่ง สายัน ต์ ไพรชาญจิตร์ (2548) กล่ าวถึงแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรวัฒนธรรมว่า เป็นกระบวนการหรือชุดของการกระทา หรือกิจกรรมที่ดาเนินการเกี่ยวเนื่อง
กับโบราณสถาน โบราณคดี โบราณวัตถุ และศิลปวั ตถุ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนองการพัฒนาใน
มิติต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมชุมชน โดยประกอบด้วยสิ่งสาคัญดังนี้ (สา
ยันต์ ไพรชาญจิตร์, 2548)
1) การศึกษาวิจัยหรือการสร้างความรู้ (Resource Research) เพื่อให้เกิด
ความรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั้งเชิงกายภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
ประวัติศาสตร์ และประโยชน์ใช้สอยในอดีต กิจกรรมการสร้างความรู้จึงเป็นสิ่งสาคัญ ซึ่งท้องถิ่นอาจ
ดาเนินการร่วมกับนักวิชาการ สถาบันการศึกษา องค์กรที่ชานาญด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ หรือ
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สาขาที่เกี่ยวข้องโดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม หรือใช้แผนวิจัยที่มุ่งเน้น
ทุกคนในองค์กร และประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ดาเนินการวิจัยเอง
2) การประเมินคุณค่าและศักยภาพของทรัพยากรวัฒ นธรรม (Resource
Valuing and Appraisal) ซึ่งทาให้ ท ราบว่าทรัพยากรวัฒ นธรรมชนิดต่างๆ มีคุณ ค่าในด้านใดบ้าง
และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการตัดสินใจดาเนินการใดๆ หรือไม่ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลทรัพยากร
วัฒนธรรมในท้องถิ่น โดยการประเมินคุณค่าสามารถทาพร้อมกับการประเมินศักยภาพด้วยเทคนิคการ
ท าแผนที่ โ บราณคดี ท้ อ งถิ่ น (Local-based Archaeological Mapping) หรื อ แผนที่ วั ฒ นธรรม
ท้องถิ่น (Local-based Cultural Mapping) ที่จัดทาโดยการร่วมมือกันของคนในท้องถิ่น
3) การจั ด การความรู้ เรื่ อ งทรั พ ยากร (Resource-based Knowledge
Management) โดยการสร้ า ง จั ด ระบบ จั ด แสดงโบราณวั ต ถุ ข้ อ มู ล ประสบการณ์ ในรู ป แบบ
พิพิธภัณฑสถาน หลุมขุดในแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งประวัติศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนใน
ท้องถิ่น คนต่างถิ่น และสาธารณชน รวมถึงการจัดให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจให้บุคคลกลุ่มต่างๆ เชื่อมโยงกับการจัดการเชิงธุรกิจชุมชนด้วย
4) การบริรักษ์ (Conservation within Use) หมายถึง การคงไว้ซึ่งสภาพ
ทางกายภาพและคุณค่าของทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาตามความเหมาะสมในแต่
ละสภาพแวดล้อมของทรัพยากรวัฒนธรรมแต่ละประเภท และแต่ละแห่ง
5) การสร้ า งเครื อ ข่ า ยขยายความ ร่ ว มมื อ (Networking) เนื่ อ งจาก
ทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นสมบัติของส่วนรวม จึงจาเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากสถาบัน ชุมชน
องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยสร้างเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
6) ก ารฟื้ น ฟู ผ ลิ ต ซ้ า แล ะส ร้ า งให ม่ (Resource Rehabilitation /
Revitalization) เป็ น การสร้างความหมาย คุณ ค่า และกาหนดบทบาทหน้าที่ใหม่ให้ กับทรัพยากร
วัฒนธรรมที่มีอยู่ โดยอาจจะไม่ได้ทาหน้าที่ดั้งเดิมอย่างที่เคยเป็นในอดีต แต่นามาปรับปรุง และพัฒนา
เพื่อใช้ประโยชน์ในบทบาทใหม่ในฐานะแหล่งเรียนรู้สาหรับการศึกษาในทุกรูปแบบ
7) การใช้ ก ฎเกณฑ์ ข้ อ ปฏิ บั ติ ข้ อ บั ญ ญั ติ ใ นการควบคุ ม และป้ อ งกั น
(Regulation Control) ในบางกรณี ต้ อ งปกป้ อ งคุ้ ม ครองหรื อ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ ในการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับจารีตและวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น
8) การด าเนิ น กิ จ กรรมธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม
(Resource-based Community Business) โดยการจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมอาจจาเป็นต้องมี
กิจกรรมทางธุรกิจเพื่อสามารถสร้างรายได้ซึ่งช่วยในการจัดการดังกล่าว
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2.2.4.2 แนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน
การจั ด การทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ยวประเภทโบราณสถานอาศั ย แนวทางในการ
จัดการโดยภาพรวมเพื่อให้โบราณสถานเหล่านั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการรองรับ
นักท่องเที่ย ว พร้อมทั้งรักษาโบราณสถานในฐานะมรดกวัฒ นธรรมให้ คงอยู่อย่างเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) การจั ด การให้ เป็ น แหล่ งเรีย นรู้ นั กท่ อ งเที่ ย วที่ ส นใจแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
ประเภทโบราณสถานมักมีความคาดหวังที่จะได้รับความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่นักท่องเที่ยวซึ่ง
เป็ น คนท้องถิ่น จะรู้สึกภาคภูมิใจในแหล่ งท่องเที่ยวของตน ดังนั้นการเป็นแหล่ งเรียนรู้จึงเป็นสิ่ งที่
สาคัญ โดยต้องเรียบเรียงข้อมูลความรู้ ได้แก่ ข้อมูลของโบราณสถาน ความเป็นมาตามหลักฐานที่มีอยู่
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทางศิลปวัฒนธรรม โดยจัดทาออกมาในรูปของหนังสือ แผ่น
พั บ แผ่ น ป้ า ยด้ ว ยข้ อ ความที่ เข้ า ใจง่ า ย ตลอดจนแปลเป็ น ภาษาต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมกันนี้ ต้องมีการจัดศูนย์ข้อมูลในแหล่งโบราณสถานเพื่อให้ความรู้ภาพรวม
ของโบราณสถานนั้นๆ ด้วยการจัดแสดงข้อมูล เช่น ภาพถ่าย แผนผัง คาอธิบาย และหนังสือนาชม
เป็นต้น รวมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เช่น สุขา ที่นั่งพักผ่อน และที่ฝากของ เป็นต้น
นอกจากนี้จาเป็น ต้องเตรียมวิทยากรนาชมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณสถานได้อย่าง
เต็มที่ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งวิทยากรที่นาชมต้องสื่อความหมาย
กับนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
อย่างดีเยี่ยม และมีความรู้ทางวิชาการทั่วไป ตลอดจนมีจิตวิทยาในการเล่าเรื่องราวแก่นักท่องเที่ยว
และมีมนุษยสัมพัน ธ์ที่ดี เพื่อให้ นักท่องเที่ยวได้สาระข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สนุกสนานเพลิ ดเพลิ น
พร้ อ มทั้ ง มี แ นวคิ ด ในการร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประเภทนี้ ด้ ว ย
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545; อดิศร ศักดิ์สูง, 2554)
2) การจั ดการด้านภูมิทัศน์ ควรปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามลักษณะเดิมเพื่อ
รักษาความเป็ น ดั้งเดิมเอาไว้ ขณะที่ ควรมีการบริห ารจัดการเรื่องการตกแต่ง และการดูแลแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ควรปลูกไม้ในพื้นที่โบราณสถาน โดยเป็นพืชพื้นถิ่นที่ไม่สูงเกินไป
กว่ า โบราณสถาน และอยู่ ในต าแหน่ ง ที่ เหมาะสมตามร่ า งแบบแปลนส าหรั บ การจั ด ภู มิ ทั ศ น์
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545)
3) การจัดการด้านบริการพื้นฐาน โดยด้านคมนาคม ต้องจัดให้มีเส้นทาง
คมนาคมมายังแหล่งโบราณสถานได้สะดวก รวมถึงสามารถเดินทางต่อไปยังแหล่งโบราณสถานอื่นๆ
ได้ พร้อมทั้งจัดทาป้ายบอกเส้นทาง ทาเครื่องหมายสัญลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว และมีป้ายจราจรที่
ชัดเจน ส่วนด้านการอานวยความสะดวก ควรจัดให้มีที่จอดรถเพื่อรองรับรถขนส่งของนักท่องเที่ยว
อย่างเพียงพอ ซึ่งควรอยู่นอกขอบเขตโบราณสถานเพื่อไม่ให้โบราณสถานได้รับผลกระทบ นอกจากนี้
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ควรจัดทางเท้า ห้องสุขา ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารจากวัสดุที่กลมกลืนกับโบราณสถาน
รวมถึงจัดการระบายน้าอย่างเหมาะสม จัดการเรื่องขยะมูลฝอย และวางท่อและสายใต้ดินที่เหมาะสม
ขณะที่ด้านการพักแรม ควรจัดให้มีที่พักแรมในพื้นที่ที่เหมาะสมไม่ขัดต่อระเบียบและวัฒนธรรมของ
ชุมชน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545; อดิศร ศักดิ์สูง, 2554)
4) การจั ด การด้ า นความปลอดภั ย โดยค านึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของ
นั กท่องเที่ ย ว เช่น การท าป้ ายเตือนจุดอันตราย ได้แก่ ทางต่างระดับ บัน ไดสู งชัน และถนนหรือ
ทางเดินลื่น เป็นต้น ในตาแหน่งที่สามารถมองเห็นได้ง่าย จัดบุคลากรเดินตรวจ จัดให้มีการจาหน่าย
สิ น ค้ าอย่ างเป็ น ธรรม จั ด บริ ก ารติ ด ตามของหาย ขณะเดี ย วกัน ต้ อ งค านึ งถึ งความปลอดภั ย ของ
โบราณสถาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรของชาติและมนุษยชาติที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของจึง
ต้องมีการควบคุมการใช้งานด้วยการจากัดจานวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม การควบคุมนักท่องเที่ยวที่
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น ปีนป่ายโบราณสถาน ขีดเขียน สกัด กะเทาะ ลบ ต่อเติม การขโมย หรือ
การถ่ายภาพในพื้นที่ห้ามถ่ายอันเป็นการทาลาย และสร้างความเสียหายให้กับโบราณสถาน ทาให้
โบราณสถานเสื่อมคุณค่า จึงต้องมีมาตรการในการป้องกันความเสียหายจากนัก ท่องเที่ยวประเภท
ดังกล่าว นอกจากนี้ยังต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมโดยการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ ป้องกันการ
สั่นสะเทือน ป้องกันมลภาวะทางเสียง และป้องกันมลภาวะทางสิ่งปฏิกูลเพื่อรักษาสภาพของแหล่ง
โบราณสถาน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545)
5) การจัดการให้ชุมชนมีส่วนร่วม ชุมชนที่โบราณสถานตั้งอยู่เป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบทั้ งทางบวกและทางลบ จึ งควรมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง
ผลกระทบทางบวกที่ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ได้แก่ โอกาสในการทาการค้า เช่น
ขายสินค้าที่ระลึก สินค้าพื้น เมือง และอาหารพื้นเมือง เป็นต้น โอกาสในการรับรองนักท่องเที่ยวใน
ลั ก ษณะรู ป แบบที่ พั กต่ างๆ และโอกาสในการได้ รับ สิ่ งอ านวยความสะดวกจากการพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะเส้นทางคมนาคม ขณะที่ผลกระทบทางลบ ได้แก่ ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่
เกิดจากความแตกต่างของวัฒนธรรมของชุ มชนกับนักท่องเที่ยว ความแออัดและมลภาวะ การรุกล้า
ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยในทรัพย์สิน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545)
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แนวทางการจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงมุมมองใหม่โดยเห็นว่ามรดกวัฒนธรรม หรือ ทรัพยากร
วัฒนธรรม เป็นทรัพยากรสาหรับพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีการจัดการในรูปแบบของอุทยาน
โบราณคดี (Archaeological Park) และอุทยานประวัติศาสตร์ (Historical Park) ซึ่งก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดและแนวปฏิบัติในการจัดการจนเกิ ดความกังวลในหมู่นักวิชาการด้านการอนุรักษ์
ว่าเป็ น การมุ่งพัฒ นาด้านกายภาพโดยเฉพาะแหล่งโบราณสถาน และพื้นที่โดยรอบมากเกินไปจน
ละเลยความสาคัญ ของคุณ ค่าทางวิช าการ และคุณ ค่าทางวัฒ นธรรม ขณะที่บางแห่ งมีการคิดค้น
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ประเพณีประดิษฐ์โดยอ้างว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ดั้งเดิม หรือคิ ดค้นรูปแบบงานรื่นเริง และกิจกรรม
เพื่อการบันเทิง โดยใช้โบราณสถานเป็นสถานที่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชม ทาให้เกิดการ
วิพากษ์วิจารณ์ของนักอนุรักษ์ว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒ นธรรม ขาดความ
เคารพในคุณค่าและความสาคัญของโบราณสถานในฐานะเป็นตัวแทนของอดีต และอาจส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนและทามาหากินในพื้นที่เมืองเก่าและแหล่งมรดกวัฒนธรรมต่างๆ มาเป็น
เวลานานซึ่งต้องโยกย้ายที่ทากินเพื่อเสียสละให้รัฐบาลและกรมศิลปากรพัฒนาโบราณสถานและพื้นที่
เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ าชม (สายันต์ ไพรชาญจิตร์ , 2550) ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ศึกษาแนวทางการจั ดการทรัพ ยากรวัฒ นธรรม และแนวทางการจัดการทรัพ ยากรการท่ องเที่ ยว
ประเภทโบราณสถานเพื่อนาเสนอแนวคิดในการนาแนวทางทั้งสองมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมใน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นมรดกวัฒ นธรรมที่ทรงคุณค่า และเป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ โดยอาศัยการสร้างความเข้าใจและความ
ร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการจัดการในด้านต่างๆ พร้อมทั้งใช้การสื่อความหมายเพื่อสื่อสารให้ผู้มี
ส่ว นเกี่ย วข้อง ตลอดจนนั กท่องเที่ ยวได้เข้าใจในการจัดการ และการอนุ รักษ์ แหล่ งท่องเที่ ยวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2.3.1 ความหมายของการสื่อสารและการสื่อความหมาย
การสื่ อสาร มาจากคาภาษาอังกฤษว่า Communication ซึ่งมีความหมายในวงกว้าง เช่น
การติดต่อสื่อสาร การสื่อข้อความ การสื่อสารเพื่อทาความเข้าใจ และการสื่อภาษา เป็นต้น ซึ่งคาว่า
Communication มาจากรากศัพท์ภาษาละตินว่า Communis แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Common
ขณะที่ภาษาไทยแปลว่า ร่วมกัน (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532) โดยมีผู้ให้ความหมายหลากหลาย คือ
Weaver (1949) กล่าวว่า การสื่อสารไม่เพียงแต่จะสื่อความหมายกันด้วยการเขียนและการพูดเท่านั้น
แต่ยังมีความหมายรวมถึงดนตรี ศิลปะ การวาดภาพ การแสดง ระบา บัลเล่ ต์ และพฤติกรรมต่างๆ
ของมนุ ษ ย์ ส าหรั บ Shannon (1949) ให้ ค วามหมายว่ า การสื่ อ สารเป็ น การใช้ ภ าษา รวมถึ ง
กระบวนการทุกอย่างที่ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลหนึ่งมีผลกระทบต่ออีกบุคคลหนึ่ ง เพื่อสร้างความ
เข้าใจในข้อมูลและสัญลักษณ์ต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วน
ขณะที่ ณั ฏ ฐ์ ชุดา วิจิ ตรจามรี (2554) กล่าวว่า การสื่ อสาร คือ พฤติกรรมใดๆ เช่น การส่ งข้อมูล
ความคิด อารมณ์ ความชานาญ หรือการใช้สัญลักษณ์ของแต่ละบุคคลที่ก่อให้เกิดความหมาย เพื่อ
ถ่ายทอดความคิดจากแหล่งหนึ่งไปสู่ผู้รับ และเกิดเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทางสังคม สอดคล้องกับ
Emery et al. (1960 อ้างถึงใน เสาวนีย์ สิกขาบัณฑิต , 2530: 2) ที่ให้ความหมายว่า การสื่อสารเป็น
ศิลปะของการถ่ายทอดข่าวสาร ความคิดและทัศนคติจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ส่วนพิชญาพร ประ
ครองใจ (2558) กล่ าวว่า การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ มีลักษณะเป็น
นามธรรมที่ส ามารถขับ เคลื่ อนให้ ได้ม าซึ่งทุก สิ่ งที่เป็ นรูปธรรม เนื่องจากมนุษ ย์ใช้การสื่ อสารเป็ น
เครื่องมือสื่อความหมายในการสร้างความรู้และความเข้าใจ ซึ่ง Ruesch et al. (2017) ได้อธิบาย
เพิ่มเติมว่า การสื่อสารไม่ได้หมายถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูดหรือภาษาเขียนที่ชัดแจ้ง และ
แสดงเจตนารมณ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการทั้งหลายที่คนมีอิทธิพลต่อกันด้วย
สาหรับการสื่อความหมาย มาจากคาภาษาอังกฤษว่า Interpretation โดยจากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า มีผู้ให้คาจากัดความคาว่า การสื่อความหมาย ในบริบทของการท่องเที่ยว ได้แก่
Tilden (2009) ให้ความหมายว่า การสื่อความหมาย เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ที่มีจุดประสงค์ เพื่อ
เปิดเผยความหมายของสิ่งหนึ่ง และความสัมพันธ์ของสิ่งนั้นที่มีต่อสภาพแวดล้อมโดยมีสื่อประกอบ
เช่น วัตถุของจริง รูปภาพ หรือการสัมผัสด้วยตนเอง โดยให้ ผู้มาเยือนได้รับจากประสบการณ์ ตรง
แทนที่ จ ะอธิ บ ายให้ ท ราบเฉพาะข้ อ มู ล เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ขณะที่ Ham (2016) กล่ า วว่ า การสื่ อ
ความหมาย คือ การสื่อสารที่ง่ายที่สุดเมื่อเทียบกับการสื่อสารชนิดอื่น เช่น การยกตัวอย่าง การสอน
การโฆษณา หรือการหาเสียงทางการเมือง ซึ่งการสื่อความหมายมีความหมายรวมถึงการสร้างความ
เข้าใจให้แก่ผู้เยี่ยมชมตามพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ แหล่งประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
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และสวนพฤกษศาสตร์ สาหรับ National Association for Interpretation (NAI) (2018) กล่าวว่า
การสื่อความหมาย คือ พันธกิจของการสื่อสารในการแปลงอารมณ์ความรู้สึกและการเชื่อมต่อทาง
ปัญญาระหว่างความสนใจของผู้ฟังหรือผู้เยี่ยมชมกับความหมายโดยธรรมชาติที่ซ่อนอยู่ในข้อมูล หรือ
แหล่งท่องเที่ยวนั้น ขณะที่กรมการท่องเที่ยว (2558) กล่าวว่า การสื่อความหมายในบริบทของการ
ท่องเที่ยว เป็ นศิลปะการสื่อสารนาเสนอเรื่องราวที่กระตุ้นความสนใจ ช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความ
เข้ า ใจ ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และความส าคั ญ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร์ และ
ศิล ปวัฒ นธรรม มีส่ วนส าคัญ ในการเพิ่มมูล ค่าในสินค้าและบริการ สามารถสร้างความสนุกสนาน
ความเพลิดเพลิน และความประทับใจต่อผู้มาเยือน ทาให้นักท่องเที่ยวเกิดความซาบซึ้งใจในเรื่องราวที่
น าเสนอ ตลอดจนสร้ างทั ศ นคติ ที่ ดี ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ ย วให้ ยั่ งยื น
เช่นเดียวกับ Van Dijk and Weiler (2009) ที่กล่าวว่า การสื่อความหมาย หมายถึง รูปแบบในการ
สื่อสารกับนักท่องเที่ยวผ่านป้ายสื่อความหมาย งานนิทรรศการ ใบปลิว การพูดคุย และการแสดง ซึ่ง
ออกแบบมาเพื่ อ สร้ างความเข้ า ใจ ความชื่ น ชม และความรู้ สึ ก เป็ น อั น หนึ่ งอั น เดี ย วกั น กั บ แหล่ ง
ท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม รวมถึงมีศักยภาพในการสร้างประสบการณ์ให้ กับนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวเกิดความหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม พร้อมกับลดผลกระทบทางลบอันเกิด
จากนักท่องเที่ยว สร้างทัศนคติที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยว และนามาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยว (Huang
& Weiler, 2010; Moscardo, 1998; Powell & Ham, 2008; Weiler & Kim, 2011) ขณะที่ C. M.
Hall and McArthur (1993) กล่ า วว่ า การสื่ อ ความหมายเชื่ อ มโยงปรั ช ญาการจั ด การมรดก
วัฒนธรรม ซึ่งการสื่อความหมายเป็นรูปแบบของการศึกษาที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกวัฒนธรรม รวมถึงช่วยในการสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมด้วย
สอดคล้ อ งกั บ Touloupa (2010) ที่ ก ล่ า วถึ งการสื่ อ ความหมายทางมรดกวั ฒ นธรรมว่ า การสื่ อ
ความหมายเป็น ส่วนหนึ่ งในการจัดการมรดกวัฒ นธรรม และเป็นแนวคิดพื้นฐานของการจัดแหล่ ง
ท่องเที่ยวเหล่านั้นเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกับ ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2554) กล่าวว่า การสื่อความหมาย
ในแง่ทรัพยากรวัฒ นธรรมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการทรัพยากรวัฒ นธรรมที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ขณะที่ อิโคโมสไทย (2550) ได้ให้คาจากัดความว่า การสื่อความหมาย หมายถึง กิจกรรมทุกอย่างที่มี
เจตนาเพื่อส่งเสริมการรับรู้ของสาธารณชนและเสริมสร้างความเข้าใจต่อแหล่งมรดกวัฒนธรรม ทั้งนี้
รวมถึงสิ่ งพิมพ์ทางวิช าการและทั่ว ไป การบรรยายสาธารณะ อุปกรณ์ ที่ติดตั้งในแหล่ ง โปรแกรม
การศึกษาทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กิจกรรมชุ มชน การศึกษาค้นคว้า การฝึกอบรม
และการประเมิ น กระบวนการสื่ อ ความหมายนั้ น ๆ สั ม พั น ธ์ กั บ Association for Heritage
Interpretation (AHI) (2006 อ้ า ง ถึ ง ใน Harrion and Rowehl, 2016) ที่ ก ล่ า ว ว่ า ก า ร สื่ อ
ความหมายเป็นสิ่งเสริมสร้างชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมในอารมณ์ความรู้สึก การเก็บเกี่ยวประสบการณ์
และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับผู้คน สถานที่ เหตุการณ์ และวัตถุต่างๆ จากอดีตและปัจจุบัน
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จากความหมายของการสื่ อ ความหมายในบริบ ทของการท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะในแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรมข้างต้นสอดคล้องกับหัวข้อการวิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒ นาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของผู้วิจัย จึงขอให้คาจากัดความว่า
การสื่อความหมาย เป็นศิลปะหรือเทคนิคในการสื่อสารระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์กับ
นักท่องเที่ยวโดยผ่านเครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ หรือสื่ อบุคคล เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน ให้
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับแหล่ งท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างการรับ รู้
ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่ าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ อันนามาสู่ความรู้สึกหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ใน
ฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
2.3.2 องค์ประกอบของการสื่อความหมาย
องค์ประกอบของการสื่อความหมายโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งสาร
หรือผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อความหมาย ผู้รับสาร และปฏิกิริยาโต้ตอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.3.2.1 แหล่งสาร หรือ ผู้ส่งสาร (Source or Sender) โดย Berlo (1960) อธิบาย
ไว้ว่า ผู้ส่งสารจะต้องมีคุณลักษณะอย่างน้อย 5 ประการ จึงจะช่วยให้การสื่อความหมายมีประสิทธิผล
ได้แก่
1) ทั ก ษะในการสื่ อ ความหมาย (Communication Skills) คื อ การมี
ความสามารถในการพูด การเขียน การอ่าน การฟัง และการหาเหตุผล โดยการเขียนนั้นเป็นทักษะใน
การเข้ารหั ส (Encoding Skills) การอ่านและการฟังเป็นทักษะในการถอดรหัส (Decoding Skills)
และการหาเหตุผลเป็นทักษะการเข้ารหัสและถอดรหัส นอกจากนี้ผู้ส่งสารจะต้องเป็นผู้มีความชานาญ
ในการใช้สื่อหรือวิธีการต่างๆ ในการสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี จึงจะมีส่วนทาให้การสื่อความหมาย
นั้นบรรลุผลตามต้องการ
2) ทัศนคติ (Attitude) เป็นเครื่องกาหนดรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคล
โดยผู้ส่งสารที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง (Attitude toward Self) คือ เป็นคนที่มีความ
มั่น ใจในตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องที่จะสื่ อความหมาย และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ รับสาร (Attitude
toward Receiver)
3) ระดับความรู้ (Knowledge) เป็นเรื่องความรู้ความสามารถของผู้ส่งสาร
ในเนื้ อหาเรื่ องราว (Content) ที่ จ ะสื่ อความหมาย หากมี ความรู้ดี ในเรื่องที่ ติดต่ อสื่ อสาร การสื่ อ
ความหมายย่อมประสบผลสาเร็จได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
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4) ระบบสังคม (Social System) มีส่วนในการสร้างแบบ (Form) โดยผู้ส่ง
สารแต่ละคนอยู่ในระบบสังคมซึ่งแวดล้อมด้วยความแตกต่าง ทาให้มีแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
บทบาทในสังคมล้วนต่างกัน และมีพฤติกรรมแตกต่างกันในแต่ละสังคม ดังนั้นผู้ส่งสารจึงต้องพิจารณา
และสร้างความเข้าใจในความแตกต่างดังกล่าวเพื่อสามารถสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม
5) วัฒ นธรรม (Culture) มีพื้นฐานจากความแตกต่างของความเชื่อ และ
การดาเนินชีวิตในแต่ละกลุ่มสังคม ผู้ส่งสารจึงจาเป็นต้องศึกษา และทาความเข้าใจวัฒนธรรมของผู้รับ
สารเพื่อความสะดวกในการสื่อความหมาย
2.3.2.2 สาร (Message) คือ ข่าวสารในกระบวนการสื่อความหมาย เป็นสิ่งที่ผู้ส่ง
สารต้องการส่งออกไปยังผู้รับสารในรูปของสัญลักษณ์ สัญญาณ หรือกิริยาท่าทางอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายๆ อย่างรวมกัน ซึ่งสารอาจจะอยู่ในรูปของการใช้คา เช่น คาพูด และข้อเขียน เป็นต้น หรือ
อาจอยู่ในรูปของสารที่ไม่ใช้คา เช่น การใช้กิริยาท่าทาง สีหน้า และสายตา เป็นต้น โดยมีองค์ประกอบ
3 ประการ คือ
1) รหั ส ของสาร (Message Code) คื อ ภาษา สั ญ ลั กษณ์ สั ญ ญาณหรือ
ข่าวสารที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกแทนความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ โดยรหัสของสารจะถูกแปล
ออกมาเป็ น สารที่ เป็ น ภาษาพู ด ภาษาเขี ย น หรื อ ท่ า ทางเพื่ อ สะดวกในการส่ ง การรั บ และการ
ตีความหมาย (กิตติมา สุรสนธิ, 2541)
2) เนื้อหาของสาร (Message Content) คือ สาระเนื้อหา เรื่องราวต่างๆ ที่
จะส่งให้ผู้รับทั้งเนื้อหาโดยทั่วไป เนื้อหาเฉพาะ เนื้อหาเชิงวิชาการ และเนื้อหาที่ไม่ใช่วิชาการ เป็นต้น
(กิตติมา สุรสนธิ, 2541) ขณะที่การแบ่งประเภทเนื้อหาของสารอย่างเป็นทางการ สามารถแบ่งได้เป็น
3 ประเภท คือ สารประเภทข้อเท็จจริงซึ่งสามารถพิสูจน์หรือตรวจสอบว่าเป็นจริงได้ สารประเภท
ข้อคิดเห็น ซึ่งเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในใจจากการประเมินของผู้ส่ งสาร อาจเป็นความรู้สึ ก
แนวคิ ด ความเชื่อที่ บุ ค คลมีต่อตนเอง ต่อคนอื่น ต่ อวัต ถุอื่น หรือต่อเหตุการณ์ ใดก็ต าม และสาร
ประเภทความรู้สึกซึ่งเกิดจากจินตนาการเพ้อฝันจากอารมณ์ศิลปิน เช่น โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน นว
นิยาย และเรื่องสั้น เป็นต้น (พิชญาพร ประครองใจ, 2558)
3) การจัดการ (Message Treatment) คือ การจัดการกับเนื้อหาที่จะใช้ใน
กระบวนการสื่อความหมาย เช่น การรวบรวม การเรียบเรียง และการจัดลาดับเนื้อหา เพื่อให้สะดวก
ต่อการสื่อความหมาย โดยคานึงถึงอีก 2 องค์ประกอบควบคู่กัน คือ ส่วนประกอบ (Element) และ
โครงสร้าง (Structure) เนื่ องจากการจัดการนั้นหากกระทาไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามขั้นตอนจะ
ก่อให้เกิดความสับสน ขณะที่การมีส่วนประกอบและโครงสร้างไม่ดี หรือไม่มีระเบียบจะส่งผลให้การ
สื่อความหมายไม่บรรลุผลสาเร็จ
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2.3.2.3 ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) คือ ตัวกลางที่ช่วยในการนาส่งสาร
จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยทั่วไปมี 2 ประเภท คือ
1) ช่องทางประสาทสัมผัส (Sensory) ได้แก่ การมองเห็น การได้ยินเสียง
กายสัมผัส ชิวหาสัมผัส และนาสิกสัมผัส
2) การใช้ตัวกลางที่มนุษย์จัดสร้างขึ้น โดยตัวสื่อมีบทบาทสาคัญในการเป็น
ตัวกลางในการนาส่งสารไปยังผู้รับสาร สามารถแบ่งสื่อได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
(1) สื่อสามัญ หรือสื่อธรรมชาติ เช่น บรรยากาศรอบตัวมนุษย์ซึ่ง
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น อากาศ แสง และเสียง เป็นต้น
(2) สื่อบุคคล หรือสื่ อมนุษย์ เช่น ผู้สื่อข่าว นักเล่านิทาน คนนา
สาร มัคคุเทศก์ ผู้ดาเนินรายการ และนักสื่อสารองค์กร เป็นต้น
(3) สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เช่ น หนั ง สื อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ แผ่ น พั บ วารสาร
นิตยสาร และใบปลิว เป็นต้น
(4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และ
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น
(5) สื่อระคน หรือสื่อผสม เช่น ป้ายโฆษณา วัตถุจารึก สื่อพื้นบ้าน
ต่างๆ ประเพณี และการละเล่น เป็นต้น
สาหรับการใช้ช่องทางการสื่อความหมายทั้งสองช่องทาง ผู้ส่งสารจาเป็นต้องคานึงถึง
ความสามารถในการใช้ ความคุ้นเคยหรือความเชื่อถือของผู้รับสาร รวมถึงการประเมินศักยภาพของ
ช่องทางต่างๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายได้ดีที่สุด เพื่อสามารถส่งสาร และ
สื่อความหมายไปให้ผู้รับสารได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม
2.3.2.4 ผู้รับสาร (Receiver) เป็นปัจจัยสาคัญในการสื่อความหมาย เนื่องจากการ
สื่ อความหมายจะได้ผ ลมากน้ อ ยเพี ยงใดขึ้น อยู่ กับ ผู้ รับ สาร ซึ่ งต้ องมี ทั กษะในการสื่ อ ความหมาย
โดยเฉพาะทักษะการฟัง มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อผู้สื่อความหมาย และมีทัศนคติที่ดีต่อ
เรื่องที่สื่อความหมาย วัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายจะสาเร็จได้อยู่ที่การยอมรับสาร ความตั้งใจ
และความเข้าใจของผู้รับสาร นอกจากนี้ผู้รับสารยังมีบทบาทสาคัญในการแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบเพื่อ
ส่งผลให้ผู้ส่งสารรับทราบด้วย
2.3.2.5 ปฏิกิริยาโต้ตอบ (Feedback) คือ กระบวนการสื่อสารย้อนกลับ เมื่อมีการ
สื่อความหมายอาจมีปฏิกิริยาโต้ตอบหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้รับสารในการตอบสนอง
สาร หรือตอบสนองเจตนาของผู้ส่งสาร ปฏิกิริยาโต้ตอบนี้เป็นองค์ประกอบสาคัญที่ช่วยให้ผู้ส่งสาร
ทราบว่า การสื่อความหมายของตนสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ หากผู้รับสารมีปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งตอบสนองตรง
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ตามเจตนาที่ผู้ส่ งสารต้องการ การสื่ อความหมายนั้นก็จะสัมฤทธิ์ผล แต่ห ากไม่ตรงตามที่ผู้ ส่ งสาร
ต้องการ การสื่อความหมายนั้นก็จะไม่สัมฤทธิ์ผล (กิตติชัย พินโน และคณะ, 2554)
แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
(Source or Sender)

สาร
(Message)

ช่องทางการสื่อ
ความหมาย (Channel)

ผู้รับสาร
(Receiver)

ปฏิกิริยาโต้ตอบ
(Feedback)
ภาพที่ 2.1 องค์ประกอบของการสื่อความหมาย
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก กิตติชัย พินโน และคณะ, 2554.
จากการทบทวนวรรณกรรมในเรื่ององค์ประกอบของการสื่อความหมาย ผู้วิจัยสามารถสรุปได้
ดัง ภาพที่ 2.1 ที่ ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึงองค์ ป ระกอบทั้ ง 5 องค์ป ระกอบอัน เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการสื่ อ
ความหมาย ได้แก่ แหล่งสารหรือผู้ ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่ อความหมาย และผู้ รับสาร โดยทุก
องค์ประกอบจะต้องมีความสัมพันธ์กันเพื่อให้ผู้ส่งสาร คือ ผู้สื่อความหมายหรือตัวแหล่งท่องเที่ยว
สามารถส่งสาร คือ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวผ่านช่องทางการสื่อความหมายต่างๆ ทั้งที่
เป็นบุคคลและไม่ใช่บุคคล ไปยังผู้รับสาร คือ นักท่องเที่ยวให้เกิดความเข้าใจเรื่องราว ข้อปฏิบัติ และ
มีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันก็เกิดความ
เพลิดเพลินในการเดินทางท่องเที่ยว และเกิดความรู้สึกหวงแหน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสาคัญใน
การอนุ รักษ์แหล่งท่องเที่ย วทางประวัติศาสตร์อั นนาไปสู่ ความสาเร็จในการสื่ อความหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.3.3 ทิศทางของการสื่อความหมาย
การสื่อความหมายมีทิศทาง 2 ลักษณะ คือ การสื่อความหมายที่มีลักษณะเป็นการสื่อสาร
ทิ ศ ทางเดี ย ว (One Way Communication) และการสื่ อ ความหมายที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การสื่ อ สาร
สองทิ ศ ทาง (Two Way Communication) ทั้ ง นี้ ทิ ศ ทางดั ง กล่ า วขึ้ น อยู่ กั บ การเกิ ด หรื อ ไม่
เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบจากผู้รับสาร (กิตติชัย พินโน และคณะ, 2554) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.3.3.1 การสื่อสารทิศทางเดียว (One Way Communication) เป็นลักษณะการ
สื่อความหมายจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยใช้สื่อใดสื่ อหนึ่งหรือหลายสื่อประกอบกัน เมื่อส่งสารไป
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แล้ว ผู้รับจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนอง ไม่มีผลสะท้อนใดๆ หรือต้องใช้เวลานานมากกว่าจะมีปฏิกิริยา
โต้ตอบไปยั งผู้ส่ งสาร การสื่ อความหมายลั กษณะนี้ ผู้ ส่งสารจะไม่ส ามารถทราบได้ทันทีว่าการสื่ อ
ความหมายของตนสัมฤทธิ์ผลหรือไม่
2.3.3.2 การสื่อสารสองทิศทาง (Two Way Communication) เป็นลักษณะการสื่อ
ความหมายที่มีกระบวนการเช่นเดียวกับการสื่อสารทิศทางเดียว แต่มีส่วนที่เพิ่มขึ้นมา คือ ปฏิกิริยา
โต้ตอบหรือผลสะท้อนกลับจากผู้รับสารที่ตอบกลับไปยังผู้ส่งสารอย่างรวดเร็ว หรือใช้เวลาไม่นาน ใน
การสื่อความหมายลักษณะนี้ ผู้ส่งสารจะทราบได้ทันทีว่าผู้รับสารเข้าใจสารและปฏิบัติตามที่ผู้ส่งสาร
ต้องการหรือไม่
จากการศึกษาทิศทางของการสื่อความหมาย ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การสื่อความหมายที่มี
ลั ก ษณะเป็ น การสื่ อ สารสองทิ ศ ทางมี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ งต่ อ การจั ด การการสื่ อ ความหมายที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริงในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ความเข้าใจ มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ได้ซักถามพูดคุยในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันก่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก
และซาบซึ้ งในคุ ณ ค่ า ของเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญด้วย
2.3.4 ระดับของการสื่อความหมาย
ระดับ ของการสื่ อความหมายเป็น อันหนึ่งอันเดียวกันกับ การสื่ อสารตามที่ สุรพงษ์ โสธนะ
เสถี ย ร (2549) และพรเพ็ ญ เพชรสุ ข ศิ ริ (2531) ได้ ก ล่ า วว่ า ระดั บ การสื่ อ สารสามารถบ่ ง บอก
สถานภาพของผู้ส่ งสาร และผู้รั บ สารที่จะต้องมีบทบาทที่แตกต่างกันออกไปเพื่อสามารถกาหนด
กิจกรรมการสื่อสารที่เหมาะสมได้ โดยระดับการสื่อสารแบ่งออกเป็น 4 ระดับตามรายละเอียดดังนี้
2.3.4.1 การสื่อสารภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Communication) เป็นการ
สื่อสารที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลเดียว เมื่อผู้ส่งสารคือ อวัยวะรับความรู้สึก (Senses) เริ่มทางาน
ข่าวสารจะถูกส่งไปสู่สมองเพื่อตีความ แล้วตอบโต้กลับไปยังอวัยวะรับความรู้สึกนั้นอีกครั้ง โดยการ
สื่ อสารภายในบุ คคลนี้ จ ะอยู่ ภ ายใต้อิ ทธิพ ลของระบบความเชื่อ และการหาเหตุ ผ ลประกอบการ
ตัดสินใจ ซึ่งการสื่อสารลักษณะนี้เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมการสื่อสารในระดับอื่นๆ ต่อมา
2.3.4.2 การสื่ อ สารระหว่ างบุ ค คล (Interpersonal Communication) เป็ น การ
สื่อสารในสถานการณ์ตัวต่อตัว (Face to face Situation) ผู้ส่งสารเป็นบุคคลหนึ่ง และผู้รับสารเป็น
บุคคลอีกคนหนึ่ ง ซึ่งสามารถแบ่ งได้เป็นการสื่ อสารระหว่างบุคคลที่มีสถานภาพเท่าเทียมกัน การ
สื่อสารระหว่างบุคคลกับคนที่มีสถานภาพสูงกว่า และสื่อสารระหว่างบุคคลกับคนที่มีสถานภาพต่ากว่า
โดยอาศัยปัจจัยเรื่องอายุเป็นตัวแบ่ง
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2.3.4.3 การสื่ อสารระดับกลุ่ ม (Group Communication) เป็นการติดต่อสื่ อสาร
ระหว่างคนในกลุ่ มโดยอาศัย การกล่ าวด้ว ยวาจา หรือการใช้สื่ อเข้ามาเป็ น ตัว กลางในการสื่ อสาร
ระหว่างกัน
2.3.4.4 การสื่ อ สารมวลชน (Mass Communication) เป็ น การสื่ อ สารไปสู่ ผู้ ค น
จานวนมากในระดับมหภาค โดยใช้วิธีการสื่อสารผ่านสื่อชนิดต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์
ภาพยนตร์ โฆษณา ใบปลิว และแผ่นพับ เป็นต้น แม้ว่าบุคคลจะอยู่ต่างสถานที่กันก็สามารถรับทราบ
ข่าวสารข้อมูลได้เหมือนกัน
จากการศึก ษาข้างต้ น ผู้ วิจัยสรุป ได้ ว่า ระดั บ ของการสื่ อ สารได้ส ะท้ อนให้ เห็ น ถึ งการสื่ อ
ความหมาย โดยเฉพาะการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ผู้สื่อความหมายต้อง
เข้าใจตนเอง มีทัศนคติที่ ดี มีความรู้ในเรื่องที่ต้องการสื่ อความหมาย และมีความเข้าใจในการใช้
ช่องทางการสื่อความหมายอย่างถ่องแท้ เพื่อจะสื่อความหมายให้กับบุคคลอื่นในระดับบุคคล ระดับ
กลุ่ม และระดับมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
2.3.5 แบบจาลองการสื่อความหมาย
2.3.5.1 แบบจาลองการสื่อความหมายของอริสโตเติล (Aristotle)
อริ ส โตเติล ได้ศึ ก ษาเรื่อ งวาทศิ ล ป์ และสร้างแบบจ าลองทางการสื่ อ สาร ซึ่งเป็ น
พื้ น ฐานของแบบจ าลองการสื่ อ สารในยุคต่ อมา โดยแบบจาลองของอริส โตเติล มี องค์ป ระกอบ 3
องค์ประกอบ คือ ผู้พูด เรื่องที่พูด และบุคคลที่พูดด้วย (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532) มีลักษณะเป็น
เส้นตรง เริ่มจากบุคคลหนึ่งถ่ายทอดความคิดหรือความรู้สึกไปยังอีกบุคคลหนึ่ง ดังภาพที่ 2.2

เนื้อหาสาร
ผู้ส่งสาร

ผู้รับสาร

ภาพที่ 2.2 แบบจาลองการสื่อความหมายของอริสโตเติล (Aristotle)
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2554.
2.3.5.2 แบบจาลองการสื่อความหมาย ABX ของนิวคอมบ์ (Newcomb)
แบบจาลองนี้อยู่ในรูปสามเหลี่ยม จุดปลายที่ฐาน 2 จุด แทนบุคคล 2 คน คือ จุด A
และจุด B ส่วนจุดปลายอีกจุดหนึ่งเป็นวัตถุ X ที่อยู่ในสภาพร่วมกัน ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บุคคลทั้งสองจะเกิด
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ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และเข้าใจวัตถุ X แสดงให้เห็นว่าการสื่อความหมายเป็นสิ่งที่จาเป็นในการ
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างส่วนประกอบทั้งสาม และผลของการสื่อความหมายจะทาให้เกิดความ
สมดุล โดยข้อสมมตินี้เรียกว่า สภาวะปกติของระบบแห่งสัมพันธภาพ (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532)
ดังภาพที่ 2.3
X

B
A
ภาพที่ 2.3 แบบจาลองการสื่อความหมาย ABX ของนิวคอมบ์ (Newcomb)
แหล่งที่มา: เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532.
2.3.5.3 แบบจาลองการสื่อความหมายของเวสลีย์และแมคลีน (Bruce H. Westley
and Malcolm S. Maclean)
แบบจ าลองการสื่ อความหมายในการสื่ อสารระหว่างบุ คคล โดยผู้ ส่ งสาร (A) ได้
ติดต่อสัมพันธ์กับข้อมูล วัตถุหรือสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม (X’s) และเลือกข้อมูล (X) จากบรรดาข้อมูล
วัตถุหรือสิ่งต่างๆ ในสิ่งแวดล้อม (X’s) เพื่อสื่อสารเรื่องหนึ่งไปยังผู้รับสาร (B) แล้วผู้รับสาร (B) แสดง
ปฏิกิริยาตอบกลับ (fBA) กลับไปยังผู้ส่งสาร (A) (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2554) ดังภาพที่ 2.4
X1
X2
X3
X4

X3
X3m

A

X’

B

f BA

X∞
ภาพที่ 2.4 แบบจ าลองการสื่ อ ความหมายของเวสลี ย์ แ ละแมคลี น (Bruce H. Westley and
Malcolm S. Maclean)
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2554.
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2.3.5.4 แบบจาลองการสื่อความหมายของเดวิด เบอร์โล (David K, Berlo) หรือ
แบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R
เดวิด เบอร์โล ได้พัฒนาแบบจาลองตามแนวคิดเชิงกระบวนการ โดยองค์ประกอบ
การสื่อสาร ได้แก่ แหล่งสาร หรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) สาร (Message) ช่องทางการสื่อสาร
(Channel) และผู้รับสาร (Receiver) โดยองค์ประกอบทั้งสี่มีปฏิสัมพันธ์กันในกระบวนการสื่อสาร
(ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2554) เมื่อเกิดขั้นตอนการส่งจนกระทั่งการตอบกลับซึ่งเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบ
เพื่อให้ผู้ส่งสารรับรู้แล้วปรับสาร (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532) ดังภาพที่ 2.5

S

M

C

การเข้ารหัส
ผู้ส่งสาร

ข้อมูลข่าวสาร

R
การถอดรหัส

ช่องทาง

ทักษะการสื่อสาร
ทัศนคติ
ระดับความรู้
ระดับสังคมและ
วัฒนธรรม

ผู้รับสาร
ทักษะการสื่อสาร

เนื้อหา
องค์ประกอบ
การจัดเรียง

การได้ยิน
การเห็น
การสัมผัส
การได้กลิ่น
และการลิ้มรส

ทัศนคติ
ระดับความรู้
ระดับสังคมและ
วัฒนธรรม

ภาพที่ 2.5 แบบจาลองการสื่อความหมายของเดวิด เบอร์โล (David K, Berlo) หรือแบบจาลองการ
สื่อความหมาย S-M-C-R
แหล่งที่มา: ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2554.
2.3.5.5 แบบจาลองการสื่อความหมายของชแรมม์ (Schramm)
ชแรมม์ได้สร้างแบบจาลองการสื่อความหมาย 3 รูปแบบ โดยมีองค์ประกอบในการ
สื่ อความหมายอย่ างน้ อ ยที่ สุ ด 3 ส่ ว น คื อ แหล่ งสาร (Source) ตั ว สาร (Message) และผู้ รับ สาร
(Receiver) โดยการสื่ อ ความหมายรูป แบบแรก คื อ แหล่ งสารต้ องการส่ งข่ าวสาร ความคิด หรือ
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ความรู้สึกไปยังผู้รับสารซึ่งก็จะส่งความคิดหรือข้อมูลที่ตนมีอยู่ ออกมาในลักษณะของสารที่สามารถส่ง
ต่อไปได้ เพื่อจะได้ครบวงจรของการสื่อสาร โดยตัวสารจะต้องถูกแปลโดยปราศจากการบิดเบือนใดๆ
โดยผู้รับสาร (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532) ดังภาพที่ 2.6
แหล่งสาร

ตัวแปรสาร

สัญญาณ

ตัวถอดรหัส

ผู้รับสาร

ภาพที่ 2.6 แบบจาลองการสื่อความหมายของชแรมม์ (Schramm) รูปแบบที่ 1
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532.
ขณะที่รูปแบบที่ 2 เป็นการจาลองลักษณะวงรีที่เหลื่อมกัน แสดงให้เห็นถึงการแปล
ความหมายของแต่ละคน ซึ่งในที่นี้ A และ B เข้าใจตรงกันหรือสอดคล้องกัน ซึ่งวงรีที่เพิ่มขึ้นมาคือ
ประสบการณ์ร่วมกันหรือกรอบแห่งการอ้างอิง โดยผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถแปลสารที่ส่งต่อกัน
ในลักษณะของผู้มีประสบการณ์ร่วมกัน ขณะที่ตัวสารถูกสร้างขึ้นในรูปของสัญลักษณ์อันเป็นตัวแทน
ของสิ่งที่เรามีประสบการณ์ร่วมกัน (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532) ดังภาพที่ 2.7

ประสบการณ์

ประสบการณ์

สัญลักษณ์
ความเข้าใจ
ร่วมกัน

แหล่งสาร ผู้ส่งสาร
A

ผู้รับสาร
B

ภาพที่ 2.7 แบบจาลองการสื่อความหมายของชแรมม์ (Schramm) รูปแบบที่ 2
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532.

ผลลัพธ์ หรือ
สารที่ได้รับ
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ส่วนรูปแบบที่ 3 ชแรมม์ได้อธิบายกระบวนการสื่อความหมายที่ส่งไปยังมวลชน คือ
ไม่ว่าจะใช้สื่อหรือเครื่องมือสื่อสาร (Mass Media) ที่เป็นวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ ที่ส่ง
ข่าวสารไปยังประชาชนทั้งหลายซึ่งมีความแตกต่างกันด้านความรู้ วุฒิการศึกษา เพศ วัย อายุ จะแปล
หรื อ ตี ค วามหมายแตกต่ า งกั น มี ป ฏิ กิ ริ ย าตอบสนองต่ อ การสื่ อ ความหมายแตกต่ า งกั น การสื่ อ
ความหมายในรูปแบบนี้เป็นการสื่อสารมวลชน (Mass Communication) (เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิ ต,
2532) ดังภาพที่ 2.8

ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการสื่อความหมาย
แหล่งสาร เช่น แหล่งข่าว นิตยสาร หนังสือ ภาพยนตร์ เป็นต้น
ภาพที่ 2.8 แบบจาลองการสื่อความหมายของชแรมม์ (Schramm) รูปแบบที่ 3
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532.
จากแบบจ าลองการสื่ อ ความหมายทั้ ง 6 แบบดั งกล่ าวข้างต้ น สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งการสื่ อ
ความหมาย 2 ลักษณะสาคัญ คือ การสื่อความหมายในระดับบุคคล และการสื่อความหมายในระดับ
มวลชน โดยการสื่ อความหมายในระดับบุคคล คือ แบบจาลองของอริสโตเติลซึ่งเป็นต้นแบบของ
แบบจาลองอื่นๆ แบบจาลองของนิวคอมบ์ และแบบจาลองของชแรมม์รูปแบบแรกซึ่งให้ความสนใจ
การสื่อความหมายที่มีผู้ส่งสาร สาร และผู้รับสาร สาหรับแบบจาลองของเวสลีย์และแมคลีน และ
แบบจาลองของเดวิด เบอร์โลแสดงให้เห็นถึงการสื่อความหมายที่มีปฏิกิริยาย้อนกลับไปยังผู้ส่งสาร
ส่วนแบบจาลองของชแรมม์รูปแบบที่สองกล่าวถึงความเข้าใจระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร พร้อมทั้ง
การมีป ระสบการณ์ร่วมกัน ขณะที่การสื่อความหมายในระดับมวลชน คือ แบบจาลองของชแรมม์
รูปแบบที่สามซึ่งเป็นการสะท้อนการสื่อความหมายโดยอาศัยสื่อเพื่อส่งสารให้กับผู้รับสาร โดยรูปแบบ
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สุดท้ายนี้เป็นการสื่อความหมายที่เหมาะสมกับการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่อ งเที่ย วจาเป็นต้องมีผู้สื่อความหมายที่เป็นบุคคล และสื่อต่างๆ เพื่อส่งผ่าน
ความรู้ ความเข้าใจ ข้อปฏิบัติ รวมถึงความเพลิดเพลินให้กับผู้รับสาร คือ นักท่องเที่ยวจานวนมาก
ที่ ม าเที่ ย วยั ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ๆ โดยเฉพาะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่
ละเอียดอ่อน จึงจาเป็นต้องทาความเข้าใจรูปแบบการสื่อความหมายเพื่อสามารถสื่อความหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
2.3.6 กฎของการสื่อความหมาย
จากหนั งสื อ Interpretation our Heritage ของบิ ด าแห่ งการสื่ อ ความหมาย คื อ Tilden
(2009) ได้ กล่ าวถึงกฎการสื่ อ ความหมายที่ มี ความส าคัญ ในแหล่ งท่ อ งเที่ ยวไว้ 6 ประการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.3.6.1 เชื่อมโยงสิ่งที่กาลังจัดแสดงหรืออธิบายให้ตรงกับบุคลิกหรือประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
2.3.6.2 ข้อมูลสารสนเทศไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของการสื่อความหมาย การสื่อ
ความหมาย คือ การเปิดเผยให้เห็นถึงข้อมูลเหล่านั้นผ่านการใช้สารสนเทศ
2.3.6.3 การสื่อความหมาย คือ ศิลปะ ที่รวมเอาศิลปะหลายแขนงเข้ามาใช้ร่วมกัน
ไม่ว่าสิ่ งที่จะน าเสนอจะเป็ น เรื่ องของวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นสิ่ งที่
สามารถเรียนรู้ได้
2.3.6.4 จุดประสงค์หลักของการสื่อความหมาย ไม่ใช่เพียงการแนะนาเท่านั้น แต่
เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน
2.3.6.5 การสื่อความหมายควรเป็นหัวใจของการนาเสนอเรื่องราวของสิ่งต่างๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กันทั้งหมดมากกว่าการนาเสนอเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียว
2.3.6.6 การสื่ อ ความหมายที่ ต้ อ งการสื่ อ ให้ เด็ ก ไม่ ค วรตั ด ทอนข้ อ มู ล หรื อ ลด
ความสาคัญ ลงกว่าการสื่ อความหมายแก่ผู้ใหญ่ แต่ต้องรู้จักใช้เทคนิคการสื่ อความหมายที่ปรับให้
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย
จากกฎของการสื่ อ ความหมายของ Tilden (2009) ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า การสื่ อ
ความหมายที่ ดีนั้ น ต้ องท าภายใต้ ขอบเขตความสนใจของนัก ท่องเที่ ยวผู้ มาเยือน โดยเฉพาะผู้ สื่ อ
ความหมายจาเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว ซึ่งจะมีส่วนสาคัญในการวางแผนผลิตสื่อ หรือ
กิจกรรมการสื่อความหมายให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ โดยอาศัยข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานและต้องนาข้อมูลข่าวสารมาพิจารณา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลความหมาย
และเรีย บเรีย งใหม่ ด้วยการน าเสนอให้ น่าสนใจเพื่ อกระตุ้นความสนใจ และง่ายต่อการเข้าใจของ
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นักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ขณะที่การสื่อความหมายถือเป็นศิลปะที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
เมื่อมีการสื่อความหมายจึงจาเป็นต้องเลือกสื่อ หรือโปรแกรมการนาเสนอให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว
ผู้มาเยือน ไม่ว่าสิ่งที่จะนาเสนอจะเป็นเรื่องใดก็ตาม และการสื่อความหมายไม่ใช่การสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวในรูป แบบหรือบรรยากาศเหมือนครูสอนนักเรียนในชั้นเรียนซึ่งเน้นให้ จา
รายละเอียดต่างๆ โดยขาดการมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวที่นาเสนอ แต่จาเป็นต้อง
อาศัยศิลปะในการถ่ายทอดความเข้าใจในลักษณะที่กระตุ้นความคิด ก่อให้เกิดความสนใจ ให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการสื่อความหมาย และเพลิดเพลินกับสิ่งที่นาเสนอ พร้อมทั้ง พยายามนาเสนอแบบ
ความหมายรวมแทนที่จะแยกส่ วน โดยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่อเนื่องของสิ่งที่จะใช้
อธิบายกับสิ่งอื่นๆ ในภาพรวม และต้องนาเสนอต่อบุคคลทุกคนมิใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้สิ่ง
สาคัญที่ต้องเน้นย้า คือ การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับบริบททางสังคมในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งจะ
ช่ ว ยให้ ก ารสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ เกิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3.7 การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
การสื่ อความหมายในแหล่ งท่ องเที่ยว เป็นกระบวนการที่มีความจาเป็นในการสื่ อสารกับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังแหล่งท่องเที่ ยวให้เข้าใจถึงหลักการ ข้อปฏิบัติ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดสาคัญที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.3.7.1 บทบาทของการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
1) บทบาทในการน าเสนอความรู้ โดยการสื่ อ ความหมายจะช่ ว ยให้
นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจในความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หรือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งต่างมีคุณค่าใน
ตัวเอง ทั้งคุณค่าที่เป็นนามธรรม และคุณค่าที่เป็นรูปธรรม (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
2) บทบาทในการสร้างความเพลิดเพลิ น โดยการสื่อความหมายสามารถ
สร้างความเพลิดเพลิน และสร้างความประทับใจจากเรื่องเล่าที่กระตุ้นความสนใจ การมีลีลาในการสื่อ
ความหมาย การใช้ สื่ อ ประกอบการน าเสนอข้ อ มู ล ที่ น่ า สนใจ รวมถึ งการสร้า งประสบการณ์ ให้
นักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อความหมาย ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวอยากกลับเข้ามาท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อีก (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
3) บทบาทในการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสื่อความหมายกับ
นักท่องเที่ยวมีบทบาทสาคัญในการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ซึ่งการสื่อความหมายในแบบต่างๆ จะช่วยให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสม
สามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจต่างๆ ลดความแออัดของนักท่องเที่ยว ขณะที่การ
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สื่อความหมายที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินสามารถทาให้ผู้คนใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวได้
นานขึ้น อั น เป็ น ผลดีต่ อ การสร้ างรายได้ ให้ กั บ ชาวบ้ าน ชุ ม ชน ตลอดจนผู้ ป ระกอบการในแหล่ ง
ท่องเที่ยว นอกจากนี้การสื่อความหมายกับคนในชุมชนจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้รู้สึก
ภาคภูมิใจ และหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่น และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจใน
การเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่ต่อไป (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
สาหรับบทบาทของการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 บทบาทมีความสาคัญ
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การจั ด การการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศ าสตร์ ซึ่ งสามารถรองรั บ กลุ่ ม นั กท่ องเที่ย วที่แ สวงหาความรู้ ความเพลิ ดเพลิ น ตลอดจน
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว และที่สาคัญที่สุดสามารถสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ย วทางประวัติศ าสตร์ อัน เป็ นมรดกวัฒ นธรรมที่ มีค วามส าคัญ ของประเทศ และกระตุ้น ให้
นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้าด้วย
2.3.7.2 เทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
การพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ผ่ า นมา ท าให้ พ บปั ญ หา
หลากหลายในการสื่อความหมาย ได้แก่ ตัวแปรซึ่งไม่อาจควบคุมได้ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของ
การสื่ อ ความหมาย เช่ น ผู้ ส่ งสาร ลั ก ษณะของสาร ช่ อ งทางการสื่ อ ความหมาย ผู้ รับ สาร และ
สภาพแวดล้อมด้านต่างๆ เป็นต้น โดยแบ่งได้เป็นอุปสรรคด้านสารซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาหรือตัวสาร เช่น
เนื้ อหาที่ ต้องการสื่ อความหมายมีจานวนมาก ความยากง่ายของสาร การจัดล าดั บเรื่องราว การ
เข้ารหัส และการถอดรหัส เป็นต้น ส่วนอุปสรรคด้านช่ องทางการสื่อความหมายเกิดจากเครื่องมือ
หรือสื่อแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อจากัดที่ต่างกัน ขณะที่อุปสรรคด้านกายภาพ เกิดจากสภาพแวดล้อมที่
มีผลต่อร่างกายของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ช่องทางการสื่อความหมาย หรือแม้แต่ความบกพร่องทาง
กายภาพของผู้รับสารกับผู้ส่งสาร และอุปสรรคทางจิตใจเกี่ยวกับทัศนคติของบุคคลที่มีผลต่อการรับ
ความเข้าใจ และการยอมรับเรื่องราวต่างๆ ความกลัว การต่อต้าน และผู้ไม่เห็นด้วยอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการสื่ อความหมายเช่น กัน ดังนั้ นการสื่ อความหมายในแหล่งท่ องเที่ ยวที่มีประสิ ทธิภ าพ สร้าง
ความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยวจึงจาเป็นต้องสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินโดยใช้สื่อซึ่งใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถ
สร้างความเข้าใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พร้อมทั้งกระตุ้นความสนใจด้วยการใช้ภาพ สี เสียง ตัวอักษร
และขนาดที่โดดเด่น (กรมการท่องเที่ยว, 2558) ขณะที่การใช้คนเป็นผู้สื่อความหมาย ผู้นั้นจะต้อง
หน้าตายิ้มแย้ม เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว มีความสนุกสนานแฝงด้วยอารมณ์ขัน ใช้การสื่อสารสองทาง
ระหว่างผู้สื่อความหมายกับนักท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือโปรแกรมที่
นาเสนอเพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว นอกจากนี้ควรเชื่อมโยงข้อมูลให้ตรงกับประสบการณ์
หรื อ เรื่ อ งใกล้ ตั ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เนื่ อ งจากปกติ ค นเราจะมี ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งราวตรงกั บ พื้ น
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ฐานความรู้ ประสบการณ์ชีวิต หรือวิถีชีวิตวัฒนธรรม การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ในการสื่อความหมาย
จะช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ มีความทรงจาที่ดีเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในระยะยาว อัน
นามาสู่การกลับมาเที่ยวซ้าซึ่งสะท้อนความสาเร็จของการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
2.3.7.3 ประเภทของเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่
(กรมการท่องเที่ยว, 2558) ได้แก่
1) สื่อบุคคล เป็นการสื่อความหมายโดยใช้บุคคลจริง เช่น มัคคุเทศก์ และ
วิทยากรบรรยายในการส่ งข้อมูลไปยังนักท่องเที่ยวผ่านการบริการข้อมูล การนาเที่ยว การบรรยาย
การสาธิต และการแสดงละคร เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยว โดยสื่อบุคคลเป็นผู้สื่อ
ความหมายที่จ าเป็ น ต้องมีความรู้ มี ความเข้าใจในเนื้ อหาที่ ถ่ายทอดอย่างแท้ จริง มีทักษะการสื่ อ
ความหมายที่ดี สามารถตอบคาถามของนักท่องเที่ยวได้ทันท่วงที พร้อมทั้งกระตุ้นความสนใจของ
นักท่องเที่ยวให้คิดและร่วมค้นหาคาตอบของเรื่องราวในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้การมีอารมณ์ขัน
การสร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน การสร้างความสนิทสนมเป็นกันเอง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันระหว่างนักท่องเที่ยวกับผู้สื่อความหมาย จะทาให้เกิด ความประทับใจในการท่องเที่ยว (กรมการ
ท่องเที่ยว, 2558) อันนามาสู่การสื่อความหมายที่บรรลุผลสาเร็จ
2) เครื่องมือสื่อความหมายโดยไม่ใช้บุคคล ประกอบด้วย
(1) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสการ์ด คู่มือ และหนังสือแนะนา
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
(2) ป้ายสื่อความหมาย เช่น ป้ายแนะนาทางที่อธิบายลักษณะของ
ภูมิประเทศในพื้นที่นั้น ป้ายห้ามหรือป้ายตักเตือนซึ่งมีลักษณะเป็นป้ายขนาดเล็ก เขียนคาเตือนเป็น
ข้อความสั้น ๆ ป้ายต้อนรับ ที่ติดไว้บริเวณด้านหน้าแหล่งท่องเที่ยว และป้ายข้อมูล แสดงข้อมูล ทาง
ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒ นธรรมในแหล่งท่องเที่ยว โดยป้ายสื่อความหมายข้างต้น ควรพิจารณา
ขนาดของป้าย รูปภาพกราฟิก สีสัน วัสดุเนื้อผิว และความคงทนต่อสภาพแวดล้อม ขณะเดียวกันควร
ใช้สัญลักษณ์ และสีที่เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้ง่ายขึ้น (ชลลดา สิทธิฑูรย์, 2543)
(3) การจัดนิทรรศการ เป็นเครื่องมือแสดงรูปภาพ และวัตถุสิ่งของ
พร้อมทั้งมีคาอธิบายประกอบ แต่เนื่องจากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ชมอิสระ นิทรรศการจึงควรนาเสนอ
เรื่องย่อๆ และใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อสร้างความเข้าใจ อีกทั้งควรมีความสวยงามสะดุดตา และมี
เสียงประกอบเพื่อสร้างความน่าสนใจ (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
(4) สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย สื่อภาพและเสียง สามารถใช้
เทคนิคสร้างเหตุการณ์ประกอบฉากได้อย่างสมจริง ช่วยกระตุ้นความสนใจ สร้างอารมณ์ความตื่นเต้น
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ความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชม เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักได้จานวนมาก พร้อมทั้งให้ความรู้สึกเป็นการ
ส่วนตัวโดยผู้ฟังมีอิสระในการเลือกฟังบางช่วงบางตอนตามความสนใจ (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
(5) สื่อผสมหรือมัลติมีเดีย เป็นการนาเอาสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้
ร่ ว มกั น ทั้ งวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และวิ ธีก าร เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ด ในการสื่ อ
ความหมาย (กรมการท่ อ งเที่ ย ว, 2558) เช่ น สื่ อ 3D 4D Interactive Wall และ Virtual reality
(VR) เป็นต้น
(6) สื่อ QR Code เป็นบาร์โค้ด 2 มิติ ทาหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ ได้
สะดวก และรวดเร็วเพียงใช้ โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ที่พบเห็ นบนป้ายประชาสัมพันธ์ตาม
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โปรแกรมจะนาเสนอข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ โดย
สามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมคาบรรยายแบบวีดิทัศน์ได้ด้วย (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
(7) สื่อสังคมออนไลน์ เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมแพร่หลาย
บนอินเทอร์เน็ต สามารถให้ข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีต้นทุนต่าในการทาโฆษณา กระจายได้
ในวงกว้างอย่างรวดเร็วโดยครอบคลุมได้เกือบทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ และสามารถสื่อสาร
ข้อมูลได้มากมายหลายรูปแบบ (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
(8) เส้นทางศึกษาด้วยตนเอง เป็นสิ่ งอานวยความสะดวกที่ใช้ใน
การสื่ อ ความหมาย โดยสร้ า งเส้ น ทางดั งกล่ าวในพื้ น ที่ ป่ าไม้ ศู น ย์ ศึ ก ษาธรรมชาติ หรื อ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
(9) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว มีห น้าที่ให้ ความรู้ และสร้าง
ความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว นิยมตั้งอยู่ภายในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยว
และมีการใช้สื่อหลากหลายช่วยในการนาเสนอ (กรมการท่องเที่ยว, 2558)
(10) การจั ด กิจ กรรมพิ เศษ เป็ น โปรแกรมน าเสนอที่ จั ดขึ้ น ตาม
วาระหรือโอกาสสาคัญต่างๆ โดยมากจัดในรูปของนิทรรศการ การออกร้าน งานฉลอง การประกวด
การแข่งขัน งานสถาปนาครบรอบวันสาคัญ หรือการเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมกิจการในวันสาคัญ
(กรมการท่องเที่ยว, 2558)
สาหรับการพิจารณาในการเลือกใช้เครื่องมือในการสื่อความหมายควรพิจารณาจาก
นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยเฉพาะพื้นฐานทางวัฒนธรรม แรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยว ความสนใจ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยของ
แหล่งท่องเที่ยวในเรื่องลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว ขนาดพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่
ที่มีความเปราะบาง วัตถุป ระสงค์ในการสื่ อความหมาย เนื้อหาในการสื่อความหมาย งบประมาณ
ความทนทานต่อสภาพอากาศ กาลังคนในการปฏิบัติงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญและเวลาในการผลิต
สื่อด้วย (กรมการท่องเที่ยว, 2558) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดทาตารางสรุปข้อดีและข้อจากัดของเครื่องมือสื่อ
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ความหมายประเภทต่ า งๆ ที่ ใช้ ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ การสื่ อ
ความหมาย และเอกสารการสอนเกี่ยวกับการสื่อความหมาย โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 2.3 ดังนี้
ตารางที่ 2.3 ตารางสรุปข้อดีและข้อจากัดของเครื่องมือสื่อความหมายประเภทต่างๆ ที่ใช้ในแหล่ง
ท่องเที่ยว
ประเภทของสื่อ
สื่อบุคคล

สื่อสิ่งพิมพ์

ข้อดี

ข้อจากัด

สามารถถ่ายทอดข้อมูล รวมถึงมีปฏิสัมพันธ์
กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในลั ก ษณะการสื่ อ สาร
สองทิ ศ ทาง โดยที่ ผู้ พู ด และผู้ ฟั งสามารถ
เห็ น หน้ า ตา บุ ค ลิ ก ลี ล า ท่ า ทาง และ
น้าเสียง มีอิทธิพลสูงในการโน้มน้าวชักจูง
สร้ า งความเร้ า ใจได้ เป็ น อย่ า งดี มี ค วาม
ยืดหยุ่น โดยที่ ผู้พู ดสามารถปรับเนื้ อหาให้
เหมาะสมกั บ ผู้ ฟั ง ได้ ทั น ท่ ว งที สามารถ
นาเสนอเรื่องราวที่สลับซับซ้อน พร้อมทั้งให้
รายละเอียดได้มากกว่าสื่อประเภทอื่นๆ
พิ ม พ์ ไ ด้ ค รั้ ง ละจ านวนมาก มี ร าคาถู ก
สามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า ง
กว้างขวางในเวลาเดียวกัน

ไม่สามารถเข้าถึงผู้ฟังจานวนมากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากผู้พูดขาดทักษะการจูงใจ
อาจท าให้ ก ารสื่ อ ความหมายไม่ ป ระสบ
ผลส าเร็จ ได้ ผู้ ท าหน้ า ที่ สื่ อ ความหมายจึ ง
ต้ อ งได้ รั บ การฝึ ก ในเรื่ อ งข้ อ มู ล ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวเป็นอย่างดี และต้องมีจิตวิทยาใน
การจูงใจนักท่องเที่ยวซึ่งต้องใช้เวลาในการ
ฝึ ก ฝน นอกจากนี้ ยั ง มี จ านวนเจ้ า หน้ า ที่
จากัดในการให้คาบรรยาย และประสิทธิผล
การบรรยายของเจ้าหน้าที่ไม่สม่าเสมอ
มี เนื้ อ ที่ จ า กั ด จ น อ า จ ท า ให้ ก า ร สื่ อ
ความหมายผิดพลาดได้ง่าย และไม่สามารถ
เข้า ถึ งผู้อ่ า นที่ อ่ านหนั งสื อ ไม่ อ อก ผู้ พิ ก าร
ทางสายตา หรือผู้สูงอายุที่สายตาไม่ดีได้
มี เนื้ อ ที่ จ า กั ด จ น อ า จ ท า ให้ ก า ร สื่ อ
ความหมายผิ ด พลาดได้ ง่าย หากติ ด ตั้ งใน
ตาแหน่งที่ไม่เหมาะสมจะทาให้ได้รับความ
สนใจน้อย และต้องเสียค่าใช้จ่ายจานวนมาก
และไม่สามารถเข้าถึงบุคคลบางประเภทได้
ใช้งบประมาณสูง ใช้เวลาและกาลังคนมาก
ในการจั ด นิ ท รรศการแต่ ล ะครั้ ง รวมถึ งมี
ปั จ จั ย ตั วแปรที่ ต้ อ งค านึ งถึ งมากมาย เช่ น
ระยะเวลาของการจัด และช่วงเวลาที่จัด ซึ่ง
บางครั้งเกี่ยวข้องกับฤดูกาล เป็นต้น
ใช้ งบประมาณสู ง ในการผลิ ต สื่ อ และการ
บารุงรักษา ไม่สามารถใช้ได้ทุกที่ เนื่องจาก
ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และไฟฟ้า

ป้ายสื่อความหมาย สามารถสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่
ให้กับนักท่องเที่ยวได้ ข้อความกะทัดรัดทา
ให้ เกิ ด จุ ด สนใจ แล ะสร้ า งการจด จ า
สามารถครอบคลุ ม พื้ น ที่ ก ว้ างขวาง และ
สร้างความถี่ในการเห็นได้อย่างสะดวก
การจัดนิทรรศการ ช่วยรวบรวมสิ่งต่างๆ มาไว้ในแห่งเดียวกัน
เช่ น รู ป ภ าพ ขอ งจ ริ ง ข องตั วอย่ าง
หุ่นจาลองซึ่งสะดวกต่อการศึกษาหาข้อมูล
ทาให้สิ่งที่เป็นนามธรรมกลายเป็นรูปธรรม
ออกมาให้ผู้ชมได้เห็นด้วยตา และเข้าใจได้
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ผู้เข้าชมสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยตัวเอง
โดยมีอิสระในการเลือกใช้งาน สามารถใช้
กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นมวลชนจานวนมาก
ได้ และลดภาระของเจ้าหน้าที่
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ประเภทของสื่อ

ข้อดี

สื่ อ ผ ส ม ห รื อ สร้างความสนใจและอารมณ์ที่มีต่อเนื้อเรื่อง
มัลติมีเดีย
โดยสามารถใช้ ภ าพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว
เสียง และตัวอักษรร่วมกันในการนาเสนอ
พร้อมกั น ได้ และสามารถบรรจุ เนื้ อ หาได้
มากกว่าสื่ออื่นๆ
สื่อ QR Code
สามารถเข้ า ถึ งกลุ่ ม เป้ า หมายได้ ง่า ยโดย
อาศัยอุปกรณ์โทรศัพท์
สื่อสังคมออนไลน์ สาม ารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ าห ม ายได้ ง่ า ย
ประหยัด ค่าใช้จ่ายในการติ ดต่ อสื่อ สาร มี
ความสะดวก และรวดเร็ว
เส้ นทางศึกษาด้ วย รับนักท่องเที่ยวได้ไม่จากัดจานวน ไม่จากัด
ตนเอง
เวลา และนั กท่ องเที่ ยวมีอิสระในการเดิ น
สารวจเส้นทางด้วยตนเอง
ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย พร้อม
นักท่องเที่ยว
ทั้งสามารถใช้ร่วมกับสื่ออื่นๆ ได้

ข้อจากัด
การติดตั้งซับซ้อน ต้องวางแผนเป็นอย่างดี
ก่อนการผลิต และการนาไปใช้ ผู้ผลิตต้องมี
ทักษะความรู้หลายด้านหรือใช้ทีมงานหลาย
คนในการผลิต
เนื้อหามีจากัดไม่สามารถสร้างความสนใจใน
เรื่องราวที่ต้องการสื่อความหมายได้
ข้ อ มู ล บางอย่ า งขาดการตรวจสอบอย่ า ง
ละเอี ย ดและถู ก ต้ อ ง จึ ง อาจท าให้ ก ารสื่ อ
ความหมายผิดพลาดได้ง่าย
ใช้ งบประมาณในการก่ อ สร้ า ง และต้ อ งมี
การบริหารจัดการที่ดี

ใช้ ง บป ระมาณ สู ง ในการก่ อ สร้ า งและ
ปฏิ บั ติ ก าร และจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารบริ ห าร
จัดการอย่างมืออาชีพ
การจั ด กิ จ ก รรม สามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ อ ย่ า ง มีช่วงเวลาในการนาเสนอเนื้อหาจากัด และ
พิเศษ
กว้างขวางในเวลาเดียวกัน
ต้องเตรียมการเป็นเวลานานเพื่อจัดกิจกรรม

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก กนิฏฐา เกิดฤทธิ์, 2560; กรมการท่องเที่ยว, 2558.
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ ประเภทของเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวผู้วิจัยเห็นว่า การสื่อความหมายมีการใช้เครื่องมือหลากหลายประเภทซึ่งมีข้อดีและข้อจากัด
ที่แตกต่างกัน จึงจาเป็นต้องพิจารณาการเลือกใช้สื่อบุคคล หรือสื่ออื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสื่อ
ความหมาย และความพร้ อมของแหล่ งท่อ งเที่ ยว เพื่ อจะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อันนาไปสู่การสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล
2.3.8 การสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม
การสื่ อ ความหมายทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม (Interpretation of Cultural Resource) เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกันกับการสื่อความหมายมรดกวัฒ นธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการทรัพยากร
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วัฒ นธรรมหรื อ มรดกวัฒ นธรรม โดยการสื่ อ ความหมายเป็น ทั้ งกิจกรรมและแผนงาน (ธนิ ก เลิ ศ
ชาญฤทธ์, 2554) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.3.8.1 หลักการสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม
1) มุ่ ง เน้ น ที่ ค วามส าคั ญ และเรื่ อ งราวที่ โ ดดเด่ น หรื อ มี ลั ก ษณะเฉพาะ
(Unique Significance and Stories) ของทรัพยากรวัฒนธรรมนั้น
2) แนวทางการสื่ อ ความหมายทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมควรเป็ น การสรุ ป
เรื่องราวในลักษณะภาพรวม ซึ่งผู้ชม และผู้ใช้สามารถเข้าใจ และเข้าถึงใจความได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น
เพศหญิงหรือเพศชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ มีการศึกษาสูงหรือต่า เป็นใครมาจากไหนหรือสนใจอะไรเป็น
พิเศษก็ตาม
3) เคารพความรู้สึกและอารมณ์ของสถานที่ รวมถึงคุณค่าทั้งนามธรรม และ
รูปธรรมของทรัพยากรวัฒนธรรม
4) สร้างประสบการณ์ที่สนุกสนาน รื่นรมย์ และตอบสนองความต้องการ
ของผู้ชม นักท่องเที่ยว หรือผู้บริโภค
5) สิ่งอานวยความสะดวก และแผนการในการสื่อความหมายควรเลือกสิ่งที่
ดีที่สุดทั้งในเชิงปฏิบัติ และเชิงทฤษฎีผ่านการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ และควรเป็นนวัตกรรมที่ให้
คุณค่าเชิงผลตอบแทนสูง
6) เลื อ กใช้เจ้าหน้าที่ ที่ มีทั กษะเหมาะสมกับ ภาระงาน มีความรู้ เป็น มื อ
อาชีพ และมีเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมอย่างเพียงพอ
7) มีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ผ่านการวิจัยอย่างน่าเชื่อถือ สามารถทาให้
ผู้ชมเข้าใจทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
8) สร้ า งความซาบซึ้ ง และความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรวัฒนธรรม
2.3.8.2 กระบวนการสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม
1) การกาหนดวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องกับลักษณะ และประเภทของ
ทรัพยากรวัฒนธรรม เช่น เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจและซาบซึ้งในทรัพยากรวัฒนธรรม เพื่อสร้างสานึก
สาธารณะในการร่ ว มมื อ กั น อนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรวั ฒ นธรรม และเพื่ อ ปลุ ก จิ ต ส านึ ก และกระตุ้ น ให้
สาธารณชนเคารพความเป็ น ของแท้ดั้งเดิมของทรัพยากรวัฒ นธรรม เป็นต้น (ธนิก เลิ ศชาญฤทธ์ ,
2554)
2) การจัดทาแผนการสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม เนื่องจากในทาง
ปฏิบัติ ไม่สามารถบอกเล่ าเรื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรมให้ผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด
ด้วยข้อจากัดเรื่องเวลาในการเยี่ยมชม ตลอดจนความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน ดังนั้นในการ
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จัดทาแผนการสื่อความหมายจึงจาเป็นต้องเลือกข้อมูลนาเสนอที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่กาหนด
ไว้ตั้งแต่ต้น โดยพิจารณาประกอบกับปัจจัยผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวว่าเป็นใคร เนื่องจากนักท่องเที่ยวมี
หลายประเภท หลายอาชีพ แตกต่างกันทั้งเพศ วัย พื้นฐานการศึกษา และวัฒนธรรม ปัจจัยผู้ชมหรือ
นักท่องเที่ยวว่ามาจากที่ไหน มาด้วยเหตุผลใด เนื่องจากแต่ละคนย่อมมีความสนใจที่แตกต่างกั น ซึ่ง
การจั ดทาแผนการสื่อความหมายทรัพ ยากรวัฒ นธรรมต้องอาศัยการวิจัย การจัดระเบียบการสื่ อ
ความหมายโดยกาหนดประเด็น หลั ก ประเด็น รอง และประเด็นย่อยๆ แล้ ว จัดระเบี ยบให้ เข้ากั บ
หลักการและวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงความ
ถูกต้องของเรื่องราวในการสื่อความหมาย รวมถึงข้อมูลที่สื่อความหมายต้องผ่านการตรวจสอบ พินิจ
พิเคราะห์ และผ่านกระบวนการกลั่นกรองอย่างมีคุณภาพ (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554)
3) การนาเสนอการสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรม ควรให้นักท่องเที่ยว
เข้าถึงแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็ว หากมีการรอคิวควรจัดนิทรรศการชั่วคราว การแสดง
สด หรือ กิ จ กรรมเพื่ อสร้ างความผ่ อ นคลายให้ นั ก ท่ อ งเที่ ยว มี การจากั ด จานวนนั ก ท่ องเที่ ย วโดย
คานึงถึงสมรรถนะการรองรับของพื้นที่ สภาพของแหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม และความสามารถใน
การควบคุม การชม นอกจากนี้ การน าเสนอการสื่ อความหมายทรัพ ยากรวัฒ นธรรมต้อ งสามารถ
ยืดหยุ่นในเรื่องเวลาได้ตามความเหมาะสมของขนาดและจานวนนักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างการมีส่วน
ร่วมของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมการนาเสนอการสื่อความหมาย เช่น การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์ของทรัพยากรวัฒนธรรม การสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากรวัฒนธรรม
การถามตอบ และการอธิบ ายความส าคัญ ขณะที่นักสื่ อความหมายที่นาเสนอการสื่อความหมาย
ทรัพยากรวัฒนธรรมต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสม ไม่ควรท่องจา หากมีความผิดพลาดไม่ว่าสิ่งใดก็ตาม
ต้องกล้ายอมรับผิด พูดนาชมอย่างมั่นใจ ไม่แสดงตัวว่าเก่งจนข่มคนอื่น ควรพูดอย่างเป็นธรรมชาติ
เชื่อมโยงวัฒ นธรรมจากแหล่งทรัพ ยากรนั้น และให้ เวลาในการสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ ซึ่งการ
นาเสนอการสื่อความหมายดังกล่าวไม่มีรูปแบบที่ตายตัว แต่การนาเสนออย่างเหมาะสมจะช่วยให้
บรรลุเป้าหมายของการสื่อความหมายได้ (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554)
4) วิธีการสื่อความหมาย สามารถแบ่งได้หลายวิธี คือ สิ่งพิมพ์ ซึ่ งทรัพยากร
วัฒนธรรมส่วนมากมีข้อมูลทางวิชาการจึงสามารถนาข้อมูลมาตีพิมพ์ได้ วิธีนี้ทาให้สาธารณชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง และสื่อสิ่งพิมพ์บางประเภทมีความน่าเชื่อถือ จึงมักใช้สื่อชนิดนี้ในการ
สื่อความหมายทรัพยากรวัฒ นธรรม เช่น หนังสือ นิตยสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ จดหมายข่าว และ
หนังสือนาชม เป็นต้น โดยควรปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายด้วย
ขณะที่นิทรรศการและการจัดแสดงเป็นอีกวิธีที่ได้รับความนิยมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับทรัพยากรวัฒนธรรม โดยวิธีนี้ควรคานึงถึงการจั ดวาง เนื้อหาที่นาเสนอ และสถานที่จัดอย่าง
เหมาะสม ส่วนสื่อโสตทัศนูปกรณ์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สร้างความสนใจให้กับผู้ชมหรือ
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นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วยการมีทั้งภาพ สี เสียง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ และสื่อผสม เป็น
ต้น ขณะที่ปัจจุบันสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ออนไลน์ยิ่งทวีความสาคัญในการเป็นช่องทางการสื่อความหมาย
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่สะท้อนความทันสมัย และความรวดเร็วด้วย
5) การคัดเลือกผู้สื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทสาคัญใน
การถ่ายทอดเนื้อหาของทรัพยากรวัฒนธรรม ดังนั้นการคัดเลือกจึงจาเป็นต้องคานึงถึงการศึกษาและ
ประสบการณ์ ต้องมีมุมมองความเข้าใจในทรัพยากรวัฒนธรรมเป็นอย่างดี ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสม
มีบุคลิกภาพและสุขภาพที่ ดี และมีทัศนะการมองโลกแบบมืออาชีพ คือ การตัดสินใจลงมือทาในสิ่งที่
สมควรทาโดยไม่ต้องรอคาสั่ง มีความเคารพในหน้าที่การงานของตนเอง นอกจากนี้ยังต้องพิจารณา
เรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ด้วย
6) การฝึกอบรมผู้สื่อความหมายทรัพยากรวัฒ นธรรม เมื่อมีการคัดเลือก
บุคคลมาแล้ว จาเป็นต้องทาการฝึกอบรมเพื่อสร้างขอบเขตในการทางานที่เหมาะสมในเรื่องข้อมูล
พื้นฐาน ภาพรวมทั้งหมดเกี่ยวกับแหล่งทรัพยากรวัฒ นธรรม การแนะนาการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และ
เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อความหมาย ตลอดจนการสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางในการดูแล และ
จัดการกลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทต่างๆ
7) การประเมินผล เป็นกระบวนการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การสื่อความหมาย ซึ่งควรดาเนินการทั้งก่อนและหลังการสื่อความหมาย เป็นกระบวนการหลากมิติที่
ใช้ในการกาหนด หรือระบุคุณภาพ พร้อมทั้งวัดความสาเร็จในการสื่อความหมาย โดยใช้วิธีประเมินทั้ง
การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยว การตอบแบบสอบถาม การสังเกตการณ์ที่แหล่งทรัพยากรวัฒนธรรม การ
วิเคราะห์จดหมาย และสถิติการเข้าชม
จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า ปัจจุบันจุดมุ่งหมายที่สาคัญที่สุดของการสื่อ
ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วประวั ติ ศ าสตร์ เปลี่ ย นรู ป แบบไปเป็ น การที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ
ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในทุกแง่มุมมากกว่าการเน้นเพียงการให้ข้อมูลหรือการสร้างความสนุกสนาน
เพียงเท่านั้ น การสื่อความหมายจึงมีอิทธิพลต่อประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ (De Rojas &
Camarero, 2008) ซึ่ ง การสื่ อ ความหมายทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม หรื อ การสื่ อ ความหมายมรดก
วัฒนธรรมบนพื้นฐานของการจัดการมรดกวัฒ นธรรมจึงมีความสาคัญในการสร้างทั้งความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ผ่านรูปแบบการสื่อความหมายที่มีความ
เหมาะสม สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
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2.3.9 กฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม
กฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม เป็นกฎบัตร
ที่เกิดขึ้นจากการทางานของอิโคโมสประเทศไทย และอิโคโมสสากลบนพื้นฐานแนวคิดของการอนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมสากล โดยมีเนื้อหาสาระตามตารางที่ 2.4 ดังนี้
ตารางที่ 2.4 กฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรม
หลักการที่
หลักการที่ 1
การเข้ า ถึ ง แล ะ
การท าความ
เข้าใจ
(Access and
Understanding)

ใจความสาคัญ
โปรแกรมการสื่ อ
ความหมายและ
การน าเสนอไม่ ว่ า
จะเป็ น ในรู ป แบบ
ใดที่เหมาะสมและ
ยั่ ง ยื น ค ว ร จ ะ มี
ความสะดวกต่ อ
สาธารณชนในการ
เข้าถึ งแหล่ งมรดก
วั ฒ น ธ ร ร ม ทั้ ง
กายภาพและทาง
องค์ความรู้

รายละเอียดของหลักการ
1.1 การสื่อความหมาย และนาเสนอที่มีประสิทธิภาพควรจะสร้างเสริม
ประสบการณ์ เพิ่มพูนความเคารพ และความเข้าใจของสาธารณชน
และสื่อสารถึงความสาคัญของการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม
1.2 การสื่ อ ความหมาย และน าเสนอควรจะส่ งเสริม ให้ บุ ค คล และ
ชุ ม ชนได้ ค านึ ง ถึ ง ความรั บ รู้ ข องตนเองที่ มี ต่ อ แหล่ ง และสร้ า ง
ความสัม พั น ธ์อ ย่างมีค วามหมายกับ แหล่งโดยให้ ภู มิ รู้ รวมทั้งสภาพ
ความจริง โดยควรมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และเรียนรู้
สืบเนื่องต่อไป
1.3 โปรแกรมการสื่อความหมาย และนาเสนอควรจะระบุ และประเมิน
ผู้รับข้อมูลทั้งในด้านจานวนประชากร และด้านวัฒนธรรม อีกทั้งจะต้อง
พยายามอย่างยิ่งยวดในการสื่อสารถึงคุณค่าความสาคัญของแหล่งให้
เข้าถึงผู้รับข้อมูลที่หลากหลาย
1.4 ความหลากหลายของภาษาในกลุ่ ม ผู้เข้า ชมแหล่ ง และชุม ชนที่
เกี่ยวข้องกับแหล่ง ควรจะนามาเป็นประเด็นพิจารณาสาหรับโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการสื่อความหมาย
1.5 กิจกรรมการสื่อความหมาย และนาเสนอในรูปแบบต่างๆ ควรมี
ส่วนที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ทางกายภาพด้วย
1.6 ในกรณีที่การเข้าถึงแหล่งทางกายภาพถูกจากัดเนื่องจากประเด็น
การอนุรักษ์ ความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม การใช้สอยที่ถูกปรับเปลี่ยน
ไป หรือด้วยประเด็นความปลอดภัย ควรจะจัดให้มีการสื่อความหมาย
และการนาเสนอนอกแหล่ง

หลักการที่ 2
ความเชื่ อ ถื อ ได้
ของข้อมูล
( Information

การสื่อความหมาย
และการน าเสนอ
ค ว ร ตั้ ง อ ยู่ บ น
พื้ น ฐ า น ข อ ง

2.1 การสื่อความหมายควรจะประกอบด้วยข้อมูลทั้งแบบมุขปาฐะและ
ข้อมูล ที่เป็น ลายลักษณ์ อักษร หลัก ฐานที่เป็น วัตถุ รูปแบบประเพณี
และความหมายต่างๆ ที่ผูกพันอยู่กับแหล่ง อีกทั้งจะต้องมีการระบุถึง
แหล่งที่มาของข้อมูลเหล่านั้นอย่างชัดเจน
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หลักการที่
Sources)

ใจความสาคัญ
หลักฐานที่รวบรวม
ขึ้ น ได้ ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ทางวิ ท ยาศาสตร์
และทางวิชาการซึ่ง
เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ
รวมถึ งวั ฒ นธรรม
ประเพณีที่ดารงอยู่

หลักการที่ 3
ก า ร ใ ห้ ค ว า ม
สนใจกั บ สภาพ
โด ย ร อ บ แ ล ะ
บริบท
(Context and
Setting)

การสื่อความหมาย
และการน าเสนอ
ของแห ล่ ง มรดก
วัฒนธรรมควรจะมี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์
เกี่ยวเนื่องในระดับ
กว้างกับบริบทและ
สภาพโดยรอบทาง
สั งคม วั ฒ นธรรม
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
และธรรมชาติ

รายละเอียดของหลักการ
2.2 การสื่อความหมายควรจะอยู่บนพื้นฐานของการศึกษาค้นคว้าแหล่ง
และสภาพแวดล้อมโดยละเอียด และโดยศาสตร์ที่ หลากหลาย แต่ ก็
จะต้ องตระหนั ก ว่า การสื่อ ความหมายที่ มี คุณ ค่ าจะต้ อ งรวมถึ งการ
พิจารณาสมมติฐานทางประวัติศาสตร์ ตานานพื้นบ้าน และเรื่องเล่า
ต่างๆ ด้วย
2.3 ในแหล่งประวัติศาสตร์ที่การเล่าเรื่องราวแบบพื้นบ้าน หรือความ
ทรงจาของผู้ที่มีส่วนในประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับ
ความส าคั ญ ของแหล่ ง โปรแกรมการสื่ อ ความหมายควรผนวก
แหล่งข้อมูลเหล่านี้เข้าไปด้วย ไม่ว่าจะโดยทางอ้อมผ่านทางโครงสร้าง
พื้นฐานทางการสื่อความหมาย หรือโดยทางตรงผ่านทางการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกชุมชนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของวิทยากรประจาแหล่ง
2.4 การปฏิสังขรณ์ภาพของแหล่ง ไม่ว่าจะโดยศิลปิน สถาปนิก หรือนัก
สร้างหุ่นจาลองคอมพิวเตอร์ ควรจะมีพื้นฐานอยู่บนการวิเคราะห์ด้าน
สภาพแวดล้ อม ด้ านโบราณคดี ด้ านสถาปั ต ยกรรม และข้อ มู ลทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ อ ย่ า งละเอี ย ด และเป็ น ระบบ รวมทั้ งการวิ เคราะห์
แหล่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร มุขปาฐะ สัญลักษณ์ และภาพถ่าย
แหล่งข้อมูลเหล่านั้นจะต้องได้รับการบันทึกไว้อย่างชัดเจน และเมื่อมี
การปฏิสังขรณ์ภาพขึ้นมาใหม่จากแหล่งข้อมูลเดิม ภาพใหม่นั้นจะต้อง
ได้รับการนาเสนอเพื่อเปรียบเทียบกับการปฏิสังขรณ์ภาพครั้งก่อน
2.5 กิ จ กรรมการสื่ อ ความหมาย และการน าเสนอ รวมทั้ งแหล่ ง
การศึ กษา และแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้เป็น พื้นฐานในการจัดกิจกรรม
เหล่านั้น ควรได้รับการบันทึก และจัดเก็บไว้เพื่ออ้างอิงและพิจารณาใน
อนาคต
3.1 การสื่อความหมายควรจะค้นคว้าถึงความสาคัญของแหล่งในบริบท
ที่หลากหลายของประวัติศาสตร์ การเมือง จิตวิญญาณ และศิลปะ อีก
ทั้ งจะต้ อ งพิ จ ารณาทุ ก แง่ มุ ม ของความส าคั ญ ของแหล่ ง ได้ แ ก่ แง่
วัฒนธรรม สังคม และสภาพแวดล้อม
3.2 การสื่ อ ความหมายสู่ ส าธารณะของแหล่ งมรดกวั ฒ นธรรมควร
จะต้องมีการจาแนก และระบุอย่างชัดเจน ถืออายุสมัยของช่วงเวลาที่
แหล่งนั้นๆ ได้มีวิวัฒนาการมา และอิทธิพลต่างๆ ที่มีต่อวิวัฒ นาการ
ของแหล่ง ช่วงสมัยต่างๆ ที่มีผลต่อความสาคัญของแหล่งจะต้องได้รับ
การเคารพ
3.3 การสื่ อ ความหมายควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ กลุ่ ม ต่ า งๆ ที่ มี ผ ลต่ อ
ความสาคัญด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของแหล่งด้วย
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หลักการที่

ใจความสาคัญ

หลักการที่ 4
การสงวนรั ก ษา
ความเป็นของแท้
(Authenticity)

การสื่อความหมาย
และการน าเสนอ
ของแห ล่ ง มรดก
วั ฒ นธรรมจะต้ อ ง
เคารพต่อหลักการ
พื้ น ฐานของความ
เป็ นของแท้ ต าม
ส า ร ะ ข อ ง Nara
Document
(1994)

รายละเอียดของหลักการ
3.4 ภูมิทัศน์โดยรอบแหล่ง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสภาพ
ทางภูมิศาสตร์นั้น เป็นส่วนหนึ่งของความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของแหล่ง ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญกับสิ่งเหล่านี้ในการสื่อ
ความหมายด้วย
3.5 องค์ประกอบที่จับต้องไม่ได้ของมรดกในแหล่ง อาทิ แบบแผนทาง
วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ เรื่องเล่า ดนตรี ระบา ละคร วรรณกรรม
ทัศ นศิ ลป์ ธรรมเนี ยมเฉพาะบุ คคล และอาหาร ควรจะได้รับ การให้
ความสาคัญ และรวมอยู่ในการสื่อความหมายด้วย
3.6 ความสาคัญ ข้ามวัฒ นธรรมของแหล่งมรดก เช่นเดียวกับมุมมอง
ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่วางพื้นฐานอยู่บนการศึกษาทางวิชาการ
บันทึกโบราณ และรูปแบบประเพณีที่ดารงอยู่ ควรจะนามาพิจารณาใน
การจัดทาโปรแกรมการสื่อความหมาย
4.1 ความเป็ น ของแท้ คื อ ความห่ ว งใยที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ชุ ม ชนมนุ ษ ย์
เช่นเดียวกับหลักฐานวัตถุที่คงเหลืออยู่ การออกแบบโปรแกรมการสื่อ
ความหมายจึงควรเคารพหน้าที่ใช้สอยตามรูปแบบประเพณีทางสังคม
ของแหล่ ง อี ก ทั้ งกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรม และความภาคภู มิ ใจของ
ประชาชนในท้องถิ่น และชุมชนที่เกี่ยวเนื่อง
4.2 การสื่ อ ความหมาย และการน าเสนอควรเอื้ อ ประโยชน์ ต่ อ การ
อนุรักษ์ความเป็นของแท้ของแหล่งมรดกวัฒนธรรมโดยการสื่อสารถึง
ความสาคัญของแหล่งโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณค่าทาง
วัฒนธรรมของแหล่ง หรือทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของแหล่ง
อย่างที่ไม่สามารถทาให้กลับคืนดังเดิมได้
4.3 โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อความหมายที่มองเห็นได้ (อาทิ ซุ้ม
ทางเดิน และป้ายสื่อความหมาย) ตามที่เห็นว่าเหมาะสม และมีความ
จาเป็นจะต้องมีความละเอียดอ่อนต่อรูปลักษณะสภาพโดยรอบ และ
ความส าคั ญ ด้ า นวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ ข องแหล่ ง ในขณะที่ ตั ว
โครงสร้างก็ต้องมองเห็นได้อย่างชัดเจน
4.4 กิจกรรมการสื่อความหมายต่างๆ ที่จัดขึ้นในแหล่ง อาทิ คอนเสิร์ต
การแสดงประเภทละคร ฯลฯ ที่เห็นว่าเหมาะสมและมีความอ่อนไหว
ต่อรูปลักษณะของแหล่งจะต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุมเพื่อให้รบกวน
ต่อประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพเกิดขึ้นน้อย
ที่สุด
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หลักการที่ 5
การวางแผนเพื่ อ
ความยั่งยืน
(Sustainability)

ใจความสาคัญ
แ ผ น ก า ร สื่ อ
ความหมายสาหรับ
แ ห ล่ ง ม ร ด ก
วัฒนธรรมจะต้องมี
ความละเอียดอ่อน
ต่อสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และ
วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
แหล่ ง โดยมี ค วาม
ยั่ ง ยื น ด้ า นสั ง คม
ก า ร เ งิ น แ ล ะ
สภาพแวดล้อมเป็น
ส่ ว น ห นึ่ ง ข อ ง
เป้าหมายหลัก

รายละเอียดของหลักการ
5.1 การพัฒ นา และการดาเนินการโปรแกรมการสื่อความหมายและ
ก ารน าเส น อ ค วร จ ะ เป็ น ห นึ่ งใน อ งค์ รวม ข อ งก ารวางแ ผ น
การงบประมาณ และกระบวนการจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรม
5.2 ผลที่คาดหมายจากโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อความหมายและ
จานวนผู้ เข้าชมแหล่งต่อคุณ ค่าทางวัฒ นธรรม ลักษณะทางกายภาพ
ความสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของแหล่งจะต้องนามา
พิจารณาทั้งหมดในการประเมินผลกระทบของมรดกวัฒนธรรม
5.3 การสื่อความหมาย และการนาเสนอควรตอบสนองวัตถุประสงค์
ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมในระดับกว้าง ความสาเร็จของโปรแกรม
การสื่อความหมายจะต้องไม่พิจารณาเฉพาะในแง่จานวนผู้เข้าชมหรือ
รายได้แต่เพียงอย่างเดียว
5.4 การสื่อความหมาย และการนาเสนอควรจะเป็นส่วนหนึ่งในองค์
รวมของกระบวนการอนุรักษ์ ส่งเสริมความตระหนักรู้ของสาธารณชน
ต่อปัญหาด้านการอนุรักษ์ที่แหล่งนั้นๆ ประสบอยู่ และอธิบายถึงความ
พยายามในการปกป้องความสมบูรณ์ทางกายภาพของแหล่งไว้
5.5 องค์ประกอบทางเทคนิคหรือเทคโนโลยีใดๆ ที่ได้กาหนดให้เป็ น
ส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานทางการสื่อความหมายแบบถาวรของ
แหล่งควรจะมีการออกแบบ และก่อสร้างในแบบที่สามารถบารุงรักษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง
5.6 กิจกรรมด้านการสื่อความหมายควรพุ่งเป้าไปที่การให้ประโยชน์ต่อ
ชุม ชนของแหล่งนั้ น ๆ ในด้ านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรมอย่ าง
ยุติธรรม และยั่งยืนในทุกระดับ และเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
จะต้องสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม และจัดจ้างวิทยากรประจาแหล่ง
จากคนในชุมชนของแหล่งนั้นๆ

หลักการที่ 6
ก า ร ค า นึ ง ถึ ง
ค วา ม เป็ น อ งค์
รวม
(Inclusiveness)

การสื่อความหมาย
และการน าเสนอ
แ ห ล่ ง ม ร ด ก
วั ฒ นธรรมจะต้ อ ง
เป็ น ผ ล ขอ งการ
ร่ ว มมื อ กั น อย่ า งมี
คุณ ค่าความหมาย
ระหว่างนักวิชาชีพ

6.1 ความเชี่ ย วชาญของหลากหลายสาขาวิ ชาชี พ อาทิ นั ก วิชาการ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ จั ด การแหล่ ง
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และวิชาชีพอื่นๆ ควรจะบูรณาการอยู่ในการ
จัดทาโปรแกรมการนาเสนอ
6.2 สิทธิตามประเพณี ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ของเจ้าของ
ทรัพย์สิน ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ ใกล้เคียง และชุมชนที่เกี่ยวเนื่องควร
ได้ รับการให้ ความสาคัญ และเคารพในการวางแผนโปรแกรมการสื่ อ
ความหมาย และการนาเสนอแหล่ง
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ใจความสาคัญ
ด้านมรดกชุมชนที่
เกี่ยวเนื่อง และผู้มี
ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย
อื่นๆ

รายละเอียดของหลักการ
6.3 แผนการขยายหรือทบทวนโปรแกรมการสื่อความหมาย และการ
นาเสนอควรจะเปิดให้สาธารณชนให้ความเห็น และมีส่วนร่วม ซึ่งเป็น
สิทธิและความรับผิดชอบของทุกคนที่จะเปิดเผยความเห็น และมุมมอง
ของตนให้เป็นที่รับรู้
6.4 เนื่องจากปัญหาด้านสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาและวัฒนธรรม
ตามรูปแบบประเพณีมีความเกี่ยวพันเป็นพิเศษกับกระบวนการการสื่อ
ความหมาย และการสื่อสารออกมาด้วยสื่อต่างๆ (อาทิ สื่อมัลติมีเดียที่
นาเสนอในแหล่ง สื่อดิจิทัล และสิ่งพิมพ์) กรรมสิทธิ์ตามกฎหมายและ
สิทธิในการใช้ภาพ และวัตถุในการสื่อความหมายอื่นๆ ควรจะได้มีการ
ปรึกษาหารือ และระบุให้ชัดเจนลงไปในกระบวนการวางแผน

หลักการที่ 7
ความส าคั ญ ของ
การศึ ก ษ าวิ จั ย
การประเมิน และ
การฝึกอบรม
(Research,
Evaluation,
and Training)

การศึกษาวิจัย การ
ฝึกอบรม และการ
ประเมิ น ผลอย่ า ง
ต่ อ เ นื่ อ ง เ ป็ น
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ
ส าคั ญ ของการสื่ อ
ความหมายแหล่ ง
มรดกวัฒนธรรม

7.1 การสื่อความหมายของแหล่งมรดกวัฒนธรรมไม่ควรจะพิจารณาว่า
เสร็จสมบูรณ์เมื่อการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อความหมาย
เสร็จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว การศึ ก ษาค้ น คว้ า และการปรึ ก ษาหารื อ อย่ า ง
ต่อเนื่องเป็นสิ่งสาคัญในการขยายผลความเข้าใจและความประทับใจใน
ความสาคัญของแหล่ง และควรจะเป็นองค์ประกอบที่บูรณาการอยู่ใน
โปรแกรมการสื่อความหมายทุกโปรแกรม
7.2 โปรแกรมการสื่อความหมาย และโครงสร้างพื้นฐานควรจะมีการ
ออกแบบและก่ อ สร้ า งให้ เหมาะกั บ การปรั บ ปรุ งแก้ ไข และ/หรื อ
เพิ่มเติมได้เป็นระยะๆ
7.3 โปรแกรมการสื่อความหมายและการนาเสนอรวมทั้งผลกระทบทาง
กายภาพที่ โปรแกรมเหล่ า นั้ น มี ต่ อ แหล่ ง ควรจะมี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งควรมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวบน
พื้นฐานของการวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ และทางวิชาการ รวมถึง
เสียงสะท้อนจากประชาชน ผู้เข้าชม และสมาชิกของชุมชนที่เกี่ยวเนื่อง
เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกวัฒนธรรมควรจะเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผลนี้ด้วย
7.4 โปรแกรมการสื่อความหมายทุกโปรแกรมควรจะได้รับการพิจารณา
ว่าเป็นแหล่งการศึกษาแหล่งหนึ่ง และการออกแบบโปรแกรมนั้นๆ ควร
ให้ความสาคัญกับความเป็นไปได้ที่จะนาไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการ
สอนของโรงเรียน สื่อด้านการสื่อสารและข้อมูล กิจกรรมพิเศษ การจัด
งาน และงานอาสาสมัครตามฤดูกาล
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รายละเอียดของหลักการ
7.5 การฝึกอบรมนักวิชาชีพผู้มีคุณวุฒิเฉพาะด้านในการสื่อความหมาย
และนาเสนอมรดกวัฒนธรรม อาทิ การสร้างสรรค์เนื้อหา การจัดการ
เทคโนโลยี การนาเที่ยว และการศึกษาถือเป็นวัตถุประสงค์อันสาคัญยิ่ง
ยิ่งไปกว่านั้นโปรแกรมการศึกษาพื้นฐานด้านการอนุรักษ์ควรผนวกเอา
องค์ประกอบของการสื่อความหมายและการนาเสนอเข้าไว้ในหลักสูตร
ด้วย
7.6 โปรแกรม และคอร์สการฝึกอบรมที่จัดขึ้นในแหล่งควรพัฒนาขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับพัฒนาการใหม่ๆ
และนวัตกรรมในแหล่งต่อเจ้าหน้าที่ด้านมรดกและการสื่อความหมาย
ในทุกระดับ รวมทั้งชุมชนที่เกี่ยวเนื่องและชุมชนเจ้าของพื้นที่
7.7 ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและธารงรักษามาตรฐานด้านวิธีการ
และเทคโนโลยีการสื่อความหมาย เพื่อเป้าหมายดังกล่าว การประชุม
ระหว่ า งประเทศ การประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก าร และการแลกเปลี่ ย น
เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ วิ ชาชี พ รวมถึ งการประชุ ม ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ
ภูมิภาคควรได้รับการสนับสนุน กิจกรรมเหล่านี้จะสร้างโอกาสในการ
แลกเปลี่ย นข้ อมู ล กั น อย่ างสม่าเสมอเกี่ย วกั บ ความหลากหลายของ
วิธีการสื่อความหมาย รวมทั้งประสบการณ์ในภูมิภาค และวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน

แหล่ ง ที่ ม า: อิ โ คโมสไทย, 2550; คณะกรรมการวิ ช าการระหว่ า งประเทศของอิ โ คโมสว่ า ด้ ว ยการสื่ อ
ความหมายและการนาเสนอ, 2550.

จากเนื้อหาสาระของกฎบัตรอิโคโมสว่าด้ วยการสื่อความหมายและการนาเสนอแหล่งมรดก
วัฒ นธรรมข้างต้น แสดงให้ เห็ นถึงความสอดคล้ องกับกฎบัตรเวนิส อนุสั ญญามรดกโลก หลั ก การ
จัดการทรัพยากรวัฒนธรรมและโบราณสถาน หลักการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และหลักการ
สื่อความหมายทรัพยากรวัฒ นธรรมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยเน้นความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ
แหล่งมรดกวัฒนธรรมหรือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรภาครัฐ
ภาคเอกชน รวมถึงนักท่องเที่ยว และการเข้าใจพร้อมทั้งปรับตัวตามบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยอาศัยการสื่อความหมายซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมื อในการสร้างความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และความส าคัญ ของแหล่ งท่ องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ ยังสร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
สร้างมูล ค่าเพิ่ม อัน น ามาซึ่งรายได้ให้ แก่ประเทศสู่ ความมั่นคงทางวัฒ นธรรม และความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจด้วย
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์
2.4.1 ความส าคั ญ ความหมาย และองค์ ป ระกอบของศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
ความหมาย
การสื่ อความหมายในแหล่ งท่ องเที่ ยวโดยเฉพาะแหล่ งท่อ งเที่ย วทางประวัติศ าสตร์ เป็ น
เครื่องมือสาคัญในการเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และ
สร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่าเพิ่ม อันนามาสู่รายได้ให้ประเทศ ซึ่งการสื่อความหมายนี้จาเป็นต้องมีการ
จั ดการอย่ างเป็ น ระบบ และสอดคล้ องกับ แนวทางการจัดการแหล่ งท่ องเที่ยวทางประวัติศ าสตร์
การศึกษาในครั้งนี้ จึงได้ศึกษาเรื่องศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ ยวทาง
ประวัติศาสตร์ เพิ่มเติม เนื่ องจากความเก่าแก่ของศิล ปวัฒ นธรรมที่มีความละเอียดอ่อน ตลอดจน
โครงสร้างของแหล่งท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่สามารถเสื่อม
สลายตามกาลเวลา จึงจาเป็นต้องมีการประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายเพื่อตรวจสอบ
จุดแข็ง จุดอ่อน และลักษณะการจัดการการสื่อความหมายที่เหมาะสมในการนาเสนอแนวทางการ
พัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคาว่า ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย หมายถึง
ความสามารถในการบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมาย ขณะที่ผู้วิจัย
เลือกประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R ของเดวิด เบอร์โล (David K, Berlo)
ซึ่งแบ่งองค์ประกอบหลักเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
สาร (Message) ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตร
จามรี, 2554) เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และสกัดตัว แปรในแต่ล ะองค์ประกอบจากการทบทวนวรรณกรรม
เพิ่มเติมสาหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
2.4.2 ตัวแปรสาหรับประเมิน ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ประวัติศาสตร์
การประเมิน ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
สามารถพิจารณาจากองค์ประกอบตามทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R และตัวแปรซึ่ง
มาจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยในเรื่อง การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่ง
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ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรม โดยทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R
ของเบอร์โลมีองค์ป ระกอบ ได้แก่ แหล่ งสารหรือ ผู้ ส่ งสาร มีคุณ ลั กษณะส าคัญ คื อ ทักษะการสื่ อ
ความหมาย ทัศนคติ ระดั บ ความรู้ ระบบสั งคม และวัฒ นธรรม ส่ว นสารมีคุณ ลักษณะสาคัญ คือ
เนื้อหาของสาร และการจัดการ ขณะที่ช่องทางการสื่อความหมายอาศัยลักษณะของตัวกลางหรือ
เครื่องมือในการสื่อความหมาย และผู้รับสาร มีคุณ ลักษณะส าคัญ เช่นเดียวกับผู้ส่งสาร เมื่อผู้วิจัย
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจึงสามารถสกัดตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากตัวแปรที่ได้จากทฤษฎีของ
เบอร์โล ดังตารางที่ 2.5
ตารางที่ 2.5 ตารางสรุปองค์ประกอบของการสื่อความหมาย และตัวแปรประเมินศักยภาพการจัดการ
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
องค์ประกอบของการสื่อความหมาย
ผู้ส่งสาร (Source or Sender)

สาร (Message)

ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)

ตัวแปรประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
ทักษะการสื่อความหมาย
ทัศนคติ
ระดับความรู้
ระบบสังคม
วัฒนธรรม
ความน่าเชื่อถือ
บุคลิกภาพ
ความทุ่มเทและอุทิศตน
การทาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การสื่อความหมาย
ความน่าสนใจของเนื้อหา
องค์ประกอบและการจัดเรียง
ความยากง่ายของภาษาที่ใช้
การออกแบบเนื้อหา
ความถูกต้องของเนื้อหา
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย
ความสะดวกในการเข้าถึงการสื่อความหมาย
ศิลปะในการพูดคุย
ความน่าสนใจของเครื่องมือสื่อความหมาย
คุณภาพของเครื่องมือสื่อความหมาย
ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อความหมาย
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องค์ประกอบของการสื่อความหมาย

ผู้รับสาร (Receiver)

ตัวแปรประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์
เทคนิคการสื่อความหมาย
บทบาทของเครื่องมือสื่อความหมาย
ความหลากหลายของเครื่องมือสื่อความหมาย
ความทันสมัยของเครื่องมือสื่อความหมาย
ปริมาณของเครื่องมือสื่อความหมาย
ความเหมาะสมของการเลือกใช้เครื่องมือสื่อความหมาย
การเชื่อมโยงเนื้อหากับนักท่องเที่ยว
การดูแลรักษาและซ่อมบารุงเครื่องมือสื่อความหมาย
การสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว
งบประมาณ
ความสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น
ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสื่อความหมาย
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย
ทักษะการฟัง
ทัศนคติ
ระดับความรู้
ระบบสังคม
วัฒนธรรม
ระยะเวลาในการเยี่ยมชมการสื่อความหมาย
ปฏิกิริยาโต้ตอบ หรือ การตอบสนองของนักท่องเที่ยว

จากตารางที่ 2.5 จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบหลักจากทฤษฎีของเบอร์โล
และตัวแปรที่ใช้ประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.4.2.1 องค์ประกอบด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) จะมีตัวแปร
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ทักษะการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นความสามารถในการพูด การเขียน การ
อ่าน การฟัง และการหาเหตุผล โดย Berlo (1960) กล่าวว่า หากผู้ส่งสารมีทักษะการสื่อความหมายที่
ดี จะสามารถสื่อสารกับผู้รับสารได้อย่างดีด้วย
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2) ทัศนคติ โดย Berlo (1960) กล่าวว่า ทัศนคติของผู้ส่งสารมีอิทธิ พลต่อ
สารที่ต้องการส่งแก่ผู้รับสาร การมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเรื่องที่ต้องการสื่อความหมาย และต่อผู้รับ
สารจะทาให้การสื่อความหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) ระดับความรู้ เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถของผู้ส่งสารในเรื่องราวที่
จะสื่ อความหมาย หากมีความรู้ ดี ย่อมประสบความสาเร็จในการสื่ อความหมาย (เสาวณี ย์ สิกขา
บั ณ ฑิ ต , 2532) ขณะที่ในแหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวัติ ศาสตร์ หากขาดข้ อมู ล หรือความรู้เกี่ยวกั บ
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสภาพภูมิศาสตร์ รวมถึงขาดทักษะทางภาษาอาจลดทอนความรู้ความ
เข้าใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อันนาไปสู่การสื่อ
ความหมายที่ ไม่ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ (Ap & Wong, 2001; Io & Hallo, 2011; Yu, Weiler, & Ham,
2002)
4) ระบบสังคม ซึ่ง Berlo (1960) ได้กล่าวไว้ว่า คุณค่า ความเชื่อ กฎหมาย
กฎเกณฑ์ ศาสนา และปั จจัยทางสังคมที่แตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการสื่อความหมายให้แก่ผู้รับสาร
ดั งนั้ น ผู้ ส่ งสารจึ งต้ อ งพิ จ ารณา และสร้างความเข้ า ใจในความแตกต่ างดั งกล่ าว เพื่ อ สามารถสื่ อ
ความหมายได้อย่างเหมาะสม
5) วัฒนธรรม ความแตกต่างของวัฒนธรรม ทาให้ผู้ส่งสารต้องศึกษา และ
ท าความเข้ าใจในวัฒ นธรรมของผู้ รับ สาร เพื่ อจะสามารถสื่ อ ความหมายได้ อ ย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532)
6) ความน่าเชื่อถือ บุคลิกภาพ และความทุ่มเทและอุทิศตน เป็นคุณสมบัติ
ที่สาคัญของผู้สื่ อความหมาย ซึ่งช่วยให้การสื่อความหมายไปยังผู้รับสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(Berlo, 1960; Sarm, 2013)
7) การท าหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ
ความหมาย เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการสื่อความหมาย โดย Sarm (2013) ได้สะท้อนเรื่องการ
จัดการการสื่ อความหมายในปราสาทนครวัดอันเป็ นมรดกโลกทางวัฒ นธรรมที่ ส าคัญ ในประเทศ
กัมพูช า ซึ่งมีองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคเอกชนทางานร่วมกันในการ
จั ด การการสื่ อ ความหมายของเรื่ อ งต่ างๆ เช่ น การจั ด ท าศู น ย์ ข้ อ มู ล นั ก ท่ อ งเที่ ย ว การจั ด อบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อสร้างมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ และสามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยว รวมถึงการออก
นโยบายการจั ด การการสื่ อ ความหมาย ซึ่ งรัฐ บาลมี บ ทบาทส าคั ญ ในการฝึ ก บุ คลากรเพื่ อ การสื่ อ
ความหมาย และสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ (Fallon & Kriwoken, 2003; C. M. Hall
& McArthur, 1993) ขณะที่ อ งค์ กรระหว่างประเทศอย่ างยูเนสโก (UNESCO) ได้ เข้ าไปมี บ ทบาท
ร่วมกับองค์กรอิสระทั้งกลุ่ม NGOs และหน่วยงานเอกชนในกัมพูชาคือ APSARA ในการพัฒ นาสิ่ ง
อานวยความสะดวกในการสื่ อ ความหมาย ส าหรับ การศึกษาของ Touloupa (2010) ได้กล่ าวถึ ง
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องค์กรของรัฐบาลที่มีส่วนในการจัดการการสื่อความหมายของประเทศกรีซด้วยการสร้างต้นแบบการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการออกแบบสิ่งพิมพ์ และก่อตั้งสถาบันการท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยว โดยเน้นย้าว่า หากขาดการมีส่วนร่วม จะทาให้ความเป็นเอกภาพในการสื่อความหมายขาด
หายไป และอาจทาให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวได้ ดังนั้น
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวจาเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ พร้อมทั้ง
สร้างความร่ว มมือกับ ภาคีต่ างๆ เพื่อสะท้ อนการจัดการการสื่ อความหมายในแหล่ งท่ องเที่ยวที่ มี
ประสิทธิภาพ
2.4.2.2 องค์ประกอบด้านสาร (Message) จะมีตัวแปรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ความน่าสนใจของเนื้อหา เนื้อหาในการสื่ อความหมายเกี่ยวกับแหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จาเป็นต้องมีลักษณะที่ ดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว โดยงานการศึกษาของ Ballantyne et al. (2014) พบว่า เนื้อหาที่นักท่องเที่ยวสนใจใน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ได้ แ ก่ เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม ปรั ช ญา
พฤกษศาสตร์ ประเพณี และวรรณคดี ดั ง นั้ น เนื้ อ หาที่ ดึ ง ดู ด เหมาะสม และออกแบบเพื่ อ สื่ อ
ความหมายให้กับนักท่องเที่ยวต้องมีความสอดคล้องกับประสบการณ์ใ นการเข้าใจคุณค่าความสาคัญ
ของการเป็นมนุษย์ และการให้ความสาคัญกับวิทยาศาสตร์ และศิลปะแขนงต่างๆ ในระดับเท่าเทียม
กัน
2) องค์ ป ระกอบและการจั ด เรี ย ง โดยสารที่ ใช้ ในการสื่ อ ความหมายมี
องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ หัวเรื่อง หัวข้อรอง รายละเอียดของเรื่อง และสรุป ซึ่งจาเป็นต้อ งมีการ
จัดการ รวบรวม เรียบเรียง และจัดลาดับเนื้อหาให้มีความเหมาะสม และสะดวกต่อการสื่อความหมาย
โดยคานึงถึงการจัดองค์ประกอบของข้อความในเรื่องการเว้นเนื้อที่ว่าง การจัดระเบียบเนื้อความโดย
ยึดถือเหตุการณ์ตามลาดับ การจัดแบบนิรนัยโดยบอกเนื้อหาหลักเป็นกฎก่อนแล้วจึง ให้รายละเอียด
การจัดแบบอุปนัยโดยยกตัวอย่างหรือให้รายละเอียดแล้วสรุป การใช้จิตวิทยาซึ่งทาให้ผู้รับสารเกิด
แรงจูงใจ การใช้การแก้ปัญหาโดยอธิบายรายละเอียดปัญหาแล้วเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา และการ
จัดการสาเหตุโดยกล่าวถึงความเป็นจริงพร้อมกับสาเหตุของปัญหา นอกจากนี้ต้อ งใส่ใจเกี่ยวกับการ
จัดคาในประโยคซึ่งเป็ น การใช้คา และข้อความเพื่อให้ สื่ อความหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ด้ว ย
(เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, 2532)
3) ความยากง่ายของภาษาที่ใช้ ภาษามีความสาคัญต่อการสื่อความหมาย
การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และเหมาะสมกับช่วงวัยเป็นสิ่งสาคัญ สอดคล้องกับ หลักการสื่อความหมาย
ทางวัฒนธรรม และเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งให้ความสาคัญกับการใช้ภาษาที่จะ
สร้างความเข้าใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย มีการศึกษาสูงหรือต่า เป็น
ใครมาจากไหน หรือสนใจอะไรเป็นพิเศษก็ตาม (กรมการท่องเที่ยว, 2558; ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554)
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4) การออกแบบเนื้อหา เนื้อหาที่ดึงดู ดจาเป็นต้องอาศัยการออกแบบที่ดี
โดยเทคนิคการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเน้นเรื่องการกระตุ้นความสนใจด้วยการใช้ภาพ สี
เสียง ตัวอักษร และขนาดที่โดดเด่น (กรมการท่องเที่ยว, 2558) เพื่อให้นักท่องเที่ยวสนใจในการสื่อ
ความหมายที่เกิดขึ้น อันนาไปสู่การสื่อความหมายที่สัมฤทธิ์ผล
5) ความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องถือเป็นสิ่งสาคัญเพื่อสร้างความ
น่าเชื่อถือของเนื้อหาในการสื่อความหมาย และเหมาะแก่การสื่อความหมายเพื่อส่งต่อให้กับผู้อื่น
6) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย สารมีความสาคัญ
ในการน าเสนอวัตถุ ป ระสงค์ ของการสื่ อความหมาย ส าหรับ การสื่ อความหมายในแต่ ล ะครั้งต้อ ง
สามารถเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์สาคัญของการสื่อความหมายในแหล่งท่อ งเที่ยว โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว แนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยว สร้าง
ประสบการณ์ การท่ องเที่ ย วที่ แปลกใหม่ สร้างความเพลิ ดเพลิ นรวมถึงความประทับ ใจในการมา
ท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมาย กระตุ้นให้เกิด
ความตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ ตลอดจนช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นั ก ท่ องเที่ ย ว ช่ ว ยให้ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วสามารถอยู่ต่ อได้โดยไม่เสื่ อมโทรม หรือเสื่ อมคุณ ค่าไปตาม
กาลเวลา พร้อมกับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากรายได้จากการท่องเที่ยว (Moscardo, 1998;
Sarm, 2013) ซึ่งความเข้าใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายดังกล่าว
ข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวด้วย
2.4.2.3 องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) จะมีตัวแปรซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1) ความสะดวกในการเข้ า ถึ ง การสื่ อ ความหมาย การเข้ า ถึ ง การสื่ อ
ความหมายเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้การสื่อความหมายสัมฤทธิ์ผล โดยเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในตาแหน่ง
ที่มองเห็นเด่นชัด และเป็นบริเวณที่มีผู้ใช้ประโยชน์จานวนมากสามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า
2) ศิลปะในการพูดคุย โดยเฉพาะมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นสื่อบุคคลที่สามารถให้
รายละเอีย ดได้มากกว่าสื่ อประเภทอื่ นๆ ต้องมี ศิล ปะในการพูด คุยโน้ มน้ าวให้ นั กท่อ งเที่ ยวเข้าใจ
เรื่องราวต่างๆ ที่ต้องการสื่อความหมาย โดยอาศัย บุคลิก ลีลา ท่าทาง น้าเสียงประกอบการพูด การ
ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ฟังได้ทันท่วงที พร้อมทั้งใช้การสื่อสารสองทิศทางเพื่อสร้างความน่าสนใจ
ให้การสื่อความหมายนั้นสัมฤทธิ์ผล
3) ความน่าสนใจของเครื่องมือสื่อความหมาย โดยเครื่องมือสื่อความหมาย
ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายสื่อความหมาย การจัดนิทรรศการ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สื่อผสมหรือ
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มัลติมีเดีย สื่อ QR Code สื่อสังคมออนไลน์ เส้นทางศึกษาด้วยตนเอง ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
และการจัดกิจกรรมพิเศษล้วนมีข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน การเลือกเครื่องมือสื่อความหมายให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อความหมาย และสอดคล้องกับบริบทสังคมจะช่วยสร้างความน่า สนใจ
ให้กับเครื่องมือสื่อความหมายอันนาไปสู่การสื่อความหมายที่สัมฤทธิ์ผล
4) คุณภาพของเครื่องมือสื่อความหมาย เป็นสิ่งสาคัญในการสื่อความหมาย
โดยคุณภาพของเครื่องมือสื่อความหมายที่ดีจะช่วยให้การสื่อความหมายสัมฤทธิ์ผลได้
5) ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อความหมาย อุปกรณ์ในการสื่อความหมาย
หรือ อุปกรณ์ของเครื่องมือสื่อความหมาย เช่น ไมโครโฟน ตัวป้ายสื่อความหมาย แผ่นนิทรรศการ
จอโทรทัศน์ แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต เป็นต้น ล้วนแต่เป็นอุปกรณ์ที่มีความสาคัญใน
การช่วยสื่อความหมายให้มีประสิทธิภาพ
6) เทคนิคการสื่อความหมาย เทคนิคในการสื่อความหมายนั้นต้องอาศัย
ช่วงเวลาที่เหมาะสม จากการศึกษาของ Sarm (2013) พบว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสาคัญใน
การท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยต้องมีช่วงเวลาให้นักท่องเที่ยวทราบ
ข้อมูลความรู้จากมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นผู้ สื่อความหมาย และมีช่วงเวลาให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับ
การท่องเที่ยว ถ่ายรูป และพักผ่อนหย่อนใจ ขณะเดียวกันต้องเข้าใจว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนมีพื้นฐาน
การดาเนินชีวิต และความชอบที่แตกต่างกัน จึงจาเป็นต้องมีการสื่อความหมายที่เหมาะสมแตกต่างกัน
ไป สอดคล้องกับกฎของ Tilden (2009) ในการเชื่อมโยงสิ่งที่กาลังจัดแสดงหรือสิ่งที่อธิบายให้ตรงกับ
บุคลิกหรือประสบการณ์ ของผู้ มาเยือน รวมทั้งการปรับให้ เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวแต่ละช่วงวัย
เช่นเดียวกับธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2554) ที่ให้ความสาคัญกับการให้ประสบการณ์ที่สนุกสนานรื่นรมย์
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังต้องมีเทคนิคในการกระตุ้นความสนใจของทั้ง
เด็ก และผู้ใหญ่ให้ ตระหนักในคุณ ค่าของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ขณะที่มัคคุเทศก์มีห น้าที่สาคัญโดย
นอกจากจะต้องบอกเล่าเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวนั้นแล้ว ในบางครั้งยังต้องเล่าเรื่องราวที่ไม่เป็น
ทางการ หรื อ เรื่ อ งเล่ าสื บ ต่ อ กั น มา (Touloupa, 2010) หรือ ที่ เรีย กว่า คติ ช น ที่ เกิ ด ขึ้ น ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเรื่องราวในท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้น
เช่นเดียวกับ Uzzell (1989) ที่เสนอว่า เทคนิคสาคัญ คือ การเล่าเรื่องที่มีความน่าสนใจสะท้อนการมี
ส่วนร่วมในการสื่อความหมาย มีสาระข้อมูล มีความน่าสนุกสนาน รวมถึงให้ความบันเทิง แต่บางครั้งก็
จาเป็ น ที่ จ ะต้องเล่ าเรื่ องน่ าประหลาดใจ เรื่องพลวัตความเปลี่ ยนแปลง และเรื่องประสบการณ์ ที่
กว้างขวาง โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญที่ มีประวัติอันยาวนาน ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งปรากฏ
ซากปรักหักพัง หรือสามารถย้อนรอยเหตุการณ์ได้ สาหรับ Ham (2016) เน้นถึงการสื่อความหมายที่
ประสบความสาเร็จที่ต้องมีความสนุกสนานเพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวจดจาในสิ่งที่สื่อความหมาย ดังนั้น
เทคนิคการสื่อความหมายที่สาคัญอยู่ที่ช่วงเวลาที่เหมาะสม การเล่าเรื่องที่สอดคล้องกับประสบการณ์
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ของนักท่องเที่ยว การเล่าเรื่องราวเฉพาะที่มีในท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
มากกว่าเพียงแค่ให้ความรู้เท่านั้น
7) บทบาทของเครื่องมือสื่อความหมาย โดยเครื่องมือในการสื่อความหมาย
ประเภทต่างๆ มีบทบาทที่ต่างกัน เช่น ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว มีบทบาทในการสร้างความเข้าใจ และ
สร้างประสบการณ์ให้กับนั กท่องเที่ยว (Sarm, 2013) สอดคล้องกับการศึกษาของ De Rojas and
Camarero (2008) ที่พบว่า ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวช่วยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการ
เยี่ ย มชมสถานที่ ท่ องเที่ ย วนั้ น ๆ เนื่ อ งจากช่ ว ยสร้างความประทั บ ใจ และเพิ่ ม ความรู้ค วามเข้ าใจ
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่ Fallon and Kriwoken (2003) กล่าวว่า ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวมี
บทบาทส าคั ญ ในการเป็ น แหล่ ง ประชาสั ม พั น ธ์ สิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น ช่ ว ยลดผลกระทบทางลบจาก
นักท่องเที่ยวที่อาจเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกับสร้างหลักปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยว
และบางครั้งอาจเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวได้ ส่วนการ
ใช้ป้ายสื่อความหมายมีบทบาทสาคัญ คือ สามารถนาเสนอรูปภาพพร้อมกับข้อความประกอบด้วย
ภาษาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยว โดย Moscardo (1998) เห็นว่า ป้ายสื่อ
ความหมายเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ป้ายเตือน ซึ่งช่วยสื่อสารเรื่องความปลอดภัย
ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในการหลี ก เลี่ ย งพฤติ ก รรมที่ อ าจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี่ ยงต่ อ ชี วิต และทรั พ ย์ สิ น
สอดคล้องกับ I. L. Kuo (2002) ที่กล่าวว่า ป้ายที่ใช้ในการสื่อความหมายทาให้นักท่องเที่ยวได้ข้อมูล
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความต้อนรับ การแจ้งเตือน และคาแนะนา นอกจากนี้ป้ายสื่อความหมายยังเป็น
หนึ่งในเทคนิคกลยุทธ์การจัดการนักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ (I. L. Kuo, 2002; Mason, 2005)
ขณะที่ มั ค คุ เทศก์ นั บ ว่ า มี บ ทบาทส าคั ญ ในการให้ ข้ อ มู ล ความรู้ เกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และ
ประวั ติศ าสตร์ ข องแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว สร้างความเพลิ ดเพลิ น ให้ กั บ นั ก ท่ องเที่ ย ว เป็ น ผู้ น าของกลุ่ ม
(Cohen, 1985) พร้อมกับ สร้างประสบการณ์ ที่ น่าจดจาให้ กับ นักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ Dahles
(2002) ที่กล่าวว่า มัคคุเทศก์จะมีบทบาทสาคัญในการสื่อความหมายทั้งเรื่องวิชาการ และเรื่องเล่าใน
ท้องถิ่น โดยต้องใช้ความสามารถในการสวมบทบาททั้งคุณครูที่ให้ความรู้ ผู้เผยแผ่ศาสนา ทูตท้องถิ่น
ผู้ให้ความบันเทิง ผู้ดูแล ผู้คุม กฎระเบียบ ผู้คุมเส้นทางเดิน พี่เลี้ยง และสื่อกลางในการทาให้คนจาก
วัฒนธรรมอื่นสามารถเข้าใจวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้น นอกจากนี้สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ มีบทบาทใน
การให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งนาเสนอหลักปฏิบัติตน และข้อมูลการเดินทาง
เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกมากขึ้น
8) ความหลากหลายของเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมาย การมี เครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายหลากหลายรูปแบบช่วยให้สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้หลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมกับ
สร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวอยากกลับมาเที่ยวซ้า ดังเช่นการศึกษาของ Sarm (2013) ที่กล่าวถึงสิ่ง
สาคัญที่ทาให้ นั กท่องเที่ยวกลับ มาท่องเที่ยวยังแหล่ งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่น นครวัด ว่า ขึ้นอยู่กับ สิ่ ง
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อานวยความสะดวกด้านการสื่อความหมายที่สาคัญ 3 ปัจจัยหลัก คือ ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว ป้ายสื่อ
ความหมาย และข้อมูล รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศที่จ ะกระตุ้นการเรียนรู้ นอกจากนี้การที่นักท่องเที่ยว
แต่ละคนมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน จึงเลือกใช้เครื่องมือสื่อความหมายต่างกันตามความ
สนใจของแต่ล ะคน หากมี เครื่องมือสื่อความหมายที่ห ลากหลายโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของเรื่องราวต่างๆ มากขึ้น อันนาไปสู่การสื่อความหมายที่
ประสบผลสาเร็จได้
9) ความทันสมัยของเครื่องมือสื่ อความหมาย การเดินทางท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวจานวนหนึ่งที่เดินทางท่องเที่ยวเองโดยใช้หนังสือคู่มือนาเที่ยวซึ่งตีพิมพ์ออกมาจากความ
เข้าใจของกลุ่มนักท่องเที่ยวอาจขาดข้อมูลบางประการที่ไม่ครอบคลุมข้อมูล ทั้งหมด หรือไม่ได้มาจาก
หน่ ว ยงานภายใต้ก ารดูแ ลของแหล่ งท่ องเที่ ยวหรือองค์ก รที่ มี ส่ ว นเกี่ ยวข้องในการจัด การการสื่ อ
ความหมาย และเป็ นข้อมูลเก่าที่ยังไม่ได้ปรับเนื้อหา ทาให้ เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจนทาให้
นักท่องเที่ยวขาดความมั่นใจ และลดทอนความประทับใจในการเดินทางท่องเที่ยว ขณะที่สื่อสิ่งพิมพ์
บางประเภทก็ขาดการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเช่นกัน (Sarm, 2013) ดังนั้นเครื่องมือสื่อความหมาย
ต้องได้รับการปรับเพื่อทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม โดยเครื่องมือสื่ อความหมายที่สาคัญ ในปัจจุบัน ได้แก่ สื่ อ QR Code
และสื่อสังคมออนไลน์ ที่กาลังเป็ นเครื่องมือสะท้อนความทันสมัยในยุค ดิจิทัล ซึ่งช่วยกระตุ้นความ
สนใจของนักท่องเที่ยวให้อยากทดลองใช้ และอยากมี ส่วนร่วมในกิจกรรมการสื่อความหมายต่างๆ
มากยิ่งขึ้น อันนามาสู่การสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
10) ปริ ม าณของเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมาย เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่
เพียงพอเป็น สิ่งสาคัญต่อการศึกษาข้อมูล และการรับรู้ของนักท่องเที่ยว โดยการศึกษาของ Sarm
(2013) ในนครวั ด สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ไม่ ต้ อ งการกลั บ มาเที่ ย วยั งแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ อีก เป็นผลมาจากข้อมูลสารสนเทศในแหล่งท่องเที่ยวที่มีไม่
เพียงพอ ดังนั้นหากสามารถเพิ่มปริมาณของเครื่องมือสื่อความหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว จะเพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวสนใจกลับมาเที่ยวซ้า พร้อมทั้งรับรู้เรื่องราวความสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ที่ต้องการสื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ ตระหนัก และซาบซึ้ง อันนาไปสู่ความรู้สึก
หวงแหนแหล่งท่องเที่ยวในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมกับสะท้อนถึงความสาเร็จของการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
11) ความเหมาะสมของการเลือกใช้เครื่องมือสื่อความหมาย เครื่องมือสื่อ
ความหมายแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อจากัดที่แตกต่างกัน จึงจาเป็นที่ผู้สื่อความหมายจะต้องเลือกใช้
เครื่องมือสื่อความหมายที่มีความเหมาะสมต่อบริบทต่างๆ เช่น พื้นที่ วัฒนธรรม และความเชื่อของแต่
ละแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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12) การเชื่อมโยงเนื้อหากับนักท่องเที่ยว ตามกฎการสื่อความหมายของ
Tilden (2009) กล่าวว่า การสื่อความหมายที่ดีต้องเชื่อมโยงสิ่งที่กาลังจัดแสดงหรืออธิบายให้ตรงกับ
บุคลิกหรือประสบการณ์ของผู้มาเยือน สอดคล้องกับหลักการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวที่ให้
เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ให้ ต รงกั บ ประสบการณ์ ห รื อ เรื่ อ งใกล้ ตั ว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ขณะที่ ห ลั ก การสื่ อ
ความหมายทางวัฒนธรรมเน้นการให้ประสบการณ์ที่สนุกสนาน รื่นรมย์ และตอบสนองความต้องการ
ของผู้ชม นักท่องเที่ยว หรือผู้บริโภคซึ่งจะช่วยให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ทาให้นักท่องเที่ยวมีความ
ทรงจาที่ดีเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในระยะยาว และกลั บมาเที่ยวซ้า ดังนั้นการเชื่อมโยงเนื้อหากับ
นักท่องเที่ยวนอกจากจะทาให้ นักท่องเที่ยวมีความรู้ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมกับได้
ประสบการณ์ ในการท่ อ งเที่ ย วแล้ ว นั ก ท่ อ งเที่ ย วยั ง จะสามารถรั บ รู้ ตระหนั ก และซาบซึ้ ง ถึ ง
ความสาคัญของเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อัน
นาไปสู่ความรู้สึกหวงแหนและต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
และทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ย วที่ ส ามารถสร้างมู ล ค่าเพิ่ ม พร้อ มกั บ สะท้ อ นถึง การสื่ อความหมายที่
บรรลุผลสาเร็จ
13) การดู แลรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่อ งมือ สื่ อความหมาย เครื่องมื อสื่ อ
ความหมายมีส่วนสาคัญในการสื่อความหมายซึ่งอาจได้รับความเสียหายจากการใช้งาน จึงจาเป็นต้อง
มีการดูแลรักษาอย่ างดี รวมถึง ซ่อมบารุงเมื่อเครื่องมือชารุด เพื่ อให้ เครื่องมือดังกล่ าวสามารถน า
กลับไปใช้เป็นประโยชน์ในการสื่อความหมายให้กับนักท่องเที่ยวได้ต่อไป ซึ่ง Sarm (2013) กล่าวว่า
งานซ่ อ มบ ารุ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการพั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการสื่ อ ความหมายให้ กั บ
นักท่องเที่ยว
14) การสร้างการมี ส่ ว นร่ว มกั บ นั กท่ อ งเที่ ยว สอดคล้ องกับ หลั ก การสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมหรือโปรแกรมที่นาเสนอเพื่อ
สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว และสร้างความทรงจาที่ดีร่วมกัน อันนามาสู่การสื่อความหมายที่
บรรลุผลสาเร็จ
15) งบประมาณ เนื่องจากการทาเครื่องมือสื่ อความหมายจาเป็นต้องใช้
งบประมาณในการดาเนิน งานโดยขึ้นอยู่กับงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานจะสนับสนุน ดังนั้นการ
พิจารณาทาเครื่องมือสื่อความหมายจึง ต้องคานึงถึงความเหมาะสมของเครื่องมือสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวกับความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
และนาไปสู่การสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
16) ความสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เครื่องมือสื่อความหมายจาเป็นต้องมี
ความสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น โดยกฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนาเสนอแหล่ง
มรดกวัฒนธรรมได้ส่งเสริมการสื่อความหมาย และการนาเสนอโดยให้บุคคลและชุมชนได้คานึงถึงการ
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รับ รู้ของตนเองที่มีต่อแหล่ง และสร้างความสั มพันธ์อย่างมีความหมายกับแหล่ ง ผ่ านเครื่องมือสื่ อ
ความหมายที่มี เช่นเดียวกับหลักการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวที่กล่าวว่า การสื่อความหมายกับ
คนในชุมชนช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้รู้สึกภาคภูมิใจ หวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี
อยู่ในท้องถิ่น รวมถึงเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนและนักท่ องเที่ยวในการช่วยกันดูแล
รักษาแหล่ งท่องเที่ ย วให้ คงอยู่ ต่ อไป (กรมการท่ องเที่ ยว, 2558) ดั งนั้น การสร้างความสอดคล้ อ ง
ระหว่างเครื่องมือสื่อความหมายกับบริบทในท้องถิ่นจะช่วยให้การสื่อความหมายสัมฤทธิ์ผลได้
17) ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ ใช้ ในการสื่ อ ความหมาย การสื่ อ
ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะแหล่ งท่ องเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์จ าเป็ น ต้ อ งค านึ งถึ ง
ระยะเวลาที่ เหมาะสมในการสื่ อ ความหมายที่ จ ะช่ ว ยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสนใจในสิ่ งที่ ต้ อ งการสื่ อ
ความหมาย ไม่ เกิ ด ความเบื่ อ หน่ าย หรื อ หมดความประทั บ ใจในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว โดย
การศึกษาของ Sarm (2013) สะท้อนให้เห็นว่า มัคคุเทศก์ต้องจัดสรรเวลาในการสื่อความหมาย และ
เวลาสาหรับให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวด้วยตัวเอง เนื่องจากพื้นฐานความสนใจของ
นักท่องเที่ยวแต่ละคนที่แตกต่างกัน การกาหนดระยะเวลาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง โดย
ส่วนใหญ่ จะนิย มใช้ช่วงเวลาก่อนการเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวในการสื่ อความหมาย นอกจากนี้ใน
ระหว่างทางกลับจากแหล่งท่องเที่ยวจะมีการเล่าเรื่องราวเพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้
สอบถามข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวตามที่ต้องการด้วย
18) ความสอดคล้ องกั บวัตถุป ระสงค์ในการสื่ อความหมาย หลั กการสื่ อ
ความหมายมรดกวัฒนธรรมได้เน้นย้าถึง การสื่อความหมายที่จาเป็นต้องเลือกข้อมูล ในการนาเสนอที่
สอดคล้ อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ตั้ งแต่ ต้ น เช่ น เดี ยวกั บ องค์ ป ระกอบด้ านสาร โดยการสื่ อ
ความหมายในแต่ละครั้งต้องสามารถเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์สาคัญของการสื่อความหมายอันได้แก่
การให้ความรู้ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างประสบการณ์ การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ และ
กระตุ้ น ให้ เกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ
2.4.2.4 องค์ประกอบด้านผู้รับสาร (Receiver) จะมีตัวแปรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1) ทักษะการฟัง สาหรับผู้รับสาร นอกเหนือจากทักษะการสื่อความหมาย
โดยทั่วไปที่ใช้ในการสื่อสารแล้ว ทักษะการฟังเป็นอีกสิ่งที่สาคัญซึ่งต้องคานึงถึง โดยผู้รับสารต้องสนใจ
และตั้ ง ใจฟั งการสื่ อ ความหมายของผู้ ส่ ง สารหรื อ เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมาย และท าความเข้ า ใจ
ความหมายของสารที่รับมาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รับสาร หากผู้รับสาร
มีทักษะการฟังที่ดีย่อมนาไปสู่ความสาเร็จในการสื่อความหมาย ขณะที่ผู้รับสารที่ขาดทักษะการฟังที่ ดี
อาจทาให้เกิดความเข้าใจต่อการสื่อความหมายที่คลาดเคลื่อน อันนามาสู่ความล้มเหลวของการสื่อ
ความหมาย ซึ่งโดยปกติทักษะการฟังเป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนเพิ่มเติมได้ ดังนั้นผู้ รับสารจึงควร
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เตรียมความพร้อมทักษะการฟังของตนเอง เพื่อจะสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อความหมาย
ได้อย่างถูกต้อง และแม่นยามากขึ้น
2) ทั ศ นคติ ระดั บ ความรู้ ระบบสั ง คม และวั ฒ นธรรม มี ลั ก ษณ ะ
เช่นเดียวกับผู้ส่งสาร โดยทัศนคติที่ดีของผู้รับสารทั้งต่อตนเอง ต่อเรื่องที่ต้องการสื่อความหมาย และ
ต่อผู้ส่งสารหรือเครื่องมือสื่อความหมายจะเป็นตัวกาหนดให้การสื่ อความหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะที่ระดับความรู้จะช่วยให้ผู้รับสารรับรู้ และมีความเข้าใจในสิ่งที่ได้รับจากการสื่อ
ความหมาย ส่วนระบบสังคม และวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน ทาให้การสื่อความหมายมายังผู้รับ
สารมีความแตกต่างกันด้วย ผู้รับสารจึงต้องเข้าใจในความแตกต่างดังกล่าว และทาความเข้าใจข้อมูลที่
ได้จากการสื่อความหมายโดยอาศัยประสบการณ์เดิม และชีวิตความเป็นอยู่ตามสภาพบริบททางสังคม
นั้นๆ เป็นตัวช่วย
3) ระยะเวลาในการเยี่ ย มชมการสื่ อ ความหมาย ความสนใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์มีพื้นฐานจากการสื่อ
ความหมายด้วย หากแหล่งท่องเที่ยวใช้เครื่องมือสื่อความหมายที่ดึงดูด แปลกใหม่ และทันสมัยจะทา
ให้นักท่องเที่ยวใช้ระยะเวลาในการเยี่ยมชมการสื่อความหมายเป็นระยะเวลานาน และอาจนาไปสู่
ความเข้ าใจในเนื้ อ หาของเรื่ อ งที่ สื่ อ ความหมายได้ อ ย่ างลึ ก ซึ้ ง พร้อ มทั้ งได้ รับ ความรู้ สนุ กสนาน
เพลิ ด เพลิ น ได้ ป ระสบการณ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว และตระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญด้วย
4) ปฏิกิริยาโต้ตอบ หรือ การตอบสนองของนักท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบ
สาคัญที่ช่วยให้ผู้ส่งสารทราบว่า การสื่อความหมายของตนสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ หากผู้รับสารมีปฏิกิริยา
โต้ตอบที่ตอบสนองตรงตามเจตนาที่ผู้ส่งสารต้องการ การสื่อความหมายนั้นก็จะสัมฤทธิ์ผล แต่หากไม่
ตรงตามที่ผู้ส่งสารต้องการ การสื่อความหมายนั้นก็จะไม่สัมฤทธิ์ผล (กิตติชัย พินโน และคณะ, 2554)
ซึ่งปฏิกิริย าโต้ ตอบนี้ มี ส่ว นส าคัญ ในการประเมิน ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึ กษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์จานวน 20 ชิ้น โดยใช้องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบของทฤษฎีแบบจาลองการสื่อ
ความหมาย S-M-C-R ของเบอร์โลเป็นกรอบในการสรุปตัวแปร และใช้ตัวแปรที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมต่างๆ มาเทียบกับผลการศึกษาของงานวิจัยดังกล่าว ทาให้ได้ตัวแปรในองค์ประกอบด้านผู้
ส่งสาร จานวน 5 ตัว ด้านสาร จานวน 5 ตัว ด้านช่องทางการสื่อความหมาย จานวน 12 ตัว และด้าน
ผู้รับสาร จานวน 5 ตัว เพื่อทาตารางสรุปตัวแปรเกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ตามตารางที่ 2.6

√
√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√
√

ผู้รับสาร
22 23 24 25 26 27
√
√
√
√ √ √
√
√
√

หมายเหตุ: องค์ประกอบด้านแหล่งสารหรือ ผู้ส่งสาร ได้แก่ 1.ทักษะการสื่อความหมาย 2.ทัศนคติ 3.ระดับความรู้ 4.วัฒนธรรม 5.การทาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อความหมาย
องค์ประกอบด้านสาร ได้แก่ 6.ความน่าสนใจของเนื้อหา 7.องค์ประกอบและการจัดเรียง 8.ความยากง่ายของภาษาที่ใช้ 9.การออกแบบเนื้อหา 10.ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย
องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อความหมาย ได้แก่ 11.ความสะดวกในการเข้าถึงการสื่อความหมาย 12.ศิลปะในการพูดคุย 13.ความน่าสนใจของเครื่องมือสื่อความหมาย 14.เทคนิคการสื่อความหมาย
15.บทบาทของเครื่องมือสื่อความหมาย 16.ความหลากหลายของเครื่องมือสื่อความหมาย 17.ปริมาณของเครื่องมือสื่อความหมาย 18.ความเหมาะสมของการเลือกใช้เครื่องมือสื่อความหมาย 19.การ
เชื่อมโยงเนื้อหากับนักท่องเที่ยว 20.การสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว 21.ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสื่อความหมาย 22.ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย และ
องค์ประกอบด้านผู้รับสาร ได้แก่ 23.ทัศนคติ 24.ระดับความรู้ 25.ระบบสังคม 26.วัฒนธรรม 27.ปฏิกิริยาโต้ตอบ หรือ การตอบสนองของนักท่องเที่ยว

ผู้แต่ง (ปี)

แหล่งสาร/ผู้ส่งสาร
สาร
ช่องทางการสื่อความหมาย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Hooper-Greenhill (2000)
√
√ √ √
Zeppel and Muloin (2008)
√ √
√
√ √
√ √ √
√
Poria et al. (2009)
√
√
Touloupa (2010)
√
√ √
√
√ √
Io and Hallo (2011)
√
√
√ √ √
√
√
Frew (2012)
√
√ √
√
Io (2013)
√
√
√
√ √ √
Sarm (2013)
√
√ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
√
Wong (2013)
√
√ √ √ √
Ballantyne et al. (2014)
√
√
√ √
Bohlin and Brandt (2014)
√
√ √ √

ตารางที่ 2.6 ตารางสรุปตัวแปรเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
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แหล่งสาร/ผู้ส่งสาร
สาร
ช่องทางการสื่อความหมาย
ผู้รับสาร
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
N.-T. Kuo et al (2016)
√ √
√
√ √
√ √ √
√ √
√
√
Gao et al. (2017)
√
√
√
√ √
Muneenam et al. (2017)
√
√ √
√
√
√
√ √
√ √
ชลลดา สิทธิฑูรย์ (2543)
√ √
√
√
√ √ √ √
√
อุ ไ รวรรณ เปี่ ยมนิ เ วศ น์
√ √
√ √
√ √
(2544)
วิลัยพร สาคริก (2545)
√ √
√ √ √ √
เชิดชาติ หิรัญโร (2546)
√ √
√
√ √ √ √
√ √ √
สายทิ พ ย์ จั น ทรสุ ริ ย ศั ก ดิ์
√
√ √
√
√ √
√
(2556)
สุวภัทร ศรีจองแสง (2558)
√
√ √ √ √
√
√
รวม
2 1 8 1 9 17 2 1 3 7 5 3 12 13 17 11 2 2 5 1 3 8 2 4 9 4

√
14

√
√
√

√
√

27
√
√

หมายเหตุ: องค์ประกอบด้านแหล่งสารหรือ ผู้ส่งสาร ได้แก่ 1.ทักษะการสื่อความหมาย 2.ทัศนคติ 3.ระดับความรู้ 4.วัฒนธรรม 5.การทาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อความหมาย
องค์ประกอบด้านสาร ได้แก่ 6.ความน่าสนใจของเนื้อหา 7.องค์ประกอบและการจัดเรียง 8.ความยากง่ายของภาษาที่ใช้ 9.การออกแบบเนื้อหา 10.ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย
องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อความหมาย ได้แก่ 11.ความสะดวกในการเข้าถึงการสื่อความหมาย 12.ศิลปะในการพูดคุย 13.ความน่าสนใจของเครื่องมือสื่อความหมาย 14.เทคนิคการสื่อความหมาย
15.บทบาทของเครื่องมือสื่อความหมาย 16.ความหลากหลายของเครื่องมือสื่อความหมาย 17.ปริมาณของเครื่องมือสื่อความหมาย 18.ความเหมาะสมของการเลือกใช้เครื่องมือสื่อความหมาย 19.การ
เชื่อมโยงเนื้อหากับนักท่องเที่ยว 20.การสร้างการมีส่วนร่วมกับนักท่องเที่ยว 21.ความเหมาะสมของระยะเวลาที่ใช้ในการสื่อความหมาย 22.ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย และ
องค์ประกอบด้านผูร้ ับสาร ได้แก่ 23.ทัศนคติ 24.ระดับความรู้ 25.ระบบสังคม 26.วัฒนธรรม 27.ปฏิกิริยาโต้ตอบ หรือ การตอบสนองของนักท่องเที่ยว
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จากตารางสรุปตัวแปรเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ข้างต้น ผู้วิจัยได้ เลื อกใช้ตัวแปรที่มีผู้ใช้มากที่สุ ดจากการทบทวนวรรณกรรม และมี
ความเหมาะสมกับ การศึกษาของผู้วิจัยมาใช้ในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณของการศึกษาครั้งนี้ คือ
องค์ ป ระกอบด้ า นแหล่ งสารหรื อ ผู้ ส่ ง สาร (Source or Sender) มี ตั ว แปร ได้ แ ก่ ทั ก ษะการสื่ อ
ความหมาย ระดับ ความรู้ และการทาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องกับการสื่ อ
ความหมาย ขณะที่องค์ประกอบด้านสาร (Message) มีตัวแปร ได้แก่ ความน่าสนใจของเนื้อหา การ
ออกแบบเนื้อหา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย ส่วนองค์ประกอบด้าน
ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) มีตัวแปร ได้แก่ บทบาทของเครื่องมือสื่อความหมาย เทคนิค
การสื่อความหมาย ความน่าสนใจของเครื่องมือสื่อความหมาย ความหลากหลายของเครื่องมือสื่ อ
ความหมาย และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย นอกจากนี้องค์ประกอบด้าน
ผู้รับสาร (Receiver) มีตัวแปร ได้แก่ ปฏิกิริยาโต้กลับ หรือ การตอบสนองของนักท่องเที่ยว ระบบ
สังคม และระดับความรู้ เพื่อสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 อีกทั้งยังใช้ข้อมูลบางส่วนจากการสกัดตัวแปร
ดังกล่าวในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสอบถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง รวมถึงนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และสนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้วย
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
2.5.1 ความหมายของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นคาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และมีการให้ความหมาย
อย่างกว้างขวาง โดยบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2557) ให้ความหมายว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง
การกระทาทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการกระทานั้นนักท่องเที่ยวจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม และบุคคล
อื่ น จะสั ง เกตเห็ น การกระท านั้ น หรื อ ไม่ ก็ ต าม เพื่ อ มุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ใน
สภาพการณ์ใดสภาพการณ์ หนึ่ง สาหรับพฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที่ยวเป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่น
สังเกตได้โดยอาศัยประสาทสัมผัส ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยวเป็นการทางานของอวัยวะ
ต่างๆ ภายในร่างกาย รวมทั้งความรู้สึกนึกคิด และอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมีความสัมพันธ์กัน
ขณะที่ Clawson and Knetsch (2013) กล่ า วว่ า พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วมาจากกิ จ กรรมการ
ท่องเที่ยวที่แบ่งเป็น ช่วงของการสร้างความคาดหวังเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงก่อน
การท่องเที่ยว ต่อมาเป็นช่วงเวลาที่นักท่อ งเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ต่อด้วยช่วงเวลาที่
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว จนถึงช่วงเวลา
เดินทางกลับ และช่วงเวลาภายหลังจากการเดินทางท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะระลึกถึงเหตุการณ์ของ
การท่องเที่ยวที่ผ่านมา ส่วน Pearce (2005) กล่าวว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวแตกต่างจากพฤติกรรม
ผู้บริโภคโดยทั่วไป เนื่องจากพฤติกรรมที่แตกต่างอย่างชัดเจนของนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวจะมี
การวางแผนการท่ อ งเที่ ย วล่ ว งหน้ า เป็ น เวลานาน เมื่ อ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว และเดิ น ทางกลั บ นั้ น
ประสบการณ์การท่องเที่ยวจะทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกได้รับคุณค่า และรู้สึกมีประสบการณ์ชีวิตเพิ่มขึ้น
ซึ่งสามารถเล่าให้ผู้อื่นฟังได้ ขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไปไม่ค่อยได้ระลึกถึงประสบการณ์การใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการมากเท่าไหร่ และรวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ (2558) สรุปว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด และการแสดงออกในด้านต่างๆ ของนักท่องเที่ยว ทั้งก่อนเดินทางท่องเที่ยว
ในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว และภายหลังจากการเดินทางท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพล
ต่อความรู้สึกนึกคิด และการแสดงออกนั้นๆ
จากความหมายของพฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย วดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หมายถึง การกระทาทุกอย่างของนักท่องเที่ยว โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น
พฤติ ก รรมก่ อ นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ระหว่ างการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว และหลั งจากการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว ซึ่งผูกพันกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
นั้นๆ ขณะที่ลักษณะดังกล่าวมีความแตกต่างจากพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสใน
การสร้างประสบการณ์จากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นต้นทุนสาคัญในการดาเนินชีวิต
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2.5.2 องค์ประกอบของพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีองค์ประกอบสาคัญ 7 องค์ประกอบ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2557)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.5.2.1 เป้าหมาย ทุกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจะต้องมีเป้าหมายในการกระทา
2.5.2.2 ความพร้อม เป็นความมีวุฒิภาวะ และความสามารถในการทากิจกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ
2.5.2.3 สถานการณ์ เป็นเหตุการณ์ หรือโอกาสที่เอื้ออานวยต่อการเลือกกระทา
กิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
2.5.2.4 การแปลความหมาย เป็นวิธีคิดแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่พึง
พอใจมากที่สุดในสถานการณ์หนึ่งๆ
2.5.2.5 การตอบสนอง เป็นการตัดสินใจกระทากิจกรรมตามที่ตนเองได้เลือกสรร
แล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการตนเอง
2.5.2.6 ผลลัพธ์ที่ตามมา เป็นผลจากการกระทาหนึ่งๆ ซึ่งอาจได้ผลตามที่คาดหวังไว้
หรืออาจไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้
2.5.2.7 ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่ งที่กระทาลงไปไม่
บรรลุเป้ าหมายที่ต้องการ จึงต้องกลับมาแปลความหมาย และไตร่ตรองเพื่อเลือกหาวิธีใหม่ๆ มา
ตอบสนองความต้องการ หรืออาจจะเลิกล้มความต้องการเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่เกินความสามารถ
2.5.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเกิดจากคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวที่แตกต่าง
กัน (ราณี อิสิชัยกุล, 2557) ได้แก่
2.5.3.1 แรงจูงใจ (Motivation) เป็น แรงขับจากภายในของบุ คคลที่ทาให้ กระท า
หรือแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตน นาไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยว
2.5.3.2 อายุและเพศ (Age and Gender) เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่
แตกต่างกัน เช่น ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีฐานะ และมีเอกลักษณ์ เนื่องจากสามารถเดินทาง
ท่องเที่ยวได้เป็นเวลานาน มีเวลาว่างมาก จึงมีพฤติกรรมในการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากนักท่องเที่ยว
กลุ่มอื่น เป็นต้น ในขณะที่เพศก็มีส่วนให้นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่ างกันได้ เช่น
เพศหญิงจะให้ความสาคัญกับความปลอดภัย และความสะดวกสบายมากกว่าเพศชาย เป็นต้น
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2.5.3.3 แบบแผนชีวิต (Lifestyle) แบบแผน และวิถีชีวิตมีองค์ประกอบ เช่น บุคคล
จัดสรรเวลา เงิน และพลังงาน เป็นต้น ซึ่งนักท่องเที่ยวแต่ละคนจะมีแบบแผนชีวิตไม่เหมือนกัน จึงมี
พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกันด้วย
2.5.3.4 วงจรชีวิต (Life Cycle) หมายถึง ช่วงระยะเวลาของชีวิตที่หมุนเวียนไปตาม
อายุ และสมาชิกครอบครัว โดยบุ คคลจะแสดงพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ล ะ
ช่วงเวลาของวงจรชีวิต
2.5.3.5 วัฒ นธรรม (Cultural) หมายถึง บรรทัดฐาน ความเชื่อ และพิธีกรรมที่มี
เอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นตัวกาหนดความต้องการ และพฤติกรรม วัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะ
มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม โดยบุคคลจะตอบสนองความต้องการของตนเองให้
เกิดความพึงพอใจในทิศทางที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคม
2.5.3.6 ชนชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึง ตาแหน่งที่บุคคลอยู่ในสังคม โดย
พิจารณาจากรายได้ ความร่ารวย การศึกษา อาชีพ สถานภาพของครอบครัว มูลค่าของที่อยู่อาศัย
และบริ เวณที่ ตั้ งของที่ อ ยู่ อ าศัย โดยชนชั้ น ทางสั งคมจะเชื่ อมโยงกับ สถาบั น ในสั งคมที่ บุ ค คลนั้ น
เกี่ยวข้อง ซึ่งพฤติกรรมการท่องเที่ยวก็จะเชื่อมโยงกับลักษณะชนชั้นทางสังคมดังกล่าวด้วย
2.5.3.7 กลุ่ มอ้างอิง (Reference Group) หมายถึง กลุ่ มที่ มีอิท ธิพ ลทางตรงหรือ
ทางอ้อมกับการกาหนดทัศนคติหรือพฤติกรรมของบุคคล เช่น ครอบครัว สถาบันการศึกษา ที่ทางาน
และวัด เป็นต้น ซึ่งกลุ่มอ้างอิงเหล่านี้จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
2.5.4 กระบวนการทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
กระบวนการทางพฤติกรรม เป็นสิ่งที่แสดงลักษณะเฉพาะทางพฤติกรรม ซึ่งจาแนกออกได้
เป็น 3 กระบวนการ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูล, 2549) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.5.4.1 กระบวนการรั บ รู้ (Perception) คื อ กระบวนการที่ รั บ ข่ า วสารจาก
สภาพแวดล้อมโดยผ่านทางระบบประสาทสัมผัส ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายใน
2.5.4.2 กระบวนการรู้ (Cognition) คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ทางจิตที่รวมการเรียนรู้ การจา การคิด และการพัฒนา ซึ่งเป็นพฤติกรรมภายใน
2.5.4.3 กระบวนการเกิ ด พฤติ ก รรมในสภาพแวดล้ อ ม (Spatial Behavior) คื อ
กระบวนการที่บุคคลมีพฤติกรรมเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมผ่านการ
กระทา โดยสามารถสังเกตได้จากภายนอก
กระบวนการทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการรับรู้ รู้ และการแสดงออกทางพฤติกรรมมี
ความสั มพั น ธ์กับ การตัดสิ น ใจเดิน ทางท่องเที่ยวในแหล่ งท่ องเที่ยวที่ต่างกัน ตามกระบวนการทาง
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน
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2.5.5 กระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
กระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อน
และมีขั้นตอนหลายขั้นตอน โดยปกติแล้วการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมักเกิดขึ้นก่อนการเดินทาง
เป็ น ระยะเวลานาน และก่อนที่จะเกิดการตัดสิ นใจจะต้องมีขั้นตอนและแนวคิด ซึ่งมักจะเป็นการ
ตระหนั กถึงความจ าเป็ น จากนั้ น เข้าสู่ กระบวนการรวบรวมข้อมูล การประเมิน ผล การตัดสิ น ใจ
เดินทาง เมื่อเดินทางท่องเที่ยวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แล้ วก็จะจบที่การประเมินภายหลั งจากการ
เดินทางท่องเที่ยวนั้นสิ้นสุดลง สาหรับกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวมีการนาเสนอแนวคิดไว้
อย่างกว้างขวาง โดยมีรายละเอียดดังนี้
Schmoll (1977) กล่ า วถึ ง แนวคิ ด กระบวนการตั ด สิ น ใจเดิ น ทาง (The Model of the
Travel Decision Process) ไว้ว่า ความสาคัญและอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ น ใจเดิ น ทาง ซึ่ งแบ่ งเป็ น สิ่ งเร้าทางการท่ องเที่ ยว ปัจ จัยส่ ว นบุค คลและปั จจัยทางสั งคมของ
นักท่องเที่ยว ปัจจัยภายนอก และลักษณะเด่นของจุดหมายปลายทาง โดยที่สิ่งเร้าทางการท่องเที่ ยว
เป็ น ปั จจัย ที่กระตุ้น ให้ นั กท่องเที่ยวสนใจที่จะเดินทางท่องเที่ยว เช่น การโฆษณาและการส่ งเสริม
การตลาด หนั งสื อแนะน าแหล่ งท่องเที่ยว หนังสื อนาเที่ยว คาแนะนาหรือบันทึกการเดินทางของ
นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ หรือคาแนะนาจากบริษัทท่องเที่ยว เป็นต้น ขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัย
ทางสังคมของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ บุคลิกภาพ อิทธิพลและความ
ต้องการทางสังคม และทัศนคติและค่านิยม เป็นต้น ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวในการตระหนักถึง
ความต้องการและความจาเป็น สร้างแรงจูงใจและความคาดหวังในการเดินทางท่องเที่ ยว ส่วนปัจจัย
ภายนอกอื่นๆ ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อตัวแทนจาหน่ายทางการท่องเที่ยว
ภาพลักษณ์ของจุดหมายปลายทาง ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวในอดีต การประเมินความเสี่ยงใน
การเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงข้อจากัด และลักษณะเด่นของจุดหมายปลายทาง ซึ่ง ประกอบด้วยการ
เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปกับความประทับใจหรือความคุ้มค่าที่ได้รับ สิ่งดึงดูดใจและสิ่งอานวย
ความสะดวกต่างๆ ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว ปริมาณและคุณภาพของข้อมูลการ
ท่องเที่ยว และประเภทของการให้บริการทางการท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งความสัม พันธ์และอิทธิพลของ
ปัจจัยทั้ง 4 กลุ่มที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว และจากแบบจาลองแสดงแนวคิด
กระบวนการตัดสิน ใจเดินทางของ Schmöll ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์และอิทธิพลของปัจจัยทั้ง 4
กลุ่มที่มีต่อกระบวนการตัดสิน ใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับกระบวนการ 4
ขั้น ตอน คื อ ขั้น ตอนที่ 1 ความต้อ งการเดิน ทางท่ อ งเที่ ยว ขั้ นตอนที่ 2 การค้ นหาข้อมู ล ทางการ
ท่องเที่ ยว ขั้น ตอนที่ 3 การประเมิน ตัว เลือกทางการท่องเที่ยว และขั้นตอนสุ ดท้ าย การตัดสิ นใจ
เดินทางท่องเที่ยว ดังภาพที่ 2.9
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1. สิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว

การโฆษณาและการ
ส่งเสริมการตลาด
หนังสือแนะนาแหล่ง
ท่องเที่ยว

คาแนะนาหรือบันทึก
การเดินทางท่องเที่ยว
ของกลุ่มอื่นๆ
คาแนะนาจากบริษัท
ท่องเที่ยว

2. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางสังคมของนักท่องเที่ยว

สถานะทาง
สั งค ม แ ล ะ
เศรษฐกิจ

บุคลิกภาพ

แรงจูงใจ

ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร
เ ดิ น ท า ง
ท่องเที่ยว

อิ ท ธิ พ ล แ ล ะ
ความต้ อ งการ
ทางสังคม

ค วาม ต้ อ งก า ร
และความจาเป็น

การค้ น ห า
ข้ อ มู ล
ท างก าร
ท่องเที่ยว

ทั ศ นคติ แ ละ
ค่านิยม

ความคาดหวัง

การป ระ เมิ น
ตั ว เ ลื อ ก
ท างก าร
ท่องเที่ยว

การตัดสินใจ
เ ดิ น ท า ง
ท่องเที่ยว

3. ปัจจัยภายนอกอื่นๆ

ความเชื่ อ มั่ น ที่ มี ต่ อ
ตั ว แ ท น จ า ห น่ า ย
ทางการท่องเที่ยว
ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
จุดหมายปลายทาง
ประสบการณ์ทางการ
ท่องเที่ยวในอดีต
การป ระ เมิ น ค วาม
เสี่ ย งในการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว
อุปสรรคและข้อจากัด
ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง
ท่องเที่ยว

การเปรีย บเที ย บ
ระหว่างค่าใช้จ่าย
แ ล ะ ค ว า ม คุ้ ม
ค่าเงิน

สิ่ ง ดึ ง ดู ด ใจ
แ ล ะ สิ่ ง
อานวยความ
สะดวกต่างๆ

ปริมาณและคุณภาพ
ของข้ อ มู ล ทางการ
ท่องเที่ยว

ค ว า ม
หลากหลาย
ของกิ จ กรรม
การท่องเที่ยว

ป ระ เภ ท ข อ งก าร
ให้ บ ริ ก ารทางการ
ท่องเที่ยว

4. ลักษณะเด่นและการให้บริการทางการท่องเที่ยว
ณ จุดหมายปลายทางทางการท่องเทีย่ ว

ภาพที่ 2.9 แบบจาลองแสดงแนวคิดกระบวนการตัดสินใจเดินทางของ Schmöll
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Schmöll, 1977.
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จากภาพที่ 2.9 จะเห็นได้ว่า ปัจจัยทางด้านสิ่งเร้าทางการท่องเที่ยว กับปัจจัยส่วนบุคคลและ
ปัจจัยทางสังคมของนักท่องเที่ยวทาหน้าที่เป็นปัจจัยผลักที่ผลักดั นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการ
และตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ขณะที่ ลักษณะเด่นและการให้บริการทางการท่องเที่ยว ณ จุดหมาย
ปลายทางทางการท่องเที่ย วทาหน้ าที่เป็นปัจจัยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปยังจุดหมาย
ปลายทางนั้นๆ ประกอบกับการรับรู้และตระหนักถึง อุปสรรค และข้อจากัดในการเดินทางท่องเที่ยว
จะเป็นกลไกที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวด้วย
ขณะที่ Mathieson and Wall (1982) ได้ เสนอแนวคิ ด พฤติ ก รรมการซื้ อ ทางด้ า นการ
ท่ อ งเที่ ย ว (The Model of Travel-Buying Behavior) ว่ า พฤติ ก รรมการซื้ อ หรื อ พฤติ ก รรมการ
เดิน ทางของนั กท่องเที่ ยวประกอบด้วย 5 ขั้น ตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ความต้องการในการเดินทาง
ท่องเที่ยว ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว ขั้นตอนที่ 4
การเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวและการได้รับประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว และขั้นตอนสุดท้าย การ
ประเมินความพึงพอใจ ดังภาพที่ 2.10
ขั้นตอนที่ 1 การรับรู้ หรือตระหนักถึงความจาเป็นและความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยว

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและการประเมินภาพลักษณ์สนิ ค้าทางการท่องเที่ยว

ขั้นตอนที่ 3 การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว โดยเลือกจากทางเลือกต่างๆ

ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมตัวเดินทางท่องเที่ยวและการได้รบั ประสบการณ์ทางการท่องเที่ยว

ขั้นตอนที่ 5 การประเมินความพึงพอใจที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยว

ภาพที่ 2.10 แบบจาลองแนวคิดพฤติกรรมการซื้อทางด้านการท่องเที่ยวของ Mathieson and Wall
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Mathieson & Wall, 1982.
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ส าหรั บ Stanton William, Etzel Michael, and Walker Bruce (1994) ได้ น าเสนอตั ว
แบบพฤติกรรมการซื้อและพลังผลักดันของผู้บริโภค ซึ่งระบุถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่ผ่าน
กระบวนการตัดสินใจอันเกิดจาก
1) ข้อมูลข่าวสาร (Information) การตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นได้ต้องมีข้อมูลข่าวสาร
เกี่ ย วกั บ ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตรา ราคา ลั ก ษณะ ผลประโยชน์ และสถานที่ ที่ จ ะซื้ อ หากไม่ มี ข้ อ มู ล
กระบวนการตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นไม่ได้ โดยข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเกิดจากการโฆษณาการค้าผ่านสื่อ
ต่างๆ (Commercial Sources) และจากสังคม (Social Sources) เช่น ครอบครัว เพื่อนฝูง และผู้
คุ้นเคย เป็นต้น
2) สั งคมและกลุ่ ม สั งคม (Social and Group Forces) ประกอบด้ ว ยวัฒ นธรรม
วัฒ นธรรมย่ อย ชั้น ของสั งคม กลุ่ มอ้ างอิ ง ครอบครัว และสมาชิ กในครอบครัว เป็ น ต้น สิ่ งต่ างๆ
เหล่านี้มีอิทธิพลโดยตรงต่อการตัดสินใจซื้อ และการก่อให้เกิดลักษณะทางจิตวิทยาของผู้ซื้อด้วย
3) จิ ต วิ ท ยา (Psychological Forces) พลั ง ผลั ก ดั น ทางด้ า นจิ ต วิ ท ยา ได้ แ ก่
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิก และทัศนคติ สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความต้องการใน
การเลือกซื้อ และตัดสินใจซื้อ รวมถึงนิสัยในการซื้อ และการภักดีในตราสินค้า เป็นต้น
4) สถานการณ์ (Situational Factors) ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ ได้แก่ เวลาและโอกาส สถานที่ จุดมุ่งหมาย รวมถึงเงื่อนไขการซื้อ ซึ่งปัจจัยอิทธิพลต่อ
การซื้อจะผลักดันให้ผู้ซื้อตัดสินใจแตกต่างกันไป
ส าหรั บ การตั ด สิ น ใจซื้ อ ตามตั ว แบบพฤติ ก รรมการซื้ อ และพลั งผลั ก ดั น ดั ง กล่ าวข้ า งต้ น
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ การตระหนักถึงความต้องการ การพิจารณาระดับความสาคัญในสิ่งที่
จะซื้อ การกาหนดทางเลือก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังจากซื้อ โดย
พลังผลักดันของสังคมและกลุ่มสังคม ได้แก่ วัฒนธรรม วัฒนธรรมย่อย ชั้นของสังคม กลุ่มอ้างอิงและ
ครอบครัวและสมาชิกมีผลต่อพลังผลักดันด้านจิตวิทยาซึ่งประกอบด้วยแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้
บุคลิก และทัศนคติ ขณะที่พลังผลักดันทั้งสอง พร้อมกับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่างๆ สื่อต่างๆ
และสังคม รวมถึงปัจจัยทางด้านสถานการณ์ ได้แก่ เวลา โอกาส สถานที่ จุดมุ่งหมาย และเงื่อนไขใน
การซื้อมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อตามขั้นตอน 6 ขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น ดังภาพที่ 2.11
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พลังผลักดันด้านจิตวิทยา
• แรงจูงใจ

พลังผลักดันของสังคมและ
กลุ่มสังคม
• วัฒนธรรม
• วัฒนธรรมย่อย
• ชั้นของสังคม
• กลุ่มอ้างอิง
• ครอบครัวและสมาชิก

ข้อมูลข่าวสาร
แหล่งโฆษณาการค้า
ผ่านสื่อต่างๆ

แหล่งจากสังคม

• การรับรู้
• การเรียนรู้

• บุคลิก
• ทัศนคติ

กระบวนการตัดสินใจซื้อ
ตระหนักถึงความต้องการ
การพิจารณาระดับ
ความสาคัญ
การกาหนดทางเลือก

การตัดสินใจซื้อ

ปัจจัยทางด้าน
สถานการณ์
เวลา โอกาสที่ซื้อ
สถานที่ซื้อ

จุดมุ่งหมายในการซื้อ
เงื่อนไขการซื้อ

พฤติกรรมการซื้อ

ภาพที่ 2.11 ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อและพลังผลักดันของวิลเลี่ยม เจ สแตนตันและคณะ
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก tanton William, Etzel Michael, and Walker Bruce,1994.
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมั ก มี
พฤติกรรมการท่องเที่ย วผ่ านกระบวนการต่า งๆ โดยมีทั้งก่อนเดินทางท่องเที่ยว ระหว่างเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย ว และหลั งจากเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งเกิ ด จากปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและปั จ จั ย ภายนอกของ
นักท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยสามารถสรุป กระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตาม
ตารางที่ 2.7 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.7 ตารางแสดงกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ลาดับ
ช่วงเวลา
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
1. ก่ อ นการเดิ น ทาง นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะต้ อ งมี ค วามต้ อ งการในการ
ท่องเที่ยว
เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว จากนั้ น จะเริ่ ม ค้ น หาข้ อ มู ล
จากสื่ อ ต่ า งๆ เช่ น แผ่ น พั บ โฆษณา เว็ บ ไซต์
หนังสือแนะนาแหล่งท่องเที่ ยว คาแนะนาจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม อื่ น ๆ ค าแนะน าจากบริ ษั ท
ท่ อ งเที่ ย ว ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า จ า ก
ประสบการณ์ ของนักท่องเที่ยว ความชอบของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว วั น เวลาในการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ
ประเมิ น จุ ด หมายปลายทางที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ต้องการ และตัดสินใจเดินทาง จากนั้นจะทาการ
จองตั๋ว จองที่ พัก เตรียมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
และการเตรียมค่าใช้จ่าย
2. ร ะ ห ว่ า ง ก า ร ก า ร เดิ น ท า ง ท่ อ ง เที่ ย ว แ ล ะ เก็ บ เกี่ ย ว
เดินทางท่องเที่ยว ประสบการณ์ ที่ได้จากการท่องเที่ยว พร้อมกับ
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้น

3.

ห ลั ง จ า ก ก า ร ประเมิ น การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วที่ ผ่ า นมาโดย
เดินทางท่องเที่ยว ประเมินจากความคาดหวังของนักท่องเที่ยวกับ
สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ และการเป รี ย บเที ย บ ระห ว่ า ง
ค่ า ใช้ จ่ า ยและความคุ้ ม ค่ า เงิ น พร้ อ มกั บ การ
แสดงความคิดเห็น และความพึงพอใจหลังจาก
เดินทางท่องเที่ยว

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก Schmöll, 1977; ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554.

คาถามของนักท่องเที่ยว
1. ทาไมต้องเดินทางไป
2. ไปแล้ ว จะเห็ น อะไร ได้
เรี ย น รู้ อ ะ ไร ห รื อ ได้ ท า
อะไรบ้าง
3. มีสิ่งอานวยความสะดวก
เช่ น ห้ อ งน้ า ที่ พั ก ร้ า นค้ า
และร้านอาหารหรือไม่
4. จะไปถึ ง จุ ด หมายหรื อ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างไร

1. เมื่อเดินทางท่องเที่ยวแล้ว
ได้ รั บ ค ว า ม ส นุ ก ส น า น
เพลิดเพลินหรือความเครียด
2. ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ จ าก
การท่องเที่ยวดีหรือไม่ดี
1. จะใช้ บ ริ ก ารที่ นั้ น ๆ อี ก
หรื อ ไม่ จะกลั บ ไปเที่ ย วซ้ า
อีกหรือไม่
2. ต้ อ งบอกต่ อ กั บ คนอื่ น
หรือไม่
3. ช่ องท างใด ที่ ส าม ารถ
แสดงความคิดเห็นได้
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2.5.6 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวมีแนวคิดจากนักจิตวิทยา และนักวิชาการด้านการ
ท่องเที่ยว ซึ่งได้นาเสนอทฤษฎีไว้อย่างหลากหลาย โดยผู้วิจัยเลือกทฤษฎีสาคัญที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.5.6.1 ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ แรงจู งใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory of
Human & Motivation) (บุ ญ เลิ ศ จิต ตั้ งวัฒ นา, 2557) โดยมาสโลว์อ ธิบ ายถึงความต้อ งการของ
มนุษย์ว่ามีลักษณะเป็นลาดับขั้นจากต่าไปหาสูง โดยแบ่งลาดับขั้นความต้องการของมนุษย์ไว้ดังนี้
1) ความต้องการทางด้านสรีรวิทยา หรือ ความต้องการทางด้านร่างกาย
(Physiological Needs) เป็น ความต้องการพื้นฐานเพื่อความอยู่รอดของชีวิต ได้แ ก่ ความต้องการ
ปัจจัยสี่ และความต้องการทางเพศ เป็นต้น
2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิต (Safety Needs) เป็นความ
ต้องการที่เหนือกว่าความต้องการอยู่รอด ซึ่งมนุษย์มีความต้องการเพิ่มในระดับที่สูงขึ้น เช่น ความ
ต้องการความมั่นคงในการทางาน ความต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครอง และความต้องการความ
ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เป็นต้น
3) ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการความรัก
และการยอมรับ (Love and Belongingness Needs) ทั้งในแง่ของการให้และการได้รับ ซึ่งความรัก
และความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความยอมรับในหมู่คณะ เป็นต้น
4) ความต้ อ งการที่ จ ะมี เกี ย รติ ย ศชื่ อ เสี ยง (Esteem Needs) เป็ น ความ
ต้องการการยกย่องส่ วนตัว (Self-esteem) ความนับถือ (Recognition) และสถานะ (Status) จาก
สังคม ตลอดจนความพยายามที่จะให้มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับบุคคลอื่น เช่น ความต้องการให้ได้
การเคารพนับถือ ความสาเร็จ ความรู้ ศักดิ์ศรี ความสามารถ รวมถึงสถานะที่ดีในสังคม และการมี
ชื่อเสียงในสังคม เป็นต้น
5) ความต้องการความสาเร็จแห่งตน หรือ ประสบความสาเร็จสูงสุดในชีวิต
(Self-actualization Needs) เป็นความต้องการสูงสุด ของแต่ละบุคคล ซึ่งหากบุคคลใดบรรลุความ
ต้องการในขั้ น นี้ จะได้ รับ การยกย่ องว่าเป็ นบุ ค คลพิ เศษ เช่น ความต้ องการที่ จะเป็ น นัก ร้อ งหรือ
นักแสดงที่มีชื่อเสียง เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงแบบจาลองทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของมาสโลว์เพื่อประโยชน์
ในการศึกษา ดังภาพที่ 2.12
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ความต้องการ Self-actualization needs
ความสาเร็จแห่งตน
ความต้องการที่จะมี
เกียรติยศชื่อเสียง

Self-esteem needs

ความต้องการทางด้านสังคม
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
ความต้องการทางด้านสรีรวิทยา

Social needs
Safety needs
Physiological needs

ภาพที่ 2.12 ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจของมาสโลว์
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก เลิศพร ภาระสกุล, 2559.
2.5.6.2 ทฤษฎีขั้นบันไดแห่งการเดินทาง (Travel Career Ladder) (เลิศพร ภาระ
สกุล, 2559) แนวคิดนี้ ถูกน าเสนอโดย Pearce และคณะ ซึ่งประยุกต์ทฤษฎีนี้จากทฤษฎีเกี่ยวกับ
แรงจูงใจของมาสโลว์ แต่มีความแตกต่างตรงลาดับขั้นที่ 1 หรือความต้องการทางสรีรวิทยา ถึงขั้นที่ 4
หรือความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง โดยในแต่ละขั้นเกิดขึ้นจากบุคคลเป็นผู้กาหนดเองส่วนหนึ่ง
ขณะที่อีกส่วนมาจากการชักนาหรือกาหนดโดยผู้อื่น ซึ่งความต้องการจะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้ น
เมื่อนักท่องเที่ยวมีประสบการณ์การเดินทางมากขึ้น ขั้นบันไดยังคงเป็นไปตามเนื้อหาทฤษฎีของมาส
โลว์จากความต้องการระดับล่างไปสู่ระดับสูงสุด โดยยึดถือหลักการว่า นักท่องเที่ยวที่มีแรงจูงใจใน
ด้านการส่งเสริม และพัฒนาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นในขณะท่องเที่ยวก็ยังคงมีความต้องการอย่างอื่น
ในระดับต่ากว่าด้วยเช่นกัน ขณะที่แรงจูงใจในการท่องเที่ยวของแต่ละคนมีลักษณะที่ยืดหยุ่น และ
หลักสาคัญเรื่องจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยว คือ สถานที่ที่จะให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดัดแปลงแบบจาลองทฤษฎีขั้นบันไดแห่งการเดิ นทางเพื่อประโยชน์ใน
การศึกษา ดังภาพที่ 2.13
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ความต้องการที่จะได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
ความต้องการความสาเร็จแห่งตน และความต้องการทีจ่ ะได้รับประสบการณ์อันหลากหลาย

ความต้องการความภาคภูมิใจและการพัฒนาตนเอง
ผู้อื่นกาหนด
ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อนื่
ความต้องการมีสถานภาพอย่างทีค่ นอื่นมี
ความต้องการประสบความสาเร็จเช่นคนอื่น

ตัวเองกาหนด
ความต้องการที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง
ความต้องการเรียนรู้ ความอยากรู้อยากเห็น
ความต้องการที่จะมีชัยชนะและทาสิ่งต่างๆ
ได้สาเร็จ
ความต้องการที่จะพิชิต

ความต้องการสร้างสัมพันธภาพ
ตัวเองกาหนด
ผู้อื่นกาหนด
ความต้องการที่จะรับความเป็นมิตรที่ผอู้ ื่นหยิบยื่นให้ ความต้องการที่จะให้ความเป็นมิตรและความรักแก่ผอู้ ื่น
ความต้องการที่จะมีเพื่อน มีคนรู้จักรู้ใจ

ความต้องการความปลอดภัยมั่นคง
ผู้อื่นกาหนด
ความต้องการความปลอดภัยเช่นคนอื่น
ความห่วงใยความปลอดภัยของผู้อื่น

ตัวเองกาหนด
ความต้ อ งการที่ จ ะด ารงชี วิ ต อยู่ อ ย่ า งมั่ น คง มี ค วาม
ปลอดภัย ความต้องการที่จะคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต และอธิบายความเป็นไปของโลก

ความต้องการทางด้านร่างกาย
ผู้อื่นกาหนด
ความตื่นเต้น ความน่าพิศวง ความแปลกใหม่
ความเย้ายวนที่ผู้อื่นชักนา

ตัวเองกาหนด
ความต้องการลิ้มรส ความหิวกระหาย ความต้องการทาง
เพศ การผ่อนคลาย

ภาพที่ 2.13 ทฤษฎีขั้นบันไดแห่งการเดินทาง (Travel Career Ladder)
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก เลิศพร ภาระสกุล, 2559.
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2.5.6.3 ท ฤ ษ ฎี จิ ต วิ เค ร า ะ ห์ ข อ งซิ ก มั น ต์ ฟ ร อ ย ต์ (Sigmund Freud’s
Psychoanalytic Theory) (กิตติ กันภั ย , 2551) ซึ่งแนวคิ ดหลั กของซิกมันต์ ฟรอยต์ คือ ภาวะไร้
สานึก โดยทฤษฎีจิตวิเคราะห์พยายามเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ด้วยการค้นหาลึกเข้าไปในตัวปัจเจก
บุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะไร้สานึกของปัจเจกบุคคล ขณะที่จิตของมนุษย์แบ่งเป็น 3 ระดับตาม
การรับรู้ ได้แก่
1) ระดับ ส านึ ก (The Conscious) ปั จเจกบุ ค คลสามารถท าความเข้าใจ
และอธิบายกับผู้อื่นได้ไม่ยาก
2) ระดับก่อนส านึก (The Preconscious) ปัจเจกบุคคลสามารถยกขึ้นสู่
ระดับสานึกได้
3) ระดับไร้สานึก (The Unconscious) ระดับนี้ไม่สามารถเข้าสู่การรับรู้ใน
ระดับไร้สานึกได้ หากปัจเจกบุคคลไม่ได้รับการหนุนช่วยโดยวิธีจิตวิเคราะห์
ขณะที่ทฤษฎีของฟรอยต์ยังมีความเกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพที่จะสะท้อนพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดคือ
1) อิด (Id) เป็นต้นกาเนิดของบุคลิ กภาพ และเป็นส่วนที่ติดตัวมนุษย์มา
ตั้งแต่เกิด ซึ่ง Id ประกอบด้วย แรงขับทางสัญชาตญาณ (Instinct) ที่กระตุ้นให้มนุษย์ตอบสนองความ
ต้องการ ความสุข และความพอใจ
2) อีโก้ (Ego) เป็นส่วนของบุคลิกภาพที่ทาหน้าที่ประสานอิด และซูเปอร์อี
โก้ ให้แสดงบุคลิกภาพออกมาเพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นจริง โดยใช้เหตุผล สติปัญญา และการรับรู้
ที่เหมาะสม ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในระดับสานึก
3) ซูเปอร์อีโก้ (Superego) เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรมจรรยา บรรทัด
ฐานของสังคม ค่านิยม และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ
จากทฤษฎีดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่า การใช้จิตวิเคราะห์ของซิกมันต์ ฟรอยต์เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการเลือกสรรแหล่งท่องเที่ยว หรือลักษณะการท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับความต้องการของแต่ละคนจากประสบการณ์ในวัยเด็กจนกระทั่งวัยผู้ใหญ่ พร้อมทั้งเก็บเกี่ยวเอา
ประสบการณ์มาใช้ในการแสดงออกทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้การแสดงพฤติกรรม
นั ก ท่ องเที่ ย วที่ เกิ ดขึ้น ต้ องอาศั ย แรงขับ ทางสั ญ ชาตญาณที่ก ระตุ้น ให้ นัก ท่ องเที่ ยวสนใจในแหล่ ง
ท่องเที่ยวต่างๆ ตามอิด ในขณะที่ใช้เหตุผลตามอีโก้พิจารณาความเป็นไปได้ของการเดินทางท่องเที่ยว
นั้นๆ และใช้ซูเปอร์อีโก้ไตร่ตรองซ้าถึงความเหมาะสมในการไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ
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2.5.6.4 ท ฤษ ฎี ปั จจั ย ผลั ก และปั จ จั ย ดึ ง (The Theory of Push and Pull
Factors) ซึ่ง Crompton (1979) ได้ น าเสนอว่า ปั จ จัยผลั ก และปั จ จัยดึ งมี ส่ ว นส าคั ญ ในการจูงใจ
นักท่องเที่ยวให้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองสภาวะความไม่สมดุลทางร่างกายหรือจิตใจ กระตุ้นให้
เกิดความต้องการหยุดพักจากชีวิตประจาวันเดิม เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้กลับสู่สภาพสมดุลอีกครั้ง
โดยนักท่องเที่ยวจะมีตัวเลือก คือ พักผ่อนที่บ้าน เดินทางท่องเที่ยว และเดินทางด้วยวัตถุประสงค์อื่น
เช่น เยี่ยมญาติ และเดินทางเพื่อธุรกิจ เป็นต้น จึงเกี่ยวข้องกับปัจจัยผลักซึ่งเป็นแรงจูงใจทางด้าน
สังคมวิทยา ส่วนปัจจัยดึงเป็นแรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรม โดยปัจจัยผลักหรือแรงจูงใจทางด้านสังคม
วิทยามี 7 ประการคือ
1) เพื่อหลีกหนีจากสิ่งแวดล้อมที่จาเจ
2) เพื่อค้นหาและประเมินตัวเอง
3) เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
4) เพื่อเกียรติยศชื่อเสียง
5) เพื่อถอยกลับไปสู่สภาพเดิม
6) เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ฉันญาติมิตร
7) เพื่อจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
ขณะที่ปัจจัยดึงหรือแรงจูงใจทางด้านวัฒนธรรมมี 2 ประการ ประกอบด้วย
1) ความแปลกใหม่ของสถานที่ที่เป็นจุดหมายปลายทาง
2) การศึกษาเรียนรู้
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ผู้ วิ จั ย พบว่ า พฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยวเป็น การกระทาทุกอย่างของนักท่องเที่ยวทั้งก่อนเดินทางท่องเที่ยว ในระหว่างเดินทาง
ท่องเที่ยว และภายหลังจากการเดินทางท่องเที่ยวโดยอาศัยองค์ประกอบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็น
ตั ว ผลั ก ดั น ให้ เกิ ด กระบวนการตั ด สิ น ใจเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วซึ่ งมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ
แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว โดยเมื่อมีความต้องการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตัดสิ นใจในการท่องเที่ยว ติดต่อ เดินทางท่องเที่ยว เก็บเกี่ยวประสบการณ์
พร้อมทั้งผูกพันกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ได้รับจากการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ
และใช้การประเมินผลความพึงพอใจ และความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปตามขั้นตอนของการท่องเที่ยว
ทั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ ศึ ก ษาและทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจั ยที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ เรื่อ งพฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยว และได้สรุปตัวแปรในการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจานวน 10 ตัวแปรจากงานวิจั ย
15 ชิ้น ดังตารางที่ 2.8 และได้คัดเลือกตัวแปร 9 ตัวแปรที่เหมาะสมกับงานของผู้วิจัย โดยตัดตัวแปร
ค่าใช้จ่ายออก เพื่อนาไปใช้ในการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
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√
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√
√

√
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√
√

√
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√
√

√
√

√
√

√
√
√

√

√

√
√

√
8

√
4

√
12

√

√
13

ความต้องการกลับมาเที่ยวซ้า

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว
√

√
√

√
√

กิจกรรมในการเดินทางท่องเที่ยวที่สนใจ

√

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว

√

พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว

√

บุคคลผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว

√

ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว

ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว

Poria, Biran, and Reichel √
(2009)
Kuawiriyapan, Kaewcha, √
Napomech,
and
Prodprakon (2010)
Touloupa (2010)
√
Thanee (2013)
Ballantyne et al. (2014)
Hassan et al. (2014)
√
Teo, Khan, and Rahim √
(2014)
ชลลดา สิทธิฑูรย์ (2543)
อุ ไร วรร ณ เปี่ ย ม นิ เวศ น์
(2544)
เชิดชาติ หิรัญโร (2546)
√
ศิริพงษ์ พงษ์ลือ (2548)
ไกรฤกษ์ ปิ่ น แก้ ว และคณะ
(2557)
สุวภัทร ศรีจองแสง (2558)
√
อาริ ย า พนมไพร และคณะ √
(2558)
ชัยฤทธิ์ ทองรอด (2559)
√
รวม
9

วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว

ผู้แต่ง ปี

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว

ตารางที่ 2.8 ตารางสรุปตัวแปรเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
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√

√

√
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√
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√
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4

√
√

5

114

2.6 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการรับรู้
2.6.1 ความหมายของการรับรู้
การรับรู้มีความสัมพันธ์กับการเดินทางท่องเที่ยว การได้รับข่าวสารข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว
และการได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยว ซึ่งมีการให้ความหมายการรับรู้ไว้อย่างหลากหลาย โดย
Berelson and Steiner (1964) ให้ความหมายการรับรู้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่มนุษย์เลือกรับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ นาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมาจัดระเบียบ และแปลความหมายเพื่อสร้างภาพที่มี
ความหมายขึ้นมาในใจของตนเอง สอดคล้องกับ Schiffman and Kanuk (2000) ที่ให้ความหมายว่า
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการซึ่งบุคคลทาการเลือกสรร จัดระบบ และแปลความหมายสิ่งเร้าต่างๆ
ให้ เกิดเป็ น ภาพซึ่งมี ความหมาย และมี เอกภาพเกี่ย วกับ สรรพสิ่ งต่ างๆ ในโลก ขณะที่ Samovar,
McDaniel, Porter, and Roy (2015) ได้ให้คาอธิบายเพิ่มเติมว่า การรับรู้เป็นกระบวนการซึ่งสิ่งเร้า
ต่างๆ ถูกคัดเลือกจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และถูกแปลความหมายให้เป็นประสบการณ์ภายในซึ่ งมี
ความหมาย สาหรับ Mitchell (1982) บอกว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่ทาให้ประสบการณ์ที่ได้รับ
เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น นอกจากนี้การรับรู้ยังเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ระเบียบทางสังคม ซึ่ง
ไม่สามารถแยกออกจากความสัมพันธ์ทางสังคมด้วย ส่วน Cole and Scribner (1974) กล่าวว่า การ
รับรู้ คือ การสัมผัสที่มีความหมาย (Sensation) โดยการรับรู้เป็นการแปลหรือตีความแห่งการสัมผัสที่
ได้ รั บ ออกเป็ น สิ่ งหนึ่ ง สิ่ งใดที่ มี ค วามหมายหรื อ เป็ น สิ่ งที่ รู้ จั ก เข้ าใจ โดยอาศั ย ประสบการณ์ เดิ ม
(จาเนียร ช่วงโชติ , 2519) เช่นเดียวกับ Baum, Frese, and Baron (2014) ที่กล่าวว่า การรับรู้ คือ
การจัดระบบข้อมูล และตีความโดยอาศัยพื้นฐานประสบการณ์เดิม ขณะที่ Tom and I.T. (2009)
กล่าวว่าการรับรู้เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในการเข้าถึงความต้องการของตนเอง เข้าใจตนเอง และนาเสนอ
แนวคิดและรูปแบบตัวตน กระตุ้นเอกลักษณ์และตัวตนของคนคนนั้น ส่วน Patterson, Kerrin, and
Gatto-Roissard (2009) เสนอว่า การรับรู้มีส่วนในการแสวงหาความคิดสร้างสรรค์ในนวัตกรรม การ
นาเสนอการรับรู้ในเรื่องต่างๆ ในกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มช่วยสนับสนุนแนวความคิดใหม่ๆ
และก่อให้เกิดนวัตกรรม ขณะที่ Rickheit and Strohner (2008) กล่าวว่า การรับรู้ คือ ความเข้าใจ
ในบุคลิ กภาพ การตอบสนอง การส่ งผ่ านข้อมูล และการกระทาที่เกิดขึ้น ส าหรับ Hargie (1997)
กล่าวถึงการรับรู้ว่า เป็นความประทับใจที่บุคคลมีเกี่ยวกับบุคคลอื่น และการแปลความหมายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของบุคคลอื่น เช่นเดียวกับ Huston and Levinger (1978) ที่เห็นว่า การรับรู้เกี่ยวข้องกับ
ความประทับใจครั้งแรก ในขณะที่ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2554) กล่าวว่า การรับรู้ คือ วิธีการที่บุคคล
มองโลกที่อยู่รอบๆ ตัวของบุ คคล บุคคลสองคนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุ้นอย่างเดียวกันภายใต้
เงื่อนไขเดีย วกัน แต่บุ คคลทั้งสองอาจมีวิธีในการยอมรับ เลือกสรร ประมวล และตีความเกี่ยวกับ
ตัวกระตุ้นต่างกัน สาหรับชิตาภา สุขพลา (2548) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการรับ ประมวลผล

115
และตีความข้อมูลต่างๆ ที่อยู่รอบตัวโดยผ่านอวัยวะรับความรู้สึก แล้วแสดงพฤติกรรมต่อสิ่งต่างๆ
ออกมา ขณะที่เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่มนุษย์เลือกจะรับรู้ สรุป
การรับรู้ ตีความหมายการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สัมผัสเพื่อสร้างภาพในสมองให้เป็นภาพที่มีความหมาย
และมีความกลมกลืน นอกจากนี้สุวีร์ณัสญ์ โสภณสิริ (2554) ได้กล่าวว่า นักธุรกิจท่องเที่ยวจาเป็นต้อง
เข้าใจกระบวนการรับรู้ของนักท่องเที่ยว เนื่องจากการรับรู้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
อย่ า งมาก ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะรั บ รู้สิ่ ง เดี ย วกั น ในแบบที่ แ ตกต่ า งกั น อั น เนื่ อ งมาจาก
กระบวนการเรียนรู้ที่ต่างกัน
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการรับรู้ เมื่อนามาศึกษาในบริบทของการสื่อความหมาย
ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการเลือกสรรใน
การรับข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ยวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ประการ ได้แก่
การมองเห็น การได้กลิ่น การรับรส การฟังเสียง และการสัมผัส โดยมีประสบการณ์ เดิมของแต่ละ
บุคคลเป็นพื้นฐานในการพิจารณา และแปลความหมายออกมาผ่านการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ
ดังนั้นการรับรู้จึงเป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง
ความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
2.6.2 ประเภทของการรับรู้
การรับรู้ที่มีบทบาทต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมี 3 ประเภท ได้แก่ การรับรู้ที่มีต่อตนเอง
การรั บ รู้ ที่ มีต่ อบุ คคลอื่น และการรับ รู้ที่ มีต่ อการรับ รู้ของผู้ อื่น (เลิ ศพร ภาระสกุ ล , 2559) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
2.6.2.1 การรับรู้ที่มีต่อตนเอง เช่น การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อตนเอง คือ การที่
นักท่องเที่ยวมองว่าตนเองเป็นคนอย่างไร หรือเจ้าบ้านมองตัวเจ้าบ้านเองว่าเป็นคนอย่างไร
2.6.2.2 การรับรู้ที่มีต่อบุคคลอื่น เช่น การรับรู้ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อเจ้าบ้าน หรือ
คนในประเทศที่นักท่องเที่ยวไปเยือน และการรับรู้ของเจ้าบ้านที่มีต่อตัวนักท่องเที่ยว
2.6.2.3 การรั บ รู้ ที่ มี ต่ อ การรั บ รู้ ข องผู้ อื่ น ซึ่ ง การรั บ รู้ ป ระเภ ท นี้ เรี ย กว่ า
Metaperceptions คือ บุคคลรับรู้ว่าตัวเองถูกมองอย่างไร เช่น นักท่องเที่ยวมีการรับรู้ว่าเจ้าบ้านมอง
ตัวนักท่องเที่ยวอย่างไร
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2.6.3 กระบวนการรับรู้
กระบวนการรับรู้ มีความสาคัญในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
โดย Morrison (2002 อ้างถึงใน รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์ , 2558: 61) ได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู้ ที่
ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 คือ การคัดกรองข้อมูลข่าวสาร โดยในแต่ละวัน นักท่องเที่ยวจะเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ จานวนมาก ซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะสามารถจดจาข้อมูลทั้งหมด จึงต้องมีการ
คัดกรองเลือกสรรข้อมูลที่ต้องการ หลังจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 คือ การปรับเนื้อหาของข้อมูล
ข่าวสารให้สอดคล้องกับความโน้มเอียงหรือภาพในใจของตนเอง โดยเมื่อได้ข้อมูลมา นักท่องเที่ยวจะ
แปลความหมายของข้อมูลข่าวสารที่ได้ผ่านการคัดกรอง และมักจะแปลความหมายให้สอดคล้องกับ
ภาพในใจของตนเองผ่านแรงจูงใจ ความเชื่อ ทัศนคติ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ส่วนขั้นตอนที่ 3 คือ
การเลือกจดจา นักท่องเที่ยวจะเลือกเฉพาะข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่มีลักษณะโดดเด่นสอดคล้องกับ
แนวคิดความเชื่อของตนเองในการจดจา และขั้นตอนที่ 4 คือ การสร้างภาพที่มีความหมายจากข้อมูล
ข่าวสาร โดยข้อมูลข่าวสารที่ผ่านกระบวนการต่างๆ จะคงอยู่ในความทรงจาของนักท่องเที่ยวเมื่อ
นักท่องเที่ยวสร้างภาพที่มีความหมายในใจ ขณะที่สุวรี ศิวะแพทย์ (2549) ได้เสนอว่า กระบวนการ
รับ รู้เป็ น กระบวนการที่เกิดต่อเนื่ องจากการรู้สึ ก เมื่อประสาทรับความรู้สึ กได้รับการกระตุ้น และ
ส่งผ่านข้อมูลนั้นไปยังระบบประสาทที่เกี่ยวข้องเพื่อแปลความ ซึ่งในส่วนนี้อาจมีประสบการณ์หรือ
ความรู้เดิมซึ่งเป็นความจาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อันส่งผลต่อการรับรู้ ดังภาพที่ 2.14
สิ่งเร้า

อวัยวะรับความรู้สึก

ระบบประสาท/ประสบการณ์
เดิม หรือการตีความ

การรับรู้

ภาพที่ 2.14 กระบวนการรับรู้
แหล่งที่มา: สุวรี ศิวะแพทย์, 2549.
จากแนวคิดเรื่องกระบวนการรับรู้ข้างต้น เมื่อนามาพิจารณาโดยดูจากภาพที่ 2.14 เห็นได้ชัด
ว่า กระบวนการรับรู้ตามแนวคิดของทั้ง Morrison และสุวรี ศิวะแพทย์มีความสอดคล้องกันโดยเริ่ม
จากการได้รับข้อมูลข่าวสารหรือสิ่งเร้าผ่านอวัยวะรับความรู้สึก จากนั้นจะมีการคัดกรอง ปรับเนื้อหา
ของข้อมูล ผ่านระบบประสาท ตลอดจนอาศัยประสบการณ์ เดิมเพื่อพิจารณาเลือกเรื่องที่จะจดจา
จากนั้นแปลความหมาย และสร้างภาพในใจ หรือสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อมีการรับรู้จะทาให้
เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ จึงจาเป็นที่แหล่ งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่ งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ต้องพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ได้เห็นถึงคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวใน
ฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
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2.6.4 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้เกิดได้จากการสัมผัส สภาพแวดล้อมกายภาพ ประสบการณ์ในอดีต
ความใส่ใจ การให้คุณค่า และบุคลิกภาพ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูล, 2549) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.6.4.1 การสัมผัสหรืออาการสัมผัส คือ อาการที่อวัยวะรับสัมผัสรับสิ่งเร้า หรือสิ่ง
เร้าผ่ านเข้ามากระทบกับ อวัย วะรับสั มผั สต่างๆ เพื่ อให้ คนเรารับรู้ส ภาวะแวดล้ อมรอบตัวอันเป็ น
สภาวะความเป็นจริงทางกายภาพที่รับรู้ได้ ซึ่งการแปลความหมายจากอาการสัมผัส เป็นกระบวนการ
ที่ต้องอาศัยสติปัญญา และความเฉลียวฉลาด เป็นสิ่งเกื้อหนุนการรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ ของบุคคล ขณะที่
การสั งเกตพิ จ ารณา เป็ น สิ่ งที่ ช่ ว ยให้ ค นเรารับ รู้สิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งได้ อ ย่ างแม่ น ย า และละเอี ย ดยิ่ งขึ้ น
นอกจากนี้ความสนใจและความตั้งใจ เป็นสิ่งสาคัญในการแปลความหมายจากอาการสัมผัส หากความ
ตั้งใจของคนเราไม่แน่วแน่หรือขาดสมาธิ ก็จะไม่สามารถแปลความหมายให้ถูกต้องได้ แต่หากคนเรามี
ความสนใจจดจ่ อที่ สิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดแล้ ว ก็จะเกิดการสั งเกตพิ จารณาอย่างถี่ถ้ว น ก่อ ให้ เกิ ดการแปล
ความหมายอย่างถูกต้อง นอกจากนี้คุณภาพของจิตใจในขณะนั้นเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึง หากเรา
เหนื่อยหน่าย ขุ่นมัว ไม่ผ่องใส ย่อมมีผลกระทบต่อสติปัญญา ทาให้เกิดการเฉื่อยชา ไม่เกิดความคิด
หรือความเข้าใจ และการแปลอาการสัมผัสไม่ดี ในทางตรงกันข้าม หากจิตใจแจ่มใส ปลอดโปร่ง จะ
ทาให้สติปัญญาดีขึ้น และช่วยให้แปลอาการสัมผัสได้ดีขึ้น
2.6.4.2 สภาพแวดล้อมกายภาพ เปรียบเสมือนข่าวสาร หรือสิ่งเร้าที่มีผลต่อการรับรู้
ของแต่ละบุคคล การสร้างความเป็นระบบขององค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมให้สัมพันธ์กัน
อย่างเป็ น ระบบระเบี ย บจนสามารถคาดคะเนได้ จะท าให้ มนุ ษย์มีพ ฤติกรรมที่ป กติในการดาเนิ น
ชีวิตประจาวันในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้
2.6.4.3 ประสบการณ์ในอดีต การรับรู้เรื่องราวต่างๆ ย่อมขึ้นอยู่กับประสบการณ์ใน
อดีตของแต่ละบุคคล โดยประสบการณ์ของมนุ ษย์เกิดจากการเรียนรู้ และสะสมสิ่งที่รับรู้จากอดีต
ได้แก่ ความคิด ความรู้ และการกระทาที่เคยปรากฏแก่ผู้นั้นมาแล้วในอดีต เนื่องจากเมื่อมนุษย์กระทา
สิ่งต่างๆ จะมีการนาผลของการกระทาที่ได้กระทาไปแล้วมาพิจารณาประกอบร่วมกับสิ่งที่เพิ่งรับรู้ใน
ฐานะข่าวสาร เพื่อประเมินโอกาส และข้อจากัดของสภาพแวดล้อมที่บุคคลต้องเผชิญ หากไม่เคยมี
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาเลย หรือไม่เคยทาเรื่องใดเรื่องนั้นในอดีตเลย บุคคลนั้นจะไม่มีการรับรู้
กับสิ่งเร้านั้นๆ (จาเนียร ช่วงโชติ, 2519) ขณะที่ประสบการณ์ในอดีตที่ใช้ตีความ หรือแปลความหมาย
ของอาการสัมผัสได้โดยแจ่มชัดจะต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นความรู้ที่แน่นอน มีความถูกต้องชัดเจน
และต้ อ งมี ป ริ ม าณมาก จึ ง จะช่ ว ยแปลความหมายต่ า งๆ ได้ ส ะดวก แต่ มี ข้ อ สั ง เกตส าคั ญ ว่ า
ประสบการณ์ที่แตกต่างทั้งปริมาณ และความถูกต้องอาจทาให้แต่ละคนมีการรับรู้ที่แตกต่างกันไป
สะท้อนให้เห็นว่า ประสบการณ์ในอดีตเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้คนแปลความหมายของสิ่งที่รับสัมผัส
จนเกิดเป็นการรับรู้ขึ้น
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2.6.4.4 การใส่ใจ เกิดจากการมีสิ่งเร้าที่มีลักษณะเด่นๆ ผ่านเข้ามากระทบกับอวัยวะ
สัมผัส และเร้าให้เกิดกระแสประสาทสัมผัสเคลื่อนที่ไปสู่สมองจนเกิ ดเป็นความพร้อมที่ร่างกายจะ
สนองตอบ การรับรู้ผ่านกระบวนการใส่ใจนี้ช่วยให้คนเราสามารถเน้นเฉพาะสิ่งเร้าที่เลือกสรรแล้วว่า
ตรงกับความต้องการ และความสนใจของบุคคลนั้น ขณะเดียวกันบุคคลอาจต่อต้าน หรือเพิกเฉยกับ
สิ่งเร้าที่ไม่ต้องการ หรือสิ่งเร้าที่น่าราคาญออกไปจากการรับรู้ ดังนั้นระบบประสาทจะเลือกสนใจในสิ่ง
เร้าเฉพาะอย่างที่เหมาะสม และสอดคล้องกับตัวบุคคลนั้น และไม่เอาใจใส่กับสิ่งเร้าที่ไม่เหมาะสม
(จาเนียร ช่วงโชติ, 2519)
2.6.4.5 การให้คุณค่า โดยการให้คุณค่าต่อสิ่งที่รับรู้มีผลทาให้เกิดความแตกต่างใน
การรับรู้ เนื่องจากบุคคลมีระบบคุณค่าที่ยึดถือแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของวัฒนธรรม
ของกลุ่มสังคม และประสบการณ์ที่สะสมมา คุณค่าที่ยึดถือจึงเป็นสภาวะทางจิตขั้นมูลฐานที่ควบคุม
พฤติกรรม พร้อมกับเป็นตัวกาหนดทัศนคติซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกต่างๆ และความเชื่อถือต่างๆ การ
ยึดถือคุณค่าที่แตกต่างกันจึงมีผลต่อการรับรู้ที่ต่างกัน (วิมลสิทธิ์ หรยางกูล, 2549) ขณะที่สิ่งที่ยึดถือ
ว่ามีคุณค่ามาก เราจะให้ค วามสาคัญมากกว่าปกติ ดังนั้นผู้รับรู้จึงต้องมีคุณสมบัติภายในที่ก่อให้เกิด
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ ได้ แ ก่ ความต้ อ งการหรื อ แรงขั บ (Need to Drive) ทั ศ นคติ (Attitude)
บุคลิกภาพ (Personality) และการปรับตัวส่วนบุคคล (Personal Adjustment) (จาเนียร ช่วงโชติ ,
2519)
2.6.4.6 บุ ค ลิ ก ภาพ บุ ค ลิ ก ภาพของบุ ค คลแต่ ล ะคนย่ อ มมี ค วามแตกต่ า งกั น
สอดคล้องกับเรื่องการรับรู้สิ่งเร้าต่างๆ ที่แตกต่างกันด้วย บางคนมองสิ่งต่างๆ อย่างตรงไปตรงมา
ขณะที่บางคนมองสิ่งต่างๆ ในสภาพยืดหยุ่น โดยคนมองโลกในแง่ดีมักจะเห็นส่วนดีของสิ่งเร้ามากกว่า
ส่วนเสีย ส่วนคนที่มองโลกในแง่ร้ายก็ยากที่จะมองเห็นส่วนดีของสิ่งเร้า (จาเนียร ช่วงโชติ, 2519)
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น ความต้องการทาให้คนเราเกิดความสนใจหรืออยากรู้
และกระตุ้นให้เรารับรู้สิ่งนั้น ความเชื่ออันเป็นปัจจัยให้คนเรารับรู้ในสิ่งที่ยึดถือหรือศรัทธา อารมณ์ซึ่ง
อาจมีอิทธิพลต่อการรับรู้ และความคาดหวังมีผลต่อการรับรู้เช่นกัน
จากการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ข้างต้น สะท้อนให้ เห็ นว่า การรับรู้เกิดจาก
ปัจจัยต่างๆ ที่เป็นสิ่งเร้า ทั้งการสัมผัสหรืออาการสัมผัส สภาพแวดล้อมกายภาพ ประสบการณ์ในอดีต
การใส่ ใจ การให้ คุณ ค่า และบุ ค ลิ กภาพ รวมถึงปั จจัย อื่น ๆ ดั งนั้ น ในการตั ดสิ น ใจในการเดิ น ทาง
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จึงสัมพันธ์กับการรับรู้ ซึ่งการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เสริมสร้างการรับรู้ทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
อันนาไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการเห็นคุณค่าความสาคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รวมถึงสร้างความตระหนักถึงการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวใน
ฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
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2.6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับสิ่งต่างๆ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ างการรับ รู้กั บ สิ่ งต่ างๆ ได้ แ ก่ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่า งการรั บ รู้ กั บ สื่ อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการวัดการรับรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการเดินทาง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับทัศนคติ (จาเนียร ช่วงโชติ , 2519; วิมลสิทธิ์ หรยางกูล , 2549) มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
2.6.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับสื่อ การรับรู้ขึ้นอยู่กับแหล่งของข้อมูล การ
แปลความหมาย และการตี ค วามหมายข้ อ มู ล ซึ่ ง จะมี ก ารใช้ สื่ อ ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ให้ กั บ
นักท่องเที่ยว เช่น การโฆษณา การดาเนินงานของตัวแทนการท่องเที่ยวต่างๆ แผ่นพับการท่องเที่ยว
ซึ่งหากมีการพบเห็นบ่อยๆ จะทาให้นักท่องเที่ยวเกิ ดการรับรู้ ขณะที่การใช้สื่อในการสร้างการรับรู้นั้น
ต้องมีเนื้อหาข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริง หากเนื้อหาข้อมูลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงใน
แหล่งท่องเที่ยวอาจนามาสู่ปัญหาเรื่องความไม่พึงพอใจ และการร้องเรียนได้ ดังนั้นข้อมูลที่นาเสนอ
ผ่านสื่อจึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยว
2.6.5.2 ความสั ม พั น ธ์ระหว่ างการรับ รู้ กั บ การวั ด การรับ รู้ การรับ รู้บ างสิ่ ง หรื อ
การศึกษาเรื่องการรับรู้ของนักท่องเที่ยว จาเป็นที่จะต้องมีการวัดการรับรู้ด้วยเทคนิควิธีต่างๆ โดยการ
วัดการรับรู้จะเน้นวัดความรู้สึก หรือความเชื่อของผู้ตอบเกี่ยวกับวัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือต่ อเหตุการณ์
หรือความรู้สึกต่อบุคคล โดยใช้เทคนิคที่สาคัญ เช่น คาถามปลายเปิดเพื่อถามนักท่องเที่ยวถึงการรับรู้
ในเรื่องต่างๆ การสัมภาษณ์เพื่อสอบถาม และวัดการรับรู้ การใช้ Likert Rating Scale โดยให้ผู้ตอบ
ระบุระดับขั้นของความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อวัตถุหรือบุ คคล การใช้ Thurstone Scale โดยมี
ข้อความจานวนมากที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อวัตถุหรือต่อบุคคล ผู้ตอบแสดงความพึงพอใจด้วย
การเลือกตัวเลือกหนึ่งจากสามตัวเลือกที่มีความพึงพอใจอย่างยิ่ง ความรู้สึกเป็นกลาง และไม่น่าพึง
พอใจอย่ างยิ่ ง การใช้ Semantic Differential Scale ซึ่งเป็ น การจัด อั น ดั บ การรับ รู้ ในรูป สเกล 5
ระดับและ 7 ระดับ และการใช้ Multidimensional Scaling ให้เห็นภาพการเปรียบเทียบการรับรู้
เกี่ยวกับวัตถุ หรือบุคคลโดยการพล็อตค่าเฉลี่ยการจัดอันดับลงบนสเกล เป็นต้น
2.6.5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับการเดินทาง ในการเดินทางแต่ละครั้งจะมี
การรับรู้ก่อนการเดินทาง และภายหลังการเดินทาง การจะเข้าใจพฤติกรรมรวมถึงความต้องการของ
นักท่องเที่ยวจึงจาเป็นต้องวัดการรับรู้โดยใช้การเปรียบเทียบการรับรู้ก่อนและหลังการเดินทาง
2.6.5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับทัศนคติ กล่าวได้ว่ า ทัศนคติของบุคคลอัน
ได้แก่ ความคิด ความเชื่อ และความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดจากผลของการรับรู้ (เลิศพร ภาระ
สกุล, 2559) ขณะที่ทัศนคติและการรับรู้มีองค์ประกอบอย่างเดียวกัน ซึ่งเราสามารถคาดเดาทัศนคติ
จากการรับรู้ได้ ขณะที่ทัศนคติในรูปแบบของการรับรู้มีทั้งด้านลบ และด้านบวก โดยทัศนคติเกิดจาก
การได้รับข้อมูล การเป็นสมาชิกกลุ่ม สิ่งแวดล้อม รวมถึงความพึงพอใจที่เกิดจากความต้องการจาเป็น
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ซึ่งได้รับการตอบสนอง และทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งเปลี่ยนให้เป็นไปในทางเดียวกันอันเป็น
การเสริมแรงทัศนคติเดิมให้เข้มข้นมากขึ้น และเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปในทางตรงกันข้ ามซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติไปจากทัศนคติเดิม
2.6.6 การรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
การรั บ รู้ เ รื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ า นการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างการรับรู้และการสื่อความหมาย โดย
การรับรู้ถือเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์ประกอบสาคัญ
ที่ทาให้ มนุษย์ตระหนั กถึงสิ่งแวดล้อม ทาให้ สามารถสร้างความหมายให้แก่สิ่ งต่างๆ รอบตัว สร้าง
ความรู้ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ขณะที่การรับรู้ของมนุษย์ส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมต่อ
สิ่งเร้ารอบตัว ซึ่งมนุษย์แต่ละคนมีการรับรู้ที่แตกต่างกันไป เนื่องจากการแปลความหมายที่แตกต่างกัน
ไปตามแต่ละบุคคล แต่ละสถานการณ์ แต่ละสถานที่ และแต่ละช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งการเข้า
ใจความแตกต่ า งดั ง กล่ า วจะช่ ว ยในการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการสื่ อ ความหมาย และเพิ่ ม พู น
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารได้ นอกจากนี้การรับรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และ
สังคมมีส่วนสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อความหมาย การรับรู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมต่างๆ ในกระบวนการสื่อความหมาย เช่น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ส่งสารมีผลต่อการ
กาหนดเนื้อหาของสารที่ส่งไปยังผู้รับสาร การรับรู้สภาพแวดล้อมของผู้ส่งสารส่งผลต่อรูปแบบหรือ
วิธีการในการส่งสาร การรับรู้ของผู้รับสารมีผลต่อการเรียบเรียงสารหรือการสร้างสารให้เห มาะสม
สอดคล้องกับผู้รับสาร และการรับรู้ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับสารที่มีต่อผู้ส่งสารยังมีส่วนสาคัญต่อ
ประสิทธิภาพของสารในการสร้างความเข้าใจของมนุษย์อันนามาสู่ศักยภาพในการสื่อความหมายและ
ประสิทธิผลของการสื่อความหมาย ขณะที่การรับรู้มีบทบาทสาคัญต่อการสร้างความรู้สึก หรือทัศนคติ
ที่มีต่อบุคคลอื่นซึ่งส่งผลต่อรูปแบบและวิธีการสื่อสารและสื่อความหมาย จากการศึกษาเกี่ยวกับการ
รับรู้และการสื่อความหมายแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของการรับรู้และการสื่อความหมายที่ต่าง
ส่งผลซึ่งกันและกัน การรับรู้ช่วยให้มนุษย์เข้าใจวิธีการสื่อสารและสื่อความหมายของผู้อื่น และช่วยให้
เกิดการเลือกวิธีการสื่อความหมายที่เหมาะสมกับบุคคลต่างๆ ขณะที่การสื่อความหมายมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ของมนุษย์ที่มีต่อตนเอง ผู้อื่น และสถานการณ์ต่างๆ รอบตัว (ภากิตติ์ ตรีสกุล, 2554)
ส าหรั บ การรั บ รู้ เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ เป็ น กระบวนการเลื อ กสรรในการรับ ข้ อมู ล
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายสื่อความหมาย การจัดนิทรรศการ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ สื่อผสม
หรื อ มั ล ติ มี เดี ย สื่ อ QR Code สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เส้ น ทางศึ ก ษาด้ ว ยตนเอง ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
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นักท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องอาศัย การสัมผัสหรืออาการสัมผัส
สภาพแวดล้อมกายภาพ ประสบการณ์ในอดีต การใส่ใจ การให้คุณค่า บุคลิกภาพ ซึ่งการรับรู้เรื่องราว
ทางประวัติ ศ าสตร์ ที่ เกิ ด ขึ้ น จะสามารถน ามาใช้ในการประเมิ น ความรู้ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ยวกั บ
เรื่ องราวทางประวัติ ศ าสตร์ โดยเฉพาะในอุ ท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิ ม พระเกีย รติ
จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ในการศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้ โดยหัวข้อในการประเมินความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สามารถแบ่งเป็นหัวข้อหลัก 6 หัวข้อ
ได้แก่ ศาสนาฮินดู ความเชื่อ ศิลปะขอม ประติมานวิทยา ประวัติศาสตร์ และการบูรณะปราสาท ซึ่ง
เป็นเนื้อหาหลักของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่นาเสนอผ่านเครื่องมือสื่อความหมายที่สาคัญ ใน
แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ซึ่งทุ ก คนสามารถเข้าถึ งได้ ง่าย ได้แ ก่ ศู น ย์บ ริก ารข้ อมู ล แผ่ น พั บ มั ค คุเทศก์ สื่ อ
ความหมาย ป้ายสื่อความหมาย สื่อ QR Code และแอปพลิเคชัน Buriram Magic
2.6.7 อุปสรรคต่อการรับรู้ (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2554)
2.6.7.1 Steel Trap Syndrome ความคิดของบุคคลมีแนวโน้มจะแคบลงเมื่อมีอายุ
มากขึ้น ในการรับสิ่งเร้าต่างๆ เรามักจะเชื่อมโยงสิ่งนั้นกับความทรงจา และความคิดที่มีอยู่ก่อนหน้า
2.6.7.2 การเหมาะรวม (Stereotyping) เป็นเรื่องของการมีภ าพลักษณ์ที่ฝั งแน่น
เกี่ยวกับกลุ่มทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อันนาไปสู่การประเมินหรือลงความเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่มา
จากกลุ่มทางสังคมนั้น เมื่อเราไม่ทราบข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาก่อน มีแนวโน้มที่เราจะจัด
บุคคลนั้นเข้าไว้เป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทาให้ ประเมินและตัดสินใจเรื่องต่างๆ ผิดพลาด
ได้ และอาจเป็นอุปสรรคในการสื่อสารในเรื่องต่างๆ ได้
2.6.7.3 การด่วนสรุป (Halo Effect) เป็นการใช้ข้อมูลที่จากัดที่เรารู้เกี่ยวกับบุคคล
ใด หรือเรื่องราวใดๆ ไปประเมินลักษณะอื่นๆ ของบุคคลนั้นหรือเรื่องราวเหล่านั้น นอกจากนี้ บุคคล
มักนาเอาความประทับใจครั้งแรก (First Impression) ที่มีต่อคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือ
ทางลบไปใช้ ในการประเมิน คนๆ นั้น ในด้านอื่น ๆ ด้ ว ย และกรณี ก ารมี ความเชื่อ ว่า ลั กษณะทาง
บุคลิกภาพบางอย่างไปด้วยกันกับบุคลิกภาพบางอย่างซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคนอื่ นที่เรารู้เพียง
แค่บางส่วนมาตัดสิน หรือสร้างภาพเหมารวมความเป็นตัวตนของคนนั้น
2.6.7.4 กลไกป้องกันตนเอง (Defense Mechanisms) เป็นกระบวนการของจิตไร้
ส านึ กที่ บุ ค คลตอบสนองต่ อสถานการณ์ ที่ มีค วามตึงเครียด สถานการณ์ ตึงเครีย ด และก่ อให้ เกิ ด
ความรู้สึกกระวนกระวายหรือบี บคั้นจะกระตุ้นให้คนตื่นตัว และพัฒ นากลไกป้องกันตนเองในการ
ตอบสนองกับสถานการณ์นั้น โดยกลไกป้องกันตนเองสามารถแบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ
1) การให้เหตุผล (Rationalization) บุคคลจะหาเหตุผลที่คิดว่าน่าเชื่อถือ
มารองรับการกระทาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนเอง การกระทาเช่นนี้ทาให้เกิดการบิดเบือน
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การรับรู้ และนาไปสู่การตอบสนองที่ไม่เหมาะสม แทนที่จะพยายามหาข้อบกพร่องของตนเองและ
ปรับเปลี่ยนให้ดีขึ้น
2) การอดกลั้ น (Repression) เป็น การเก็บ ความรู้สึ กที่ บุ คคลเชื่อว่าเป็ น
ความรู้สึกที่ไม่น่ายอมรับ
3) ก ารป ฏิ เส ธ (Denial) เป็ น ก ารป ฏิ เส ธอ ย่ างตั้ งใจ ต่ อ ค วาม คิ ด
ประสบการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่ไม่น่าพอใจ โดยอาจเป็นการปฏิเสธอย่างตรงไปตรงมา กลไกนี้เป็นตัว
อธิบายสาเหตุของการได้ยินแต่ข้อมูลที่สนับสนุนความคิดของตนเอง แต่กลับไม่ได้ยินข้อมูลที่ขัดแย้ง
กับความคิดของตน
4) การคิดไปเองว่าคนอื่นเหมือนเรา (Projection) ความผิดพลาดในการ
สื่อสารเกิดขึ้นเมื่อคนเราคิดไปเองว่าคนอื่นมีบุคลิกภาพ ความรู้สึก หรือทัศนคติเช่นเดียวกันกับเรา ซึ่ง
เป็นการใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคนอื่น หรือการคิดแทนคนอื่นโดยไม่คานึงถึงความคิด
หรือความรู้ สึกที่แท้จริงของเขา และเรามักใช้บุคลิกภาพของตัวเองเป็นพื้นฐานสาหรับการอนุมาน
สาเหตุการกระทาของคนอื่น และยกเอาลักษณะที่เป็นด้านลบในบุคลิกภาพของเราเองให้กับคนอื่น
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องการรับรู้ สะท้อนให้เห็นว่า การรับรู้มีความสัมพันธ์อย่างแนบ
แน่ น กับ การท่ อ งเที่ ย ว และแหล่ งท่ อ งเที่ ยว โดยเฉพาะแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ การที่
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว ย่อมเกิดการรับรู้ในแง่มุมต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ซึ่ง
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญทั้งภายใน และภายนอก อันได้แก่ สัมผัสหรืออาการ
สั ม ผั ส สภาพแวดล้ อ มกายภาพ ประสบการณ์ ในอดี ต การใส่ ใจ การให้ คุ ณ ค่ า และบุ ค ลิ ก ภาพ
ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ลักษณะสังคมไทยส่วนใหญ่มองข้ามความสาคัญของเรื่องราว
ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขาดการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องราวนั้นๆ โดยเฉพาะ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จึงทาให้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์กลายเป็นเรื่องน่าเบื่อ ไม่น่าสนใจ ทั้งที่
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีคุณ ค่า และสามารถเชื่อมโยงแหล่งประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญได้ ดังนั้นการจะพัฒ นาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศ าสตร์เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าไป
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นั้น จาเป็นต้องต้องสร้างรับรู้ให้เกิดขึ้น โดยอาศัยการ
สื่ อ ความหมายเพื่ อ สื่ อ สารเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศาสตร์ และความส าคัญ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ ทรงคุณ ค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ส ามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว
อัน จะน าไปสู่ การรั บ รู้ ตระหนั ก และซาบซึ้งในคุ ณ ค่ าของเรื่อ งราวทางประวั ติ ศาสตร์ ตลอดจน
ความส าคัญ ของแหล่ งท่ องเที่ ย วทางประวั ติ ศาสตร์ และร่ว มเป็ น ส่ วนหนึ่ งของการอนุ รัก ษ์ แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ประกอบด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุไม่ให้สูญหายไป
ตามกาลเวลา และยังคงเป็นสมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป
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2.7 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องลักษณะทางประชากรศาสตร์
2.7.1 ความหมายของลักษณะทางประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ในด้านพฤติกรรมทางประชากร และ
การเปลี่ยนแปลงในปรากฏการณ์ทางประชากร ซึ่งคาว่า ประชากรศาสตร์ มาจากคาภาษาอังกฤษว่า
Demography โดย Demo หมายถึง คนหรือพลเมือง ขณะที่ Graphy หมายถึง การศึกษาหรือการ
แสวงหา ดังนั้น Demography จึ งเป็นการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคน ซึ่งขอบเขตของความรู้ทาง
ประชากรศาสตร์นั้นแบ่งออกเป็น 2 ขอบเขต คือ ขอบเขตที่เจาะจงเฉพาะเนื้อหาทางประชากรศาสตร์
และขอบเขตที่ศึกษาวงกว้างด้วยการอธิบายปรากฏการณ์ทางประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ทางสังคม วัฒ นธรรม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม (สั นทัด เสริมศรี , 2541) สาหรับคาว่า
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ มีการให้คาจากัดความไว้อย่างหลากหลาย โดยฉลองศรี พิมลสมพงศ์
(2542) ให้ความหมายว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ ขนาดและองค์ประกอบของครอบครัว
อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได้ อาชีพ เชื้อชาติ และสัญชาติที่มักจะมีผลต่อรูปแบบ
ของอุป สงค์ และปริมาณการซื้ อผลิ ตภั ณ ฑ์ ท างการท่ องเที่ ยว ส าหรับ ปรมะ สตะเวทิ น และคณะ
(2541) กล่าวถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ อายุ เพศ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม และ
ภูมิลาเนา ขณะที่ Shiffman, Kanuk, and Hansen (2008) ให้ความหมายในลักษณะของตัวแปรที่มี
ผลต่อพฤติกรรมของผู้ บริโภค โดยกล่าวว่า ลั กษณะทางประชากรศาสตร์เป็นข้อมูลส่วนบุคคลอัน
ประกอบด้วยอายุ เพศ การศึกษา รายได้ อาชีพ และเชื้อชาติ สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องส่วนแบ่งทาง
การตลาดของธงชัย สันติวงษ์ (2531) ซึ่งแบ่งตามเกณฑ์ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ และ
แนวทางใช้ชีวิต เช่นเดียวกับพิบูล ทีปะปาล (2545) ที่ใช้การแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดผ่านลักษณะ
ประชากรศาสตร์โดยมีขอบเขตกว้างขวาง ได้แก่ อายุ เพศ รายได้ การศึกษา ขนาดครอบครัว อาชีพ
ศาสนา และเชื้อชาติ ขณะที่ กาญจนา แก้วเทพ (2552) ใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ คือ อายุ
ภูมิลาเนา การศึกษา เพศ และฐานะทางเศรษฐกิจเป็นตัวแปรในการวิเคราะห์ผู้รับสาร เช่นเดียวกับ
พิชญาพร ประครองใจ (2558) ที่กล่าวถึง เพศ อายุ การศึกษา สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ อาชีพ
และศาสนาในการวิเคราะห์ผู้รับสารโดยให้ทัศนะว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมี
พฤติกรรม และความสนใจในการรับข่าวสารแตกต่างกันด้วย
จากการทบทวนวรรณ กรรมข้ า งต้ น ท าให้ ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ลั ก ษณ ะทาง
ประชากรศาสตร์ หมายถึง ความหลากหลายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือภูมิหลังของแต่ละบุคคล โดย
ส่วนมากใช้เกณฑ์อายุ เพศ ภูมิลาเนา การศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่
แตกต่ า งกั น ของแต่ ล ะบุ ค คล อั น จะท าให้ ส ามารถเข้ า ใจพฤติ ก รรม และความเปลี่ ย นแปลงของ
พฤติกรรม เพื่อสอดคล้ องกับ เรื่องที่ ต้องการศึกษาในมิติต่างๆ เช่น มิติท างการตลาด มิติท างการ
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สื่อสาร และมิติทางการท่องเที่ยว สาหรับการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒ นาการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง สามารถน าลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ม าใช้ ในการวิ เคราะห์
ประมวลผล และนาเสนอแนวทางที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้
2.7.2 องค์ประกอบของลักษณะทางประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคลสามารถจาแนกออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ซึ่ง
จะสะท้อนให้เห็นพฤติกรรมที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.7.2.1 อายุ (Age) อายุนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในลักษณะทางประชากรศาสตร์
เนื่องจากแบบแผนความคิด ภูมิหลัง และประสบการณ์ของแต่ละคนจะถูกกาหนดจากบริบทสังคม
และช่วงเวลาที่แตกต่างกัน (กาญจนา แก้วเทพ, 2552) อายุจึงเป็นตัวบ่งบอกว่าเป็นคนรุ่นไหน ซึ่งคน
ที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมักจะผ่านประสบการณ์บางอย่างที่คล้ายคลึงกัน และมีผลกับการแบ่งช่วง
อายุในการวิจัยด้วย ขณะที่สุภาษิตโบราณของไทยกล่าวไว้ว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก สอดคล้อง
กับเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมซึ่งในแต่ละช่วงอายุจะมีความแตกต่างกัน โดยผู้ สูงอายุนั้น หากจะ
เปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรมมักจะเป็นเรื่องยากกว่าผู้มีอายุน้อยหรือวัยรุ่น ผู้สูงอายุมั กมีความคิดใน
เชิงอนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติตามหลัก ระมัดระวัง และมองโลกในแง่ร้ายกว่าผู้ที่มีอายุน้อย ส่วนผู้
มีอายุน้อยหรือวัยรุ่น มักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ และมองโลกในแง่ดีมากกว่า (ปรมะ
สตะเวทิน, 2546) นอกจากนี้อายุยังมีความสัมพันธ์กับการรับข่าวสารข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ โดยพบว่า
คนแต่ละช่วงวัยมีการรับสื่อแตกต่างกันทั้งชนิดของสื่อ ช่วงเวลารับสื่อ รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหา ข่าวสาร และการตีความ รวมถึงการรับรู้ที่แตกต่างกันมากน้อยตามประสบการณ์ที่ผ่านมา
(พิชญาพร ประครองใจ, 2558) ดังนั้นอายุจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆ ในการดารงชีวิต รวมถึง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวด้วย
2.7.2.2 เพศ (Gender) เพศเป็นลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่บุคคลได้รับมาแต่
กาเนิด จึงมีความสัมพันธ์ต่อบุคลิกลักษณะ จิตใจ และอารมณ์ และมีอิทธิพลต่อการกาหนดบทบาท
หน้ าที่ การแสดงออกทางอารมณ์ ตลอดจนพฤติกรรมของแต่ล ะบุคคล (พิ ช ญาพร ประครองใจ,
2558) ซึ่งเมื่อพิจารณาวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมของไทยแล้ว พบว่า
ภาพดั้งเดิมเกี่ยวกับเพศชายและหญิงในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยในอดีต เพศชายเป็นเพศที่
มี ค วามกล้ าหาญ กล้ า เสี่ ย งอั น ตราย ส่ ว นเพศหญิ งจะมี ค วามเป็ น แม่ บ้ านแม่ เรือ น แต่ เมื่ อ สั งคม
เปลี่ยนแปลงไป เพศหญิงออกมาทางานนอกบ้านกันมากขึ้น (ปรมะ สตะเวทิน และคณะ, 2541) ทา
ให้ขอบเขตของพฤติกรรมแตกต่างไปจากเดิม เช่น พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร และพฤติกรรมการรับ
ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งเพศหญิงมีแนวโน้ม และความต้องการที่จะส่งและรับสารมากกว่าเพศชาย สนใจ
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ภาพยนตร์ เพลง และละครที่สะท้อนวิถีชีวิต ในขณะที่เพศชายมีความต้องการสร้างความสัมพันธ์จาก
การส่งและรับสารมากกว่าต้องการรับส่งสารเพียงเท่านั้น (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) และสนใจข่าวสาร
ด้านการผจญภัย ภาพยนตร์เกี่ยวกับสงครามและอาชญากรรม เป็น ต้น ดังนั้นเพศชายและเพศหญิงมี
ความนึกคิด ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
2.7.2.3 ภูมิลาเนา (Birth Place) ภูมิลาเนาที่แตกต่างด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่
ต่างกัน ส่งผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมด้วย กลุ่มคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและในตัวเมืองมี
ความสามารถ ความเข้าใจในการรับ และส่งข่าวสารข้อมูลที่แตกต่างกับกลุ่มคนที่อยู่ในต่างจังหวัด
2.7.2.4 การศึกษา (Education) การศึกษาทั้งในมิติปริมาณการศึกษาที่ได้รับ และ
ประเภทของสาขาวิช าที่เรีย น (กาญจนา แก้ว เทพ, 2552) รวมถึงยุคสมัย และระบบการศึกษาที่
ต่ างกั น เป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้้คนมี ค วามคิ ด ค่ านิ ยม ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมแตกต่ างกั น ในขณะที่
การศึกษาบ่ งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร ความสนใจ และการเข้าถึงสื่อหรือช่อง
ทางการสื่อสาร โดยคนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้รับสารที่ดี สามารถเข้าถึงสื่อ
ได้อ ย่ างรวดเร็ว มี ความสนใจในข่าวสารอย่างกว้างขวาง แต่ ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ต้องมีห ลั กฐานมา
สนับสนุนเพียงพอถึงจะเชื่อ (ปรมะ สตะเวทิน และคณะ, 2541) มีความเข้าใจในสิ่งต่างๆ กว้างขวาง
ลึกซึง้ ส่วนบุคคลที่มีการศึกษาน้อยอาจจะมีข้อจากัดในการเปิดรับข่าวสารในบางช่องทางได้
2.7.2.5 อาชี พ (Occupation) ลั ก ษณะอาชี พ จะบ่ ง บอกลั ก ษณะเฉพาะบุ ค คล
ช่วงเวลาในการเปิดรับข่าวสารข้อมูล เรื่องที่แต่ละกลุ่มอาชีพสนใจ และสถานที่ที่แต่ละบุคคลใช้อีก
ด้วย (กาญจนา แก้วเทพ, 2552)
2.7.2.6 รายได้ (Income) รายได้ เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี ค วามส าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับการเลือกรับสื่อที่แตกต่างกัน ผู้ที่มี รายได้มากมีโอกาสในการ
แสวงหาสื่อที่เป็นประโยชน์กับตนเอง สามารถเลือกใช้สื่อได้หลากหลายประเภท ขณะที่ผู้มีรายได้น้อย
อาจถูกจากัดโอกาสในการเข้าถึงสื่อ การรับรู้ และการเรียนรู้
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาและทบทวนวรรณกรรมจากงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ในงานเกี่ ย วกั บ การสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว พฤติ ก รรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ตลอดจนงานด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รวบรวมตัวแปร จานวน 9 ตัวแปร จากงานวิจัยทั้งหมด 21 ชิ้น
ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้จาแนกตัวแปรที่เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่
มายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยแบ่งออกเป็น 6 ตัวแปรหลักที่มีผู้ใช้ และมีผลต่อตัวแปรตามใน
การศึกษาครั้งนี้ค่อนข้างมาก คือ อายุ เพศ การศึกษา ภูมิลาเนา อาชีพ และรายได้ ดังตารางที่ 2.9
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2.8 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์
2.8.1 ความหมาย ความสาคัญ และพัฒนาการของจังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์ แปลว่า เมืองที่มีความรื่นรมย์ หรือเมืองที่มีความน่าพอใจ จังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นถิ่น
ภูเขาไฟ เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวภูเขาไฟที่ดับสนิทถึง 6 ลูก ได้แก่ ภูเขาไฟพนมรุ้ง ภูเขาไฟกระโดง
ภูเขาไฟพระอังคาร ภูเขาไฟไปรบัด ภูเขาไฟหลุบ และภูเขาไฟเขาคอก พร้อมกั บเป็นดินแดนที่มีพลวัต
ต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน จากการสารวจชุมชนเมืองโบราณในจังหวัดบุรีรัมย์โดยอาจารย์ศรีศักร วิลลิ
โภดม และอาจารย์ทิวา ศุภจรรยา พบว่า มีชุมชนโบราณในเขตจังหวัดเกินกว่า 130 แห่ง อยู่หนาแน่น
ในบริเวณตอนบนของแม่น้ามูล ได้แก่ บริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ บางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดสุรินทร์ หลักฐานทางโบราณคดีทาให้เกิดข้อสันนิษฐานว่า บริเวณดังกล่าวเคยเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจั กรขอมจากการพบโบราณสถาน และโบราณวัตถุจ านวนมาก ซึ่ งขอมอาจได้ครอบครอง
ดินแดนแถบนี้ในอดีต โดยอาศัยการแผ่อิทธิพลทางด้านการเมืองเข้ามาบริเวณลุ่มแม่น้ามูลตอนบน
พร้อมทั้งสร้างปราสาทหินอันเป็นศาสนสถานแบบขอมไว้โดยเฉพาะในจังหวัดบุรีรัมย์ (ธวัช บุณโณทก,
2527) และใช้เมืองสาคัญเป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างเมืองพระนครของกัมพูชากับหัวเมืองขึ้น
ในภาคอีสานของประเทศไทยในปัจจุบัน (ศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ , 2527) จึงสะท้อนว่า
ดินแดนบริเวณนี้เจริญรุ่งเรืองอยู่ก่อนสมัยเมืองพระนครของอาณาจักรขอม และเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด
ในสมัยเมืองพระนคร ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 16-18 ดังนั้นจังหวัดบุรีรัมย์จึงเคยเป็นดินแดนที่รุ่งเรือง
มาตั้งแต่อดีต สันนิษฐานว่าเป็นช่วงพุทธศตวรรษที่ 12–18 ก่อนจะเสื่อมอานาจลงในเวลาต่อมา และ
แตกแยกด้วยเหตุภัยธรรมชาติหรือสงคราม ทาให้ประชาชนกระจายออกไปตั้งชุมชนเล็กๆ ตามป่า
หรือชายแดนที่เรียกว่า เขมรป่าดง (สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ , 2559) และมีพัฒนาการเรื่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน
สาหรับพัฒ นาการของจังหวัดบุรีรัมย์สามารถศึกษาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติ
จังหวัดนครราชสีมา โดยสุขุมาลย์เทวี กล่าวว่า สมัยสมเด็ จพระนารายณ์มหาราช เมืองนครราชสีมา
ปกครองเมืองขึ้น 5 เมือง คือ นครจันทึก ชัยภูมิ พิมาย บุรีรัมย์ และนางรอง ขณะที่ห ลักฐานจาก
ประกาศแต่งตั้งขุนนางไทย ร.ศ. 87 ปีที่ 1 สมัยรัชกาลที่ 5 มีใจความว่า ‘ให้พระสาแดงฤทธิ์รงค์ เป็น
พระนครภั กดีศรี นั ครา เป็ น ผู้ ส าเร็จราชการเมื องบุรีรัมย์ ขึ้นเมืองนครราชสี มา ถือศักดินา 1,000
ตั้งแต่ ณ วันที่ 4 ขึ้น 1 ค่า ปีมะโรง สัมฤทธิศก ศักราช 1230 เป็นวันที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน ’ โดย
เมื่อสรุปความพบว่า บุ รีรัมย์ในอดีตเป็นเมืองเล็กเมืองน้อย ยังไม่ได้รวมเป็นจังหวัด ในสมัยกรุงศรี
อยุธยานั้น เมืองต่างๆ ต่างขึ้นกับอยุธยา โดยมีข้าหลวงใหญ่ที่นครราชสีมาดูแล ขณะที่สมัยกรุงธนบุรีมี
การยกทั พ ไปปราบปรามหั ว เมื อ งต่ า งๆ ที่ พ ยายามตั้ งตนเป็ น ใหญ่ เมื่ อ มาถึ ง สมั ย รั ต นโกสิ น ทร์
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รวบรวมหัวเมืองต่างๆ แล้วแต่งตั้งผู้ดูแลโดยขึ้นกับเมือง
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นครราชสีมา และต่อมาปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นจังหวัด
เมืองบุรีรัมย์จึงมีฐานะเป็นจังหวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา (บุรีรัมย์: หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิง
ศพนางละออง ชิดชอบ, 2559)
2.8.2 ข้อมูลทางกายภาพของจังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุ รีรัมย์ เป็ น จังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งอยู่ในกลุ่ มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือ อีสานใต้ มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แหล่งโบราณสถานอารยธรรมขอมที่กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัด นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักในฐานะเมือง
แห่งเกษตรกรรม และหัตถกรรม ซึ่งมีแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี พร้อมทั้งเป็นแหล่งทอผ้า
ไหมที่สวยงาม และมีชื่อเสียง ขณะที่สภาพพื้นที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงทาให้มี
ความหลากหลายของเชื้อชาติ และประเพณีวัฒนธรรม (สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ , 2559) มีคาขวัญ
ประจาจังหวัด คือ ‘เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้าเมืองกีฬา’ และ
ตั้งอยู่ ห่ างจากกรุ งเทพมหานครตามระยะทางรถยนต์ 410 กิโลเมตร มีพื้ น ที่ 10,393.945 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 6,451,178.125 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคิด
เป็นร้อยละ 2.01 ของพื้นที่ประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 15 ลิปดาเหนือ กับ 15 องศา
45 ลิ ป ดาเหนื อ เส้ น แวงที่ 102 องศา 30 ลิ ป ดาตะวัน ออก กั บ 103 องศา 45 ลิ ป ดาตะวัน ออก
(สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2559)
จังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 23 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองบุรีรัมย์ อาเภอ
นางรอง อาเภอลาปลายมาศ อาเภอประโคนชัย อาเภอพุทไธสง อาเภอสตึก อาเภอกระสัง อาเภอ
บ้ า นกรวด อ าเภอคู เมื อ ง อ าเภอหนองกี่ อ าเภอปะค า อ าเภอนาโพธิ์ อ าเภอหนองหงส์ อ าเภอ
พลับพลาชัย อาเภอห้วยราช อาเภอโนนสุวรรณ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอชานิ อาเภอโนนดิน
แดง อาเภอละหานทราย อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อาเภอแคนดง และอาเภอบ้านด่าน (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2560)
2.8.2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต (สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2559)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดสุรินทร์
ทิศใต้
ติดต่อกับ จังหวัดสระแก้ว และราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา
โดยจังหวัดบุรีรัมย์รูปแบบและขอบเขตของพื้นที่ตามภาพที่ 2.15
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ภาพที่ 2.15 แผนที่จังหวัดบุรีรัมย์
แหล่งที่มา: อีสานเกท, 2560.
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2.8.2.2 ลักษณะภูมิประเทศ (สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2559)
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงทางตอนใต้ บริเวณอาเภอละหานทราย
อาเภอโนนดิน แดง และอาเภอบ้านกรวด มีเทือกเขาบรรทัด และเทือกเขาพนมดงรักกั้นพรมแดน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ลาดจากทิศใต้ลงไปทางทิศเหนือลักษณะเป็นลูกคลื่น
น้อยๆ อีกทั้งมีที่ราบขั้นบันไดช่องเขา และลักษณะพื้นที่ที่เกิดจากภูเขาไฟ โดยลักษณะภูมิประเทศที่
สาคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) พื้ น ที่ สู งและภู เขาทางตอนใต้ เป็ น พื้ น ที่ ล อนลึ ก ภู เขา และช่ อ งเขา
บริเวณเทือกเขาพนมดงรักมีความสูงตั้งแต่ 200 เมตรจากระดับน้าทะเล ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 25
ของพื้นที่จังหวัด ได้แก่ บริเวณด้านตะวันตกของอาเภอหนองหงส์ ตอนใต้ของอาเภอโนนสุ วรรณ
อาเภอหนองกี่ อาเภอนางรอง อาเภอปะคา อาเภอละหานทราย อาเภอบ้านกรวด และอาเภอโนนดิน
แดง
2) พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นตอนกลางของจังหวัด ความสูงประมาณ 150-200
เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง พื้นที่จะทอดขนานเป็นแนวยาวทางทิศตะวันออก และทิศตะวันตก
ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ป ระมาณร้ อ ยละ 60 ของพื้ น ที่ จังหวัด ได้ แ ก่ บริเวณอ าเภอประโคนชั ย อ าเภอ
พลับพลาชัย อาเภอเมืองบุรีรัมย์ อาเภอห้วยราช อาเภอลาปลายมาศ อาเภอคูเมือง อาเภอกระสัง
อาเภอบ้านด่าน และบางส่วนของอาเภอนางรอง อาเภอหนองกี่ อาเภอหนองหงส์ อาเภอสตึก อาเภอ
พุทไธสง อาเภอนาโพธิ์ อาเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อาเภอเฉลิมพระเกียรติ อาเภอชานิ และอาเภอแคน
ดง
3) พื้น ที่ราบลุ่ มริม ฝั่ งแม่น้ามูล มีค วามสู งเฉลี่ ยต่ากว่า 150 เมตร ได้ แก่
พื้นที่บริเวณอาเภอพุทไธสง อาเภอคูเมือง และอาเภอสตึก
2.8.2.3 ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพภูมิอากาศร้อน จัดอยู่ในภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน โดยมี
ระยะช่วงฤดูฝนสลับกับช่วงอากาศแห้งแล้งซึ่งแตกต่างกันอย่างชัดเจน
2.8.2.4 กลุ่มชาติพันธุ์
ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มีกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองดั้งเดิม 4 กลุ่ม คือ
กลุ่มไทย-โคราช กลุ่มไทยอีสานหรือไทย-ลาว กลุ่มไทย-เขมร และกลุ่มไทย-กวย โดยมีภาษา และวิถี
ชีวิตส่วนรวมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ทมี่ ีเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงชาติพันธุ์นั้นๆ ได้ (สานักงาน
จังหวัดบุรีรัมย์, 2559) โดยรายละเอียดของกลุ่มชาติพันธุ์มีดังนี้
1) กลุ่มไทย-โคราช ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตอาเภอปะคา อาเภอนางรอง
อาเภอหนองกี่ และอาเภอลาปลายมาศ ซึ่งมีอยู่ประมาณ 15 % ของประชากรในจังหวัดบุรีรัมย์ การ
แต่งกายจะนุ่งโจงกระเบนทั้งชายและหญิ ง เสื้อคอกลมผ้าขาวม้าพาดบ่าด้านซ้าย หญิงนิยมทัดดอกไม้
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ที่หู ชาวไทยโคราชเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน ว่านอนสอนง่าย เชื่อฟังผู้ใหญ่และผู้นา และไม่ประพฤติ
ล่วงเกินคาสั่งสอนของผู้เป็นบุพการี
2) กลุ่มไทย-อีสาน หรือ ไทย-ลาว ชาวไทยลาวในจังหวัดบุรีรัมย์ดั้งเดิมนั้น
อยู่ทางเหนือของแม่น้ามูล โดยเฉพาะบริเวณที่ติดกับเขตจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
เป็นเชื้อสายที่อพยพเนื่องจากการศึกสงครามมาจากนครเวียงจันทน์ และในแถบภูมิภาคนี้ เผ่าพันธุ์
เชื้อสายยังคงสืบทายาทต่อกันมา และกระจายกันไปในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนใหญ่จะอยู่
ในเขตอาเภอพุทไธสง อาเภอนาโพธิ์ อาเภอสตึก อาเภอลาปลายมาศ อาเภอคูเมือง อาเภอบ้านใหม่
ไชยพจน์ อาเภอหนองกี่ และอาเภอแคนดง โดยคนไทยเชื้อสายลาวมีประมาณ 35 % ของประชากร
ในจังหวัดบุรีรัมย์ สาหรับลักษณะการแต่งกาย นิยมแต่งกายแบบผ้าขาก๊วย หรือโสร่ง นิยมนุ่งผ้าหัวกูด
(หัวกุด) เสื้อนิยมนุ่งเสื้อม่อฮ่อมทีท่ อเองหรือตัดเอง ซึง่ ส่วนมากเป็นสีคราม
3) กลุ่ มไทย-เขมร จังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีประชากรชาวเขมร
อาศัยอยู่ มาก ทั้งนี้ เนื่ องจากจั งหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่อยู่ติดกับพรมแดนประเทศกัมพูชา และจังหวัด
สุรินทร์ โดยชาวไทย-เขมรส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ อาเภอประโคน
ชัย อาเภอนางรอง อาเภอปะคา อาเภอละหานทราย อาเภอกระสั ง อาเภอสตึก และอาเภอเมือง
บุรีรัมย์ ดาเนินชีวิตตามแบบแผนวัฒนธรรมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาอันเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะกลุ่มตนไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเฉพาะความเชื่อ เช่น ความเชื่อทางด้านไสยศาสตร์ เครื่องราง
ของขลัง การเสกเป่า ยาสั่ง และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
4) กลุ่มไทย-กวย ปัจจุบันมีชาวไทย-กวย (ส่วนมากจะเรียกส่วย หรือกูย)
กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์
นครราชสีมา ศรีสะเกษ และบางส่วนของจังหวัดมหาสารคามซึ่งได้อพยพไปจากจังหวัดสุรินทร์ และ
ศรีสะเกษ สาหรับชาวกวยในจังหวัดบุรีรัมย์อพยพมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์
เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมา โดยเข้ามาอยู่ในเขตอาเภอเมืองบุรีรัมย์ อาเภอหนองกี่ อาเภอลา
ปลายมาศ อาเภอกระสัง อาเภอสตึก อาเภอพลับพลาชัย อาเภอบ้านด่าน และอาเภอประโคนชัยเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งชาวไทย-กวยจะเรีย กตัวเองว่า กูย นิยมการแต่งกายนุ่งห่ มเหมือนชนชาวเขมร แต่ มี
ลักษณะทีพ่ ิเศษ คือ นิยมทัดดอกไม้สีต่างๆ และถือเคร่งในเรื่องการตอบแทนต่อผู้มีพระคุณ
2.8.2.5 แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์
แหล่ งท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ แบ่งได้เป็น แหล่ งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
อารยธรรมขอม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต และแหล่งท่องเที่ยว
ทางกีฬา โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อารยธรรมขอม เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเมือง
ต่า เขาอังคาร เขาปลายบัด สาหรับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แก่ พื้นที่ชุ่มน้าบุรีรัมย์ (อ่างเก็บ
น้าสนามบินเก่า อ่างเก็บน้าห้วยตลาด และอ่างเก็บน้าห้วยจระเข้มาก) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
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และวนอุทยานเขากระโดง ขณะที่แหล่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ได้แก่ งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี กลุ่มเตาเผาเครื่องเคลือบพันปี ศูนย์หัตถกรรมอาเภอนาโพธิ์ และศูนย์
วัฒนธรรมอีสานใต้ และแหล่งท่องเที่ยวทางกีฬา ได้แก่ สนามฟุตบอลมาตรฐานฟีฟ่า หรือช้างอารีนา
(Chang Arena) และสนามแข่งรถมอเตอร์สปอร์ตระดับมาตรฐานโลก หรือช้างอินเตอร์เนชันแนล
เซอร์ กิ ต (Chang International Circuit) นอกจากนี้ ยั งมี พื้ น ที่ ก ารค้ าชายแดน เช่ น จุด ผ่ อ นปรน
การค้าช่องสายตะกู (สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2559) สาหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะ
นิยมแวะเที่ยวที่ปราสาทพนมรุ้ งโดยไม่พักค้างคืน จึงมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นค่อนข้ างน้อย
เมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้ เคียง แต่ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ ามาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่ม
มากขึ้นในวันที่มีการแข่งขันฟุตบอล และแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ โดยเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์อาทิตย์) โดยมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ (สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2560) ซึ่งจานวน
นักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถศึกษาได้จากตารางที่ 2.10
ตารางที่ 2.10 จานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
ปี พ.ศ.
2556
2557
2558
2559

จานวนนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดบุรีรัมย์ (คน)
1,186,759
1,248,763
1,419,833
1,535,714

ผลต่าง (%)
+10.18
+5.22
+13.70
+8.16

รายได้จากการท่องเที่ยวใน
จังหวัดบุรีรัมย์ (ล้านบาท)
1,659.79
1,756.53
2,039.37
2,331.45

ผลต่าง (%)
+17.97
+5.83
+16.10
+14.33

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์, 2560.
จากตารางแสดงจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวข้างต้น แสดงให้
เห็นว่า จังหวัดบุรีรัมย์มีจานวนนักท่องเที่ยว และรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มขึ้นตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2556 จนกระทั่งปั จจุ บั น ขณะที่บริบทของการท่ องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ วิจัยเห็นว่า
จังหวัดบุรีรัมย์มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มี
ความสนใจและมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างได้จากการมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย แม้ว่าใน
ปัจจุบันทางจังหวัดจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างมาก แต่ด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่ง
ประวัติศาสตร์กระจายอยู่ทั่วพื้นที่จังหวัด และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มอารยธรรมขอมกับ
ประเทศกัมพูช าได้ จึ งมีความเหมาะสมที่จะพัฒ นาแหล่งท่ องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่ านการสื่ อ
ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ ให้ ค วามรู้ สร้ างความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น และสร้า งความ
ตระหนั กในการอนุ รั กษ์ แหล่ งท่องเที่ ยวในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ทรงคุณ ค่า และทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม อันนามาสู่จานวนนักท่องเที่ยว และรายได้ของจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
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2.9 ภู มิ ห ลังทางประวัติ ศาสตร์ข องอุ ท ยานประวั ติศาสตร์พ นมรุ้ง อ าเภอเฉลิม พระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
2.9.1 การกาเนิด พัฒนาการ และความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (ก.1)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.1.1 หน้า 583
2.9.2 การแผ่ขยายของอารยธรรมอิน เดีย บริบทของภู มิภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้
ภายใต้ความรุ่งเรืองของรัฐโบราณ และพลวัตของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ก.1)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.1.2 หน้า 587
2.9.3 พัฒนาการของอาณาจักรขอม (ก.1)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.1.3 หน้า 591
2.9.4 แนวคิดเรื่องการสร้างปราสาทหินที่สัมพันธ์กับศาสนา การเมืองและการปกครอง
ตามรอยอารยธรรมอินเดียในอาณาจักรขอม (ก.1)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.1.4 หน้า 598
2.9.5 ศิลปะขอมกับศิลปกรรมในปราสาทหิน (ก.1)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.1.5 หน้า 604
2.9.6 รูปแบบ โครงสร้าง และศิลปกรรมของปราสาทหิน (ก.1)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.1.6 หน้า 606
2.9.7 ภูมิหลังของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ก.1)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ก หัวข้อ ก.1.7 หน้า 614
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2.10 บริบททั่วไปของอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์
อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุ รี รั ม ย์ โดยห่ า งจากตั ว เมื อ งบุ รี รั ม ย์ ล งมาทางทิ ศ ใต้ ป ระมาณ 77 กิ โ ลเมตร ประกอบไปด้ ว ย
โบราณสถานสาคัญซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง) ตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาพนมรุ้งสูง 1,320 ฟุตจากระดับน้าทะเล โดย
ก่อนการประกาศเป็นอุทยานประวัติศาสตร์นั้ น ปราสาทพนมรุ้งมีการบูรณะก่อสร้างต่อเนื่องกันมา
หลายสมัยตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงพุทธศตวรรษที่ 18 โดยเป็นโบราณสถานแบบขอม
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงท่ามกลางชุมชนโบราณต่างๆ ปราสาทพนมรุ้งเคย
เป็นที่ตั้งของศาสนสถานมาก่อน โดยการเปลี่ยนสถานที่เคารพพื้นถิ่นมาเป็นปราสาทหินตามแบบคติ
ขอมเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะการเมืองการปกครองที่ผู้นาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับ
กษัตริย์ขอม โดยใช้ระบบความเชื่อทางศาสนา และวัฒนธรรมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น (อภิวันทน์
อดุลยพิเชฏฐ์, 2542) สาหรับการออกแบบปราสาทเน้นความสาคัญเข้า หาจุดศูนย์กลาง คือ ปราสาท
ประธาน (จรรยา มาณะวิท และอัจฉรา แข็งสาริกิจ , 2542) ขณะที่ปราสาทพนมรุ้งถูกทิ้งร้างเมื่อขอม
เสื่อมอานาจลงตั้งแต่ราว พ.ศ. 1900 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2514 กรมศิลปากรจึงได้เริ่มต้นบูรณะ และ
การบูรณะได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์พร้อ มกับเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.
2531 (สมัย สุทธิธรรม, 2546) ปัจจุบันปราสาทหินพนมรุ้งได้รับการจัดอยู่ในเกณฑ์กาลังพิจารณาเป็น
มรดกโลก โดยบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น หรือ Tentative List ร่วมกับปราสาทอื่นๆ ในเส้นทาง
วัฒนธรรมพิมาย ปราสาทพนมรุ้ง -ปราสาทเมืองต่า เพื่อรอการนาเสนอต่อคณะกรรมการมรดกโลก
พิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลกต่อไปในอนาคต (บุรีรัมย์: หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ
นางละออง ชิดชอบ, 2559)
2.10.1 ที่ตั้ง ข้อมูลติดต่อ และเวลาทาการ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีที่ตั้งอยู่ในตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31110 เบอร์โทรศัพท์ 044-782-715 และเวลาทาการเปิดทุกวัน เวลา 6:00 -18:00 น.
2.10.2 อัตราค่าเข้าชม
อัตราการเข้าชมอุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้งแบ่ งเป็น สั ญ ชาติไทย และสั ญ ชาติอื่น โดย
สัญชาติไทยมีอัตราค่าเข้าชม 20 บาท และสัญชาติอื่นมีอัตราค่าเข้าชม 100 บาท

135
2.10.3 การเข้าถึงและการเดินทาง
การเดิ น ทางมายั ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง สามารถเดิ น ทางได้ ห ลายวิ ธี โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) รถส่วนบุคคล จากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งได้ 2 เส้นทาง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) คือ
(1) ใช้ เส้ น ทางสายบุ รี รั ม ย์ -นางรอง (ทางหลวงหมายเลข 218) เป็ น
ระยะทาง 50 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 24 ไป 14 กิโลเมตร ถึงบ้านตะโก เลี้ยวเข้า
บ้ านตาเป็ ก อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ (ทางหลวงหมายเลข 2117 และ 2221) ขึ้ น ไปยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นระยะทางอีก 12 กิโลเมตร
(2) ใช้เส้ น ทางสายบุ รีรัมย์ -ประโคนชัย (ทางหลวงหมายเลข 219) เป็ น
ระยะทาง 44 กิโลเมตร จากตัว อาเภอประโคนชัย มีทางแยกไปยัง อุ ทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง
ระยะทางอีก 21 กิโลเมตร ซึง่ เส้นทางนี้ผ่านทางแยกเข้าปราสาทเมืองต่าด้วย
โดยการเดิ น ทางมายั งอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง ด้ ว ยรถส่ ว นบุ ค คลมี แ ผนที่
เส้นทาง ดังภาพที่ 2.16

ภาพที่ 2.16 แผนที่เส้นทางเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: กรมศิลปากร, 2548.
2) เครื่ องบิ น สามารถเดิน ทางจากกรุงเทพมหานคร เดิ น ทางโดยเครื่องบิ น ลงที่
สนามบิ น สตึ ก อ าเภอสตึ ก จั งหวั ด บุ รี รั ม ย์ และต่ อ รถยนต์ ม ายั ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง
ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง (กรมศิลปากร, 2561ข)
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3) รถไฟ สามารถเดิ นทางจากกรุงเทพมหานคร โดยเดิ นทางด้ว ยรถไฟสายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี) ลงที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ และต่อรถยนต์มายังอุทยาน
ประวัติ ศาสตร์พนมรุ้ง ระยะทางประมาณ 55 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง (กรม
ศิลปากร, 2561ข)
4) รถโดยสารประจาทาง สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานคร โดยเดินทางด้วยรถ
โดยสารประจาทาง บขส. กรุ งเทพฯ-พนมรุ้ง ระยะทางประมาณ 360 กิโลเมตร ลงที่สถานีขนส่ ง
ผู้โดยสารอาเภอเฉลิมพระเกียรติ แล้วต่อรถรับจ้างขึ้นสู่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (กรมศิลปากร,
2561ข)
2.10.4 รายละเอียดของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ภาพที่ 2.17 แผนผังองค์ประกอบของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2561.
2.10.4.1 องค์ประกอบของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จากภาพที่ 2.17 แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่ง
แบ่งเป็น 14 องค์ประกอบสาคัญ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) หมายเลข 1 บัน ไดต้น ทาง เป็น ลั กษณะเนิ นอยู่ห่ างจากปราสาททาง
ด้านหน้าหรือทิศตะวันออก ก่อด้วยศิลาแลงเป็นชั้นๆ 3 ชุด สุดบันไดขึ้นเป็นชาลารูปกากบาท ยกพื้น
ตรงกลางสูงกว่าปีก 2 ข้างเล็กน้อย ปูด้วยศิลาแลง (กรมศิลปากร, 2531; สมัย สุทธิธรรม, 2546)
2) หมายเลข 2 พลับพลาเปลื้องเครื่อง เป็นศาลาที่พักสาหรับเปลี่ยนเครื่อง
แต่งกายเพื่อเตรียมพระองค์ของกษัตริย์ และจัดกระบวนเสด็จของกษัตริย์เมื่อเสด็จมาประกอบพิธี
กราบไหว้บูชาเทพเจ้า ณ ศาสนสถานแห่งนี้ (สมัย สุทธิธรรม, 2546) โดยใช้ศิลปะแบบบายน เห็นได้
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จากการใช้ศิลาแลงเป็นวัสดุก่อสร้างหลัก ลวดลายกลีบบัวที่สลักบนหัวเสาและลายดอกไม้สี่กลีบบน
ยอดเสา เว้นแต่เศียรนาคที่กรอบหน้าบันสลักลายแบบศิลปะคลัง ซึ่งคงเป็นการนาของเก่ามาประดับ
อาคารหลังใหม่ (จรรยา มาณะวิท และอัจฉรา แข็งสาริกิจ, 2542)
3) หมายเลข 3 ทางดาเนิน เป็นทางเดินที่ปูด้วยแผ่นศิลา มีความยาว 160
เมตร กว้าง 7 เมตร โดยเริ่มจากฐานของพลับพลาด้านตะวันออกทอดไปสู่สะพานนาคราชและบันได
ขึ้นสู่ปราสาท สองข้างทางยกขอบสูงด้วยหินทราย มีเสาหิน เรียกว่า เสานางเรียง หรือ เสาเทียนตั้งไว้
เป็นระยะทั้งสองด้าน มีลักษณะเสาเหลี่ยมยอดหัวเสามีลักษณะคล้ายดอกบัว (สมัย สุทธิธรรม, 2546)
4) หมายเลข 4 สะพานนาคราชชั้นที่ 1 สะพานรูปสลักหัวนาคก่อขึ้นด้วย
หินทราย เป็นรูปกากบาทยกพื้นสูง มีบันไดหิน 3 ขั้นเพื่อขึ้นไปสู่สะพานที่เป็นลานหินทั้ง 3 ด้าน คือ
ด้านทิศตะวันออก ด้านทิศใต้ และด้านทิศเหนือ ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นบันไดขึ้นสู่ปราสาท ราว
สะพานเป็นแท่งหินทรายยาว มีรูปพญานาคอยู่ปลายสุดหัวสะพานทุกด้าน ที่เศียรของพญานาคจะมี
ลักษณะเป็น 5 เศียร แผ่พังพาน มีรัศมีรอบ เป็นศิลปะแบบนครวัด พญานาคแต่ละตัวหันหน้าสู่ทิศ
เดียวกันกับบันไดทั้ง 3 ด้าน สะพานนาคราชรูปกากบาทนี้มีรอยสลักหินเป็นรูปดอกบัว 8 กลีบ มีรอย
ขีดประสานกัน เป็ น รูป ยัน ต์ สั น นิ ษฐานว่าอาจจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงเทพประจาทิศทั้ง 8 ใน
ศาสนาฮินดูหรืออาจจะเป็นการประกอบพิธีกรรมบางอย่างของขอมโบราณก็ได้ ซึ่งสะพานนาคราชนี้มี
ความหมายเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของเทพเจ้า เนื่องจากในความเชื่อ
เกี่ยวกับ จักรวาลของศาสนาฮินดู สะพานที่เชื่อมระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าคือ สายรุ้ง ซึ่งในเอเชีย
ตะวันออกและอินเดียเปรียบสายรุ้งกับงู หรือนาคหลากสีที่ชูหัวไปยังท้องฟ้าหรือกาลังดื่มน้าจากทะเล
โดยลั กษณะของเครื่ องประดับ พญานาคมีลั ก ษณะศิล ปกรรมแบบนครวัด (กรมศิ ล ปากร, 2531;
จรรยา มาณะวิท และอัจฉรา แข็งสาริกิจ, 2542; สมัย สุทธิธรรม, 2546)
5) หมายเลข 5 บันไดขึ้นปราสาท เป็นจุดเชื่อมระหว่างสะพานนาคราชกับ
ปราสาท เป็นทางเดินขึ้นไปสู่ยอดเขา อันเป็นที่ตั้งของปราสาทพนมรุ้ง โดยบันไดแบ่งออกเป็น 5 ชั้น
(สมัย สุทธิธรรม, 2546) มีจานวน 52 ขั้น มีชานพัก 5 ชั้น บันไดและชานพักแต่ละชั้นลดหลั่นกันขึ้น
ไปตามลาดับความสูง ให้ความรู้สึกของยอดเขาที่สูงเสียดยอดขึ้นไปสู่สวรรค์ ทั้งสองข้างของชานพักมี
เสาหินทรายเจาะรูตรงกลาง สันนิษฐานว่าใช้สาหรับปักเสาธงในเวลาที่มีเทศกาลในพิธีกรรมต่างๆ
หรือเป็นเสาโคมไฟ (จรรยา มาณะวิท และอัจฉรา แข็งสาริกิจ, 2542)
6) หมายเลข 6 ลานด้านหน้าปราสาท เป็ นลานกว้างอยู่ห น้าระเบียงคด
และมีสระน้าเล็กๆ อยู่ 4 สระ โดยมีขนาด 8.20 x 8.20 เมตรอยู่ 2 สระ และขนาด 4.8 x 4.8 เมตร
อีก 2 สระ เบื้องหน้าลานโล่งทาเป็นชาน บันไดยกพื้นสูงเล็กน้อยเป็นรูปกากบาทคล้ายฐานพลับพลา
กว้างราว 6.25 ยาว 15 เมตร มีบันไดหินอยู่ 3 ด้านเพื่อขึ้นไปสู่พลับพลาชั้นบน และมีสะพานนาคราช
อยู่ 3 ด้านก่อนจะเข้าสู่ซุ้มประตูของระเบียงคด (สมัย สุทธิธรรม, 2546)
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7) หมายเลข 7 สะพานนาคราชชั้ น ที่ 2 ก่ อ นจะเข้ า ซุ้ ม ประตู ด้ า นทิ ศ
ตะวัน ออกของระเบี ย งคดมีส ะพานนาคราชชั้นที่ 2 สะพานช่วงนี้ ยกระดับสู ง 1.20 เมตร ผั งและ
รูปแบบเหมือนกับสะพานนาคราชช่วงที่ 1 แต่มีขนาดเล็กกว่า คือ กว้าง 5.20 เมตร ยาว 12.40 เมตร
ที่ศูนย์กลางบนพื้นหินของจาหลักรูปดอกบัว 8 กลีบอยู่ในวงกลมล้อมรอบด้วยเส้นคู่ขนานตัดกันไป
ตามผังรูปกากบาทเช่นเดียวกัน มีทางขึ้นเป็นอัฒจันทร์รูปปีกกา 3 ด้าน ส่วนทางทิศตะวันตกเชื่อมต่อ
กับซุ้มประตูระเบียงคด (จรรยา มาณะวิท และอัจฉรา แข็งสาริกิจ, 2542)
8) หมายเลข 8 ลานปราสาท และระเบียงชั้นเอก นอกระเบียงคดซึ่ งเป็น
กาแพงชั้นในสุดของปราสาท มีระเบียงชั้นนอกหรือระเบียงชั้นเอกขนาดกว้าง 3.10 เมตร ล้อมอยู่อีก
ชั้นหนึ่ง ปัจจุบันเห็นเป็นทางเดินโล่งยกพื้นเตี้ย ปูพื้นด้วยศิลาแลงมาบรรจบกับทางเดินเข้าสู่ปราสาท
ด้านข้างทั้งสองข้าง พบร่องรอยหลุมเสาที่ขอบทั้งสองข้างเรียงกันเป็ นระยะ และพบกระเบื้องดินเผา
ทาให้เชื่อว่าส่วนนี้เป็นระเบียงโถง ใช้เสารองรับหลังคามุงกระเบื้องโดยไม่ก่อผนัง ขณะที่ส่วนกลาง
ระเบียงด้านข้างและด้านหลังยกพื้นเป็นรูปกากบาท น่าจะเป็นฐานของซุ้มประตูแต่ละด้าน มีบันไดขึ้น
สู่ระเบียงและลานชั้นนอกได้โดยตรงจากข้างล่างที่ มุมด้านข้างของระเบียงทิศตะวันออกทั้งสองข้าง
(กรมศิลปากร, 2531)
9) หมายเลข 9 ซุ้มประตูและระเบียงคด โดยซุ้มประตูโคปุระหรือซุ้มประตู
คือ ทางผ่านเข้าออกหรือประตูเมือง ซุ้มประตูนี้หมายถึงการกั้นอาณาเขตระหว่างแดนมนุษย์กับเทพ
เจ้า โคปุระจะมีกรอบประตูศิลาทรายที่แกะสลักเป็นลวดลายเอาไว้อย่างสวยงาม (สมัย สุทธิธรรม,
2546) ขณะที่ระเบียงคด มีหลังคารูปประทุนเรือ ประดับหลังคาด้วยบราลี รูปดอกบัวตูม ภายในมี
ทางเดินแต่ไม่สามารถทะลุถึงกันได้ตลอด ระเบียงคดด้านทิศตะวันออก และตะวันตกก่อด้วยหินทราย
ส่วนระเบียงคดด้านทิศเหนื อและใต้ก่อด้วยศิลาแลงโดยใช้หิ นทรายเป็นส่ วนประกอบประดับตาม
กรอบประตู และกรอบหน้าต่าง เป็นต้น โดยมีทั้งประตูจริงและประตูปลอม พร้อมสลักลวดลายบน
หน้าบัน ทับหลัง และเสากรอบประตูต่างๆ (สมัย สุทธิธรรม, 2546)
10) หมายเลข 10 สะพานนาคราชชั้ น ที่ 3 เมื่ อ ผ่ า นซุ้ ม ประตู ก ลางของ
ระเบียงคดเข้ามาจะถึงสะพานนาคราชชั้นที่ 3 ซึ่งอยู่ด้านหน้าปราสาทประธาน มีลักษณะเหมือนกับ
สะพานนาคราชทั้ ง 2 ชั้น แต่ มีข นาดเล็ ก ลง คื อ กว้าง 3.40 เมตร ยาว 9.9 เมตร ซึ่ งพื้ น กลางไม่
จาหลักลายกลีบดอกบัว (จรรยา มาณะวิท และอัจฉรา แข็งสาริกิจ, 2542)
11) หมายเลข 11 ปราสาทประธาน เปรียบเสมือนศูนย์กลางของศาสน
สถาน ลักษณะปรางค์ป ระธานสร้างเป็นมุขยื่นออกมาทั้ ง 4 ด้าน มีประตูเข้าออกทั้ง 4 ด้าน ส่ว น
ทางด้านหน้า คือ ด้านทิศตะวันออกทาเป็นห้องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 8 x 10 เมตรเรียกว่า มณฑป
ยื่นออกมา ภายในปรางค์ประธานมีห้องตรงกลางเรียกว่า ห้องครรภคฤหะ ถือเป็นห้องที่สาคัญที่สุด
สาหรับประดิษฐานรูปเคารพ หรือศิวลึงค์ของศาสนาฮินดูไศวนิกาย และมีร่องน้าโสมสูตรผ่านธรณี
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ประตูออกไปทางมุขด้านเหนือสู่ภายนอก (สมัย สุทธิธรรม, 2546) ปรางค์ประธานประกอบด้วย 3
ส่วน คือ ส่วนฐานของปรางค์ ประกอบด้วยฐานเขียงและฐานปัทม์ หรือฐานบัวเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นสลัก
ด้วยลวดลายต่างๆ ส่วนของเรือนธาตุที่อยู่เหนือฐานขึ้นมา และส่วนยอดที่มีลักษณะเป็นรูปทรงพุ่ม
เป็นชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น (จรรยา มาณะวิท และอัจฉรา แข็งสาริกิจ, 2542)
12) หมายเลข 12 ปราสาทอิฐ 2 หลั ง เป็ นซากปรักหั กพั ง 2 แห่ งที่ เป็ น
แท่นอิฐก่อไม่แล้วเสร็จอยู่ตรงบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปรางค์ประธาน หลังหนึ่งหัน
หน้ าไปทางทิศตะวัน ออกขนาด 5 x 5 เมตร อีกหลังหั นไปทางทิศใต้ขนาด 5 x 5 เมตร และมีเสา
กรอบประตูทาด้วยหิ น ทราย (จรรยา มาณะวิท และอัจฉรา แข็งสาริกิจ , 2542; สมัย สุ ทธิธรรม,
2546)
13) หมายเลข 13 ปรางค์น้ อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปรางค์
ประธาน เป็นปรางค์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ย่อมุม ขนาด 6 x 6 เมตร สูง 5.5 เมตร ก่อด้วยศิลาทราย และ
กรุภายในด้วยศิลาแลง มีประตูทางเข้าออกอยู่ด้านทิศตะวันออกเพียงประตูเดียว ปรางค์น้อยมีจุดเด่น
คือไม่มียอดของปรางค์ ภายในมีแท่นฐานหินทรายสาหรับประดิษฐานรูปเคารพ ภาพจาหลักประดับ
ส่วนต่างๆ ต่างกับปราสาทประธาน ลักษณะลวดลายจาหลักบนทับหลังตรงกับรูปแบบศิลปะแบบ
บาปวน และมีแบบคลังปะปนอยู่ด้วย (จรรยา มาณะวิท และอัจฉรา แข็งสาริกิจ , 2542; สมัย สุทธิ
ธรรม, 2546)
14) หมายเลข 14 บรรณาลัย เป็นวิหารสองหลัง สร้างด้วยศิลาแลง มีประตู
ทางเข้าเพียงประตูเดียว หลังคามุงด้วยศิลาแลงเป็นรูปประทุนเรือ เป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์
ของศาสนา นิ ยมสร้างในศิลปะแบบบายน โดยอาคารหลั งที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีขนาด
11.60 x 7.10 เมตร สูง 5 เมตร ส่วนหลังที่อยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาด 14.50 x 8.50 เมตร
สูง 3 เมตร (จรรยา มาณะวิท และอัจฉรา แข็งสาริกิจ, 2542; สมัย สุทธิธรรม, 2546)
2.10.4.2 ศิลปกรรมที่พบในอุทยานปะวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) ศิวนาฏราช คือ ท่าร่ายราของพระศิวะในท่าย่างสามขุม (ตรีวิกรม) เป็น
1 ใน 108 ท่าในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ของอินเดีย โดยพระศิวะเป็นผู้คิดท่าราทั้ง 108 ท่า ซึ่งการฟ้อนรา
ของพระศิ ว ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งและการท าลายจั ก รวาล (กรมศิ ล ปากร, 2531; อภิ วั น ทน์
อดุลยพิเชฏฐ์, 2550) พระศิวะร่ายราโดยพระบาททั้ง 2 ข้าง อยู่บนฐาน ซึ่งเป็นท่าราที่พบเป็นประจา
ในศิลปะขอม ด้านหน้าฐานจะมีเครื่องสักการะตั้งอยู่ ด้านบนยังปรากฏร่องรอยของพระหัตถ์ที่มีเป็น
จานวนมาก ทางด้านล่างปรากฏบริวาร ขณะที่ทางด้านขวาปรากฏภาพกาไรกาลัมเมยาร์แสดงเป็น
ภาพผู้หญิงที่มีถันห้อยยาน ห่มหนังคนหรือศพ (มือทั้ง 2 ข้างจับขาคนไว้ที่ไหล่) ส่วนทางด้านซ้ายสุด
ปรากฏภาพคือ พระคเณศเนื่องจากมีเศียรเป็นช้าง และด้านหน้าพระคเณศปรากฏรูปบุคคลมี 4 มือ
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น่าจะเป็นพระวิษณุหรือพระพรหม (ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี ,
2555)
2) นารายณ์บรรทมสินธุ์ คือ พระวิษณุบรรทมอยู่บนอนันตนาคราชเหนือ
เกษียรสมุทร ทรงถือคฑาที่พระหัตถ์ซ้ายหน้า ทรงถือจักรที่พระหัตถ์ขวาหลัง ที่ด้านล่างของอนันต
นาคราชมีรูปตัวเหราหรือมังกรรองรับ ด้านบนมีภาพพระพรหมประทับนั่งบนดอกบัวที่ผุดออกมาจาก
พระนาภีของพระวิษณุ ที่พ ระบาทของพระวิษณุ มี รูป บุ คคลนั่ งอยู่น่ าจะหมายถึงพระลั ก ษมี ฉาก
ด้านหลังมีลายดอกบัวตูมและดอกบัวบานแสดงสัญลักษณ์ของน้าหรืออาจจะหมายถึงเกษียรสมุทรก็
เป็นได้ (ศูนย์ศึกษาศิลปกรรมโบราณในเอเชียอาคเนย์ คณะโบราณคดี, 2555)
3) โยคีห้าตน โยคีมีหลักปฏิบัติคือ การบาเพ็ญตบะด้วยการอดกลั้นต่างๆ
เพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลส และมุ่งสู่การรวมเข้ากับเทพเจ้า ซึ่งสอดคล้องกับจารึกพนมรุ้งที่อธิบายถึง
กรณียกิจของนเรนทราทิตย์ขณะที่บาเพ็ญพรตเป็นโยคี ทาให้เห็นภาพกิจวัตรของโยคี อาทิ ต้องอด
กลั้นสิ่งต่างๆ เป็นเวลานาน เช่น กลั้นปัสสาวะ กินมังสวิรัติ ปฏิบัติโยคะ นอกจากนี้ตามหลักยังต้อง
สวดบูชาพระศิวะทุกเช้า ทาสมาธิ ถือสัตย์ ถือพรหมจรรย์ สันโดษ อหิงสา ไม่ลักทรัพย์ เรียนรู้คัมภีร์
นอนน้อย บางกลุ่มนิยมทาร่างกายด้วยขี้เถ้า ขณะที่โยคะจะมีท่านั่งไขว้ขา ชันเข่า และพนมมือ ตาม
รูปสลักโยคีห้าตนเป็นท่าที่โยคีนิยมใช้ในการบาเพ็ญตบะหรือทาสมาธิ ถือเป็นการเผาผลาญกิเลสให้
หมดสิ้นด้วยการฝืนธรรมชาติ ท่านั่งแบบนี้เรียกว่า อุตกุฏิกาสนะ นิยมสลักในปราสาทขอม (ธวัชชัย
องค์วุฒิเวทย์ และวิไลรัตน์ ยังรอต, 2550)
4) เทวดาประจาทิศทั้ ง 6 ทิ ศ คือ พระอิน ทร์ เป็ นเทพผู้ พิ ทักษ์รักษาทิ ศ
ตะวัน ออก ทรงช้างเป็น พาหนะ ทรงถือวัช ระคู่เป็นอาวุธ พระเศียรทรงอุณ หิ ส (กระบังหน้า) และ
มงกุฎ (ยอดรูปกรวยครอบมวยผม) กรองศอ พาหุรัดกรองศอประดับด้วยอุบะสั้นๆ พระอัคนี เป็นเทพ
ผู้รักษาทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทรงแรดเป็นพาหนะ เครื่องอาภรณ์ต่างๆ คล้ายของพระอินทร์ และอาจ
ทรงถือธงแรดสวมสร้อยคอและกระดึง พระวรุณ เป็นเทพผู้รักษาทิศตะวันตก ทรงนาค 5 เศียรและ
หงส์เป็นพาหนะ เครื่องอาภรณ์เหมือนพระอินทร์ ท้าวกุเวรเป็นเทพผู้รักษาทิศเหนือ ทรงสิงห์หรือคช
สีห์เป็นพาหนะ เครื่องอาภรณ์และท่าประทับของท้าวกุเวรเหมือนกับพระวรุณ พระอิสาน เทพผู้รักษา
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นรูปเทวะที่ทรงโคเป็นพาหนะ หัตถ์ขวาถือตรีศูล เครื่องอาภรณ์เหมือน
เทพองค์อื่นๆ และพระพรหม เป็นผู้รักษาทิศเบื้องบน ประทับในท่ามหาราชลีลา เหนือแท่นมีหงส์ 3
ตัวรองรับ (สรเชต วรคามวิชัย, 2530ข)
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2.11 การสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ
จังหวัดบุรีรัมย์
จากการลงพื้ น ที่อุท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้ง ของผู้ วิจัย เพื่อส ารวจเบื้ องต้น เมื่อวัน ที่ 31
มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561 พบว่า การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการใช้ช่องทางการสื่อความหมายที่หลากหลายโดยแบ่งเป็น
10 ช่องทาง ได้แก่ การสื่อความหมายด้วยศูนย์บริการข้อมูล การสื่อความหมายด้วยแผ่นพับ การสื่อ
ความหมายด้ ว ยมั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมาย การสื่ อ ความหมายด้ ว ยป้ า ยสื่ อ ความหมาย การสื่ อ
ความหมายด้ ว ยสื่ อ QR Code การสื่ อ ความหมายด้ ว ยแอปพลิ เคชั น Buriram Magic การสื่ อ
ความหมายด้วยประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง การสื่อความหมายด้วยปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก ตรง
15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง การสื่อความหมายด้วยหนังสือ และการสื่อความหมายด้วยแผ่นซีดี โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.11.1 การสื่อความหมายด้วยศูนย์บริการข้อมูล
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้จัดเตรียมศูนย์บริการข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ซึ่ งเป็ น ช่ อ งทางและเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายชนิ ด หนึ่ งที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ในการเผยแพร่ ข่ าวสาร
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เรื่องราวให้ประชาชนทราบ (เชิดชาติ หิรัญโร, 2546) เกี่ยวกับอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยศูนย์บริการข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อาคารด้านบน และอาคารด้านล่าง
สาหรับอาคารด้านบนจะเป็นนิทรรศการบรรยายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งก่อน
ประวั ติ ศ าสตร์ และสมั ย ประวัติ ศ าสตร์ ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศ ข้ อ มู ล ทางธรณี วิท ยา ภู มิ ห ลั งทาง
วัฒ นธรรมของเมืองบุรีรัมย์แบ่ งตามสมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังมี
ข้อมูลของวัฒนธรรมเขมร ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบของปราสาทหิน พร้อมทั้งจัดแสดงโบราณวัตถุ
และศิล ปวัตถุบ างชิ้น เพื่ อสร้างความรู้ค วามเข้าใจเกี่ ยวกับ จังหวัด บุรีรัมย์อัน เป็ น ที่ ตั้งของอุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ขณะที่อาคารด้านล่างจะเป็นนิทรรศการบรรยายเรื่องราวของปราสาทหินที่กระจายอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ธรรมศาลา อโรคยาศาล และเรื่องราวเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง เช่น ทับหลังนารายบรรทมสินธุ์และการโจรกรรมทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ เรื่องราวชีวิต
ของนักบวชในศาสนาฮินดู ข้อมูลประติมากรรม เทพเจ้าในศาสนาฮินดู เทพพาหนะ เรื่องราวของศิว
ลึงค์ ประติมานวิทยา ประวัติความเป็นมาของอุทยานฯ ก่อนและหลังการบูรณะโดยกรมศิลปากร
ข้อมูลการบูรณะแบบอนัสติโลซิส แผนผังของอุทยานฯ ภาพถ่ายต่างๆ วีดิทัศน์บรรยายเรื่ องราวของ
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อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งจัดแสดงโบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุบางชิ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในภาพรวม ดังภาพ
ที่ 2.18

ภาพที่ 2.18 ศูนย์บริการข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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2.11.2 การสื่อความหมายด้วยแผ่นพับ
แผ่นพับถือเป็นช่องทางหรือเครื่องมือสื่อความหมายที่เป็นสิ่งพิ มพ์ซึ่งมีความสาคัญในการให้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สาหรับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีการใช้แผ่นพับในการสื่อ
ความหมาย โดยมีข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ประวัติความเป็นมาเบื้องต้น แผนผังบริเวณต่างๆ ของอุทยานฯ
คาอธิบายโบราณสถานที่สาคัญในอุทยานฯ คือ บันไดต้นทาง พลับพลา ทางดาเนิน สะพานนาคราช
ชั้นที่ 1 บันไดขึ้นปราสาท ลานด้านหน้าปราสาท สะพานนาคราชชั้นที่ 2 ลานปราสาทและระเบียง
ชั้นนอก ซุ้มประตูและระเบียงชั้นใน สะพานนาคราชชั้นที่ 3 ปราสาทประธาน ปราสาทอิฐ 2 หลัง
ปรางค์ น้ อ ย บรรณาลั ย และอาคารก่ อ ด้ ว ยศิ ล าแลง ตลอดจนรายละเอี ย ดการเดิ น ทาง อั ต รา
ค่าธรรมเนียมเข้าชม และเวลาทาการ สาหรับแผ่นพับนี้มีทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ได้แก่
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ ปุ่ น (จาปา จัน ทร์ป ระโคน, 2561) เพื่ อให้ นั กท่ องเที่ย ว
สามารถเข้าชมในแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก โดยมีตัวอย่างแผ่นพับของอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง ดังภาพที่ 2.19 ภาพที่ 2.20 และภาพที่ 2.21

ภาพที่ 2.19 ตัวอย่างแผ่นพับภาษาไทยและภาษาอังกฤษของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: กรมศิลปากร, ม.ป.ป.-ก. (ภาพสแกนโดยผู้วิจัยจากแผ่นพับของอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561)
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ภาพที่ 2.20 ตัวอย่างเนื้อหาในแผ่นพับภาษาไทยของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: กรมศิลปากร, ม.ป.ป.-ก. (ภาพสแกนโดยผู้วิจัยจากแผ่นพับของอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561)
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ภาพที่ 2.21 ตัวอย่างเนื้อหาในแผ่นพับภาษาไทยของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: กรมศิลปากร, ม.ป.ป.-ก. (ภาพสแกนโดยผู้วิจัยจากแผ่นพับของอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561)
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2.11.3 การสื่อความหมายด้วยมัคคุเทศก์สื่อความหมาย
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้จัดเตรียมมัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาแหล่ง โดยสามารถ
ติดต่อกับสานักงานของอุทยานฯ ได้ นอกจากนี้ยังมีมัคคุเทศก์สื่อความหมายจากบริษัทภายนอกที่
สามารถติ ด ต่ อ ก่ อ นเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว โดยมั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายจั ด เป็ น ช่ อ งทางการสื่ อ
ความหมายที่เป็ น สื่ อบุ คคล มีความส าคัญ ในการให้ ข้อมูล เกี่ยวกับ แหล่ งท่องเที่ ยว โดยเป็นทั้ งผู้ มี
ความรู้ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน รวมถึงสอดแทรกเรื่ องการอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยวอันเป็น
มรดกวัฒ นธรรม พร้อมทั้งสามารถตอบคาถามของนักท่องเที่ยวได้ อย่างทันท่วงที ซึ่งมัคคุเทศก์สื่อ
ความหมายประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และจากบริษัทภายนอกจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ
ความเป็นมาของอุทยานฯ อธิบายโบราณสถานในแหล่งท่องเที่ยว และเล่าเรื่องราวแนวคิดความเชื่อ
ทางศาสนา ตานาน และเรื่องเล่าต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
มีสานวนภาษาคมคาย สร้างอรรถรสในการฟัง และทาให้เรื่องราวต่างๆ มีความน่าสนใจมากขึ้น ดัง
ภาพที่ 2.22

ภาพที่ 2.22 คุณเทอด คะเชนทร มัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: สิปปกร แย้มกสิกร, 2561.
2.11.4 การสื่อความหมายด้วยป้ายสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีการจัดทาป้ายสื่อความหมายไว้ภายในบริเวณโบราณสถาน
โดยแบ่ ง เป็ น ป้ า ยสื่ อ ความหมายทั่ ว ไป และป้ า ยสื่ อ ความหมายทางประวั ติ ศ าสตร์ ซึ่ ง ป้ า ยสื่ อ
ความหมายสามารถให้ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ การปฏิ บั ติ ต น และความรู้ ในเรื่ อ งราวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องแหล่ ง ให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ส าหรั บ ป้ า ยสื่ อ ความหมายทั่ ว ไปจะมี ป้ า ยแจ้ ง
รายละเอียด ป้ายห้าม ป้ายเตือน และป้ายแนะนา ขณะที่ป้ายสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ จะ
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อธิบายเกี่ยวกับศิลปกรรม ประวัติความเป็นมาด้วยภาษาทางการบนแผ่นศิลา โดยวางในตาแหน่งที่
สามารถเห็นได้ บางครั้งหากนักท่องเที่ยวขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ มาก่อน อาจเป็น
อุป สรรคในการทาความเข้าใจเรื่องราวที่ป้ายสื่ อความหมายได้ สาหรับ ป้ายสื่อความหมายที่พบใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.11.4.1 ป้ายสื่อความหมายทั่วไป

ภาพที่ 2.23 ป้ายแจ้งรายละเอียด
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.

ภาพที่ 2.24 ป้ายห้าม
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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ภาพที่ 2.25 ป้ายเตือน
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.

ภาพที่ 2.26 ป้ายแนะนา
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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2.11.4.2 ป้ายสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง

ภาพที่ 2.27 แผนผังป้ายสื่อความหมายภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก กรมการท่องเที่ยว, 2561.
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สาหรับป้ายสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง มีทั้งหมด 15 ป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 2.28 ป้ายหมายเลข 1 ปราสาทพนมรุ้ง
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
1) ป้ายหมายเลข 1 ปราสาทพนมรุ้ง
ภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทเมื่อ 900,000 ปีมาแล้ว เมื่อบรรพชนขึ้นมา
สร้างศาสนสถานบนยอดเขาแห่งนี้ ได้ดัดแปลงปากปล่องภูเขาไฟให้กลายเป็นอ่างเก็บน้าขนาดใหญ่
สาหรับกักเก็บน้าเพื่อการอุปโภคบริ โภคอย่าง พนมรุ้ง เป็นชื่อเดิมของภูเขา และศาสนสถานที่ตั้งอยู่
บนยอดเขาลูกนี้อย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 หรือ พ.ศ. 1532 ปรากฏคานี้ในศิลาจารึก อักษร
ขอมภาษาเขมร พบที่ ป ราสาทพนมรุ้งถึง 4 หลั ก คาว่ า ‘พนมรุ้ง’ มาจากภาษาเขมรว่า ‘วฺ น รุง ’
แปลว่า ภูเขาอันกว้างใหญ่ มีความหมายตรงกับจารึกอักษรขอม ภาษาสันสกฤตในจารึกหลักอื่นว่า ‘สฺ
ถูลาทฺริ’ และ ‘สฺถูลไศล’ ปราสาทพนมรุ้งสร้างขึ้นตามความเชื่อในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย นิกาย
ปศุปตะที่นับถือพระศิวะเป็นเทพสูงสุด การก่อสร้างปราสาทพนมรุ้งขึ้นบนยอดเขาจึงเปรียบเสมือน
การสร้างวิมานที่ประทับของพระศิวะที่เชื่อกันว่าตั้งอยู่บนเขาไกรลาส สิ่งก่อสร้างบนปราสาทพนมรุ้ง
แบ่งออกได้เป็น 4 สมัย ส่วนที่เก่าที่สุดคือ ปราสาทอิฐจานวน 2 หลัง สร้างราวกลางพุทธศตวรรษที่
15 ตรงกับศิลปะแบบเกาะแกร์ สมัยที่สองคือ ปราสาทน้อย สร้างราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ตรงกับ
ศิลปะแบบบาปวน สมัยที่สามคือสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่บนศาสนสถานแห่งนี้ ซึ่งมีปราสาทหลังใหญ่เป็น
ประธาน สร้างราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ตรงกับศิลปะแบบนครวัด สมัยสุดท้ายบรรณาลัยสองหลัง
สร้างราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18 ตรงกับศิลปะแบบบายน
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ภาพที่ 2.29 ป้ายหมายเลข 2 ทางดาเนิน
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
2) ป้ายหมายเลข 2 ทางดาเนิน
ลักษณะเป็นทางเดินสาหรับกษัตริย์หรือเจ้านาย ที่เสด็จมาสักการะปราสาท
พนมรุ้ง ก่อสร้างด้วยศิลาแลง กว้าง 9.2 เมตร ยาว 160 เมตร เป็นทางเชื่อมระหว่างประตูชั้นนอกกับ
สะพานนาคราชช่วงที่ 1 สองข้างทางดาเนินมี ‘เสานางเรียง’ หรือ ‘เสานางจรัล’ ส่วนบนของเสามี
ลักษณะคล้ายดอกบัวตูม

ภาพที่ 2.30 ป้ายหมายเลข 3 พลับพลาเปลื้องเครื่อง
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
3) ป้ายหมายเลข 3 พลับพลาเปลื้องเครื่อง
พลั บ พลาเปลื้ อ งเครื่อง มี ลั ก ษณะเป็ น อาคารโถง เป็ น สถานที่ จัดเตรีย ม
พระองค์สาหรับกษัตริย์หรือเจ้านายเพื่อเปลี่ยนฉลองพระองค์ ก่อนที่จะเสด็จขึ้นประกอบพิธีกรรมบน
ปราสาท ลักษณะเป็นโถงยกพื้นสูง มีมุขด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และมีระเบียงทางเดินล้อม
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สามด้าน ยกเว้นด้า นทิศใต้มีทางเดินเชื่อมต่อกับทางดาเนินสู่ศาสนสถาน ส่วนหลังคามีลักษณะเป็น
เครื่องไม้มุงกระเบื้องพลับพลาเปลื้องเครื่อง สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตรงกับศิลปะแบบบายน

ภาพที่ 2.31 ป้ายหมายเลข 4 สะพานนาคราชช่วงที่ 1
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
4) ป้ายหมายเลข 4 สะพานนาคราชช่วงที่ 1
สะพานนาคราช ในคติของศาสนาฮินดู เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่าง
โลกมนุษย์กับโลกของเทพเจ้า สะพานนาคราชช่วงที่ 1 ก่อด้วยหินทราย แผงผังเป็นรูปกากบาท ยก
พื้นสูง มีบันไดทางขึ้นเป็นอัฒจันทร์รูปปีกกา ราวสะพานทาเป็นลาตัวนาคห้าเศียรแผ่พังพานออกไป
ทั้งสี่ทิศ ส่วนด้านหลังเป็นชานกว้างเชื่อมต่อกับบันไดขึ้นปราสาท บริเวณกลางลานของสะพานสลัก
ลวดลายรูป ดอกบัวแปดกลีบ มีความหมายถึงเทพเจ้าประจาทิศทั้งแปด หรืออาจจะเป็นจุดตั้งจิต
อธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ภาพที่ 2.32 ป้ายหมายเลข 5 บันไดขึ้นปราสาท
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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5) ป้ายหมายเลข 5 บันไดขึ้นปราสาท
บันไดขึ้นปราสาท สร้างเป็นชานพักลดหลั่นกันขึ้นไป 5 ชั้น มีบันได 52 ขั้น
เดิมน่าจะมีประติมากรรมรูปสิงห์ตั้งอยู่ ซึ่งหมายถึงผู้พิทักษ์รักษาศาสนสถาน ทั้งสองข้างของชานพักมี
เสาหินทรายเจาะรูด้านบน สันนิษฐานว่าใช้สาหรับปักธงหรือโคมไฟในงานพิธีกรรมต่างๆ

ภาพที่ 2.33 ป้ายหมายเลข 6 สะพานนาคราชช่วงที่ 2
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
6) ป้ายหมายเลข 6 สะพานนาคราชช่วงที่ 2
สะพานนาคราชช่วงที่ 2 สร้างเป็นลานยกระดับ มีแผนผังรูปกากบาทเชื่อม
ระหว่างชาลากับประตูซุ้มด้านทิศตะวันออก กลางลานสลักลายรูปดอกบัวแปดกลีบ ราวสะพานเป็น
ลาตัวนาคห้าเศียรแผ่พังพานออกไปทั้งสี่ทิศ

ภาพที่ 2.34 ป้ายหมายเลข 7 ขั้นตอนการสร้างปราสาทหิน
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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7) ป้ายหมายเลข 7 ขั้นตอนการสร้างปราสาทหิน
การศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างปราสาท พบว่ามีขั้นตอนดังนี้
(1) เตรียมรากฐาน โดยการขุดดินลึกลงไป 1-2 เมตร หรือลึกจนถึง
พบหินธรรมชาติ แล้วบดอัดให้แน่นด้วยทรายและหิน
(2) น าหิ น มาวางเรีย งประกอบ ตามต าแหน่ งที่ ก าหนดไว้ ตาม
รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
(3) ส กั ด ต ก แ ต่ งผิ ว ข อ งหิ น ที่ วางเรี ย งให้ ได้ รู ป แ บ บ ท าง
สถาปัตยกรรม
(4) ขั้นตอนสุดท้าย คือการสลักลวดลายประดับตกแต่ง

ภาพที่ 2.35 ป้ายหมายเลข 8 การรบระหว่างวานรกับยักษ์
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
8) ป้ายหมายเลข 8 การรบระหว่างวานรกับยักษ์
ภาพสลักแสดงการรบระหว่างลิงกับยักษ์ ซึ่งมีอยู่หลายครั้งในมหากาพย์
รามายณะ ภาพสลักที่ห น้าบัน นี้ เป็ นฉากการรบระหว่างลิงกับยักษ์ ภาพยักษ์ตัวโตตรงกลางน่าจะ
หมายถึงกุมภกรรณ

ภาพที่ 2.36 ป้ายหมายเลข 9 โยคะทักษิณามูรติ
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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9) ป้ายหมายเลข 9 โยคะทักษิณามูรติ
ภาพสลั ก หน้ า บั น ซุ้ ม ประตู ทิ ศ ตะวั น ออก ชื่ อ ว่ า ‘โยคะทั ก ษิ ณ ามู ร ติ ’
หมายถึง พระศิวะในภาคของมหาโยคีผู้ยิ่งใหญ่ ถือประคาในพระหัตถ์ขวา ประทับนังลลิตาสนะ (ห้อย
พระบาท) แวดล้อมด้วยบริวาร พระองค์สามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยมนตร์คาถา

ภาพที่ 2.37 ป้ายหมายเลข 10 ระเบียงคด
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
10) ป้ายหมายเลข 10 ระเบียงคด
ลั ก ษณะเป็ น อาคารยาว สร้างอยู่โดยรอบปราสาทประธาน มี ซุ้ม ประตู
ทางเข้าทั้งสี่ทิศ ใช้สาหรับการประกอบพิธีกรรม

ภาพที่ 2.38 ป้ายหมายเลข 11 ปราสาทอิฐสองหลัง
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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11) ป้ายหมายเลข 11 ปราสาทอิฐสองหลัง
ปราสาทอิฐสองหลังนี้ สร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 15 ตรงกับศิลปะ
ขอมแบบเกาะแกร์ เดิมมีสามหลังแต่หลังหนึ่งถูกรื้อออกไป หลักฐานสาคัญที่พบ ได้แก่ เสาประดับ
กรอบประตู ซึ่งมีอิทธิพลทางศิลปะขอมแบบเกาะแกร์และแบบแปรรูป มีอายุร่วมสมัยกับปราสาทสอง
หลังนี้

ภาพที่ 2.39 ป้ายหมายเลข 12 ปรางค์น้อย
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
12) ป้ายหมายเลข 12 ปรางค์น้อย
ปรางค์น้อย สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดู ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16 ตรง
กับครึ่งแรกของศิลปะขอมแบบบาปวน มีประตูทางเข้าด้านทิศตะวันออก ส่วนยอดสันนิษฐานว่ายัง
สร้างไม่เสร็จ หน้าบันด้านทิศตะวันออกสลักภาพเล่าเรื่องพระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะ คือ อวตาร
ปางที่แปดของพระวิษณุ

ภาพที่ 2.40 ป้ายหมายเลข 13 บรรณาลัย
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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13) ป้ายหมายเลข 13 บรรณาลัย
อาคารที่มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างด้วยศิลาแลง เรียกว่า ‘บรรณาลัย’
คือห้องสมุดที่เก็บคัมภีร์และหนังสือสาคัญทางศาสนา ภายในอาคารพบฐานรูปเคารพ ซึ่งสันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นรูปเคารพในศาสนาพุทธนิกายมหายาน บรรณาลัยหลังนี้สร้างขึ้นราวต้นพุทธศตวรรษที่ 18
ตรงกับศิลปะขอมแบบบายนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรกัมพูชา

ภาพที่ 2.41 ป้ายหมายเลข 14 สิงห์
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
14) ป้ายหมายเลข 14 สิงห์
สิงห์ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย อาศัยอยู่เชิงเขาพระสุเมรุในป่าหิมพานต์ เป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขตของสวรรค์ ที่บันไดทางขึ้นปราสาทพนมรุ้งมีประติมากรรมรูปสิงห์
อยู่สองข้าง แสดงถึงการปกป้องบริเวณขอบเขตของสวรรค์

ภาพที่ 2.42 ป้ายหมายเลข 15 ปราสาทพนมรุ้ง
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
15) ป้ายหมายเลข 15 ปราสาทพนมรุ้ง
ข้อมูลของป้ายหมายเลข 15 เหมือนกับข้อมูลป้ายหมายเลข 1 ในหน้า 150
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2.11.4.3 ป้ายสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ภายในและบริเวณปราสาทประธาน
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ภาพที่ 2.43 ป้ายสื่อความหมายภายในปราสาทประธาน
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ และวิไลรัตน์ ยังรอต, 2550.
สาหรับป้ายสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ภายในและบริเวณปราสาทประธานมี
ทั้งหมด 23 ป้าย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ 2.44 ป้ายหมายเลข 1 ศึกอินทรชิต
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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1) ป้ายหมายเลข 1 ศึกอินทรชิต
ภาพสลักทับหลัง ตอนอินทรชิตโอรสของท้าวราพณ์แผลงศรเป็นนาครัด
พระรามและพระลักษมณ์ไว้ ส่วนภาพบนหน้าบันเป็นภาพตอนท้าวราพณ์ให้นางตรีชฎาพานางสีดามา
ดูการรบ นางสีดาเข้าใจว่า พระรามสิ้นพระชนม์ แต่นางตรีชฎาปลอบว่าหญิงหม้ายประทับบุษบกจะ
ไม่ล อย แต่บุ ษบกยังลอยอยู่ แสดงว่าพระรามยังไม่สิ้ นพระชนม์ ขณะที่อนุมานเหาะไปเอาโอสถที่
เกษียรสมุทรเพื่อแก้ไขพระรามกับพระลักษมณ์ พญาครุฑซึ่งเป็นศัตรูกับนาคบินมาที่สนามรบทาให้
นาคหนีไป

ภาพที่ 2.45 ป้ายหมายเลข 2 พระวรุณทรงนาค
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
2) ป้ายหมายเลข 2 พระวรุณทรงนาค เทพรักษาทิศตะวันตก

ภาพที่ 2.46 ป้ายหมายเลข 3 พระกฤษณะฆ่าพระยากงส์
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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3) ป้ายหมายเลข 3 พระกฤษณะฆ่าพระยากงส์
ภาพสลักทับหลัง กฤษณาวตาร ตอนพระกฤษณะฆ่าพระยากงส์ด้วยการฉีก
ร่างออกเป็นสองซีก

ภาพที่ 2.47 ป้ายหมายเลข 4 ปราสาทประธาน
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
4) ป้ายหมายเลข 4 ปราสาทประธาน
ปราสาทประธานสร้างขึ้นถวายพระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิ
ไศวนิกาย ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 13 ตรงกับศิลปะแบบนครวัด ส่วนสาคัญคือ ภายในเรือนธาตุมี
ห้องครรภคฤหะเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์รูปเคารพแทนองค์พระศิวะ มีภาพสลักทับหลังโดยรอบห้ อง
เป็นภาพฤาษีและภาพชีวประวัติท่านนเรนทราทิตย์ และนอกจากนี้ มีภาพสลักทับหลังและหน้าบัน
เป็นภาพศิวนาฏราช พระนารายณ์บรรทมสินธุ์และภาพกฤษณาวตาร การอวตารของพระนารายณ์

ภาพที่ 2.48 ป้ายหมายเลข 5 พิธีอภิเษกท่านนเรนทราทิตย์
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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5) ป้ายหมายเลข 5 พิธีอภิเษกท่านนเรนทราทิตย์
ภาพสลักทับหลังพิธีอภิเษกท่านนเรนทราทิตย์ทรงออกผนวชเป็นนักพรต
แวดล้อมด้วยเหล่าบริวารซึ่งกาลังมอบสิ่ งของให้แก่พราหมณ์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ท่านนเรน
ทราทิตย์ได้เดินทางจากเมืองพระนครมาปกครองเมืองที่น่าจะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับปราสาท
พนมรุ้งและได้สร้างปราสาทประธานที่เขาพนมรุ้ง

ภาพที่ 2.49 ป้ายหมายเลข 6 โยคีห้าตน
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
6) ป้ายหมายเลข 6 โยคีห้าตน
ภาพสลักทับหลัง เป็นภาพพระศิวะในนิกายปศุปตะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ลั ท ธิไศวนิ กาย โยคีต นกลางน่ าจะหมายถึ ง พระศิว ะ ซึ่ งอวตารมาเป็ น ‘นาคุลิ ส ะ’ ผู้ ก่อ ตั้งนิก าย
ปศุปตะ และอาจหมายถึงท่านนเรนทราทิตย์ผู้สร้างปราสาทพนมรุ้ง โยคีส่วนที่เหลือคือศิษย์ทั้งสี่ใน
นิกายปศุปตะ
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ภาพที่ 2.50 ป้ายหมายเลข 7 ห้องครรภคฤหะ
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
7) ป้ายหมายเลข 7 ห้องครรภคฤหะ
ลักษณะเป็นห้องสี่เหลี่ยมภายในเรือนธาตุของปราสาทประธาน เป็นสถานที่
สาหรับกษัตริย์ใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีรูปเคารพที่สาคัญได้แก่ ศิวลึงค์ บริเวณพื้น
ห้องด้านทิศเหนือ พบหลักฐานร่องน้ามนต์ เรียกว่า ท่อโสมสูตร โดยท่อนี้จะลอดผ่านพื้นห้องและลาน
ปราสาทไปภายนอกระเบียงคดด้านทิศเหนือ

ภาพที่ 2.51 ป้ายหมายเลข 8 พิธีสยุมพรนางเทราปตี
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.

163
8) ป้ายหมายเลข 8 พิธีสยุมพรนางเทราปตี
ภาพสลักทับหลังเล่าเรื่องในมหากาพย์มหาภารตะ กลุ่มพี่น้องปาณฑปทั้ง
ห้าพร้อมด้วยนางกุนตีผู้เป็นมารดาปลอมตัวเป็นพราหมณ์หนีออกไปอยู่ป่า ในระหว่างนั้นกษัตริย์แห่ง
เมืองปัญจาละจัดพิธีเลือกคู่ให้นางเทราปตีพระธิดา อรชุรเข้าประลองยิงศรไปยังเป้ารูปปลาที่อยู่บน
เสาสูงได้ชัยชนะจึงรับนางเทราปตีกลับไปและบอกนางกุนตีว่าได้สิ่งของมา นางไม่ทราบว่าเป็นสิ่งใดจึง
บอกให้นาไปแบ่งกัน คาพูดของมารดาถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นนางเทราปตีจึงต้องตกแต่งเป็นชายาของ
กลุ่มพี่น้องปาณฑปทั้งห้า เหตุเพราะว่าในชาติที่แล้วนางเทราปตีได้อ้อนวอนขอสามีที่ดี ต่อพระศิวะถึง
ห้าครั้ง

ภาพที่ 2.52 ป้ายหมายเลข 9 พระกุเวรทรงคชสีห์
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
9) ป้ายหมายเลข 9 พระกุเวรทรงคชสีห์ เทพรักษาทิศเหนือ

ภาพที่ 2.53 ป้ายหมายเลข 10 พระรามยกทัพ
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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10) ป้ายหมายเลข 10 พระรามยกทัพ
ภาพสลั กหน้าบันเล่ าเรื่องในมหากาพย์รามายณะ ตอนสุครีพ ยกไพร่พ ล
วานรร่วมทัพไปกับพระราม ในภาพพระรามกับพระลักษมณ์ถือศรประทับอยู่บนราชยานแวดล้อมด้วย
ไพร่พลวานร

ภาพที่ 2.54 ป้ายหมายเลข 11 พระอิสานทรงโค
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
11) ป้ายหมายเลข 11 พระอิสานทรงโค เทพรักษาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 2.55 ป้ายหมายเลข 12 พระกฤษณะประลองกาลัง
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
12) ป้ายหมายเลข 12 พระกฤษณะประลองกาลัง
ทับหลังสลักภาพตอนกฤษณาวตาร ในภาพพระกฤษณะจับสัตว์ไว้ด้วยพระ
หัตถ์ข้างละตัว ข้างหนึ่งเป็นช้างหมายถึงช้างกุวัลยปิ ถะ อีกข้างหนึ่งเป็นรูปสิงห์หมายถึงอสูรวัตสะ ซึ่ง
แปลงเป็นวัวเพื่อหาโอกาสทาร้ายพระกฤษณะ
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ภาพที่ 2.56 ป้ายหมายเลข 13 ท้าวราพณ์ (ทศกัณฑ์) ลักนางสีดา
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
13) ป้ายหมายเลข 13 ท้าวราพณ์ (ทศกัณฑ์) ลักนางสีดา
ภาพสลั ก หน้ าบั น เล่ าเรื่อ งในมหากาพย์ รามายณะ ตอนพระราม พระ
ลักษมณ์ และนางสีดาเดินทางเข้าสู่เขตอาศรมของปัญจาวคี ท้าวราพณ์อยากได้นางสีดา จึงทาอุบาย
มาลักพานางสีดาไป โดยใช้ให้บริวารชื่อ ‘มารีศ’ ปลอมเป็นกวางทอง เมื่อพระรามและพระลักษมณ์
ตามกวางทองเข้าไปในป่า ท้าวราพณ์จึงแปลงเป็นฤาษีเข้าเกี้ยวพาและอุ้มนางสีดาขึ้นราชรถเหาะกลับ
กรุงลงกา ระหว่างทางนกชฎายุเข้าขัดขวาง แต่ถูกท้าวราพณ์ฆ่าตาย ก่อนจะสิ้นใจนกชฎายุได้เล่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พระรามได้รู้

ภาพที่ 2.57 ป้ายหมายเลข 14 พระกฤษณะต่อสู้กับสิงห์ (ปราบอสูรวัตสะ)
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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14) ป้ายหมายเลข 14 พระกฤษณะต่อสู้กับสิงห์ (ปราบอสูรวัตสะ)
ภาพสลักเหตุการณ์ ตอนพระกฤษณะต่อสู้ กับสิ งห์ ซึ่งหมายถึงอสูรวัตสะ
โดยอสูรวัตสะได้แปลงเป็นลูกวัวอยู่ในฝูงวัว เพื่อหาโอกาสทาร้ายพระกฤษณะ เมื่อพระกฤษณะทราบ
จึงจับขาวัวที่แปลงมานั้น กวัดแกว่งไปมาแล้วโยนขึ้นบนต้นมะขวิด (กปิตถะ) จนลูกวัวตกลงมาตาย
แล้วกลับสู่ร่างเดิม

ภาพที่ 2.58 ป้ายหมายเลข 15 โยคีห้าตน
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
15) ป้ายหมายเลข 15 โยคีห้าตน
ข้อมูลของป้ายหมายเลข 15 เหมือนกับข้อมูลป้ายหมายเลข 6 ในหน้า 161

ภาพที่ 2.59 ป้ายหมายเลข 16 พระกฤษณะปราบนาคกาลิยะ
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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16) ป้ายหมายเลข 16 พระกฤษณะปราบนาคกาลิยะ
ภาพสลั กหน้าบันชั้นบน เล่ าเรื่องอวตารของพระนารายณ์ ตอนกฤษณา
วตาร พระกฤษณะเป็นผู้ที่มีพละกาลังเหนือธรรมชาติ วันหนึ่งฝูงวัวดื่มน้าในแม่น้ายมนาเกิดล้มตายลง
เป็นจานวนมาก เพราะมีนาคพันเศียรชื่อ ‘กาลิยะ’ ได้คายพิษลงในแม่น้า พระกฤษณะได้ต่อสู้กับนาค
และฆ่านาคตายในที่สุด

ภาพที่ 2.60 ป้ายหมายเลข 17 ศึกกุมภกรรณ
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
17) ป้ายหมายเลข 17 ศึกกุมภกรรณ
ภาพสลักหน้าบัน เป็นภาพการรบที่สาคัญในมหากาพย์รามายณะ คือ ศึก
กุมภกรรณ ภาพสลักยักษ์ตัวโต น่าจะหมายถึงกุมภกรรณสู้กับกองทัพวานร พระรามกับพระลักษมณ์
อยู่ทางด้านซ้ายของภาพ พระรามสังหารกุมภกรรณสาเร็จ ดังจะเห็นหัวยักษ์ลอยทางด้านขวาของ
ภาพ

ภาพที่ 2.61 ป้ายหมายเลข 18 โคนนทิ
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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18) ป้ายหมายเลข 18 โคนนทิ
โคนนทิ พาหนะของพระศิวะ โคนนทิเป็นบุตรของพระภัศยปกับโคสุ รภี
พระศิวะเห็นโคสุรภีก็อยากจะได้เป็นบริวารแต่รังเกียจว่าเป็นเพศเมีย พระภัศยปจึงอาสาผสมพันธุ์กับ
โคสุรภีให้กาเนิ ด เป็ นวัวเพศผู้ชื่อว่า ‘นนทิ ’ แล้วถวายเป็นบริวารของพระศิวะ ทาหน้าที่เป็นผู้เฝ้ า
ประตูวิมานบนเขาไกรลาสด้านทิศตะวันออกคู่กับมหากาล และทาหน้าที่เป็นเทพพาหนะเมื่อพระศิวะ
เสด็จออกภายนอก

ภาพที่ 2.62 ป้ายหมายเลข 19 วามนาวตาร
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
19) ป้ายหมายเลข 19 วามนาวตาร
‘วามนาวตาร’ หรือ ‘นารายณ์ ตรีวิกรม’ อวตารของพระนารายณ์ เพื่ อ
ปลดปล่อยโลกทั้งสามจากอานาจของอสูรพลี พระนารายณ์อวตารเป็นพราหมณ์ชื่อ ‘วามน’ เข้าร่วม
พิธีบูชายัญม้าของอสูรพลีและร่ายมนต์สะกดอสูรพลีไว้ อสูรพลีสัญญาจะให้ทุกสิ่งที่ต้องการ พราหมณ์
วามนได้ขอแผ่นดินเพียงสามก้าวย่างและเนรมิตร่ายกายจนใหญ่โต ก้าวย่างเพียงสามเก้าก็ได้อาณาเขต
ทั้งสาม

ภาพที่ 2.63 ป้ายหมายเลข 20 ศิวนาฏราช
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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20) ป้ายหมายเลข 20 ศิวนาฏราช
ภาพสลักหน้าบัน ชื่อ ‘ศิวนาฏราช’ คือ พระศิวะทรงฟ้อนรา การฟ้อนรา
ของพระองค์เป็นการสร้างและการทาลาย หากพระองค์ฟ้อนราด้วยจังหวะที่พอดี โลกก็จะมีความสงบ
สุข แต่หากทรงฟ้อนราด้วยจังหวะที่ร้อนแรงก็จะทาให้โลกต้องพบกับภัยพิบัติจนถึงขั้นทาลายโลกให้
พินาศลงได้ ในภาพนี้เป็นการฟ้อนราบนเขาไกรลาส พระศิวะมีสิบกรฟ้อนราอยู่บนแท่น เหล่าเทพที่
แวดล้อมอยู่เบื้องหน้าประกอบด้วยพระคเณศ พระพรหม พระวิษณุ พระนางอุมาและผู้หญิงอีกคน
หนึ่งน่าจะหมายถึงนางกาไลกาลัมไมยาร์ สาวกผู้ภักดี

ภาพที่ 2.64 ป้ายหมายเลข 21 พระนารายณ์บรรทมสินธุ์
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
21) ป้ายหมายเลข 21 พระนารายณ์บรรทมสินธุ์
ภาพสลักทับหลัง ชื่อ ‘นารายณ์บรรทมสินธุ์’ หรือ ‘วิษณุอนันตศายินปัทม
นาภิณ ’ แสดงภาพพระนารายณ์เกี่ยวกับการกาเนิดของโลกและจักรวาล พระนารายณ์บรรทมอยู่
เหนือพญาอนันตนาคราชซึ่งทอดตัวอยู่เหนือมังกรอีกต่อหนึ่ง ท่ามกลางเกษียรสมุทร (ทะเลน้านม)
หลังจากที่โลกถูกทาลายลงเมื่อสิ้นกัลป์ พระลักษมีพระชายา ประทับอยู่ที่เบื้องพระบาท ระหว่า งนั้น
พระพรหมได้กาเนิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากพระนาภี (สะดือ) ของพระนารายณ์เพื่อสร้างโลกและ
สรรพสิ่งทั้งปวง
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ภาพที่ 2.65 ป้ายหมายเลข 22 สะพานนาคราชช่วงที่ 3
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
22) ป้ายหมายเลข 22 สะพานนาคราชช่วงที่ 3
ตั้งอยู่ ด้ านหน้ าปราสาทประธาน ก่อ สร้างด้ ว ยหิ น ทราย แผนผั งเป็ น รูป
กากบาทยกพื้นสูง ราวสะพานทาเป็นลาตัวนาคห้าเศียร แผ่พังพานออกไปทั้งสี่ทิศ

ภาพที่ 2.66 ป้ายหมายเลข 23 อุมามเหศวร
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
23) ป้ายหมายเลข 23 อุมามเหศวร
ภาพสลักที่หน้าบันชั้นล่างชื่อ ‘อุมามเหศวร’ คือ ภาพพระศิวะประทับนั่ง
เหนือโคนนทิ โอบกอดพระอุมา พระชายาเอาไว้ด้วยพระหัตถ์และถือตรีศูล
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2.11.5 การสื่อความหมายด้วยสื่อ QR Code
การสื่ อ ความหมายด้ ว ยสื่ อ QR Code เป็ น ช่ อ งทางการสื่ อ ความหมายที่ มี ค วามทั น สมั ย
สะดวกรวดเร็ว และไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้จัดเตรียมป้าย QR Code
ซึ่งนักท่องเที่ยวจะพบเจอป้ายดังกล่าวภายในบริเวณอุทยานฯ ทั้งบริเวณประตูที่ 1 ก่อนถึงทางเดินขึ้น
ไปตัวปราสาทพนมรุ้ง บริเวณป้อมจาหน่ายบัตรประตูที่ 1 และบริเวณประตูที่ 3 โดยนักท่องเที่ยว
สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและยิงโค้ด QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ จากนั้นให้นักท่องเที่ยวกด
ลิ้ งค์เข้าไปในหน้ าเว็บ http://thailandscanme.com/brm001--Phanom-Rung-Historical-Park
เพื่อแสดงข้อมูลเบื้องต้นของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ได้แก่ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการเดินทาง
และข้อมูลแผนผังของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับจังหวัด
บุรีรัมย์ด้วย ดังภาพที่ 2.67 ภาพที่ 2.68 และภาพที่ 2.69

ภาพที่ 2.67 การสื่อความหมายด้วยสื่อ QR Code บริเวณประตูที่ 1 ก่อนถึงทางเดินขึ้นไปตัวปราสาท
พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 17 กันยายน 2561.
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ภาพที่ 2.68 การสื่อความหมายด้วยสื่อ QR Code บริเวณป้อมจาหน่ายบัตรประตูที่ 1
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 17 กันยายน 2561.

ภาพที่ 2.69 การสื่อความหมายด้วยสื่อ QR Code บริเวณประตูที่ 3
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561.
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เมื่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วกดลิ้ ง ค์ เข้ า ไปในหน้ า เว็ บ http://thailandscanme.com/brm001-Phanom-Rung-Historical-Park ผ่านโทรศัพท์มือถือจะเป็นดังภาพที่ 2.70

ภาพที่ 2.70 การสื่อความหมายด้วยสื่อ QR Code
แหล่งที่มา: กรมการท่องเที่ยว, 2561.
2.11.6 การสื่อความหมายด้วยแอปพลิเคชัน Buriram Magic
การสื่อความหมายด้วยแอปพลิเคชัน Buriram Magic เป็นช่องทางการสื่อความหมายที่มี
ความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และไม่ยุ่งยากซับซ้อนเช่นเดียวกับการใช้สื่อ QR Code โดยแอปพลิเค
ชันนี้จะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโบราณสถานสาคัญในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แต่มีความพิเศษ
ตรงที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือเปิด แอปพลิเคชัน เพื่อใช้งานผ่านเทคโนโลยี Augmented Reality:
AR โดยเปิดโหมด AR ดังกล่าวแล้วส่องไปที่แหล่งท่องเที่ยว แอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลของสิ่งที่เรา
ส่องไป เพื่อนาชมสถานที่แบบใช้เหตุการณ์ปัจจุบัน ทาให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวใน
การใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถเลือกชมข้อมูลเท่าที่ต้องการได้ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้จัดทาโดย
สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีลักษณะดังภาพที่ 2.71
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ภาพที่ 2.71 แอปพลิเคชัน Buriram Magic
แหล่งที่มา: ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐตรงถึงมือคุณ, 2558.
2.11.7 การสื่อความหมายด้วยงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นประเพณีที่ชาวบ้านในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่ใกล้เคียงเชื่อ
กันว่า ชั่วชีวิตนี้ ต้องขึ้น เขาพนมรุ้งเพื่อนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาพนมรุ้งสักครั้งในชีวิต เนื่องจาก
ปราสาทพนมรุ้งเป็นที่สถิตของเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยความเชื่ อดังกล่าวนามาสู่การปฏิบัติสืบ
ต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะในวันเดือน 5 ขึ้น 15 ค่า ซึ่งเป็นวันที่พระอาทิตย์ขึ้นส่องแสงผ่านประตู
ทุ ก ช่ อ งทั้ ง 15 ช่ อ ง และเย็ น วั น ขึ้ น 15 ค่ าเดื อ น 5 ซึ่ งพระจัน ทร์จ ะขึ้ น ตรงกั บ ช่ อ งประตู ทุ ก ช่ อ ง
เช่นเดียวกัน ชาวบ้านจึงนิยมขึ้นเขาพนมรุ้ งในช่วงวันดังกล่าวหรือใกล้เคียง ขณะที่พระโอภาสธรรม
ญาณ วัดท่าประสิทธิ์ จังหวัดสุรินทร์ มักจะธุดงค์และวิปัสสนากรรมฐานที่เขาพนมรุ้งเป็นประจาทุกปี
เห็นผู้คนมาบาเพ็ญกุศลในช่วงเวลาดังกล่าวจานวนมาก ประกอบกับท่านได้เห็นประเพณีขึ้นเขาพนม
สวายที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อปิ ดทองนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และรอยพระพุทธบาทจาลอง จึงประชุมกับ
ชาวบ้านบุ ซึ่งเป็นหมู่บ้านใกล้เคียงเขาพนมรุ้ง เพื่อช่วยกันตกแต่งสถานที่สาหรับจัดงานบุญประเพณี
ขึ้นเขา หรือ ประเพณีเลิงพนม เพื่อนมัสการและปิดทองรอยพระพุทธบาทจาลองเช่นกัน (ภูมิจิต เรือง
เดช, 2543) ดังนั้ น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 เป็ น ต้น มา จึงมีก ารจั ดประเพณี ขึ้น เขาพนมรุ้งที่ ท ากัน อยู่
สม่าเสมอ โดยประเพณีดังกล่าวจะจัดในช่วงสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของชาวบ้าน เมื่อกรมศิลปากร
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เข้ามาเพื่อบูรณะ และนารอยพระพุทธบาทออกไปไว้ที่วัดเชิงเขา คือ วั ดเขาพนมรุ้ง ชาวบ้านจึงไหว้
พระปิดทองรอยพระพุทธบาทแทน แต่ยังขึ้นไปขอพรที่ปราสาทพนมรุ้งเช่นเดิม
เมื่อเกิดการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2534 โดยเลือกจัดในช่วงสุดสัปดาห์แรกของเดือนเมษายนทาให้งานขึ้นเขาพนมรุ้ งซึ่งเดิมเคย
เป็นงานบุญของชาวบ้านที่จัดในวันขึ้น 15 ค่า และแรม 1 ค่าเดือน 5 หมดความสาคัญลงไป เปลี่ยน
มาเป็นประเพณีประจาจังหวัดที่มีความยิ่งใหญ่แทน ขณะที่ในเวลาต่อมามีการปรับเปลี่ยนวันจัดงาน
ให้เป็นช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึงเดือนเมษายนในช่วงที่มี ปรากฏการณ์ดวงอาทิ ตย์ขึ้น-ตก ตรง 15
ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมด้วย สาหรับงานประเพณีใน
ปัจจุบันจะมีกิจกรรมสาคัญ ได้แก่ มีพิธีบวงสรวงเทพเจ้าประจาปราสาทพนมรุ้ง ขบวนแห่เทพพาหนะ
ทั้ง 10 ทิศ ขบวนเสด็จพระนางภูปตีนทรลักษมีเทวี การแสดงแสงสีเสียงเพื่อบอกเล่า เรื่องราวการ
สร้ างปราสาทพนมรุ้ งของท่ านนเรนทราทิ ต ย์ ต ามข้ อ มู ล จากจารึ ก พนมรุ้งผสมจิ น ตนาการ และ
ประชาสั มพั น ธ์ควบคู่กับ ปรากฏการณ์ อาทิ ตย์ส่ อง 15 ช่องประตู ในฐานะสิ่ งมหั ศจรรย์ที่มี เฉพาะ
ปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยเรื่องประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในฐานะ “ประเพณีสร้างสรรค์”
ในสังคมไทยร่วมสมัยของกรีธากร สังขกูล (2559) กล่าวว่า ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.
2534 และสืบทอดมาจนปัจจุบั น เพื่อเป็นประเพณีประจาจังหวัดบุรีรัมย์ และมีพลวัตตามยุคสมัย
กลายเป็นการสร้างสรรค์ประเพณีใหม่ๆ ในสังคมไทยร่วมสมัยที่มีบทบาทด้านเศรษฐกิจ และมีบทบาท
ด้านสังคมในการนาเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทย และบทบาทในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ด้วย
โดยการสื่ อความหมายด้ว ยงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง มีกิจกรรมสาคัญ ที่มีบทบาทในการช่วยสื่ อ
ความหมายตามรายละเอียดดังนี้
2.11.7.1 สื่อสิ่งพิมพ์งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ งานประเพณี ขึ้ น เขาพนมรุ้ง ซึ่งหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม ได้แก่ สานักจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ว่าการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ และสมาคมธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เป็ น ต้ น เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อ
ความหมายโดยใช้โปสเตอร์ภาพเพื่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว หรือประชาชนทั่วไป
ได้รั บ ทราบถึงก าหนดการของงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้งที่ จัดขึ้น ในแต่ล ะปี อั นเป็ น การจูงใจให้
นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งที่งดงามตามข้อยึดถือที่ว่า “แปลก
ยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยมาตรฐานบุรีรัมย์” (วิมล ชอบสุข, 2561) ดังภาพที่ 2.72
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ภาพที่ 2.72 โปสเตอร์งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ปี 2561
แหล่งที่มา: Hugburiram, 2561.
2.11.7.2 นิทรรศการเกี่ยวกับการดาเนินงานของกรมศิลปากรในการดูแลอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานของกรมศิ ล ปากรในการดู แ ลอุ ท ยาน
ประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั งหวั ด บุ รีรั ม ย์ เป็ น นิ ท รรศการที่ อ ธิ บ ายถึ งการ
ดาเนินงานของกรมศิลปากรในการอนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งอธิบาย
ความหมายเกี่ยวกับความเป็น ศาสนบรรพตที่สาคัญในประเทศไทย และแสดงรายละเอียดการขุด
ตรวจฐานปราสาทประธานพนมรุ้ง เพื่ อสื่ อความหมายเรื่องการดูแ ล จัด ท า และอนุ รักษ์ อุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งในฐานะโบราณสถานในความดูแลของกรมศิลปากร ดังภาพที่ 2.73

ภาพที่ 2.73 นิทรรศการเกี่ยวกับการดาเนินงานของกรมศิลปากรในการดูแลอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 31 มีนาคม 2561.
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2.11.7.3 ขบวนแห่เทพพาหนะทั้ง 10 ทิศ
ขบวนแห่ เทพพาหนะทั้ง 10 ทิ ศ เป็น หนึ่งในช่องทางการสื่ อความหมายที่ส าคัญ
ภายในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเพื่อสื่อความหมายถึงความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าประจาทิศต่างๆ ใน
ศาสนาฮินดูที่มีบริวารเป็นพาหนะ โดยขบวนแห่ดังกล่าวประกอบด้วย
ขบวนที่ 1 หงส์ พาหนะของพระพรหม เทพเจ้าประจาทิศเบื้องบน
ขบวนที่ 2 ช้าง พาหนะของพระอินทร์ เทพเจ้าประจาทิศตะวันออก
ขบวนที่ 3 วัว พาหนะของพระอิสาน เทพเจ้าประจาทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ขบวนที่ 4 แรด พาหนะของพระอัคนี เทพเจ้าประจาทิศตะวันออกเฉียงใต้
ขบวนที่ 5 คชสีห์ พาหนะของพระกุเวร เทพเจ้าประจาทิศเหนือ
ขบวนที่ 6 นกยูง พาหนะของพระขันธกุมาร เทพเจ้าประจาทิศใต้
ขบวนที่ 7 นาค พาหนะของพระวิรุณ เทพเจ้าประจาทิศตะวันตก
ขบวนที่ 8 ม้า พาหนะของพระพาย เทพเจ้าประจาทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ขบวนที่ 9 รากษส พาหนะของพระนิรฤติ เทพเจ้าประจาทิศตะวันตกเฉียงใต้
ขบวนที่ 10 กระบือ พาหนะของพระยม เทพเจ้าประจาทิศเบื้องล่าง
โดยขบวนแห่เทพพาหนะทั้ง 10 ทิศมีรูปแบบ ดังภาพที่ 2.74

ภาพที่ 2.74 ขบวนแห่เทพพาหนะทั้ง 10 ทิศ
แหล่งที่มา: พิกุล แก้วหาวงษ์, 2561.
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2.11.7.4 ขบวนเสด็จพระนางภูปตีนทรลักษมีเทวี
ขบวนเสด็จพระนางภูปตีนทรลักษมีเทวีเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อความหมายที่มี
ความสาคัญภายในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเพื่อสื่อความหมายเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระนาง
ภูปตีนทรลักษมี เทวีตามที่ปรากฏในจารึกซึ่งพบที่ปราสาทพนมรุ้ง โดยเฉพาะจารึก K.384 แต่มีการ
สร้างรูปแบบเป็นการจัดแสดงเพิ่มเติมเพื่อสร้างความน่าสนใจ และดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
โดยขบวนเสด็จพระนางภูปตีนทรลักษมีเทวี พร้อมด้วยนางจริยาซึ่งเป็นนางสนองพระโอษฐ์ มีราชยาน
พร้อมคนแบกหามเคลื่อนไปอย่างช้าๆ งดงามด้วยริ้วธงทิวประจาขบวนพร้อมเครื่องประดับยศพลิ้ว
ไสว ดังภาพที่ 2.75

ภาพที่ 2.75 ขบวนเสด็จพระนางภูปตีนทรลักษมีเทวี
แหล่งที่มา: สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์, 2560.
2.11.7.5 การแสดงประกอบแสงสีเสียง
การแสดงประกอบแสงสีเสียงเป็นหนึ่งในช่องทางการสื่อความหมายที่สาคัญภายใน
งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอดีต ที่ตั้งของจังหวัดบุรีรัมย์ การสร้างปราสาท
พนมรุ้ ง ตลอดจนเรื่อ งราวของท่ านนเรนทราทิ ตย์ โดยอาศั ยข้อ มูล จากการตีค วามจารึก ซึ่งพบที่
ปราสาทพนมรุ้ ง ที่ ก ล่ าวถึ งพลวัตการก่อ สร้างโบราณสถานแต่ ล ะหลั ง ความส าคั ญ ของการสร้าง
ปราสาทพนมรุ้ง และศิล ปะที่ ใช้ในการวางแผนผั งรวมถึงตกแต่ งปราสาท ขณะที่ จารึก K.384 ที่
กล่าวถึงท่านนเรนทราทิตย์ว่าเป็นผู้สร้างปราสาทประธานภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แต่มี
ข้อสังเกตที่สาคัญว่า การแสดงประกอบแสงสีเสียงจะเลือกใช้ถ้อยคา แสง สี เสียง และฉากประกอบที่
สร้างความตื่นตาตื่นใจ ทาให้เรื่องราวมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยมีการตัดทอนข้ อมูลบางอย่าง
และเลื อ กใช้ ข้ อ มู ล บางส่ ว นเพื่ อ สามารถสื่ อ ความหมายให้ กั บ คนทั่ ว ไปที่ อ าจไม่ ใช่ ค นที่ ศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ได้รับรู้ด้วย ดังเช่น ถ้อยคาตัวอย่างในการบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของจังหวัดบุรีรัมย์
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การสร้างปราสาทพนมรุ้ง และแนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับศาสนา ภายในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีข้อความดังต่อไปนี้

ดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งลาวาภูเขาไฟ ผุดพุ่งจากใต้พระแม่ธรณี นับล้านเนิ่น
นาตาปี เปลี่ยนแปลงกลับกลายธาตุอุดมสมบูรณ์ศรี เกิดสรรพสิ่งมีชีวิตงดงามราว
เด่น เทพสถิตเป็นนฤมิตเทวฤทธิ์บนโลกา จวบถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ รู้แจ้งเห็นปัญญา
รู้กตัญญูบูชา มีศรัทธาแรงกล้าสร้างปราสาทพนมรุ้งขึ้นมา บูชาเทพเจ้าองค์พระศิวะ
เทพผู้กาเนิดสรรพะ อีกมวลมนุษย์หญิงชาย ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์อารยธรรมรุ่งเรือง
เกรียงไกร ลูกหลานบูชาคุณกตัญญู ศรัทธายิ่งใหญ่ เคารพรักภูมิใจในดินแดนภูเขา
ไฟหิน
(อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ลงพื้นทีว่ ันที่ 31 มีนาคม 2561)

ภาพที่ 2.76 การแสดงประกอบแสงสีเสียง
แหล่งที่มา: ภาพถ่ายโดยผู้วิจัย ขณะลงพื้นที่วันที่ 31 มีนาคม 2561.

2.11.8 การสื่ อ ความหมายด้ ว ยปรากฏการณ์ ด วงอาทิ ต ย์ ขึ้ น -ตก ตรง 15 ช่ อ งประตู
ปราสาทพนมรุ้ง
ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง เกิดขึ้น 4 ครั้งต่อปี คือ
ช่วงพระอาทิตย์ขึ้น 2 ครั้ง ในวันที่ 3-5 เมษายน และวันที่ 8 – 10 กันยายน ช่วงพระอาทิตย์ตกอีก 2
ครั้ง ในวันที่ 5 -7 มีนาคม และ 5-7 ตุลาคม (เดลินิวส์ออนไลน์, 2557) เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ปรากฏ
ในเอกสารโบราณใดๆ สันนิษฐานว่าเป็นองค์ความรู้ของผู้ที่สร้างปราสาทคือ ชาวขอม ซึ่งนิยมใช้ระบบ
นักษัตรแบบอินเดียทั้งในการคานวณปฏิทิน และการทานายทางโหราศาสตร์ มาใช้ในการวางแผนผัง
ปราสาท โดยสร้างประตูของปราสาทพนมรุ้งเบี่ยงไปอยู่ที่เส้น 84.5 องศาตามแนวแกนทิศตะวันออก
แทนแนวองศา 90 องศา ขณะที่ กฎตายตัวของปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ที่ปราสาทพนมรุ้ง คือจะ
เกิดขึ้น 14 วันก่อน และหลังวันวิษุวัต (Equinoxes) สอดคล้องกับศาสนสถานขอมราวหนึ่งในสามจะ
หัน หน้ าตรงไปทางทิศตะวัน ออก หรือมีแนวแกนหลักของอาคารตามแนวที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตก
ในช่วงวันวิษุวัต สาหรับวันวสันตวิษุวัต (Spring Equinox) ถือเป็นวันปีใหม่ตามสุริยคติของพราหมณ์
ซึ่งในศิลาจารึกจะระบุวันเดือนปีตามปฏิทินสุริยคติ – จันทรคติ โดยเริ่มนับจากข้างขึ้นก่อนหน้าวัน
วิษุวัต ซึ่งปราสาทพนมรุ้งหันหน้าเฉียง 5.5 องศาจากทิศตะวันออก ลักษณะพิเศษของพนมรุ้งก็คือ
ที่ตั้งที่อยู่บนยอดเขา และการมีแนวประตูตามแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก ซึ่งทาให้แสงอาทิตย์ช่วง
อาทิตย์ ขึ้นและตกสามารถสาดส่ องเข้าไปต้องรูปเคารพในปราสาทประธาน อันได้แก่ พระศิวลึงค์
(ศรัณย์ ทองปาน, 2550) ขณะที่ช่วงเวลาที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการโคจรของดาวใน
ระบบจักรวาล ถือเป็นช่วงเดือนอันศักดิ์สิทธิ์ (นงคราญ สุขสม, 2546) ดังนั้นปรากฏการณ์ดังกล่าวจึง
ถือเป็นการสื่อความหมายเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาฮินดูในเรื่องโหราศาสตร์ แบบแผนการก่อสร้าง
ปราสาท และการบูชาศิวลึงค์อันเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของพระศิวะในศาสนาฮินดูไศวนิกาย
สาหรับ แต่ ละรอบของปรากฏการณ์ จะสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ผ่านช่องประตูทั้ง 15
ช่องของพนมรุ้งได้ติดต่อกัน 3 วัน โดยวันที่สองดวงอาทิตย์จะอยู่ตรงแนวแกนของปราสาทมากที่สุด
(ศรัณย์ ทองปาน, 2550) ซึ่งนักดาราศาสตร์กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า จะมีช่วงวันที่เห็นดวงอาทิตย์ตรง
กรอบประตูพอดี และดวงอาทิตย์เบี่ยงไปซ้ายหรือขวาของขอบประตูจากเส้นกลางประตู แต่ในช่วงฤดู
ฝน ท้องฟ้าปิด และมีเมฆมาก โอกาสในการเห็นอาจจะน้อยกว่าช่วงเดือนเมษายน โดยช่วงเวลาของ
ปรากฏการณ์เป็นไปตามภาพที่ 2.77
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ภาพที่ 2.77 ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง
แหล่งที่มา: ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ และวิไลรัตน์ ยังรอต, 2550.
2.11.9 การสื่อความหมายด้วยหนังสืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
หนังสือถือเป็นช่องทางหรือเครื่องมือสื่อความหมายที่เป็นสิ่งพิมพ์ ซึ่งมีความสาคัญในการให้
ข้อมู ล เบื้ อ งต้น เกี่ย วกับ แหล่ งท่ อ งเที่ ยว อุท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้ง จึงได้จั ดท าหนั งสื ออุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่า โดยมีข้อมูลการเดินทาง ประวัติความเป็นมาของปราสาท
พนมรุ้ง ชีวประวัติของนเรนทราทิตย์ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ภาพสลัก และการได้ทับหลั ง
นารายณ์บรรทมสินธุ์คืนจากสถาบันศิลปะแห่งชิคาโก นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของปราสาทเมืองต่าที่ถือ
เป็นปราสาทอีกแห่งในบริเวณใกล้เคียงที่มีความสาคัญ สาหรับเนื้อหาภายในมีบรรยายทั้งภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น พร้อมภาพประกอบด้วยการพิมพ์สีทั้งเล่ม มีจาหน่าย
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ และต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังภาพที่ 2.78

ภาพที่ 2.78 หนังสืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: กรมศิลปากร, 2557. (ภาพสแกนโดยผู้วิจัยจากหนังสือของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561)
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2.11.10 การสื่อความหมายด้วยแผ่นซีดีอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แผ่นซีดีถือเป็นช่องทางหรือเครื่องมือสื่อความหมายลักษณะหนึ่ง ซึ่งมีความสาคัญในการให้
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจึงได้จัดทาแผ่นซีดีเพื่อให้ข้อมูล
เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สาหรับเนื้อหาในแผ่นซีดีจะมีครอบคลุม และละเอียดมากกว่า
หนังสืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยมีรายละเอียดตั้งแต่การเดินทางสู่พนมรุ้ง ภูมิหลัง ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ความเป็นมาของปราสาทพนมรุ้ง ลักษณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่พบ
ภายในปราสาทพนมรุ้ง อาทิ บันไดต้นทาง พลับพลา สะพานนาคราช ปรางค์ประธาน และปรางค์
น้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของเทพเจ้า การบูชาพระศิวะ ประวัติศาสตร์จากจารึก และการ
บูรณะปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งสามารถกดลิ้งค์ข้อมูลเพื่ออ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ในไฟล์ PDF ที่มีคาบรรยาย
อย่างละเอียดพร้อมรูปภาพประกอบอย่างสวยงาม มีจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ และ
ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม โดยตัวอย่างของแผ่นซีดีมีดังภาพที่ 2.79

ภาพที่ 2.79 แผ่นซีดีอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แหล่งที่มา: กรมศิลปากร, ม.ป.ป.-ข. (ภาพสแกนโดยผู้วิจัยจากแผ่นซีดีของอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง ขณะลงพื้นที่วันที่ 3 เมษายน 2561)
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การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มี
ทั้งข้อดีและข้อจ ากัดที่ส าคัญ โดยข้อดีคือมีความหลากหลาย จึงสามารถเข้าถึงความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่แตกต่างได้ ขณะที่ข้อจากัดในเรื่องพื้นที่ของการนาเสนอข้อมูลที่จากัด ทาให้โอกาสใน
การเข้าใจเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มีน้อยเช่นเดียวกัน จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา
เพิ่มเติมเพื่อให้การสื่อความหมายผ่านสื่ อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ และสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่นักท่องเที่ยวในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจน
สร้างการรับ รู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของ
แหล่ งท่องเที่ย วทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง อันนามาสู่ ความรู้สึ กหวงแหน และความต้องการ
อนุ รั ก ษ์ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วนั้ น ๆ ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า และการเป็ น ทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
ส าหรั บ การศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการ
ด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยใช้ช่องทางการสื่อความหมาย 6 ช่องทาง
จาก 10 ช่องทางซึ่งได้จ ากการทบทวนวรรณกรรมและลงพื้ นที่เพื่อสารวจเบื้องต้น ได้แก่ การสื่ อ
ความหมายด้วยศูนย์บริการข้อมูล การสื่อความหมายด้วยแผ่นพับ การสื่อความหมายด้วยมัคคุเทศก์
สื่อความหมาย การสื่อความหมายด้วยป้ายสื่อความหมาย การสื่อความหมายด้วยสื่อ QR Code และ
การสื่อความหมายด้วยแอปพลิเคชัน Buriram Magic เนื่องจากการสื่อความหมายอีก 4 แบบ ได้แก่
การสื่อความหมายด้วยประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง มีข้อจากัดเรื่องเวลา ด้วยมีช่วงเวลาในการจัดงานเพียง
ปี ล ะ 1 ครั้ ง ในช่ ว งปลายเดื อ นมี น าคม-ต้ น เดื อ นเมษายนเท่ า นั้ น ส่ ว นการสื่ อ ความหมายด้ ว ย
ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก ตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง มีข้อจากัดเรื่องเวลาและสภาพ
อากาศ เนื่องจากมีปรากฏการณ์เพียงปีละ 4 ครั้งเท่านั้น และเกิดในช่วงเวลาที่ ต่างกัน พร้อมกับต้อง
เป็ น ช่วงที่ มีส ภาพอากาศที่เหมาะสมจึงจะสามารถชื่น ชมปรากฏการณ์ ดั งกล่ าวได้ ขณะที่ การสื่ อ
ความหมายด้วยหนังสืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และการสื่อความหมายด้วยแผ่ นซีดีอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีข้อจากัดที่นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อมา ซึ่งนักท่องเที่ยวบางท่าน
ที่ไม่ได้ส นใจเรื่ องราวทางประวัติศ าสตร์ห รือข้อมู ล ของอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้งก็จะไม่ได้ใช้
เครื่องมือสื่อความหมายเหล่านี้ ดังนั้นเพื่อความครอบคลุมกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ได้ใช้เครื่องมือ
สื่อความหมายประเภทต่างๆ ที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และความเหมาะสมกับช่วงเวลาใน
การเก็บข้อมูล รวมถึงการแจกแบบสอบถามระหว่างเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 จึงได้
ศึกษาจาก 6 ช่องทางดังกล่าวข้างต้น
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2.12 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.12.1 งานวิจัยเกี่ยวกับจารึก
งานวิจัยเรื่อง จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2521) มีวัตถุประสงค์เพื่ออ่านและแปลจารึกสันสกฤต
และจารึกเขมร ซึ่งค้นพบที่ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ และนาเสนอข้อมูลทางภาษาศาสตร์ สังคม
วิทยา ประวัติศาสตร์ และศาสนาในช่วงเวลานั้น ผลจากการศึกษาพบว่า เนื้อความในศิลาจารึกภาษา
เขมรและสันสกฤตให้ข้อมูลทั้งในด้านประวัติศาสตร์ สังคมวิทยาและศาสนาที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวที่
ขาดหายไปในช่วงเวลาหนึ่ง โดยด้านประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวของนเรนทราทิตย์ สันนิษฐานว่าเป็น
พระญาติสนิทของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แห่งเมืองพระนคร มีบทสรรเสริญว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความ
งาม มีความสามารถในการประพันธ์ ทรงเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ และทรงมีความแก่กล้าในการบาเพ็ญ
พรต พร้อมทั้งเรื่องราวการปกครองของนเรนทราทิตย์ และความสัมพันธ์ระหว่างเมืองพระนครกับ
บริเวณเขาพนมรุ้ง ซึ่งเมืองพระนครไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่มีการปกครองในรูปแบบของรัฐ
หลายรัฐ รัฐบางรัฐอาจอยู่บริเวณที่ราบสูงโคราช ขณะที่พนมรุ้งสามารถเป็นศูนย์กลางที่สาคัญทาง
การเมืองได้แห่งหนึ่ง ส่วนด้านสังคมวิทยาและศาสนาแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มชนที่อ าศัย
ในบริเวณพนมรุ้งในอดีตและปัจจุบัน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ vnamฺ run หรือ วฺน รุง ในภาษาเขมรซึ่งมี
ความหมายตรงกับ คาภาษาสันสกฤตว่า สถูลาทริ หรือ สถูลไศล ซึ่งแปลว่า ภูเขาใหญ่เช่นเดียวกัน
และภาษาไทยใช้คาว่า พนมรุ้ง การเรียกชื่อภูเขาโดยไม่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ สันนิษฐานว่ามีชุมชนอยู่ต่อ
กันมาโดยไม่ขาดสาย สาหรับด้านศาสนา ในจารึกปรากฏสิ่งของที่ถวายแด่เทพเจ้า ได้แก่ น้ามัน งา ถั่ว
เกลือ ข้าว แพะ หมู และมีการถวายสุราซึ่งเป็นของถวายตามศาสนาฮินดูไศวนิกายที่ได้รับอิทธิพลจาก
ลัทธิตันตระ และธรรมเนียมการสร้างรูปเคารพแทนบรรพบุรุษ งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัย
ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของปราสาทพนมรุ้ง พร้อมทั้งเรื่องราวความเชื่อตามศาสนาฮินดูที่เป็นส่วน
หนึ่งในการจัดทาข้อมูลในการสื่อความหมายเมื่อมีการขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็น
โบราณสถาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญของประเทศไทย
2.12.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
งานวิจัย เรื่อง การสื่ อความหมายและการรับรู้จากนิทรรศการในพิพิธ ภัณ ฑ์ : กรณี ศึกษา
พิพิธภัณ ฑสถานแห่ งชาติเชีย งแสน โดยเชิดชาติ หิรัญ โร (2546) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัด
นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ด้านการออกแบบและการสื่อความหมายของผู้จัดทานิทรรศการ และศึกษา
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การรับรู้ของผู้ชมนิทรรศการ ผลจากการศึกษาพบว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนมีลักษณะเป็น
พิพิธภัณฑ์ที่ผสมผสานการจัดแสดงหลากหลายรูปแบบ ด้านการออกแบบนิทรรศการและวิธีการสื่อ
ความหมายนั้น มุ่งเน้นการนาเสนอประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมเมืองเชียงแสนเป็นหลัก
ขณะที่เรื่ องวิถีชีวิตและวัฒ นธรรมของกลุ่ ม ชนในเมืองเชียงแสนเป็น ส่ วนเสริม โดยเน้น วิธีการสื่ อ
ความหมายผ่านโบราณศิลปวัตถุเป็นสาคัญ เมื่อศึกษาการรับรู้ของผู้ชม พบว่า กลุ่มผู้ชมในช่วงวัยที่
ต่างกันมีระดับการรับรู้ที่แตกต่างกันโดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีระดับการรับรู้ในระดับต่า ขณะที่กลุ่ม
ผู้ชมวัยทางานมีระดับการรับรู้ปานกลางถึงดี และกลุ่มผู้ชมวัยอาวุโสมีระดับการรับรู้ที่ดี ผู้ชมทั้งสาม
กลุ่ม มีระดับการรับรู้แ ละมีความพึงพอใจต่อนิทรรศการในส่วนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชนใน
เมืองเชียงแสนมากกว่านิทรรศการส่วนประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมเมืองเชียงแสน ดังนั้น
การวิจัยนี้ จึงมีข้อเสนอแนะว่า แนวทางในการพัฒนานิทรรศการของพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติเชียง
แสนควรเน้นรูปแบบและวิธีการสื่อความหมายที่เน้นให้ผู้ชมมีป ฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้ชมมีการรับรู้และมีความพึงพอใจต่อนิทรรศการเพิ่มขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้วิจัยในการประยุกต์ข้อมูลเรื่องการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมรดก
วัฒ นธรรม รวมทั้งรูป แบบในการเก็บข้อมูลเรื่องการรับรู้ของผู้ชมในลักษณะคาถามปลายเปิดเพื่อ
สะท้อนการรับรู้ที่แท้จริงเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อการศึกษาวิจัยในอนาคต
งานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒ นาการสื่อความหมายธรรมชาติในเขตอุทยานแห่ งชาติแก่ง
กระจาน โดยชลลดา สิ ท ธิ ฑู ร ย์ (2543) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสถานภาพของสื่ อ วิ ธี ก ารสื่ อ
ความหมาย ความต้องการของนั กท่องเที่ยว ความคิดเห็ นของผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อง และแนวทางการ
พัฒ นาการสื่ อ ความหมายธรรมชาติในเขตอุท ยานแห่ งชาติ แก่งกระจาน ผลจากการศึก ษาพบว่า
สถานภาพของการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานแห่ งชาติ แ ก่ ง กระจานที่ สั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ประกอบด้วยสื่อบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ เครื่องหมาย แผ่นป้าย สัญลักษณ์ สิ่งพิมพ์ โสตทัศนูปกรณ์ ห้อง
แสดงนิทรรศการ เส้น ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และผู้ ทาหน้าที่สื่ อความหมายกับนักท่องเที่ยวเช่น
พนั ก งานพิ ทั ก ษ์ ป่ า ขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ต อบแบบสอบถามสะท้ อ นให้ เห็ น ว่า สื่ อ ส่ ว นใหญ่ เป็ น
เครื่องหมาย แผ่นป้าย และสัญลักษณ์ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสื่อต่างๆ ในระดับ
ปานกลาง และเสนอแนะถึงการเพิ่มปริมาณเพื่อให้มีสื่อที่เหมาะสมเพียงพอมากขึ้น สาหรับแนวทาง
การสื่อความหมายธรรมชาติ การเพิ่มปริมาณของสื่อ และแนวทางการสื่อความหมายโดยรวมควรเป็น
การดาเนินงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่สื่อความหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็น
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการประยุกต์ใช้รูปแบบการวิจัย ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
สถานภาพทั่วไปของการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็สอบถามถึงความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวเพื่อนามาสู่แนวทางที่เหมาะสมสาหรับแหล่งท่องเที่ยวด้วย
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งานวิ จั ย เรื่ อ ง การสื่ อ ความหมายอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ เมื อ งสิ ง ห์ เป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ ท าง
วัฒนธรรม โดยสายทิพย์ จันทรสุริยศักดิ์ (2556) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมโดยใช้เกณฑ์ของกฎบัตรอิโคโมส
ว่าด้วยการสื่อความหมายและการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒ นธรรม ผลจากการศึกษาพบว่า อุทยาน
ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์มีรูปแบบการสื่อความหมาย ได้แก่ นิทรรศการเคลื่อนที่ โครงการบรรยายทาง
วิชาการ โครงการอบรมมัคคุเทศก์จิ๋ว และวิทยากรนาชมในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ขณะที่
ภายในแหล่งท่องเที่ยวมีโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุจานวนมากที่ต้องอาศัยการสื่อความหมาย ซึ่งการ
สื่อความหมายในแต่ละลักษณะไม่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยว
อีกทั้งมีข้อจากัดในการพัฒ นาเทคนิคการสื่อความหมาย จึงจาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุง เพื่อให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับกฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนาเสนอแหล่งมรดก
วัฒนธรรมที่กาหนดไว้ อันจะนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการนาเสนอแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดความสนใจของเยาวชนและประชาชนทั่วไป งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็น
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในเรื่องการขยายขอบเขตความรู้เกี่ยวกับการสื่อความหมายในแง่มุ มของกฎบัตร
อิโคโมสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้โบราณสถานและโบราณวัตถุได้รับความสนใจในแง่คุณค่า
ทางวัฒ นธรรม พร้ อมกับ คุ ณ ค่ าทางเศรษฐกิ จที่ ส ามารถสร้างมูล ค่าเพิ่ ม ได้ เพื่ อ น ามาเป็ น ความรู้
ประกอบการศึกษาของผู้วิจัย
งานวิจั ย เรื่ อง ศักยภาพการสื่ อความหมายของแหล่ งท่ องเที่ ยวทางวัฒ นธรรมในเส้ น ทาง
ท่องเที่ยวตามแนวคิดกลุ่มคลัสเตอร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสาน
ใต้ โดยสุวภัทร ศรีจองแสง (2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณค่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแหล่ง
ท่องเที่ ยวทางวัฒ นธรรมในเส้ น ทางกลุ่มท่ องเที่ ยวอารยธรรมอีส านใต้ ประเมินประสิ ทธิภ าพของ
เครื่องมือสื่อความหมาย และเพื่อนาเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือสื่อความหมายเพื่อให้
นักท่องเที่ยวเข้าใจ ซาบซึ้งใจในแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรมในเส้นทางกลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้ ผลจากการศึกษาพบว่า คุณค่าอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใน
เส้ น ทางกลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วอารยธรรมอี ส านใต้ มี 5 ด้ าน คื อ คุ ณ ค่ าทางสุ น ทรี ย ศาสตร์ คุ ณ ค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ คุณ ค่าทางภูมิปั ญญา คุณ ค่าทางสั งคม และคุณ ค่าทางจิตใจ ส าหรับประสิทธิภ าพ
เครื่องมือสื่อความหมาย พบว่า ป้ายสื่อความหมาย ป้ายบอกทาง แผ่นพับของแหล่งท่องเที่ยว และ
เจ้าหน้าที่ที่ให้ข้อมูลมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะที่กิจกรรมการท่องเที่ยวมีประสิทธิภาพปานกลาง
และศูน ย์ บ ริ การข้อมูล มีป ระสิ ท ธิภ าพน้อย ส าหรับ แนวทางการปรับปรุงและพั ฒ นาเครื่องมือสื่ อ
ความหมาย ควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งงานวิจัย
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ชิ้นนี้ได้นาเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมถึงอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่ง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสาคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ และอยู่ในกลุ่มอารยธรรมอีสานใต้ โดย
นาเสนอข้อมูลของโบราณสถาน ศิลปวัตถุ และลักษณะการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง จึงช่วยทาให้ผู้วิจัยเห็นถึงช่องว่างในการวิจัยเกี่ยวกับการสื่อความหมาย และสร้างแรงบันดาล
ใจในการศึกษาการรับรู้ รวมถึงประเมินความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่
เกิดจากการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนี้ด้วย
งาน วิ จั ย เรื่ อ ง Interpretation Reduces Ecological Impacts of Visitors to World
Heritage Site ของ Littlefair and Buckley (2008) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ ร้ อ งเรี ย นและ
รูปแบบของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่สร้างผลกระทบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตร้อน
โดยนาเสนอว่า การสื่อความหมายมีบ ทบาทอย่างมากในการลดผลกระทบทางนิเวศวิทยาที่เกิดจาก
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส าหรั บ เทคนิ ค ในการสื่ อ ความหมายที่ มี ค วามแตกต่ า งจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากใน
ผลกระทบที่แตกต่างกัน โดยการสื่อความหมายมีประสิทธิภาพอย่างมากต่อกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีวุฒิ
ภาวะ มีการศึกษาที่ดี และมีหน้าที่การงานที่ดีมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ขณะที่มัคคุเทศก์ที่มีความสามารถ
และมีทักษะในการสื่อความหมายสามารถช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะบริเวณ
เขตอนุ รักษ์อย่างมีป ระสิทธิภาพ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้วิจัย เนื่องจากทาให้ผู้ วิจัยเข้าใจ
บทบาทของการสื่ อความหมายโดยเฉพาะบทบาทของมั ค คุเทศก์ซึ่ งมีค วามส าคั ญ ในการช่ว ยลด
ผลกระทบที่เกิด ขึ้น จากนั กท่องเที่ ยวในแหล่ งท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้กับ
การศึกษาของผู้วิจัยในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้
งานวิจัยเรื่อง Visitors’Preferences for Interpretation at Heritage Sites ของ Poria et
al. (2009) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการสื่อความหมายใน
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว โดยศึ ก ษาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วชื่ อ ก าแพงร้อ งไห้ (Wailing Wall) ในเยรูซ าเล็ ม ผล
การศึกษาพบว่า บทบาทของการสื่อความหมายเป็นตัวแปรที่มีความสาคัญในการสร้างประสบการณ์
ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวในแหล่งมรดกวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็ช่วยเสริมสร้าง
ความรู้ สร้ างบรรยากาศการมีส่วนร่วมในการบรรยายหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งช่วยทาให้การสื่อ
ความหมายนั้ น มีค วามน่ าสนใจ สร้างการรับ รู้ เชื่ อมโยงนั กท่องเที่ ยวเข้ากับแหล่ งท่องเที่ ยว และ
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความสนใจในเรื่อง
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวบางส่วนหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจาก
เว็บไซต์ท่องเที่ยวที่มีความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง เนื่องจากบางคน
ต้องการความหลากหลายของการสื่อความหมาย เช่น การเล่าเรื่องประกอบ เป็นต้น งานวิจัยชิ้นนี้ ได้
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แสดงให้เห็นถึงความสาคัญของการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาของผู้วิจัย
งาน วิ จั ย เรื่ อ ง Casting Identity in the Cultural Tourism Industry: Greek Tourist
Guides in a 'Mission' of Heritage Interpretation ของ Touloupa (2010) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
ศึกษาการสื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมในแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องกฎการสื่อความหมาย ภาพลักษณ์
ของการสื่อความหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวในมุมมองของไกด์
หรือมัคคุเทศก์ในประเทศกรีซ โดยนาเสนอว่า การสื่อความหมายเป็นส่วนหนึ่ งในการอนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรม ขณะที่ไกด์หรือมัคคุเทศก์มีความสาคัญในฐานะผู้สื่อความหมายมรดกวัฒนธรรมเพื่อให้
นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ นอกจากนี้ยังมีความสาคัญในการเป็นผู้นารายได้เข้าสู่ประเทศ พร้อมทั้งสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับประเทศกรีซให้กับนักท่องเที่ยว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยเนื่องจาก
ได้นาเสนอแง่มุมเฉพาะของรูปแบบการสื่อความหมายโดยมัคคุเทศก์ ทาให้ผู้วิจัยเข้าใจบทบาทของ
มัคคุเทศก์ในฐานะผู้สื่อความหมายที่มีความสาคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรม ตลอดจนนามาสู่รายได้ให้กับประเทศ
ง า น วิ จั ย เรื่ อ ง Managing Interpretation at a UNESCO World Heritage Site: A
Supply Site Perspective of Angkor Wat Temple, Combodia ข อ ง Sarm (2 0 1 3 ) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งมรดกวัฒนธรรมในมุมมองของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในนครวัด ผลจากการศึกษาพบว่า การสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หรือ แหล่งมรดกวัฒนธรรมเป็นสิ่งสาคัญเพื่อเป็นเครื่องมือสร้าง
การเรีย นรู้ เรื่ องราวทางประวัติ ศ าสตร์ และลดผลกระทบที่ อ าจเกิด ขึ้ น จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่
ประวัติศาสตร์ ขณะที่ การจัดการการสื่อความหมายในนครวัดมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย โดย
ส่ วนมากเป็ น การจ้ างมัค คุเทศก์จ ากบริษั ท หรือองค์ก รภายนอกที่ต่างกัน มาเป็ น ผู้ สื่ อความหมาย
เนื่องจากไม่มีมัคคุเทศก์ประจาในนครวัด จึงเกิดปัญหาในแง่ของการสื่อความหมายในเรื่องที่แตกต่าง
กัน นอกจากนี้ ในการจัดการการสื่อความหมายนั้น มัคคุเทศก์ไม่มีอานาจในการตัดสินใจเรื่องการ
พัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่องค์กรอย่าง Autorite pour la Protection du
Site et l’Amenagement de la Region d’Angkor ห รื อ APSARA เป็ น ผู้ ตั ด สิ น ใจ ใน ก า ร
พัฒนาการสื่อความหมายในนครวัด และกระทรวงการท่องเที่ยวให้ความสาคัญกับการจัดหลักสูตรการ
อบรมมัคคุเทศก์ จึงทาให้ทั้งสององค์กรขาดการสื่อสารระหว่างกันในการพัฒนาการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยว และเมื่อมีโครงการ Audio Guide หรืออุปกรณ์สาหรับการเปิดฟังคาบรรยาย ณ จุด
ต่างๆ ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาการสื่อความหมายในนครวัดขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาความไม่พอใจของ
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มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการท่องเที่ยว เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
ของพวกเขาได้ จึงจาเป็นที่จะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้การจัดการการสื่อความหมาย
ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยเรื่องความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกวัฒนธรรม เรื่องราวขององค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการการสื่อความหมายในนครวัด ปัญหาด้านการจัดการการสื่อความหมายในนครวัด ตลอดจน
บริบทและสถานการณ์การสื่อความหมายในนครวัดในปัจจุบันเพื่อเป็นกรอบในการคิดวิเคราะห์ตัว
แปรศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย พร้อมทั้งเปรียบเทียบความแตกต่างในการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว และที่สาคัญคือ ได้รับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ขอมโบราณด้วย
2.12.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
งานวิจั ย เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย วเชิ งประวัติ ศ าสตร์ กรณี ศึ ก ษา
หมู่บ้านอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของทิพาพร ไตรบรรณ์ (2557) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และแนวทางการ
พั ฒ นาศั ก ยภ าพ การท่ อ งเที่ ยวเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ กรณี ศึ ก ษ าหมู่ บ้ า นอรั ญ ญิ ก จั ง หวั ด
พระนครศรีอ ยุ ธ ยา จากการศึ กษาพบว่า นโยบายการพั ฒ นาด้ านการท่ องเที่ย วของภาครัฐ ยังไม่
สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ จึงควรร่วมมือกับคนในชุมชนมากขึ้น สาหรับชาวบ้านในหมู่บ้าน
อรัญญิกยังขาดการมีส่วนร่วมและขาดความรู้ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว จึงควรมีบุคลากรจาก
ภาครัฐมาช่วยให้ข้อมูล ในส่วนของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น และ
คนในหมู่บ้านรับจ้างตีมีดส่งให้กับร้านค้ามีดในหมู่บ้านซึง่ เป็นการกระจายรายได้ ขณะทีน่ ักท่องเที่ยวมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านการเดินทาง ด้านความสะอาด ด้านผลิตภัณฑ์ แต่สิ่งที่ควร
ปรับปรุง คือ ความปลอดภัย สิ่งอานวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร และการบริการ
การท่องเที่ยว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการศึกษาแง่มุมของผู้วิจัยท่านอื่นในการศึกษา
เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
งานวิจัยเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ของสมจิตร์
อินทมโน และปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร (2557) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม และระดับการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการจั ด การท่ องเที่ ยวเชิงประวัติศ าสตร์ในพื้ น ที่ลุ่ มน้ าทะเลสาบสงขลา
รวมทั้งศึกษาการหาแนวทางในการพัฒนา และเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ใน
พื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ผลจากการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลามีการพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนในพื้นที่
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นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวกับพื้ นที่ใกล้เคียง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการดาเนินการด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ งานวิจัยชิ้นนี้จึง
มีประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการศึกษาแง่มุมของผู้วิจัยท่านอื่นในการศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
งานวิจัยเรื่อง ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โดย
รถรางเทศบาลนครเชียงราย ของอาริยา พนมไพร และคณะ (2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ส่งผลต่อทัศนคติ และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์โดยรถรางเทศบาลนครเชียงราย ผลจากการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายุต่ากว่า 20 ปี การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี อาศัยอยู่ในภาคเหนือ และได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากนิตยสารการท่องเที่ยว สาหรับเรื่องทัศนคติ สะท้อนให้เห็นว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี
ทัศนคติต่อด้านการบริการรถรางอยู่ในระดับดี ด้านสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในระดับดีมาก ด้านบุคลากรมี
ความพร้อมในการให้บริการอยู่ในระดับดี และด้านประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดี ขณะที่พฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ พบว่า มาท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่จังหวัดเชียงรายเป็นครั้งแรก
และมีระยะเวลาในการใช้บริการ 1 ชั่วโมง 30 นาที งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการศึกษา
แง่มุม ของผู้ วิจั ย ท่ านอื่ น ในการศึกษาเกี่ยวกับ ความต้องการของนั กท่ องเที่ ยวโดยใช้ก ารสอบถาม
นักท่องเที่ยว เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
งานวิจัยเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จังหวัด
นครปฐม ของชัยฤทธิ์ ทองรอด (2559) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว ความพึง
พอใจต่อระบบการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม และการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว จั งหวั ด นครปฐม ผลการศึ ก ษาพบว่ า
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมานครปฐมส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร มากับครอบครัวด้วยรถส่วนตัว
โดยเคยมานครปฐมแล้ว 2-3 ครั้ง ค้นคว้าข้อมูลทางออนไลน์ ก่อนเดินทาง และมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ทาบุญไหว้พระ สาหรับความพึงพอใจต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม จังหวัดนครปฐมอยู่ ในระดับมาก งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการศึกษาแง่มุม
ของผู้ วิ จั ย ท่ านอื่ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว และการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยใช้การสอบถามฝั่งนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
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2.12.4 งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยพื้นฐานกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา
พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต ของศิริพงษ์ พงษ์ลือ (2548) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวชมพระที่นั่งวิมานเมฆ และพระราชวังดุสิต จาแนก
ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ และเพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานกับ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่พระที่นั่ง
วิมานเมฆ และพระราชวังดุสิ ต ผลจากการศึ กษาพบว่า นักท่ องเที่ ยวส่ ว นใหญ่ เป็น เพศชาย อายุ
ระหว่ าง 21-30 ปี การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ ปวส. มี อ าชี พ เป็ น ข้ า ราชการหรื อ พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้อยู่ในช่วงต่ากว่ า 10,000 บาท นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ
รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ขณะที่ปัจจัยภายในโดยรวมและปัจจัย
ภายนอกโดยรวมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยใน
การศึ ก ษาแง่มุ ม ของผู้ วิ จั ย ท่ า นอื่ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ โดยการสอบถามนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถนามาพัฒ นาในการศึกษาพฤติกรรมและ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในงานของ
ผู้วิจัยได้
2.12.5 งานวิจัยเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
งานวิจั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาเปรีย บเที ยบศั ก ยภาพแหล่ งท่ องเที่ ย วด้ านศิล ปวัฒ นธรรมของ
ปราสาทหินพิมาย และปราสาทเขาพนมรุ้ง ของสมภพ ชาตวนิช (2552) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
ศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมและวิเคราะห์เปรียบเทียบศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของปราสาทหินพิมาย
และปราสาทเขาพนมรุ้ง ผลจากการศึกษาพบว่า ปราสาทหินพิมายและปราสาทเขาพนมรุ้งมีศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยวใกล้เคียงกัน ในด้านการจัดการ รูปแบบการบริการ คุณค่าจากการสื่อความหมาย
เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพกัน พบว่า ปราสาทหินพิมายมีจุดเด่นเรื่องการเข้าถึงได้สะดวกกว่า ในขณะที่
ปราสาทเขาพนมรุ้งมีจุดเด่นในการรองรับนักท่องเที่ยว ทัศนียภาพและบรรยากาศที่ดี ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่กว่า การจัดสถานที่จาหน่ายของที่ระลึกมีความเป็นระเบียบมากกว่า และ
การจัดการเรื่องห้องสุขาดีกว่า ส่วนข้อเสนอแนะเน้นการนาเสนอการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒ นาการท่ องเที่ย วด้วย งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์ ต่อผู้ วิจัยในเรื่องศักยภาพของ
ปราสาทพนมรุ้งในด้านต่างๆ ทั้งด้านศิลปกรรม และด้านการจัดการ ได้แก่ สถานการณ์การส่ งเสริม
การท่องเที่ยว รูปแบบการให้บริการ คุณภาพของป้ายสื่อความหมาย คุณค่าจากการสื่อความหมาย
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การจัดรูปแบบเส้นทาง การให้ข้อมูล ความสะอาด และการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งช่วยเปิดแง่มุม
ให้กับผู้วิจัยเกี่ยวกับการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวม
งานวิจั ยเรื่ อง ปราสาทพนมรุ้ง: แนวทางการอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ของธิติพงศ์ พิรุณ (2553) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและ
สภาพปัจจุบันของพิธีกรรมที่ปราสาทพนมรุ้ง และแนวทางอนุรักษ์พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ปราสาทพนมรุ้ง ผลการศึกษาพบว่า ประวัติและความเป็นมาของพิธีกรรม
ทางศาสนาที่ปราสาทพนมรุ้งเพื่อเป็นที่ประทับของพระศิวะ การประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาพระศิวะมี
การปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ขณะที่ ในปัจจุบันมีข้อจากัดของกรมศิลปากร จึงไม่มีการประกอบ
พิธีกรรมในบริเวณปราสาทในวันสาคัญอื่น ๆ อีกทั้งขาดการพัฒนา และสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ
จึงควรสร้างความร่วมมือร่วมกันเพื่อดารงพิธีกรรมและสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจด้วย งานวิจัยชิ้นนี้จึง
มีประโยชน์ต่อผู้วิจัยในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับพลวัตของพิธีกรรมที่ปราสาทพนมรุ้ง
งานวิจัยเรื่อง ภาพตัวแทนของปราสาทพนมรุ้งในมุมมองท้องถิ่น ของเบญจวรรณ นาราสัจจ์
(2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของปราสาทพนมรุ้ งในมุมมองของผู้คนในชุมชนเชิงเขา
พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปราสาทพนมรุ้ง ผลจากการศึกษาพบว่า การจัดการ
ของหน่วยงานรัฐ คือ กรมศิลปากรที่ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่
พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา ทาให้ความหมายเดิมของปราสาทพนมรุ้งที่คนในชุมชนท้องถิ่นเคยยึดถือถูกบด
บังด้วยความหมายใหม่ที่ได้รับการผลิตซ้าอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย คือ ปราสาท
พนมรุ้งเป็นเทวสถานศาสนาฮินดูไศวนิกาย เป็นโบราณสถานที่ตายแล้วในแง่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
สภาพและต้องเก็บรักษาไว้ให้ผู้ไม่เคยมาชมได้มาชม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของรัฐ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมี
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการสร้างความเข้าใจมุมมองของคนในชุมชนบริเวณเชิงเขาพนมรุ้งที่มีต่อความ
เปลี่ย นแปลงที่ เกิดขึ้น กับ ปราสาทพนมรุ้ง ทาให้ เข้าใจพลวัตของปราสาทพนมรุ้งตั้งแต่อดีตจนถึง
หลั ง จากการบู ร ณะปราสาทโดยกรมศิ ล ปากร พร้ อ มกั บ การเปิ ด เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอุ ท ยาน
ประวัติศ าสตร์ พ นมรุ้ ง และการจั ด งานประจาปี ป ระเพณี ขึ้ น เขาพนมรุ้ง ซึ่งเป็ น ข้อ มู ล ส าคั ญ ของ
รายละเอียดการวิจัย
งานวิจัยเรื่อง ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในฐานะ “ประเพณีสร้างสรรค์” ในสังคมไทยร่วมสมัย
ของกรี ธ ากร สั งขกู ล (2559) มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาวิธีคิด ในการสร้างประเพณี ขึ้น เขาพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะที่เป็น “ประเพณีสร้างสรรค์” และวิเคราะห์พลวัตและบทบาทของประเพณี
ดังกล่าว ผลจากการศึกษาพบว่า ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 และสืบทอดมาจน

193
ปัจจุบัน เพื่อเป็นประเพณีประจาจังหวัดบุรีรั มย์ และมีพลวัตตามยุคสมัย กลายเป็นการสร้างสรรค์
ประเพณี ใหม่ ๆ ในสั งคมไทยร่ ว มสมั ย ที่ มี บ ทบาทด้ านเศรษฐกิ จ และมี บ ทบาทด้ านสั งคมในการ
นาเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มเขมรถิ่นไทย และบทบาทในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ด้วย งานวิจัยชิ้นนี้จึงมี
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยเรื่องความเข้าใจเกี่ ยวกับพลวัตของประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง พร้อมทั้งข้อมูลเรื่อง
แนวคิดและความเชื่อในการสร้างปราสาทแบบขอม
งานวิจั ยเรื่อง การผลิ ตศิล ปกรรม แรงบันดาลใจจากปราสาทเขาพนมรุ้ง ของอโศก ไทย
จันทรารักษ์ (2558) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของศิลปกรรมที่ปราสาทเขาพนมรุ้งในแง่ความ
งามทางด้านรูปทรง ลวดลาย เรื่องราว และความนิยมในรูปทรงศิลปะที่ปรากฏในภาพจาหลักของ
ปราสาท รวมถึงสิ่งที่สังคมจะได้จากผลงานที่สร้างสรรค์ รูปแบบ ศิลปกรรมจากปราสาทเขาพนมรุ้ง
ผลจากการศึกษาพบว่า ความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทเขาพนมรุ้ง ทาให้ช่างในปัจจุบัน
ได้สร้างสรรค์ผลงานตามรูปแบบของศิลปกรรมที่ปรากฏในปราสาทเขาพนมรุ้ง เกิดการผลิตซ้า และให้
ความหมายตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู และถูกนามาใช้ภายใต้บริบทใหม่ งานวิจัยชิ้นนี้จึงมี
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะอันโดดเด่นของขอมโบราณ และการประยุกต์ใช้
ศิลปะขอมกับงานศิลปกรรมในปัจจุบัน
ง า น วิ จั ย เรื่ อ ง Khmer temples of northeast Thailand: A proposed plan for
tourism development ของ Maneenetr (2008) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศาสนสถานแบบเขมร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเพื่อนาเสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยว มีขอบเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ โดยครอบคลุม
สถานที่ ได้แ ก่ ปราสาทหิ น พิ ม าย ปราสาทหิ น พนมรุ้ง ปราสาทเมือ งต่ า กลุ่ มปราสาทตาเหมือ น
ปราสาทศรี ขรภู มิ ปราสาทสระกาแพงใหญ่ และปราสาทเขาพระวิห าร ผลจากการศึ กษาพบว่า
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เหมาะสมควรส่งเสริมความคิดของท้องถิ่น เน้นการสร้างความร่วมมือของ
คนในชุมชนในการทาความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ทางวัฒนธรรมเพื่อ
รั ก ษาเอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น อั น น าไปสู่ ผ ลประโยชน์ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและนั น ทนาการ และ
ผลประโยชน์ ด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ การพั ฒ นาเศรษฐกิจ งานวิจัยชิ้น นี้ช่วยให้ ผู้ วิจัยเห็ น ถึง
แนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกวัฒนธรรมโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบชุมชนโบราณที่โกลในประเทศกัมพูชาและพนมรุ้งใน
ประเทศไทย ของ Samnang (2009) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของการตั้งถิ่น
ฐานโบราณในสมัยพระนครซึ่งกระจายตัวอยู รอบบริเวณโกลและพนมรุ้ง ผลจากการศึกษาพบว่า มี
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การตั้งถิ่นฐานที่โกล และพนมรุ้งมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังมีร่องรอยของชุมชนโบราณหลง
เหลืออยู่มากและกระจายทั่วบริเวณทั้งสอง ต่อมาพื้นที่บริเวณโกลและพนมรุ้งต่างพัฒนาเป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ซึ่งมีประชาชนอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นในสมัยพระนคร งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์ต่อผู้วิจัย
ในเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนบริเวณเขาพนมรุ้งที่สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ซึ่ งสามารถศึกษา
เพิ่มเติมได้จากศิลาจารึก
ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง Mapping living heritage at the Phnom Rung Historical Park:
identifying and safeguarding the local meanings of a national heritage site ของ Denes
(2012) มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอกรอบความคิดบางอย่าง และความท้าทายเกี่ยวกับการเปลี่ยน
แนวคิ ด ด้ านการจั ด การมรดกวัฒ นธรรมจากการมองเห็ น และบริห ารจั ด การโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่เป็นอาคารสถานที่สู่การเน้นเรื่องคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในมรดกวัฒนธรรมเหล่านั้นโดยใช้การ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปกป้อง
ความหมายสิ่งที่จับต้องไม่ได้ และคุณค่าของศาสนสถานแบบขอมในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ผล
จากการศึกษาพบว่า อาคารศาสนสถานขอมโบราณในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีความสัมพันธ์กับ
ความเชื่อ พิธีกรรม และจิตวิญญาณของผู้ปกครอง พลวัตเหตุการณ์ทางการเมืองและสงครามโลกได้
สร้างทั้งความใกล้ชิด พร้อมทั้งความขัดแย้งเกี่ยวกับชาติพันธุ์ให้เกิดขึ้นในดินแดนเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ นามาสู่ปัญหาการจัดการแหล่งมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งภาพในอดีตสะท้อนให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของบริเวณเขาพนมรุ้งกับอาณาจักรขอม ขณะที่ชุมชนท้องถิ่นควรจัดตั้งคณะกรรมการ
ของพนมรุ้งเพื่อมีหน้าที่ในการสื่อสารในฐานะตัวแทนของท้องถิ่นและนาเสนอคุณค่า และแนวทางใน
การจัดการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง นอกจากนี้ยังมีการนาเสนอแผนที่ทางวัฒนธรรมที่สะท้อน
คุณค่าของความเชื่อและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการได้รับ
ทราบและเข้าใจ เพื่อกาหนดแนวทางในการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่สอดคล้องกับบริบ ท
ทางสังคมในพื้นที่โดยคานึงถึงหลักการขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ในเรื่องความเป็นของแท้ การ
อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม และการใช้มรดกวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีประโยชน์ต่อ
ผู้ วิจั ย ในการเข้ าใจบริ บ ทและคุ ณ ค่ าของชุ ม ชนรอบพนมรุ้ง และการสร้างความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง
งานวิจัยเรื่อง Factor contributing to the success of cultural event management:
The Phanom Rung Festival, Burirum province, Thailand ข อ ง Thanee (2 0 1 3 ) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ขับเคลื่อนความสาเร็จในการจัดงานทางวัฒ นธรรม กรณีศึกษางาน
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ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลจากการศึกษาพบว่า การจัดการงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
อยู่ในระดับดี โดยเฉพาะการจัดแสดงแสงสีภายใต้ชื่อพนมรุ้งมหาเทวาลัย การจัดการการรับประทาน
อาหารแบบโฮปบายดินเนอร์ และการบริการของพนักงานเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญและสะท้อน
คุณภาพในการจัดการ ขณะที่ผู้จัดงานเห็นว่า ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้เกิดความสาเร็จในการจัดงานมี 4
ปัจจัยหลัก คือ เอกลักษณ์ของประเพณีและสถานที่ การจัดโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ นักท่องเที่ยว
ผู้เข้าชมโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัย งานวิจัย
ชิ้น จึงมีประโยชน์ต่อผู้วิจัยในเรื่องความเข้าใจในหลักการจัดการงานประเพณี และความรู้เกี่ยวกั บ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งมากขึ้น
จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น ผู้วิจัยได้ทาการศึกษางานวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับจารึก การสื่อ
ความหมายในแหล่ งท่ องเที่ ย ว การท่ องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์ พฤติก รรมนั กท่ องเที่ ยวในแหล่ ง
ท่องเที่ยว และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งล้วนมีความสาคัญและเป็นประโยชน์กับงานการศึกษา
ของผู้วิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา:
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์อย่างมาก เนื่องจากข้อมูลจาก
จารึ ก พบที่ ป ราสาทพนมรุ้ งท าให้ ท ราบถึ ง ข้ อมู ล ทางประวัติ ศ าสตร์ที่ ส าคั ญ พลวัต ของการสร้า ง
ปราสาทพนมรุ้ง ตลอดจนไขข้อสงสัยเกี่ยวกับช่องว่างของข้อมูล ทางประวัติศาสตร์ให้ กระจ่างขึ้น
ขณะที่งานวิจัยเกี่ยวกับการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นข้อมูลในการหาช่องว่างทางการวิจัย
และรวบรวมแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การสื่ อ ความหมาย เพื่ อ น ามาศึก ษาต่ อ ยอดความรู้เกี่ ยวกั บ การสื่ อ
ความหมายในแหล่ งท่องเที่ย วโดยเฉพาะแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพิ่ มเติม เช่นเดียวกับ
งานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ทาให้
ผู้วิจัยสามารถเข้าใจถึงหลักการของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าใจพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจแตกต่างกัน นามาสู่การใช้การสื่อความหมายที่แตกต่างกัน และการศึกษา
งานวิจัยเรื่องสาคัญ คืองานวิจัยเกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเพื่อค้นหาช่องว่างของการวิจัย
ตลอดจนแง่มุมการศึกษาที่แตกต่าง รวมถึงเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของปราสาทพนมรุ้ง
ของผู้วิจัยให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ทาให้ผู้วิจัยเข้าใจในเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างแท้จริง นามาสู่การ
สร้ างสรรค์ แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวั ติศ าสตร์ที่ มีค วาม
เหมาะสม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่
ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคต
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2.13 สรุป
บทที่ 2 วรรณกรรมปริทัศน์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นการทบทวนวรรณกรรมผ่ านหนังสือ
บทความ และงานวิจัยจากหลากหลายหน่วยงาน และหลากหลายสถาบันการศึกษาในเรื่องราวต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาของผู้วิจัย โดยได้กล่าวถึง แนวคิดและทฤษฎีเรื่องการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว การรับรู้ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บริบททั่วไปของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และ
การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
เติมเต็มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพการจัดการการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว และตัว
แปรที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์เพื่อใช้ในการออกแบบกรอบแนวคิดในการวิจัย และ
แนวทางในการศึกษาเพื่อนาไปใช้ในระเบียบวิธีวิจัยเชิง คุณภาพและระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ดัง
รายละเอียดในบทถัดไป

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสม (Mixed Methodology) โดยผสมผสานรู ป แบบการวิ จั ย ระหว่ างการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู่กัน ถือเป็นการ
วิจัยเชิงบูรณาการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการวิจัย ซึ่ง Teddlie and Tashakkori (2009) กล่าวว่า
เป็นลักษณะการใช้ศาสตร์หรือวิธีวิทยาว่าด้วยการผสมผสานวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Mixed Methodology) หรือ กระบวนการหรือวิธีการในการผสมผสานวิธีการวิจัยทั้งสอง
(Mixed Methods) เน้นการใช้ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณร่วมกัน เพื่อสนับสนุนหรือ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยในระดับข้อมูลจะนาข้อมูลมาเสริมหรือยืนยันซึ่งกันและกันในการวิจัย
พร้อมทั้งขจัดความยึดมั่นในวิธีการเดิมในวิธีใดวิธีหนึ่ง อีกทั้งเป็นการต่อยอดข้อมูลเชิงคุณภาพให้เป็น
เชิงปริมาณ หรือต่อยอดข้อมูลเชิงปริมาณให้เป็นเชิงคุณภาพ หรือผสมข้อมูลเพื่อหาตัวแปรใหม่ (ผ่อง
พรรณ ตรัยมงคลกูล และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2555) นอกจากนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยทั้งสอง
แบบในผลของการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์อันเป็น แนวคิดที่มีความเชื่อพื้นฐานในการแสวงหา
ความจริงที่เน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติ มุ่งเน้นการแก้ปัญหามากกว่าการยึดติดกับวิธีวิจัย พร้อมทั้งใช้
การเก็บข้อมูลหลากหลายวิธี และมุ่งที่การปฏิบัติในโลกแห่งความเป็นจริง (วัลนิกา ฉลากบาง, 2017)
สอดคล้องกับการเพิ่มความเชื่อมั่นในการวิจัยด้วยการใช้วิธีต่างๆ ในการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation) สาหรับในระดับกลยุทธ์ หรือวิธีการใช้ โดย Creswell and Clark (2017) ได้เสนอ
กลยุทธ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งในภาพกว้าง ภาพรวม และภาพลึ กเชื่อมโยงในการตอบโจทย์
วิจัยให้มีความเที่ยงตรงโดยรวม คือ การวิจัย 2 ระยะ ซึ่งเป็นการดาเนินการวิจัยแยก 2 ขั้นตอนด้วย
วิธีวิจัยที่ต่างกัน ขณะที่แบบที่ 2 เป็นแบบนา-แบบรอง โดยใช้วิธีหลักแนวทางใดแนวทางหนึ่งแล้วใช้
วิธีบ างอย่ างมาเสริม และแบบสุ ดท้ าย เป็ นแบบบูรณาการ ซึ่งเป็ นการผสานวิธีการทั้ งสองในทุ ก
ขั้นตอนของการวิจัย
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โดยการศึกษาในครั้งนี้ ใช้ลักษณะวิธีการแบบนา-แบบรองของ Creswell and Clark (2017)
เป็นแนวทางสาคัญ ซึ่งในประเทศไทยมีการใช้มาก่อนแล้วในลักษณะการวิจัยเชิงอนาคตด้วยเทคนิค
การวิจัยอนาคต (Ethnographic Delphi Futures Research: EDFR) (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และ
สุภาพ ฉัตราภรณ์, 2555) ขณะที่ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ลักษณะการวิจัยดังกล่าว โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ
เป็ น วิธีนา และใช้ การวิจัยเชิงคุณ ภาพเป็นวิธีรองหรือวิธีเสริม สอดคล้ องกับ McMillan (2004) ที่
กล่าวถึงการวิจัยในลักษณะนี้ว่าเป็น Exploratory Design ซึ่งใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในช่วงต้นเพื่อทา
ความเข้าใจประเด็น การวิจั ยให้ ชัดเจนหรือให้ ข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงใช้ในการวางแผนการวิจัยเชิง
ปริมาณซึ่งเป็นขั้นตอนหลักให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะช่วยสร้างเครื่องมือวิจัย และทาการศึกษา
เจาะลึกกลุ่มเป้าหมายจานวนหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมูลมาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามในการสารวจ
ในช่วงต่อไป
ทั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ใช้ ก ารวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ ซึ่ งมุ่ งเน้ น การศึ ก ษาวิเคราะห์ และแปลความหมาย
ปรากฏการณ์จริงที่เกิดขึ้นในภาพรวมของสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
พร้อมทั้งศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว โดยวิเคราะห์กลุ่มบุคคลผู้มีส่วน
เกี่ ย วข้ องกับ การจั ด การการสื่ อความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วอย่ างละเอี ยดรอบด้ าน อีก ทั้ งกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวนี้โดยเฉพาะ และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
กลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตอบคาถามวิจัย และเพียงพอในการนาข้อมูลมาใช้ศึกษาต่อ แล้วทาการ
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อนามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ สาหรับ
การวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งมุ่งแสวงหาข้อเท็จจริง ข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามในการศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งประเมินศักยภาพการจัดการการ
สื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และประเมิ น ความรู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 พร้ อ มกั น นี้ ผู้ วิ จั ย จะท าการสรุ ป ข้ อ มู ล
ผลการวิจัยในตอนท้ายด้วยการใช้ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณมาวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อให้ได้ผล
การศึกษาที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และลดอคติที่อาจจะเกิดขึ้นในงานวิจัย นาไปสู่การนาเสนอ
แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา:
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
ดังนั้น หัวข้อบทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัยนี้ ได้แบ่งการนาเสนอรายละเอียด ได้แก่ กรอบแนวคิด
ในการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ระยะเวลา
ในการทาวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทาวิจัย และสรุป
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
ตัวแปรต้น
การวิจัยเชิงปริมาณ
ประชากรศาสตร์

-

เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน
ที่อยู่ปัจจุบัน

การวิจัยเชิงคุณภาพ
(วัตถุประสงค์ข้อที่ 1)
สถานการณ์การจัดการ
การสื่ อ ความหมายใน
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
พนมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม
พ ระเกี ยรติ จั งห วั ด
บุรีรัมย์

ตัวแปรตาม
การวิจัยเชิงคุณภาพ/ปริมาณ (วัตถุประสงค์ข้อที่ 2)
พฤติกรรมการท่องเที่ ยวและความต้องการของนักท่องเที่ยว
ด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
- วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว
- ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว
- ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว
- บุคคลผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว
- ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
- พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว
- ระยะเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว
- กิจกรรมที่ทาในแหล่งท่องเที่ยว

- ส่วนจัดแสดงที่สนใจในแหล่ง
ท่องเที่ยว
- เครื่องมือสื่อความหมายที่ใช้
- รูปแบบเครื่องมือสื่อความหมาย
ที่ต้องการ
- เนื้อหาของเรื่องที่สนใจ
- การกลับมาเที่ยวซ้า
- การบอกต่อกับผู้อื่น ฯลฯ

การวิจัยเชิงคุณภาพ/ปริมาณ (วัตถุประสงค์ข้อที่ 3)
ศั ก ย ภ าพ ก ารจั ด ก ารก ารสื่ อ ค ว าม ห ม าย ใน อุ ท ย าน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
- ศักยภาพด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
- ศักยภาพด้านสาร
- ศักยภาพด้านช่องทางการสื่อความหมาย
- ศักยภาพด้านผู้รับสาร
การวิจัยเชิงปริมาณ (วัตถุประสงค์ข้อที่ 4)
ความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ
จังหวัดบุรีรัมย์
- ศาสนาฮินดู
- ประติมานวิทยา
- ความเชื่อ
- ประวัติศาสตร์
- ศิลปะขอม
- การบูรณะปราสาท
แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ กรณี ศึ ก ษา: อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)
หมายเหตุ:
แสดงการศึกษาในการวิจัยเชิงคุณภาพ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามในการวิจัยเชิงปริมาณ
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
3.2.1 ตัวแปรต้น
3.2.1.1 ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้ว ย 6 ตั วแปร ได้ แก่ เพศ อายุ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ตั ว แปรที่ ได้ จ ากการทบทวน
วรรณกรรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ พฤติ ก รรม
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีการ
ใช้มากที่สุด 6 อันดับ ซึ่งสามารถบ่งบอกพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การใช้เครื่องมือสื่อความหมาย
ช่องทางการสื่อความหมาย และส่งผลต่อรูปแบบการสื่อความหมายที่เหมาะสมกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
นาไปสู่แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ตรงกับบริบทพื้นที่
และความต้องการของนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ บางตัวแปร ได้แก่ อายุ และที่อยู่ปัจจุบัน จะมี
รายละเอียดเพิ่มเติม คือ ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เมื่อได้อายุที่เป็น
มาตรอัตราส่วน (Ratio Scale) จะทาการแบ่งเป็นช่วงอายุ 6 ช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุต่ากว่า 20 ปี
ช่วงอายุ 21–30 ปี ช่วงอายุ 31–40 ปี ช่วงอายุ 41-50 ปี ช่วงอายุ 51-60 ปี และช่วงอายุ 61 ปีขึ้นไป
สาหรับที่อยู่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาจากภูมิลาเนาซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยเมื่อได้ข้อมูลเป็น
รายจังหวัดมาแล้ว จะแบ่งตามภูมิภาค 8 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ และต่างประเทศ (พานัก
ในต่างประเทศ) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ตรงกับความเป็นจริง และเหมาะสมกับงานของผู้วิจัยใน
การวิเคราะห์ผล
3.2.2 ตัวแปรตาม
3.2.2.1 พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวประกอบด้วย 6 ตัวแปรสาคัญที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่มีการใช้มากที่สุด 6 อันดับ
แรก ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ช่วงเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยว บุคคลผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ช่องทางการรับข้อมูล ข่าวสารการท่องเที่ยว และ
พาหนะที่ ใช้ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว โดยผู้ วิ จั ย ได้ เพิ่ ม ตั ว แปรที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จัย 4 ตั ว แปร ได้ แ ก่
ระยะเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมที่ทาในแหล่งท่องเที่ยว การกลับมาเที่ยวซ้า และการบอก
ต่อกับผู้อื่น ขณะที่ความต้องการด้านการสื่อความหมายเป็นพฤติกรรมที่เป็นรูปแบบเฉพาะในลักษณะ
ข้อมู ล เชิงลึ ก ซึ่งไม่ ค่อยมีงานวิจั ย ศึก ษาเรื่องดังกล่ าวเท่าที่ ควร ผู้ วิจัย ต้องการทราบรายละเอีย ด
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พฤติกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษา จึงเพิ่มตัวแปร 4 ตัวแปร ได้แก่
ส่ ว นจั ด แสดงที่ ส นใจในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว เครื่อ งมื อสื่ อความหมายที่ ใช้ ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว รูป แบบ
เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวที่ต้องการ และเนื้อหาในการสื่อความหมายของเรื่องที่สนใจ
ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว นอกจากนี้ อ าจมี การเพิ่ ม เติ ม ตั ว แปรที่ จะได้ จากการสั ม ภาษณ์ เชิงลึ ก ผู้ มี ส่ ว น
เกี่ย วข้องกั บ การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
3.2.2.2 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-CR ของเดวิ ด เบอร์ โ ล (David K, Berlo) ซึ่ งแบ่ งองค์ ป ระกอบหลั ก ของการสื่ อ ความหมายเป็ น 4
องค์ ป ระกอบ คือ แหล่ งสารหรื อ ผู้ ส่ งสาร (Source or Sender) สาร (Message) ช่ องทางการสื่ อ
ความหมาย (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) โดยมีตัวแปรย่อยในแต่ละองค์ประกอบจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ซึ่งมีผู้ ใช้มากที่สุด โดยมีรายละเอียด คือ องค์ประกอบด้านแหล่ งสารหรือ ผู้ส่ งสารมีตัวแปร ได้แก่
ทักษะการสื่อความหมาย ระดับความรู้ และการทาหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการสื่อความหมาย ขณะที่องค์ประกอบด้านสารมีตัวแปร ได้แก่ ความน่าสนใจของเนื้อหา การ
ออกแบบเนื้อหา และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย ส่วนองค์ประกอบด้าน
ช่องทางการสื่ อ ความหมายมี ตัว แปร ได้แ ก่ บทบาทของเครื่องมื อสื่ อ ความหมาย เทคนิ คการสื่ อ
ความหมาย ความน่าสนใจของเครื่องมือสื่อความหมาย ความหลากหลายของเครื่องมือสื่อความหมาย
และความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสื่อความหมาย นอกจากนี้องค์ประกอบด้านผู้รับสารมีตัว
แปร ได้แก่ ปฏิกิริยาโต้กลับ หรือ การตอบสนองของนักท่องเที่ยว ระบบสั งคม และระดับความรู้
ขณะที่ตัวแปรอื่นๆ ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมบางส่วนอาจนาไปใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งอาจ
ได้ตัวแปรเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ดังกล่าวมาใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณด้วย
3.2.2.3 ความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของอุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประเมินผ่านหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่
ศาสนาฮินดู ความเชื่อ ศิลปะขอม ประติมานวิทยา ประวัติศาสตร์ และการบูรณะปราสาท ซึ่งเป็น
เนื้อหาหลักของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ที่ได้จากการสารวจภาคสนามเกี่ยวกับการสื่ อความหมาย
ภายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วผ่ า นเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แผ่ น พั บ
มัคคุเทศก์สื่อความหมาย ป้ายสื่อความหมาย สื่อ QR Code และแอปพลิเคชัน Buriram Magic
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3.3 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
3.3.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงาน
ภาครั ฐ ตัว แทนผู้มี ส่ วนเกี่ย วข้องในหน่ว ยงานภาคเอกชน และตัว แทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกั บ พื้น ที่
ท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยที่
ชื่ น ชอบการท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ และสนใจท่ อ งเที่ ย วใน อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
3.3.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยใช้
วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากการพิจารณากลุ่มบุคคลที่ให้ข้อมูลต่างกัน และไม่ใช่กลุ่มบุคคลใดเพียง
กลุ่ ม เดี ย ว ด้ ว ยวิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ ง เป็ น การใช้
วิจารณญาณของผู้วิจัยในการพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับงานวิจัยที่ดาเนินการ (พัชนี เชย
จรรยา, 2558) ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมาย คือ
ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อความหมายอย่างน้อย 2 ปี ต้องมีส่วนทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับ
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีหน้าที่ในการเป็นผู้สื่อความหมาย ผู้ออกแบบนโยบายและ
กระบวนการด้านการสื่อความหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อความหมายที่นานโยบายสู่การปฏิบัติ
ตลอดจนผู้ประเมินการสื่อความหมาย สาหรับนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์
ของผู้ให้ ข้อมูล คือ เป็ นนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย ต้องเป็นผู้ชื่นชอบการท่อ งเที่ยวใน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีความสนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เคยมาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป ตลอดจนเยี่ยมชมครบทุกส่วนการจัดแสดงของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ซึ่งการ
กาหนดกลุ่ มเป้ าหมายในการวิจัย เชิงคุณ ภาพ Patton (2002) กล่ าวว่า ไม่มีกฎตายตัว ในการระบุ
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายในการ
ทาวิจัย สิ่งที่ผู้วิจัยต้องการในการเปิดกว้างของข้อมูล และสามารถทาได้ในเวลาที่มีอย่างเหมาะสม
สาหรับ Glaser and Strauss (2017) กล่าวว่า การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มตัวอย่างจะหยุด
เมื่อข้อมูลซ้าหรืออิ่มตัว โดยผู้วิจัยจะทราบขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ชัดเจนเมื่อกระบวนการเก็บข้อมูล
สิ้นสุดลง ตามประสบการณ์ของ Lincoln and Guba (1985) พบว่า โดยทั่วไปข้อมูลจะถึงจุดอิ่มตัว
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เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า 12 คน หรือมากที่สุดไม่เกิน 20 คน ขณะที่ Boeije (2009) กล่าวว่า
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจั ยเชิงคุณภาพควรมี 6-10 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอในการศึกษา
โดยวรรณดี สุ ท ธิน รากร (2556) ได้ ชี้ ถึ งสิ่ งที่ ต้ อ งค านึ งถึ งเพิ่ ม เติ ม เช่ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ที่ มี ค วาม
พอเหมาะของขอบเขตเวลา งบประมาณ และองค์ประกอบอื่นที่มีผลต่อการทาวิจัย เป็นต้น ภายใต้
การคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยจะสามารถมองเห็นแบบการวิจัยไปพร้อมกัน สะท้อนถึงหลักการ
ของการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีลักษณะยืดหยุ่น ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ของผู้ให้ข้อมูล
แบบเจาะจง ดังตารางที่ 3.1 โดยจาแนกได้ดังนี้
ตารางที่ 3.1 การจาแนกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
การจาแนกกลุ่มตัวอย่าง
ตั ว แทนผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งใน เจ้าหน้าที่ประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
หน่วยงานภาครัฐ
ปลัดอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
กานันตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
คุณครูประจาชมรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนพนมรุ้ง
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
ตั ว แทนผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งใน ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานภาคเอกชน
มัคคุเทศก์สื่อความหมายจังหวัดบุรีรัมย์
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
เลขานุการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
ตั ว แทนชุ ม ชนที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ คนในชุมชนบ้านดอนขวาง ตาบลตาเป๊ก
พื้นที่ท่องเที่ยว
คนในชุมชนบ้านบัวตะเคียน ตาบลตาเป๊ก
ตั วแ ท น นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวใน
ประวัติศาสตร์
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รวมทั้งสิ้น

จานวน (คน)
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
18

จากตารางที่ 3.1 ผู้วิจัยเริ่มจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยเกณฑ์แบบเจาะจงประกอบการ
พิจารณาเพื่อให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญจนสามารถนามาสร้างเป็น ตารางการจาแนกกลุ่มตัวอย่างใน
การวิจัยดังกล่าวข้างต้น โดยผู้วิจั ยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากตัวแทนผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องใน
หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานภาคเอกชน ตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่
ท่ อ งเที่ ย ว และตั ว แทนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ช าวไทยที่ ส นใจท่ อ งเที่ ย วในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง รวมทั้งหมด 18 คน ซึ่งมีจานวนสอดคล้องกับแนวคิดของ Lincoln and Guba
(1985) และ Boeije (2009) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ นอกจากนี้การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย
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เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ า นการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตลอดจนศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้งในมุม มองที่ แตกต่างหลากหลาย ซึ่งเป็น ส่ ว นส าคั ญ ที่ช่ วยในการตรวจสอบข้อ มูล แบบสามเส้ า
(Triangulation) และนามาสู่การได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ครอบคลุม และตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ วิจัย ใช้ เครื่องมือ สองประเภท คือ 1) เครื่องมือส าหรับการลงส ารวจ
ภาคสนาม ได้แก่ สมุดจดบั น ทึก เครื่องเขียน กล้ องถ่ายภาพ ตลอดจนเครื่องบันทึกเสี ยง และ 2)
เครื่องมือสาคัญในการสัมภาษณ์ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยเลือกใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) ซึ่งการสัมภาษณ์เป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากันระหว่างผู้สัมภาษณ์
และผู้ให้ข้อมูล โดยปกติมักดาเนินการพร้อมกับการสังเกตเพื่อช่วยให้ผู้วิจัยมีความเข้าใจในข้อมูลมาก
ขึ้น (วรรณดี สุ ทธินรากร, 2556) สาหรับขั้นตอนการใช้เครื่องมือในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ศึกษา
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการสร้างแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) โดยมีลักษณะคือ นักวิจัยจะมีแนวคาถามกาหนด
ประเด็นที่ศึกษาอย่างหลวมๆ จากกรอบแนวคิดในการวิจัยที่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง (วรรณดี สุทธินรากร, 2556) ซึ่งเตรียมไว้ก่อนการสัมภาษณ์เพื่อครอบคลุมแก่นของเรื่องที่
ต้องการสั ม ภาษณ์ พร้อมทั้ งมีคาถามเพิ่ มเติมซึ่งจะเป็น คาถามที่ไม่มีโครงสร้างในลั กษณะคาถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อให้ผู้ตอบรู้สึกผ่อนคลาย (Sarm, 2013) และเป็นการสร้าง
มาตรฐานเดียวกันกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่านอื่น นอกจากนี้ยังช่วยลดอคติที่อาจเกิดขึ้นในการ
สัมภาษณ์แต่ละบุคคล (สรชัย พิศาลบุตร, 2556) โดยสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย
ที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในประเด็นสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตลอดจนศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เพื่อนาผลการศึกษาเหล่านั้นมาออกแบบเป็นแบบสอบถามสาหรับถาม
นักท่องเที่ยว จึงจาเป็นต้องได้ข้อมูลจากผู้ที่รู้ข้อมูลจริง และได้ข้อมูลจากกลุ่มข้อมูลที่หลากหลายใน
รายละเอียดที่สาคัญอื่นๆ นอกเหนือจากข้อมูลที่กาหนดว่าต้องการเท่านั้น (สุวิมล ติรกานันท์, 2557)
ทาให้มีข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่การดาเนินงานขั้นต่อไป ขณะที่ผู้วิจัยจะมีโอกาสในการขยาย
ความ และอธิบายให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่แท้จริง และมีความแม่นยามากยิ่งขึ้น
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ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างจะใช้คาถามแบบปลายเปิด (Open-ended
Question) เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยสาหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยที่สนใจ
ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาข้อคาถามจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ย วข้องกับ งานวิจั ย โดยแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 5 ส่ว น ซึ่งแบบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้ มีส่ว น
เกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง มีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย ชื่อ -นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
ตาแหน่งที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่สังกัด และระยะเวลาของประสบการณ์ในการทางานด้านการสื่อ
ความหมาย
ส่ ว นที่ 2 ข้ อ ค าถามเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ก ารจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วย สถานการณ์การท่องเที่ยว
ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สถานการณ์ ก ารสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้าน
การสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
ประกอบด้วยรูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อเนื้อหาที่ใช้ใน
การสื่ อความหมาย รู ป แบบการสื่ อความหมาย บริเวณการจัดแสดง และความต้ อ งการเกี่ ยวกั บ
เครื่องมือสื่อความหมายและการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนที่ 4 ข้อคาถามเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ประกอบด้ ว ย จุ ด เด่ น ของการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ข้อจากัดของการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และ
แผนการในอนาคตอันใกล้เกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ส่ ว นที่ 5 ความคิ ดเห็ น และข้อ เสนอแนะอื่น ๆ ต่อ การจัด การการสื่ อ ความหมายเพื่ อเป็ น
แนวทางในการพัฒ นาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ส าหรั บ แบบสั ม ภาษณ์ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ งประวั ติ ศ าสตร์ช าวไทยที่ ส นใจท่ อ งเที่ ย วอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้าง ใช้คาถามแบบปลายเปิด (Openended Question) เพื่อให้ได้คาตอบตามวัตถุประสงค์ โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ซึ่งมีข้อ
แตกต่างในส่ ว นที่ 1 คือ ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ อั น ประกอบไปด้ ว ย ชื่ อ -นามสกุ ล เบอร์
โทรศัพท์ อีเมล อาชีพ จานวนครั้งที่เคยท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และระยะเวลาเฉลี่ย
ทีใ่ ช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และส่วนที่ 2 ที่มีข้อคาถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อแหล่ง
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ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ขณะที่ส่วนที่ 2-5 ที่เหลือจะใช้ข้อคาถามเช่นเดียวกับแบบสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
3.3.4 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
ในการศึกษาครั้ งนี้ มีขั้น ตอนในการทดสอบคุณ ภาพของแบบสั มภาษณ์ โดยเริ่มจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงาน
วิจั ย ที่ เกี่ ย วข้ อง เอกสารเผยแพร่ ของหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การส่ งเสริม การท่ อ งเที่ ยว จุ ล สาร
วารสารต่างๆ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เมื่อศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเหล่านี้แล้ว จึง
สร้างแบบสัมภาษณ์ที่จะนาไปสู่คาตอบที่สามารถตอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขั้นต่อมาผู้วิจัยได้นาเสนอ
แบบสัมภาษณ์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์งานวิจัย การใช้ภาษา ตลอดจนความถูกต้อง และข้อบกพร่องเกี่ยวกับข้อคาถามในแบบ
สัมภาษณ์ จากนั้นได้นามาแก้ไขปรับปรุงตามคาแนะนาเพื่อให้ได้แนวคาถามที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และสมบูรณ์ สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลได้
3.3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล และเก็บข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยต้องหาข้อมูลติดต่อของผู้ให้ข้อมูล จากนั้นทาการติดต่อทางโทรศัพท์
สื่อสังคมออนไลน์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) เพื่อติดต่อขอนัดวันเข้าสัมภาษณ์ เมื่อถึงวันเข้า
สัมภาษณ์จะนาเอกสารการขอเข้าสัมภาษณ์จากทางมหาวิทยาลัยให้กับผู้ให้ข้อมูล และดาเนินการ
สัมภาษณ์โดยขออนุญาตบันทึกเสียงเพื่อใช้ในขั้นตอนการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ซึ่งการ
สัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการที่สาคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพทางด้านสังคมศาสตร์ โดยวรรณดี
สุทธินรากร (2556) ได้อธิบายถึงการสัมภาษณ์ว่า ผู้วิจัย จาเป็นต้องทาความคุ้นเคยกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ก่อนการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ต้องผ่านระยะการสร้างความสัมพันธ์ (Rapport) จะเร็วหรือช้า
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ช่วงเวลาในการเข้าไปติดต่อ ความสามารถของผู้วิจัยที่จะเข้าถึงกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูล
และบริบทนั้น ๆ ผ่านความสามารถทางภาษา การใช้ท่าทางที่อ่อนโยน สุภาพ พร้อมต่อการรับฟัง
ความคิดเห็น ตลอดจนความตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อของผู้วิจัยที่จะเข้าไปหากลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพื่อได้ทาความ
รู้จัก วนเวียนสร้างความสัมพันธ์จนกว่าจะได้รับความเชื่อใจจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้น (นิศา ชูโต,
2548) เป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมที่สาคัญที่ทาให้ผู้วิจัยกับกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลสามารถใกล้ชิดกันได้เร็วขึ้น
และต้องมีการวางแผนในการเก็บข้อมูลล่วงหน้า โดยการวางแผนที่ดีควรยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์
จริงในขอบเขตที่แน่ชัดจะช่วยให้การเก็บข้อมูลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ตั้งไว้
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การสั มภาษณ์ ในการวิจั ยครั้งนี้ เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมู ล
เกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ตลอดจนศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้สัมผัส โดยบุคคลที่เป็นผู้ให้ข้อมูลจะพูดหรือ
บอกเล่าเรื่องราวของตนเองตามการรับรู้ ความรู้สึก หรือความเข้าใจ เมื่อมีการเก็บข้อมูลได้มากขึ้น
ผู้วิจัยจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเป็นระยะการย่อยข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลอยู่ในระดับอิ่มตัวจึงถือเป็น
จุดสิ้นสุดของการทางาน (วรรณดี สุทธินรากร, 2556) ขณะที่การรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่แตกต่าง
กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกันเป็นหนึ่งในการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation)
ของ Denzin (1970) ซึ่งกล่าวว่า การใช้เทคนิคสามเส้าเป็นการเสริมความเที่ยงตรงของงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ลดอคติหรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากข้อมูลแหล่งเดียวหรือแง่มุมเดียวจากทั้งหมด
3.3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด โดยการเก็บข้อมูลและ
การวิเคราะห์ตีความข้อมูลจะดาเนินไปพร้อมกันกับเป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การเข้าใจ
สถานการณ์และเรื่องราวของผู้คนในบริบทนั้นๆ ค้นหาความหมายจากคาพูด ภาษา วิวาทะ และการ
กระท าผ่ า นการตี ค วามของผู้ วิ จั ย ซึ่ งผู้ วิ จั ย เปรี ย บเสมื อ นเครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการวิ จั ย จึ ง ต้ อ งมี
จรรยาบรรณอย่ างเข้มข้น เนื่ อ งจากการตีความเสี่ ยงต่อการให้ ความหมายที่อาจบิด เบือนไปตาม
ทัศนคติ โลกทัศน์ หรือค่านิยมของผู้วิจัย การปฏิบัติงานของผู้วิจัยจึงต้องเคร่งครัดในหลักของเหตุผล
ยึดหลักการและมีจุดยืนบนพื้นฐานของความถูกต้อง ทั้งนี้ กลุ่ มผู้ให้ข้อมูลสามารถมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์ได้ สอดคล้องกับแนวคิดของกัญญา วัฒนกุล (2561) ที่ให้ทัศนะว่า ผู้วิจัยไม่ควรคิดว่าตนเอง
เป็นผู้สร้างความรู้ แล้วประเมินค่าคนในชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลเป็นเพียงแค่ผู้ให้ความรู้ แต่ต้องตระหนัก
ว่าคนในชุมชนหรือผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้นเปรียบเสมือนครู การสัมภาษณ์และดาเนินการวิจัยเป็นการ
ทางานร่วมกัน ผลิตสร้างงานร่วมกัน จึงมีสิทธิ์เป็นเจ้าของผลงานเท่ากัน ดังนั้นเมื่อมีการวิเคราะห์
ตีความทาออกเป็นชิ้นงานมาแล้ว อาจให้ผู้ให้ข้อมูลอ่านอีกรอบหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและสร้างสมดุล
ของข้ อ มู ล เช่ น เดี ย วกั บ ผลงานของ Whyte (2012) ซึ่ ง ท าการซั ก ถามความคิ ด เห็ น และสั งเกต
พฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูล ก่อนจะนาไปเขียนรายงาน และให้ผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้นอ่านทบทวนว่ าข้อมูล
จากการตีความของเขาเที่ยงตรงหรือไม่ แล้วจึงแก้ไขเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ ขณะที่ วรรณดี สุทธิ
นรากร (2556) ได้ให้ข้อสนับสนุนเพิ่มเติมว่า กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยต้องพึงระวังไม่ให้
ตีความเอนอิงกับ วัฒ นธรรมของผู้วิจัย แต่ต้องอยู่บนวัฒ นธรรมของผู้ ให้ข้อมูล เป็นสาคัญ โดยต้อง
ระมัดระวัง และตรวจสอบเพื่อให้ทาหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของ
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บริบทวัฒนธรรมนั้นๆ และเนื่องจากงานวิจัยเชิงคุณภาพมีข้อโต้แย้งจานวนมากในเรื่องความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งใช้คาพูดของผู้ให้ข้อมูลเพื่อยืนยัน
ความจริง และความชัดเจนในทุกประเด็นของการวิเคราะห์และรายงานผล (เพ็ญศรี ฉิรินัง และคณะ,
2556) โดยอาศัยการตีความ และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎีที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย เน้นการหาความหมายและ
การตี ความข้อ มูล อย่ างลึ ก ซึ้ง พร้ อมกับ ท าความเข้ าใจข้ อมู ล เชิงปรากฏการณ์ วิท ยาที่ ได้ จากการ
สัมภาษณ์บนพื้นฐานความเชื่อว่าบุคคลมีความสาคัญต่อการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนมีความรู้สึกนึก
คิดต่อประสบการณ์ต่างๆ ในลักษณะประสบการณ์เฉพาะบุคคลด้วยตนเอง บุคคลมีความสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่ เป็นผู้ทรงคุณค่าในการเป็นผู้ให้ความหมายสิ่งต่างๆ และคุณลักษณะพื้นฐานของแต่
ละคนจะแสดงออกมาจากการรับรู้และประสบการณ์ (อัญญา ปลดเปลื้อง, 2556) ดังนั้นเมื่อได้ข้อมูล
มาจะเริ่มอ่าน และทาความเข้าใจข้อความหรือถ้อยคาต่างๆ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากนั้นเข้าสู่การ
จั ด กลุ่ ม ข้ อ มู ล และการลงรหั ส การขั ด เกลาข้ อ มู ล และการกลั่ น กรองหมวดหมู่ พร้ อ มทั้ งตี ค วาม
ตรวจสอบความหมายโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูล (วรรณดี สุทธินรากร, 2556) และสร้าง
ข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) ที่มีพื้นฐานจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (สุภางค์ จันทวานิช, 2553)
หลังจากวิเคราะห์ข้อมูล จะนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการสร้างแบบสอบถามในหัวข้อพฤติกรรม
การท่องเที่ย ว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อสอบถามนักท่องเที่ยวต่อไป พร้อมกับ
การนาไปวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณเพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป
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3.4 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
3.4.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 โดยพิจารณาจากสถิตินักท่องเที่ยว
ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 803,871 คน (ข้อมูลจากสถิติผู้
เข้ า ชมอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง ปี พ.ศ. 2560) แบ่ งเป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวต่ า งชาติ จ านวน
18,358 คน ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมด ได้ แก่ นักท่องเที่ยวทั่วไป นักเรียน/นักศึกษา ภิกษุ/
สามเณร และแขกของราชการ จานวน 785,513 คน ตามตารางที่ 3.2 สะท้อนให้เห็นว่า นักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีจานวนมากกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ผู้วิจัยจึงเลือกนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งหมดเป็น
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้
ตารางที่ 3.2 สถิติ ผู้ เข้าชมอุท ยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จั งหวัดบุ รีรัม ย์
ประจาปี พ.ศ. 2560
เดือน

ชาวไทย

ชาวต่างชาติ

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

86,878
31,752
37,976
79,222
34,054
20,361
34,158
24,675
23,020
46,849
23,807
53,200
495,952

3,082
1,775
1,417
1,450
847
702
1,579
1,431
808
1,208
2,138
1,921
18,358

แหล่งที่มา: กรมศิลปากร, 2561ก.

นักเรียน
นักศึกษา
39,270
37,738
47,100
20,450
6,923
5,855
11,289
16,701
16,007
14,983
19,680
30,267
266,263

ภิกษุ
สามเณร
1,245
1,091
1,388
2,841
1,108
1,248
562
582
384
1,350
1,377
1,763
14,939

แขกของ
ราชการ
356
333
242
319
728
1,268
1,536
1,078
1,614
31
307
547
8,359

รวม
นักท่องเที่ยว
130,831
72,689
88,123
104,282
43,660
29,434
49,124
44,467
41,833
64,421
47,309
87,698
803,871
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3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถทราบจานวนนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ที่แน่นอนได้
และไม่สามารถทราบได้ว่าจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมีการเข้ามาซ้าหรือไม่ จึงใช้วิธีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก (Convenience Sampling) จากกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 โดยต้องเป็นผู้เยี่ยมชมที่
ใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่สะดวกต่อการเก็บ
ข้อมูลของผู้วิจัย (วัลลภัช สุขสวัสดิ์, 2560) สาหรับการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกใช้การกาหนดตัวอย่างด้วย
สูตรของ Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และขนาดตัวอย่างตามความคลาดเคลื่อน
ได้ร้อยละ 5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
n

=

N
1 + N (e)2

เมื่อ

n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
แทน จ านวนประชากรนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2560 (กรมศิลปากร, 2561ก)
e
แทน ระดับความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม (ร้อยละ 5 หรือ 0.05)
จากสถิตินั กท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้ น
803,871 คน (ข้อมูลจากสถิติผู้เข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปี พ.ศ. 2560) ผู้วิจัยเลือกกลุ่ม
นักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 785,513 คน เป็นฐานในการคานวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2561 ดังนี้
n
n

=

785,513
1+ 785,513 (0.05)2
=
399.79

ดังนั้น ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงต้องเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.
2561 และเยี่ยมชมโดยใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป เป็นจานวนทั้งหมด
400 ตัวอย่าง
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3.4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ใช้เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ อีกทั้งศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ตารา
และแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเอกสารของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หนังสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูล
ทางอิน เทอร์ เน็ ต เกี่ ย วกั บ ข้อ มู ล ของอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง จากนั้ น น าข้ อมู ล ที่ ได้จ ากการ
ทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคลกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย
ที่ ส นใจท่ อ งเที่ ย วในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์พ นมรุ้ ง มาสร้า งเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ คื อ
แบบสอบถาม (Questionaire) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 โดยแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
ส่ ว นที่ 1 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว และความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยแบบสอบถามเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยว มีลักษณะข้อคาถามแบบปิด (Close-ended
Question) ใช้ลักษณะข้อคาถามแบบให้เลือกตอบคาตอบเดียวจากหลายคาตอบ (Multiple Choice
Question) และแบบให้เลือกตอบหลายคาตอบจากหลายคาตอบ (Multi-response Question) โดย
แบบสอบถามเรื่ อ งพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้
1) ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2) วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว
3) ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
4) ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว
5) บุคคลผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว
6) ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว
7) ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวก่อนเดินทาง
8) ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่จูงใจให้มาเที่ยว
9) พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว
10) ระยะเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว
11) กิจกรรมที่ทาในแหล่งท่องเที่ยว
12) การกลับมาเที่ยวซ้า
13) การบอกต่อกับผู้อื่น
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ขณะที่แบบสอบถามเรื่องความต้องการด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 มีรายละเอียดดังนี้
1) การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย
2) ส่วนจัดแสดงที่สนใจในแหล่งท่องเที่ยว
3) เครื่องมือสื่อความหมายทีใ่ ช้ในแหล่งท่องเที่ยว
4) รูปแบบเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทีช่ ื่นชอบและต้องการ
5) รูปแบบของสื่อที่ต้องการในแหล่งท่องเที่ยว
6) เนื้อหาในการสื่อความหมายของเรื่องที่สนใจในแหล่งท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้ทฤษฎีแบบจาลองการสื่อ
ความหมาย S-M-C-R ของเดวิด เบอร์โล (David K, Berlo) ซึ่งแบ่ งองค์ป ระกอบหลั กของการสื่ อ
ความหมายเป็น 4 องค์ประกอบ คือ แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อความหมาย และผู้รับ
สาร และใช้ตัวแปรย่อยในแต่ละองค์ประกอบที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมในการออกข้อคาถาม มี
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่ า (Rating Scale) และมีลักษณะข้อคาถามแบบ
ปิด (Close-ended Question) โดยมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีเกณฑ์ในการกาหนดค่า
น้าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของลีเคิร์ท (Likert Scale) (พัชนี เชยจรรยา, 2558)
ตามตารางที่ 3.3 ดังนี้
ตารางที่ 3.3 เกณฑก์ารให้คะแนนและการแปลความหมายตามวิธีของลีเคิร์ท (Likert Scale)
ระดับคะแนน
การแปลความหมาย
5
ระดับมากที่สุด/เห็นด้วยมากที่สุด/มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4
ระดับมาก/เห็นด้วยมาก/มีประสิทธิภาพมาก
3
ระดับปานกลาง/เห็นด้วยปานกลาง/มีประสิทธิภาพปานกลาง
2
ระดับน้อย/เห็นด้วยน้อย/มีประสิทธิภาพน้อย
1
ระดับน้อยที่สุด/เห็นด้วยน้อยที่สุด/มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก พัชนี เชยจรรยา, 2558.
ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามประเมิ น ความรู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบความรู้ (Test) เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว มีลักษณะข้อ
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คาถามแบบปิด (Close-ended Question) โดยใช้ข้อคาถามแบบให้เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งใน
สองคาตอบ (Yes-no Question) จากหัวข้อ 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ ศาสนาฮินดู ความเชื่อ ศิลปะขอม
ประติ ม านวิ ท ยา ประวั ติ ศ าสตร์ และการบู ร ณะปราสาทที่ เป็ น เนื้ อ หาหลั ก ของ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งการใช้แบบทดสอบเป็นการดึงเอาลักษณะการรับรู้
ในแง่มุมต่างๆ รวมทั้งวัดการรับรู้ ความรู้ และสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องราวที่ได้สื่อ
ความหมาย (เชิดชาติ หิรัญโร, 2546)
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดการการ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 โดยมีลักษณะข้อคาถามแบบปิด (Close-ended Question) ใช้ลักษณะข้อคาถาม
แบบให้ เลือกตอบคาตอบเดียวจากหลายคาตอบ (Multiple Choice Question) ครอบคลุมข้อมูล
สาคัญ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบัน
3.4.4 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือแบบสอบถาม โดยมีคุณสมบัติ ได้แก่ ความตรง (Validity)
คือ วัดได้ตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่ต้องการวัด และความเที่ยง (Reliability) คือ มีความเที่ยงสูง
มีความคงที่ และเชื่อถือได้ นอกจากนี้ต้องมีความยากง่ายพอเหมาะกับผู้ตอบแบบสอบถาม พร้อมทั้งมี
อานาจในการแบ่งแยกเป็นประเภทอย่างชัดเจน มีความถูกต้องทางวิชาการ มีภาษาที่สื่อความหมาย
ตรงชัดเจน พร้อมกับการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ใช้รวบรวมข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ และ
แปลผลได้ง่าย (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555; บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2554; พัชนี เชยจรรยา,
2558)
สาหรับการทาแบบสอบถามและการทดสอบเครื่องมือเริ่มจากการนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า และการสัมภาษณ์ในขั้นแรกมาร่างเป็นแบบสอบถาม จากนั้นนาร่างแบบสอบถามที่ได้ เสนอ
แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และความครอบคลุมของเนื้อหา พร้อม
กับแก้ไขปรับปรุงให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนการทดสอบเครื่องมือดังนี้
3.4.4.1 การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Validity)
1) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการปรับปรุงแก้ไขจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว เสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ
ของแบบสอบถามในด้านความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อวัดความสอดคล้องของข้อ
คาถามและวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ตลอดจนความชัดเจนและความเหมาะสมในการใช้ภาษาของ
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แบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence: IOC) ของ Rovinelli and Hambleton (1976) โดยน าแบบสอบถาม
พร้อมด้วยโครงร่างวิจัยฉบับย่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องระหว่างคาถามกับจุดมุ่งหมายที่
ต้องการวัดด้วยการกาหนดระดับ 3 ระดับ คือ +1, 0, -1 (พัชนี เชยจรรยา, 2558) ซึ่งแต่ละระดับมี
ความหมายดังนี้
+1 หมายถึง ข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคาถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
-1 หมายถึง ข้อคาถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย
แล้วนาผลคะแนนที่ได้มาคานวณหาค่า IOC ตามสูตรดังนี้

เมื่อ

IOC
∑R
N

แทน
แทน
แทน

IOC = ∑R
N
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญ

ซึ่งเกณฑ์ส าหรับการใช้ IOC ตามที่ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ (2543)
กล่าวไว้ว่า ค่าดัชนีคานวณได้ต้องมีค่ามากกว่า 0.50 (IOC > 0.50) จึงจะถือว่าข้อคาถามนั้นสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนั้นแบบสอบถามทุกข้อในการศึกษาครั้ งนี้ จึงมีการคัดเลือกข้อคาถาม
ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป เพื่อให้ข้อคาถามความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ขณะที่
ข้อคาถามที่มีค่าน้อยกว่า 0.50 (IOC < 0.50) อาจต้องมีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และชัดเจน
มากขึ้นเพื่อนาไปใช้จริง
3.4.4.2 การทดสอบความเที่ยงของเนื้อหา (Reliability)
1) นาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 ชุด เพื่อนามาวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่ อมั่ น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ สู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha)
ของครอนบาค Cronbach (1990) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
Alpha (α) = K
∑ Si2
1- 2
K–1
St
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เมื่อ

α
K
Si2
St2

คือ
คือ
คือ
คือ

สัมประสิทธิ์ความเที่ยง
จานวนข้อคาถามในแบบสอบถาม
ความแปรปรวนรายข้อ
ความแปรปรวนของเครื่องมือทั้งชุด

สาหรับเกณฑ์การยอมรับค่าความเชื่อมั่นนั้น ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
อยู่ ใ นระดั บ มากกว่ า หรื อ เท่ า กั บ 0.75 ขึ้ น ไป จึ ง จะเป็ น เกณฑ์ ที่ มี ค วามเหมาะสมในการน า
แบบสอบถามไปใช้ (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2556)
2) จั ด ท าแบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์ และน าไปใช้ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล กั บ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
3.4.4.3 การทดสอบค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (P)
การทดสอบค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (P) เป็นการตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อสอบแต่ละข้อในแบบทดสอบ โดยนาแบบทดสอบที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3
ท่าน ไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีความคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน
30 ชุด แล้วนามาทดสอบค่าความยากง่าย (P) ด้วยการใช้สูตรคานวณซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ปราณี
หลาเบ็ญสะ, 2559)

เมื่อ

P
RH
RL
NH
NL

P

=

RH + RL
NH + NL

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าความยากง่าย
จานวนคนตอบข้อสอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง
จานวนคนตอบข้อสอบถูกในกลุ่มคะแนนต่า
จานวนคนตอบข้อสอบทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง
จานวนคนตอบข้อสอบทั้งหมดในกลุ่มคะแนนต่า

ทั้งนี้ ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (P) จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1.00 หากค่า
ความยากง่าย (P) มีค่าน้อยหรือเข้าใกล้ศูนย์ ข้อสอบจะมีลักษณะยาก ส่วนความยากง่าย (P) ที่มีค่า
มากหรือเข้าใกล้หนึ่ง ข้อสอบนั้นจะมีลักษณะง่าย ซึ่งข้อสอบที่ดีควรมีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง
0.20 – 0.80 โดยในข้อสอบประเภทถูก – ผิด ควรมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.60 – 0.70 (ปราณี
หลาเบ็ญสะ, 2559)
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ขณะที่ในทางปฏิบัติ แบบทดสอบหนึ่งฉบับจะประกอบด้วยข้อสอบที่ง่ายจานวนหนึ่ง
ข้อสอบที่ยากจานวนหนึ่ ง และข้อสอบที่มีค่าความยากปานกลางเป็นส่วนใหญ่ อยู่ด้วยกัน สาหรับ
เกณฑ์การแปลความหมายค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (P) มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4 (ล้วน
สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553)
ตารางที่ 3.4 เกณฑ์การแปลความหมายค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (P)
ความยากง่ายของแบบทดสอบ (P)
0.81 – 1.00
0.60 – 0.80
0.40 – 0.59
0.20 – 0.39
0 – 0.19

ความหมาย
ง่ายมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง)
ค่อนข้างง่าย (ดี)
ยากพอเหมาะ (ดีมาก)
ค่อนข้างยาก
ยากมาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง)

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553.
3.4.4.4 การทดสอบค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ (r)
การทดสอบค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ (r) เป็นการตรวจสอบความสามารถ
ของข้อสอบในการจาแนกหรือแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างผู้ตอบที่มีผลสัมฤทธิ์ต่างกัน เพื่อใช้
พยากรณ์หรือบ่งชี้ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดในด้านความสามารถ ดังนั้นเมื่อนาแบบทดสอบที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ จ านวน 3 ท่ าน และทดลองใช้ (Try out) กับ กลุ่ ม ตัว อย่างที่ มีค วาม
คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 ชุดแล้ว จะนาแบบทดสอบมาหาค่าอานาจจาแนก
ของแบบทดสอบ (r) โดยใช้สูตรซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ปราณี หลาเบ็ญสะ, 2559)

เมื่อ

r
RH
RL
NH
NL

r

=

RH - RL
NH - NL

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าอานาจจาแนก
จานวนคนตอบข้อสอบถูกในกลุ่มคะแนนสูง
จานวนคนตอบข้อสอบถูกในกลุ่มคะแนนต่า
จานวนคนตอบข้อสอบทั้งหมดในกลุ่มคะแนนสูง
จานวนคนตอบข้อสอบทั้งหมดในกลุ่มคะแนนต่า
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ทั้งนี้ ค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ (r) จะมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง +1 หากค่าอานาจ
จาแนก (r) เป็นบวก แสดงว่า คนตอบในกลุ่มคะแนนสูงตอบถูกมากกว่าคนตอบในกลุ่มคะแนนต่า
หากเข้าใกล้ศูนย์ แสดงว่า คนตอบในกลุ่มคะแนนสูงตอบถูกใกล้เคียงกับ คนตอบในกลุ่ม คะแนนต่า
และหากค่าเป็นลบ แสดงว่า คนตอบในกลุ่มคะแนนสูงตอบถูกน้อยกว่าคนตอบในกลุ่มคะแนนต่า ซึ่ง
ค่าอานาจจาแนกที่ดี ควรมีค่าตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป สาหรับเกณฑ์การแปลความหมายค่าอานาจจาแนก
ของแบบทดสอบ (r) มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.5 (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553)
ตารางที่ 3.5 เกณฑ์การแปลความหมายค่าอานาจจาแนกของแบบทดสอบ (r)
อานาจจาแนกของแบบทดสอบ (r)
0.60 – 1.00
0.40 – 0.59
0.20 – 0.39
0.10 – 0.19
-1.00 – 0.09

ความหมาย
อานาจจาแนกดีมาก
อานาจจาแนกดี
อานาจจาแนกพอใช้
อานาจจาแนกต่า (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง)
อานาจจาแนกต่ามาก (ควรปรับปรุงหรือตัดทิ้ง)

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2553.
3.4.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส าหรั บ การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้งนี้ ผู้ วิจั ยด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ น ามา
วิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดย
มีรายละเอียดดังนี้
3.4.5.1 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า
โดยแหล่งข้อมูล (Source of Data) ของการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ การเก็บข้อมูลเอกสารจากการทบทวน
วรรณกรรม (Literature Review) จากหนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และ
รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารเผยแพร่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว จุลสาร
วารสารต่างๆ และข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3.4.5.2 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลจากการลงภาคสนาม (Survey
And Field Study) ผู้ วิ จั ย ได้ ล งพื้ น ที่ เก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนามด้ ว ยกระบวนการส ารวจเพื่ อ เข้ า ถึ ง
แหล่งข้อมูลของจริงอย่างใกล้ชิด และได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง โดยกระบวนการสารวจถือเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
กายภาพของสถานที่ ทั้งสภาพพื้นที่ การเข้าถึงพื้นที่ ลักษณะและสภาพของแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกับ
การสัมภาษณ์ และใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาเพื่อสร้างแบบสอบถาม โดยข้อมูลแบบสอบถามได้
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 ตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 และเยี่ยมชม
โดยใช้เวลาในแหล่ งท่อ งเที่ ย วเป็ น เวลาตั้งแต่ ห นึ่ งชั่ว โมงขึ้น ไป ดาเนิ นการเก็ บข้อมู ล ในช่ว งเดือ น
สิงหาคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 โดยผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งต้องมีการทา
หนังสือขอความอนุเคราะห์เพื่อขออนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าไปแจกแบบสอบถามแก่นักท่องเที่ยว และเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม นอกจากนี้ผู้วิจัยจะจัดทาเลขรหัสแบบสอบถามเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ
และติดตามด้วย
3.4.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อ มู ล ในการศึ ก ษาครั้งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ น าข้ อ มู ล จากแบบสอบถามที่ เก็ บ ข้ อมู ล
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี
พ.ศ. 2561 มาทาการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยใช้สถิติในการวิ เคราะห์
ข้อมูลเพื่อมาทาเป็นข้อสรุป ตามรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ เพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบัน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistic) หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ ความถี่ใน
การเดิน ทางท่องเที่ย วแหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการเดิน ทางท่องเที่ ยว
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยว
บุ คคลผู้ ร่ว มเดิน ทางท่องเที่ย ว ลั กษณะการเดิ นทางท่ องเที่ ยว ช่องทางการรับ ข้อมู ล ข่าวสารการ
ท่องเที่ยวก่อนเดินทาง ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่จูงใจให้ มาเที่ยว พาหนะที่ใช้
เดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมที่ทาในแหล่งท่องเที่ยว การกลับมาเที่ย ว
ซ้ า และการบอกต่ อ กั บ ผู้ อื่ น โดยใชสถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistic) หาค่ า ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย ส่วนจัดแสดงที่สนใจในแหล่ง
ท่องเที่ยว เครื่องมือสื่อความหมายที่ ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและต้องการ รูปแบบของสื่อที่ต้องการในแหล่งท่องเที่ยว และเนื้อหาในการสื่อ

219
ความหมายของเรื่องที่สนใจในแหล่งท่องเที่ยว โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หา
ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ องค์ประกอบการสื่อความหมายด้านแหล่งสาร
หรือผู้ส่งสาร ด้านสาร ด้านช่องทางการสื่อความหมาย และด้านผู้รับสาร โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ตาม
หลักการการแบ่งของอันตรภาคชั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 4 3 2 และ 1 แปลความหมาย
ตามคะแนนจากแบบสอบถาม โดยแบ่งช่วงคะแนนได้ดังต่อไปนี้ (จันทร์แรม เรือนแป้น, 2561)
ช่วงคะแนน

=
=

ดังนั้นช่วงคะแนน

=

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด
จานวนระดับ
5-1
5
0.80

จากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถแปลความหมายของระดับความคิดเห็นได้ดังนี้
ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าคะแนนเฉลี่ย
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นมาก
ค่าคะแนนเฉลี่ย
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นปานกลาง
ค่าคะแนนเฉลี่ย
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อย
ค่าคะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นน้อยที่สุด
ส่ ว นที่ 5 การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความรู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านหัวข้อ
สาคัญ 6 หัวข้อ ได้แก่ ศาสนาฮินดู ความเชื่อ ศิลปะขอม ประติมานวิทยา ประวัติศาสตร์ และการ
บูรณะปราสาท โดยมีข้อคาถามในแต่ละหัวข้ออย่างละ 3 ข้อ รวมเป็นข้อคาถามทั้งหมด 18 ข้อ ใช้
การประเมิ น โดยวิ เคราะห์ จ ากจ านวนข้ อ ที่ ต อบถู ก ด้ ว ยการใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistic) หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และใช้การวัดผลแบบอิงเกณฑ์
(Criterion Reference) จากคะแนนเต็มหรือจานวนข้อคาถามที่ใช้ถาม ซึ่งระดับความรู้ที่ประเมินแต่
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ละระดับต้องได้คะแนนเป็นร้อยละของคะแนนเต็ม (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551) เพื่อเป็นเกณฑ์
วัดระดับความรู้จากมากที่สุด-น้อยที่สุด ดังตารางที่ 3.6
ตารางที่ 3.6 เกณฑ์การประเมินความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง
ร้อยละของคะแนนเต็ม
95-100
85-94
75-84
65-74
น้อยกว่า 65

ระดับความรู้
ความรู้มากทีส่ ุด

แปลผล
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับมากที่สุด
ความรู้มาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับมาก
ความรู้ปานกลาง นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับปานกลาง
ความรู้น้อย
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับน้อย
ความรู้น้อยที่สดุ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับน้อยที่สุด

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551.
ส่วนที่ 6 การวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ส่วนที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์กับ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ สถิติ Chi-Square
ส่วนที่ 8 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 กับศักยภาพ
การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ได้แก่ สถิติ T-test และ สถิติ One-way ANOVA
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เมื่อได้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ในการวิเคราะห์ผลและอภิปรายผลการศึกษาจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) พร้อม
กับการใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้บทสรุปของการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ ตอบวัตถุประสงค์
ของการวิ จั ย สามารถน าเสนอแนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัม ย์ที่มี
ความเหมาะสมกั บ บริ บ ทพื้ น ที่ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว พร้ อ มกั บ สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
และสามารถนาข้อมูล ดังกล่าวไปต่อยอดการศึกษาเรื่องการสื่ อความหมายในแหล่ งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ได้ในอนาคต
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สรุประเบียบวิธีวิจัยของการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมาย
ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.7 ดังนี้

ระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพ

เชิงคุณภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ การ
จั ด การการสื่ อ ความห มายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง
อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด
บุรีรัมย์

2. เพื่ อ ศึ ก ษ าพ ฤ ติ ก ร รม ก า ร
ท่องเที่ยว และความต้องการของ
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ด้ า น ก า ร สื่ อ
ค ว า ม ห ม า ย ใ น อุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
ประวัติศาสตร์

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภาคเอกชน

นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
ประวัติศาสตร์
หน่วยงานภาครัฐ

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานภาคเอกชน

หน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 3.7 ตารางสรุประเบียบวิธีวิจัยตามวัตถุประสงค์
ขนาดของกลุ่ม
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่าง
8 คน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง
4 คน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง
2 คน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง
4 คน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง
8 คน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง
4 คน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง
2 คน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง
4 คน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง
แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง
แบบสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง

เครื่องมือ

Thematic Analysis

Thematic Analysis

Thematic Analysis

Thematic Analysis

Thematic Analysis

Thematic Analysis

Thematic Analysis

Thematic Analysis

การวิเคราะห์ข้อมูล
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3. เพื่ อป ระเมิ น ศั ก ยภ าพ การ
จั ด การการสื่ อ ความห มาย ใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง
อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด
บุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ

ระเบียบวิธีวิจัย

4 คน
2 คน
4 คน

หน่วยงานภาคเอกชน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
ประวัติศาสตร์

การวิเคราะห์ข้อมูล

แบบสัมภาษณ์แบบ Thematic Analysis
กึ่งโครงสร้าง

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส ถิ ติ เชิ งพ ร รณ น า
คาถามปลายปิด
ได้แก่ ค่าความถี่ และ
ค่ า ร้ อ ยละ และสถิ ติ
เชิ งอ นุ ม า น ได้ แ ก่
สถิติ Chi-Square

เครื่องมือ

การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ แบบสัมภาษณ์แบบ Thematic Analysis
เจาะจง
กึ่งโครงสร้าง

การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ แบบสัมภาษณ์แบบ Thematic Analysis
เจาะจง
กึ่งโครงสร้าง

การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ แบบสัมภาษณ์แบบ Thematic Analysis
เจาะจง
กึ่งโครงสร้าง

ขนาดของกลุ่ม
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย
400 คน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
ที่ ม าเที่ ย วยั งอุ ท ยาน
สะดวก
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อ า เภ อ เฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561
หน่วยงานภาครัฐ
8 คน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เจาะจง
กลุ่มตัวอย่าง
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4. เพื่ อ ป ร ะ เมิ น ค ว า ม รู้ ข อ ง
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ เรื่องราวทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ข อ งอุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เชิงปริมาณ

เชิงปริมาณ

ระเบียบวิธีวิจัย

นักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่ ม าเที่ ย วยั งอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อ า เภ อ เฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561
400 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ส ถิ ติ เชิ งพ ร รณ น า
ได้ แ ก่ ค่ า เฉลี่ ย และ
ส่ ว น เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน และสถิ ติ
เชิ งอ นุ ม า น ได้ แ ก่
ส ถิ ติ T-test แ ล ะ
One-way ANOVA
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ แ บ บ ส อ บ ถ า ม ส ถิ ติ เชิ งพ ร รณ น า
สะดวก
คาถามปลายปิด
ได้แก่ ค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ

ขนาดของกลุ่ม
วิธีการสุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือ
ตัวอย่าง
นักท่องเที่ยวชาวไทย
400 คน
การสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ แ บ บ ส อ บ ถ า ม
ที่ ม าเที่ ย วยั งอุ ท ยาน
สะดวก
คาถามปลายปิด
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อ า เภ อ เฉ ลิ ม พ ร ะ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561
กลุ่มตัวอย่าง
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3.5 ระยะเวลาในการทาวิจัย
ในการดาเนิ น การวิจั ยเรื่อง แนวทางการพั ฒ นาการสื่อความหมายในแหล่ งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ กรณี ศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โดย
มีรายละเอียดตามตารางที่ 3.8 ดังนี้
ตารางที่ 3.8 ระยะเวลาในการทาวิจัย
รายการ
เต รี ย ม เอ ก ส าร ท บ ท วน
วรรณกรรม และหาข้ อ มู ล
เพิ่มเติม
สารวจพื้นที่ที่ศึกษา
สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
วิ เ ค ราะห์ ข้ อ มู ล จากการ
สั ม ภ า ษ ณ์ แ ล้ ว จั ด ท า
แบบสอบถาม
ลงพื้ น ที่ แ จกแบบสอบถาม
นักท่องเที่ยว
วิเคราะห์แปลผลข้อมูล
เขี ย น ร า ย งา น วิ จั ย ฉ บั บ
สมบูรณ์

พ.ศ. 2561
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
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3.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทาวิจัย
การดาเนิ น การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒ นาการสื่ อความหมายในแหล่ งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ประกอบด้วยขั้นตอนในการทาวิจัย เริ่มจากการกาหนดขอบเขตของปัญหา การทบทวนวรรณกรรม
การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การลงพื้นที่เก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการสรุปผล ผู้วิจัยซึ่ง
เป็นผู้ดาเนินการวิจัยจึงจาเป็นต้องมีจริยธรรมการวิจัย อันเป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่ดีในการวิจัยที่
นั กวิจั ย ควรยึ ดถือปฏิ บั ติในฐานะผู้ มีคุณ ธรรม ยึดถื อคุณ ความดี และมีความถูกต้ องด้ว ยศีล ธรรม
(สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555) และต้องมีจรรยาบรรณของนักวิจัย อันเป็น หลักเกณฑ์
ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้การดาเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและ
หลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ ศรี
และเกียรติภูมิของนักวิจัย (สภาวิจัยแห่งชาติ , 2541) รวมทั้งเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการได้คาตอบที่ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย สะท้อนความเป็นจริงของแง่มุมใน
สังคมโดยไม่ขัดต่อศีลธรรม และบรรทัดฐานของสังคม
ขณะที่ ปั จจุ บั น วงการการวิจัยพบปัญ หาเกี่ยวกับการขาดจริยธรรมในการทาวิจัยโดยการ
คัดลอกข้อความ ผลงาน หรือความคิดเห็นของผู้อื่น การเขียนทบทวนวรรณกรรมโดยขาดการอ้างอิง
แหล่งที่มา การเปิดเผยหรือไม่เก็บข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ การขาดความรับผิดชอบต่อข้อมูล
การปฏิบัติต่อผู้ให้ข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรม การสร้างภัยคุกคามให้แก่ผู้ให้ข้อมูล การทาให้ผู้ให้ข้อมูล
ได้รับ อัน ตรายหรืออับ อายจากการวิจัย ตลอดจนการจ้างวานผู้อื่นทางานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ให้
บางส่ ว นหรื อ ทั้ ง หมด (อั ศ วิ น แสงพิ กุ ล , 2556) จากปั ญ หาดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท าให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2555) ได้กาหนดกรอบจรรยาวิชาชีพของนักวิจัยว่าด้วยนักวิจัยพึงมี
จริยธรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป พึงทาวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความเสียสละ ขยันและอดทน สอดคล้องกับ สภาวิจัยแห่งชาติ (2541) ที่ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติ
จรรยาบรรณนั กวิจัย ไว้ว่า นั กวิจัย ต้องซื่อสั ตย์และมีคุณ ธรรมในทางวิช าการและการจัดการ ต้อง
ตระหนักถึงพันธกรณีในการทางานวิจัยตามข้อตกลงที่ทาไว้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัย และต่อ
หน่วยงานที่ตนเองสังกัด ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทาวิจัย มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่
ศึกษาวิจั ย ไม่ ว่าจะเป็ น สิ่ งที่ มีชี วิต หรือไม่มี ชีวิต ไม่ ว่าจะเป็ น คน สั ต ว์ พื ช สั งคม ศิล ปวัฒ นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องเคารพศักดิ์และสิทธิของมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
ต้องมีอิสระทางความคิดโดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทาวิจัย พึงนาผลวิจัยไปใช้ในทางที่
ชอบ พึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่ น และพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ โดย
คานึงถึงขั้นตอนตั้งแต่ก่อนการวิจัย ระหว่างการวิจัย และหลังการวิจัยด้วย ซึ่งสิ่งสาคัญในการวิจัย เชิง
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สังคมศาสตร์ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิต ผู้คน และประเพณีวัฒนธรรม จึงสอดคล้องกับการลงพื้นที่เพื่อเข้า
สัมภาษณ์ของกัญญา วัฒนกุล (2561) ที่ให้ทัศนะและหลักการปฏิบัติตัวของนักวิจัยไว้ว่า การเปิดเผย
ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องราวของชุมชนเป็นสิ่งที่อ่อนไหว นักวิจัยต้องคานึงถึงผลประโยชน์
ของชุมชนเป็นหลัก หากข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน นามา
ซึ่งการท าลายและสู ญ เสี ย อั ต ลั ก ษณ์ ข องชุม ชน จึ งจาเป็ น ที่ นั ก วิจั ยต้ อ งพิ จ ารณาการใช้ ข้ อ มู ล ให้
รอบคอบ นอกจากนี้นักวิจัยห้ามล้าเส้น คือ ไม่เห็นแก่ข้อมูลจนละเลยจิตใจและความรู้สึกของผู้ให้
ข้อมูล ไม่คิดแทนหรือตัดสินว่าสิ่ งใดดีหรือไม่ดี และต้องตระหนักว่าเรื่องบางเรื่องเป็นสิ่งที่สังคมไม่
ยอมรับ ขณะที่ความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และมานุษยวิทยาอยู่บนความคิดความรู้ในกรอบ
ที่แต่ละคนพึงมี อคติจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก ดังนั้นนักวิจัยจึงจาเป็นจะต้องตีแผ่อัตวิสัยของตนเอง
หรือต้องหาวิธีการในการลดอคติดังกล่าว เพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนาไป
ต่อยอดการศึกษาเรื่องราวต่างๆ ได้ในอนาคต
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาหลักปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นมาใช้โดยการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่ งต่ างๆ ผู้ วิจั ย ต้ อ งใช้ ข้อ มู ล อย่า งระมั ด ระวั ง และอ้ างอิ งที่ ม าอย่ างครบถ้ ว น ขณะที่ ก าร
สัมภาษณ์ และแจกแบบสอบถาม ผู้ วิจัยต้องได้รับความยินยอมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขอเข้า
สัมภาษณ์ และแจกแบบสอบถามก่อน จึงจะดาเนินการขั้นตอนต่างๆ ต่อไปได้ โดยดูแลปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ เคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ไม่หลอกลวง บีบบังคับหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และ
รักษาความลับของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยอย่างเคร่งครัด
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3.7 สรุป…
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์ โดยบทที่ 3 ว่าด้วย
เรื่องระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม เพื่อป้องกันข้อจากัดที่แตกต่างกันของ
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เสริมความน่าเชื่อถือของการวิจัย พร้อม
ทั้งขยายขอบเขตการศึกษาเพื่อเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของการจั ดการการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว พร้อมกับการเข้าใจพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
สาหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ชุมชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง โดยก าหนดกลุ่ มตั วอย่ างอย่ างชัด เจนด้ว ยวิ ธีการสุ่ ม แบบเจาะจง ใช้การสั มภาษณ์ เชิงลึ กด้ ว ย
เครื่ องมื อในการศึ กษา คือ แบบสั มภาษณ์ กึ่งโครงสร้าง อี กทั้ งเครื่องมื อที่ เกี่ยวข้อ งในการส ารวจ
ภาคสนาม รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการวิจัย ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคสามเส้า พร้อมทั้ง
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระเพื่อให้ได้คาตอบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
แบบสอบถามในระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเป็นข้อมูลในการเขียนอภิปรายผลการศึกษา ขณะที่
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้กาหนดประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 และเป็น
ผู้เยี่ยมชมที่ใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเวลาตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงขึ้นไป โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างอย่าง
ชัด เจน จ านวน 400 ตั ว อย่ าง ด้ ว ยวิธี การสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบสะดวก ใช้เครื่อ งมื อ ในการศึ ก ษา คื อ
แบบสอบถาม โดยมีลักษณะข้อคาถามแบบปิด จานวน 5 ส่วนตามกรอบแนวคิดในการวิจัย รวมถึง
ชี้แจงขั้นตอนต่างๆ ในการดาเนินการวิจัย และการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ความตรงของ
เนื้อหา ความเที่ยงของเนื้อหา ความยากง่ายของแบบทดสอบ และอานาจจาแนกของแบบทดสอบ
พร้อมทั้งอธิบายการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน และการใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติ Chi-Square
สถิติ T-test และ สถิติ One-way ANOVA เพื่อตอบคาถามและวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่มุ่งเน้น แนว
ทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายที่ เหมาะสมในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวัติศ าสตร์ กรณี ศึ กษา:
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะดาเนินการศึกษาและ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ดัง
รายละเอียดในบทถัดไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ซึ่งผสมผสานรูปแบบการวิจัยระหว่างการวิจัยเชิง
คุ ณ ภ าพ (Qualitative Research) แ ล ะ ก าร วิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ (Quantitative Research) มี
วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 3) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง และ 4) เพื่ อ ประเมิ น ความรู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อันนาไปสู่แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ดังตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ
วัตถุประสงค์
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ข้อที่ 1
สถานการณ์ การจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ข้อที่ 2
พฤติก รรมการท่ องเที่ ยว และความต้อ งการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ า นการสื่ อ ความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ข้อที่ 3
ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ข้อที่ 4
-

ข้อมูลเชิงปริมาณ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของ
นักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ความรู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ยวเกี่ ย วกั บ เรื่อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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4.1 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
การศึกษาตามระเบี ยบวิธี วิจัยเชิงคุณ ภาพในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดการการ
สื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง โดยแบ่ งออกเป็น 3 กลุ่ ม ได้ แก่ ตัว แทนผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องในหน่วยงานภาคเอกชน และตัวแทนชุมชนที่
เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังได้สัมภาษณ์ นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทน
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จานวน 18
คน สาหรับเนื้อหาในการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 สถานการณ์การจัดการการ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และส่วนที่ 3 ศักยภาพการ
จั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ง โดยผลการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ผู้ วิจั ย ได้
รวบรวมข้อมูล การสัมภาษณ์ และนาเสนอผ่ านการบรรยายภาพรวม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
ตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1.1 สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
4.1.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
4.1.3 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ หลั งจากผู้ วิจั ย ได้น าเสนอการบรรยายข้อมูล จากการสั มภาษณ์ ในภาพรวมแล้ ว จะ
ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดกลุ่มข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) เพื่อเน้น
การหาความหมายและการตีความข้อมูลอย่างลึกซึ้ง พร้อมกับทาความเข้าใจข้อมูลเชิงปรากฏการณ์
วิทยาที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งจะมีขั้นตอนในการวิเคราะห์เริ่มจากการรวบรวมข้อมูลภาพรวมที่ได้
จากการถอดเทปสัมภาษณ์ การกาหนดรหัสอย่างเป็นระบบ การรวบรวมข้อมูลตามแก่นสาระอย่าง
เป็นระบบ การทบทวนชุดข้อมูลที่ได้จากการกาหนดแก่นสาระ การกาหนดใจความสาคัญ และการ
เรียบเรียงเขียนวิเคราะห์รายงานการวิจัย (สุรพร มุลกุณี, 2560) ดังนั้นผู้วิจัยจึงกาหนดรหัสของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลักดังตารางที่ 4.2 และวิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์แก่นสาระเป็นลาดับต่อไป

231
ตารางที่ 4.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
1. ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ
( จานวน 8 คน )

2. ตัวแทนหน่วยงานภาคเอกชน
( จานวน 4 คน )

3. ตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่
ท่องเที่ยว ( จานวน 2 คน )

รหัส
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
P1
P2
P3
P4
C1
C2

4. ตั ว แ ท น นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
ป ระวั ติ ศ าส ต ร์ ช าวไท ย ที่ ส น ใจ
ท่ อ งเที่ ย วในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พนมรุ้ง ( จานวน 4 คน )

T1
T2
T3
T4

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักโบราณคดีประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
มัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ปลัดอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
กานันตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
คุณครูประจาชมรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนพนมรุ้ง (1)
คุณครูประจาชมรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนพนมรุ้ง (2)
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์
มัคคุเทศก์สื่อความหมายจังหวัดบุรีรัมย์
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
เลขานุการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
คนในชุมชนบ้านดอนขวาง หมู่ 8 ตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
คนในชุมชนบ้านบัวตะเคียน หมู่ 10 ตาบลตาเป๊ก อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย (1)
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย (2)
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย (3)
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย (4)

4.1.1 สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญของ
ประเทศไทย ดาเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร และมีการถือ กฎระเบียบแบบแผนของ
กรมศิลปากร คือ ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 พร้อมกับระเบียบ
ตามพระราชบั ญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) โดยนักวิชาการวัฒนธรรม และนักโบราณคดีประจาอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง (สัมภาษณ์) ได้กล่าวถึงภาพรวมว่า การดาเนินงานของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งขึ้นกับ
สานักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมาภายใต้สังกัดกรมศิลปากร โดยทางอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็น
ส่วนงานย่อยในความควบคุมของสานักศิลปากรที่ 10 แต่มีหน้าที่ดาเนินงานทั้งหมดภายในพื้นที่ของ
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อุทยานฯ เอง ขณะที่กรมศิลปากรดูแลเรื่องนโยบาย และงบประมาณ สาหรับเจ้าหน้าที่ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งรวมกับเจ้าหน้าที่ในปราสาทเมืองต่ามีทั้งหมด 107 คน แบ่งเป็นหัวหน้าอุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง นั ก โบราณคดี นั ก วิ ช าการวั ฒ นธรรม นายช่ า งศิ ล ปกรรม นายช่ างโยธา
มัคคุเทศก์สื่อความหมาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด เป็นต้น โดย
มีทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ส่วนการจัดการการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ ง เริ่มจากเรื่องการทาป้ายสื่ อความหมาย หรือป้ายคาบรรยายต่างๆ ภายใน
อุทยานฯ สามารถให้นักโบราณคดีประจาอุทยานฯ ดูรายละเอียด จัดพิมพ์ แล้วนาไปวางตามตาแหน่ง
ที่เหมาะสมได้เลย ในส่วนของวีดิทัศน์จะต้องทาเรื่องเสนอผ่านสานักศิลปากรที่ 10 เพื่อส่งต่อไปยัง
กรมศิลปากรให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและอนุมัติก่อน จึงจะสามารถจัดทาหรือดาเนินการต่อได้ ขณะที่
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงศูนย์บริการข้อมูล หรือการปรับปรุงอาคารต่างๆ จะต้องดาเนินการโดยขอ
อนุญาตผ่านกรมศิลปากร เนื่องจากอาคารต่างๆ ที่อยู่ในอุทยานฯ จะมีสถาปนิกของกรมศิลปากรเป็น
คนดูแล สาหรับเรื่องงบประมาณในการจัดการการสื่อความหมายของอุทยานฯ จะมีสานักศิลปากรที่
10 และกรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล โดยต้องรอการอนุมัติงบประมาณผ่านขั้นตอนของระบบราชการก่อน
จึ งจะได้ รั บ การจั ดสรรงบประมาณลงสู่ พื้ น ที่ ต่ อไป ขณะที่ มี ข้อจ ากั ดส าคั ญ ต่อ การจัดการการสื่ อ
ความหมายคือ สภาพอากาศในฤดูฝนที่อาจมีผลต่อการใช้เครื่องมือสื่อความหมายบางประเภท และ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเสาสัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตซึ่งจาเป็นต่อการใช้งานเครื่องมือสื่อ
ความหมายบางประเภทเช่นกัน
ส าหรับ สื่ อบุ คคลและเครื่ องมือ สื่ อความหมายที่ มีในอุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ได้แ ก่
ศูนย์บริการข้อมูล แผ่นพับ มัคคุเทศก์สื่อความหมาย ป้ายสื่อความหมาย สื่อ QR Code แอปพลิเคชัน
Buriram Magic งานประเพณี ขึ้น เขาพนมรุ้ง ปรากฏการณ์ ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก ตรง 15 ช่องประตู
นอกจากนี้ ยั งมี ห นั งสื อ ของอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง และซี ดี จ าหน่ ายแก่ ผู้ ที่ ส นใจด้ ว ย โดย
ศูนย์บริการข้อมูลอยู่บริเวณประตูทางเข้าอุทยานฯ ประตูที่ 1 ภายในมีการจัดแสดงโบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุพร้อมคาบรรยายประกอบความรู้ แบ่งเป็น 2 อาคาร ได้แก่ อาคารด้านบนที่แสดงข้อมูล
โดยทั่ ว ไปของจั งหวั ด บุ รี รั ม ย์ อารยธรรมขอม การตั้ งถิ่น ฐานโดยทั่ ว ไป และอาคารด้ านล่ างเป็ น
เรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ทั้งเรื่องประวัติความเป็นมา ศาสนาฮินดู ประติมานวิทยา
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ภาพแกะสลัก การบูรณะปราสาท และการขุดค้นศิลาจารึก เป็นต้น มีคา
บรรยายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งหมดของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ส่วน
แผ่ นพั บ จะเป็ น กระดาษมัน ขนาด A4 พับเป็น 3 ส่ วน พิมพ์สีทั้งแผ่น มีแผ่ นพับถึง 4 ภาษา ได้แก่
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น บอกเล่าเรื่องราวของจุดสาคัญต่า งๆ อย่าง
กระชับ ซึ่งจะมีแจกบริเวณศูนย์ บ ริการข้อมูลที่เดียวเท่านั้น ส าหรับมัคคุเทศก์สื่อความหมาย ทาง
อุทยานฯ ได้จัดเตรียมมัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาแหล่ง โดยมีจานวน 4 คน เป็นมัคคุเทศก์สื่อ
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ความหมายที่มีบัตรมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกเพื่อมาช่วยนาชม ในกรณีเป็นกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือกลุ่มหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สามารถติดต่อกับ
สานั กงานของอุทยานฯ และทาหนังสื อแสดงความประสงค์เข้ามาได้ หรือกรณี นักท่องเที่ ยวกลุ่ ม
ครอบครัวก็สามารถเข้ามาติดต่อที่สานักงานของอุทยานฯ ได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีมัคคุเทศก์สื่ อ
ความหมายจากบริษัทภายนอกที่สามารถติดต่อก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว ขณะที่ทางอุทยานฯ จะมี
การจั ด โครงการอบรมยุ ว มั ค คุ เทศก์ เป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยขอนั ก เรีย นจากโรงเรี ย นด้ านล่ าง เช่ น
โรงเรียนพนมรุ้ง เป็นต้น เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สาหรับป้ายสื่อความหมายจะแบ่งเป็นป้ายสื่อ
ความหมายโดยทั่วไป ได้แก่ ป้ายแจ้งรายละเอียด ป้ายห้าม ป้ายเตือน และป้ายแนะนา นอกจากนี้ยัง
มี ป้ ายสื่ อ ความหมายทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ บ รรยายข้ อ มู ล ต่ า งๆ เฉพาะส่ ว น ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ จ ะเน้ น
ประวัติศาสตร์ศิลป์ ส่วนสื่อ QR Code จะติดตั้งอยู่บริเวณประตูที่ 1 ก่อนถึงทางเดินขึ้นไปตัวปราสาท
พนมรุ้ง บริเวณป้อมจาหน่ายบัตรประตูที่ 1 และบริเวณประตูที่ 3 โดยนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต และสแกนโค้ดจากสื่อ QR Code ผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่ออ่านข้อมูลโดยภาพรวมของ
อุทยานฯ ได้ ส่วนแอปพลิเคชัน Buriram Magic นักท่องเที่ยวสามารถใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้งาน
ผ่ า นเทคโนโลยี Augmented Reality: AR โดยเปิ ด โหมด AR ดั ง กล่ า วแล้ ว จั บ ภาพไปที่ แ หล่ ง
ท่องเที่ยว แอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลของโบราณสถานหรือโบราณวัตถุที่สแกนผ่านโหมด AR ขณะที่
งานประเพณี ขึ้ น เขาพนมรุ้ ง จะมี ก ารสื่ อ ความหมายผ่ านสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ งานประเพณี ขึ้ น เขาพนมรุ้ ง
นิทรรศการเกี่ยวกับการดาเนินงานของกรมศิลปากรในการดูแลอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ขบวน
แห่เทพพาหนะทั้ง 10 ทิศ ขบวนเสด็จพระนางภูปตีนทรลักษมีเทวี และการแสดงประกอบแสงสีเสียง
ซึ่งเป็นงานประเพณีระดับจังหวัดของสานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดบุ รีรัมย์ และที่ว่าการอาเภอเฉลิ มพระเกียรติจัดขึ้น โดยจัดงานปีละ 1 ครั้งช่วงปลายเดือน
มีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนเท่านั้น ส่วนปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก ตรง 15 ช่องประตู สะท้อน
เรื่องการสร้างปราสาทหินในอดีต โดยช่วงเวลาเกิดปรากฏการณ์จะมีช่วงพระอาทิตย์ขึ้น 2 ครั้ง และ
ช่ ว งพระอาทิ ต ย์ ต กอี ก 2 ครั้ ง รวมเป็ น 4 ครั้ ง ต่ อ ปี เท่ า นั้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ห นั งสื อ ของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยมีคาบรรยาย 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และ
ภาษาญี่ปุ่น และซีดีที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เน้นการอธิบาย
ส่วนประกอบต่างๆ ของปราสาทและอุทยานฯ ซึ่งหนังสือและแผ่นซีดีดังกล่าว มีจาหน่ายที่ศูนย์บริการ
ข้อมูลให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้ซื้อไว้ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลการสัมภาษณ์ในภาพรวมในประเด็น สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ทาการ
วิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง ดัง
ตารางที่ 4.3 พร้อมทั้งแปลผลด้วยการบรรยายสรุปสาระสาคัญดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ผู้ดูแลเรื่องการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นผู้ดูแลเรื่อง G1, G2, G3, G4, G5, P1, P2, P3, P4
การจัดการการสื่อความหมายในแหล่งเป็นหลัก G6, G7, G8
ภายใต้กฎระเบียบของกรมศิลปากร
สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) มัคคุเทศก์สื่อความหมาย
G1, G2, G3, G4, G5, P1, P2, P3, P4
G6, G7, G8
2) งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
G1, G2, G3, G4, G5, P2, P3, P4
G8
3) แผ่นพับ
G1, G2, G3, G5, G8 P1, P2, P3, P4
4) ปรากฏการณ์ ด วงอาทิ ต ย์ ขึ้ น -ตก ตรง 15 G1, G2, G3, G4, G8 P1, P2, P3, P4
ช่องประตู
5) ป้ายสื่อความหมาย
G1, G2, G3, G4
P1, P2
6) ศูนย์บริการข้อมูล
G1, G2, G3
P1, P2
7) สื่อ QR Code
G1, G2, G3, G8
P1, P2
8) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
G2, G8
P1, P2, P3, P4
9) หนังสือของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
G2, G3
P1, P2
10) แ ผ่ น ซี ดี รวบ รวม ข้ อ มู ล ของอุ ท ย าน G2, G3
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ตารางที่ 4.3 สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

15
14
13
13
12
11
7
7
4
2

T1, T2, T4
T2, T3, T4
T1, T4
T2, T3, T4
T1, T2, T3, T4
T1, T2, T3, T4

C1, C2
C1, C2
C1, C2
C2
C1, C2
C1, C2
C2
C2

16

รวม
(n = 18)

T1, T4

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย

C1, C2

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
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สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บทบาทของเครื่องมือสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) แผ่นพับบอกเล่าเรื่องราวของจุดสาคัญต่างๆ G1, G2, G5, G8
โดยให้รายละเอียดที่ค่อนข้างกระชับ
2) งานประเพณี มี ก ารสื่ อความหมายผ่ านสื่ อ G2, G4, G5, G8
สิ่ ง พิ ม พ์ ง านประเพณี ขึ้ น เขาพนมรุ้ ง พิ ธี
บวงสรวง ขบวนแห่ เทพพาหนะทั้ ง 10 ทิ ศ
ขบวนเสด็จพระนางภูปตี นทรลักษมีเทวี และ
การแสดงประกอบแสงสีเสียง
3) ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เป็ น ที่ ร วบรวมข้ อ มู ล G1, G2, G8
เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งหมด
4) มั ค คุ เ ทศก์ สื่ อ ความหมายของอุ ท ยาน G1, G2, G4, G5
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีไว้บริการ หากมาเป็น
กลุ่ ม ของหน่ ว ยงานจะต้ อ งท าหนั งสื อ เพื่ อ ขอ
มัคคุเทศก์สื่อความหมายบรรยาย หรือหากเป็น
บุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปติ ดต่อที่ สานักงาน
อุทยานฯ ได้เช่นกัน
11

T1, T2, T3, T4
T1, T4

C1, C2
C1, C2

P1, P2
P1, P2

10

12

T2, T3, T4

C1, C2

P2, P3, P4

รวม
(n = 18)
12

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย
T1, T4

C1, C2

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

P1, P2, P3, P4

หน่วยงานภาคเอกชน
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สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
5) ป้ายสื่อความหมายเป็นไปตามรูปแบบของ
กรมศิลปากร แบ่งเป็นป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้าย
แนะนาการปฏิบัติตัว และป้ายสื่อความหมาย
ทางประวัติศาสตร์ มีเนื้ อหาอธิบ ายภาพสลั ก
และอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในอุทยาน
6) ปรากฏการณ์ ด วงอาทิ ต ย์ ขึ้ น -ตก ตรง 15
ช่ อ งประตู โ ดยเป็ น การสื่ อ ความหมายผ่ า น
ปรากฏการณ์
7) แ อ ป พ ลิ เค ชั น Buriram Magic มี AR
Guide ที่สามารถใช้อุปกรณ์มือถือส่องไปยังจุด
ที่ส นใจในแหล่งท่ องเที่ ย ว จะมี ป้ายชื่ อพร้อ ม
คาอธิบายปรากฏขึ้น
8) สื่ อ QR Code ส า ม า ร ถ ส แ ก น ผ่ า น
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ได้ โดยน าเสนอเนื้ อ หาโดย
ภาพรวมของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

P1, P2

P2, P3, P4

P1, P2, P3, P4

P1

G2, G8

G2, G8

G1, G2, G8

หน่วยงานภาคเอกชน

G1, G2, G8

หน่วยงานภาครัฐ

C2

C2

C1, C2

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

T2, T3, T4

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย
T4

5

7

8

รวม
(n = 18)
8
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สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
9) หนังสือของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง มี G2, G3
ค าบ รรย าย 4 ภ าษ า ได้ แ ก่ ภ าษ าไท ย
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ ปุ่ น
และซีดีที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ ของ
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง จ าหน่ า ยที่
ศูนย์บริการข้อมูล โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อ
ได้ตามความสนใจของนักท่องเที่ยว
การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ G2, G8
พนมรุ้งจะมี เรื่อ งของศาสนาฮิ น ดู เทพเจ้ าใน
ศาสนาฮิน ดู ประติ มานวิท ยา ประวัติศ าสตร์
โดยทั่วไป การก่อสร้าง รูปแบบสถาปัตยกรรม
และการบูรณะปราสาท เป็นต้น
2) อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีการจัดอบรม G2, G6, G7
ยุวมัคคุเทศก์เป็นประจาทุกปี โดยอาศัยความ
ร่วมมือกับโรงเรียน อย่างเช่น โรงเรียนพนมรุ้ง
เพื่ อ ให้ เ ด็ ก ได้ ม าฝึ ก น าชมสถานที่ ส าคั ญ ใน
ท้องถิ่นตัวเอง
P2

P1, P2, P3, P4

หน่วยงานภาคเอกชน

C1, C2

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

T1, T2, T3, T4

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย

4

12

รวม
(n = 18)
2
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สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
3) การปรับปรุงอาคาร เช่น ศูนย์บริการข้อมูล G1, G2
ทั้ ง หลั ง ต้ อ งผ่ า นกรมศิ ล ปากร เนื่ อ งจากมี
สถาปนิ ก ของกรมศิ ล ปากรก ากั บ ดู แ ลอยู่
ขณะที่การปรับปรุงเล็กน้อย หรือการทาป้าย
สื่ อ ความหมาย รวมถึ ง การท าสื่ อ ต่ า งๆ ทาง
อุทยานฯ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่สามารถทาเองได้
เลย
4) อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีโครงการใน G1, G2
การปรั บ ปรุ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เพื่ อ ดึ งดู ด ให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาข้อมูลมากขึ้น
5) สภาพอากาศในฤดูฝนเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาเสาสัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต
ซึ่งจาเป็นต่อการใช้งานเครื่องมือสื่อความหมาย
บางประเภทในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
หน่วยงานภาคเอกชน

C2

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย

1

2

รวม
(n = 18)
2
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จากตารางที่ 4.3 แสดงการวิเคราะห์ แก่นสาระในประเด็น สถานการณ์ การจัดการการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้จากการเก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การจัดการการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง โดยสามารถสรุปรายละเอียดดังนี้
4.1.1.1 การวิเคราะห์แก่นสาระประเด็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น ผู้ดูแลเรื่องการจัดการ
การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เหมือนกัน คือ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็น
ผู้ดูแลเรื่องการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งเป็นหลักภายใต้กฎระเบียบของกรมศิลปากร โดยมี
ตัวอย่างดังต่อไปนี้

“อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นเจ้าของสถานที่ แต่ทางานภายใต้สานักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา
และกรมศิลปากร” (G1)
“อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งก็จะดูแลเรื่องสื่อต่างๆ ของอุทยานฯ เอง แต่ว่าขึ้นกับสานักศิลปากรที่
10 นครราชสีมา ภายใต้กรมศิลปากร” (G2)
“การจัดการในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งขึ้นอยู่กับกรมศิลปากรด้วย” (P2)
“อุทยานฯ ก็ดูแลพื้นที่ของเขา” (C2)
“การจัดการจะแบ่งเป็นสานักศิลปากรกับอุทยานฯ อยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลป์ สานักฯ จะดูเรื่อง
โบราณคดีหลายที่ อุทยานฯ ดูแลพื้นที่ตัวเอง แต่ทางานร่วมกัน กรมศิลปากรใหญ่สุดดูนโยบายและ
งบประมาณ” (T1)

4.1.1.2 การวิเคราะห์แก่นสาระประเด็นสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีอยู่
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสื่อบุคคลและเครื่องมือ
สื่อความหมายที่มีอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยเรียงลาดับจากสิ่งที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด
คือ มัคคุเทศก์สื่อความหมาย งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง แผ่นพับ ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก
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ตรง 15 ช่องประตู ป้ ายสื่ อความหมาย ศูนย์บริการข้อมูล สื่ อ QR Code แอปพลิ เคชัน Buriram
Magic หนั งสือของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และซีดีรวบรวมข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

“อุทยานฯ จะมีศูนย์บริการข้อมูล ป้าย แผ่นพับ ไกด์ QR Code งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตกตรงประตู” (G1)
“ที่นี่มีศูนย์บริการข้อมูล ป้ายคาบรรยาย เอกสารแผ่นพับ 4 ภาษา มีสแกน QR Code ไกด์ของเรา
เอง จากข้างนอกก็มีบ้าง แอปพลิเคชัน Buriram Magic ของท่องเที่ยวและกีฬาทา ปรากฏการณ์พระ
อาทิตย์ขึ้นตกตรง 15 ช่องประตู งานประเพณีขึ้นเขา มีหนังสือซีดีขาย” (G2)
“การสื่อความหมายที่เห็นเลยก็มีป้ายให้ความรู้ ศูนย์ข้อมูล แผ่นพับ มัคคุเทศก์อย่างพี่ แล้วก็
มัคคุเทศก์ในอุทยานฯ แอปพลิเคชัน Buriram Magic หนังสือเกี่ยวกับพนมรุ้ง ปรากฏการณ์ดวง
อาทิตย์ผ่าน 15 ประตู QR Code” (P1)
“ที่นั่นมีมัคคุเทศก์ แผ่นพับ ศูนย์ข้อมูล ป้าย แล้วก็งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง” (C1)
“เครื่องมือสื่อความหมายในพนมรุ้งจะเป็นป้าย ก่อนขึ้นปราสาทจะมีศูนย์ข้อมูล มีแผ่นพับแจก ที่นั่นมี
มัคคุเทศก์” (T1)
“การสื่อความหมายก็จะเป็นป้าย ศูนย์บริการข้อมูล มัคคุเทศก์ งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งที่มากับ
ปรากฏการณ์พระอาทิตย์” (T2)

4.1.1.3 การวิเคราะห์ แก่น สาระประเด็น บทบาทของเครื่องมือสื่ อ ความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับประเด็นบทบาทของเครื่องมือ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยเรียงลาดับจากสิ่งที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด คือ
แผ่ นพั บ บอกเล่ าเรื่องราวของจุ ดส าคัญ ต่างๆ โดยให้ รายละเอียดที่ค่อนข้างกระชับ รองลงมา คือ
ประเด็นงานประเพณีมีการสื่อความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์งานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง พิธีบวงสรวง
ขบวนแห่เทพพาหนะทั้ง 10 ทิศ ขบวนเสด็จพระนางภูปตีนทรลักษมีเทวี และการแสดงประกอบแสงสี
เสียง ประเด็นศูนย์บริการข้อมูลเป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งหมด
ประเด็นมัคคุเทศก์สื่อความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ งมีไว้บริการ หากมาเป็นกลุ่มของ
หน่ ว ยงานจะต้ อ งท าหนั งสื อเพื่ อ ขอมั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายบรรยาย หรือหากเป็ น บุ ค คลทั่ ว ไป
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สามารถเข้าไปติดต่อที่สานักงานอุทยานฯ ได้เช่นกัน เป็นต้น ประเด็นป้ายสื่อความหมายเป็นไปตาม
รู ป แบบของกรมศิ ล ปากร แบ่ งเป็ น ป้ า ยห้ าม ป้ า ยเตื อ น ป้ า ยแนะน าการปฏิ บั ติ ตั ว และป้ ายสื่ อ
ความหมายทางประวัติศาสตร์ ประเด็นปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก ตรง 15 ช่องประตูโดยเป็น
การสื่อความหมายผ่านปรากฏการณ์ ประเด็นแอปพลิเคชัน Buriram Magic มี AR Guide ที่สามารถ
ใช้อุ ป กรณ์ มื อ ถื อส่ อ งไปยั งจุ ด ที่ ส นใจในแหล่ งท่ อ งเที่ ยว จะมี ป้ ายชื่ อ พร้ อมค าอธิบ ายปรากฏขึ้ น
ประเด็น สื่อ QR Code สามารถสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยนาเสนอเนื้อหาโดยภาพรวมของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และประเด็นหนังสือของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง มีคาบรรยาย 4
ภาษา ได้แ ก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ ปุ่ น และซีดี ที่ บ อกเล่ าเรื่อ งราว
ประวัติศ าสตร์ ของอุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง จาหน่ ายที่ ศูน ย์บ ริการข้อมู ล โดยนั กท่ อ งเที่ ย ว
สามารถซื้อได้ตามความสนใจของนักท่องเที่ยว โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

“ศูนย์บริการข้อมูลมีป้ายคาบรรยายต่างๆ ของพนมรุ้งโดยรวม มีเอกสารแผ่นพับ สแกน QR Code
อันนี้ต้องใช้โทรศัพท์มือถือสแกนเพื่ออธิบายแต่ละจุดสาคัญโดยรวม ข้างบนมีป้ายคาบรรยายตามจุด
มีป้ายเล็กๆ ห้ามนั่ง ห้ามปีน ป้ายความรู้ทางประวัติศาสตร์ มีไกด์ของอุทยานฯ มีไกด์จากข้างนอก
ด้วย และที่นี่มีหนังสือนาชมและซีดีจาหน่ายด้วย” (G2)
“ป้ายให้ความรู้มีบอกว่ารูปนี้คืออะไร ศูนย์ข้อมูลมีของที่อยู่ข้างในดีๆ ทั้งนั้น แล้วเขาทาแอปพลิเคชัน
Buriram Magic ที่มี AR Guide ในอากาศ กับ QR Code สแกนกับมือถือก็มีข้อมูลนิดหน่อย ส่วน
หนังสือเกี่ยวกับพนมรุ้งมีของกรมศิลป์” (P1)
“QR Code ใช้มือถือ ส่วน Buriram Magic ส่องดูข้อมูลก็ใช้ได้อยู่ มีป้ายสื่อความหมายตามจุด งาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นงานใหญ่มีจุดเด่นคือ การบวงสรวง ขบวนแห่เทพพาหนะ ขบวนของพระ
นางภูปตีนทรลักษมี การแสดงเสียงสีเสียงอลังการ” (C2)
“ก่อนขึ้นปราสาทจะมีศูนย์ข้อมูล มีข้อมูลอธิบายครบทุกเรื่องเลย มีแผ่นพับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปราสาทแจก ที่นี่มีมัคคุเทศก์ ถ้าจะใช้ก็ทาหนังสือไปแล้วอุทยานฯ จะจัดคนมาให้” (T1)

4.1.1.4 การวิเคราะห์แก่นสาระประเด็น การจัดการการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยแสดงความคิดเห็ น เกี่ยวกับประเด็น การจัดการการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยเรียงลาดับจากสิ่งที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด คือ เนื้อหา
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ส่วนใหญ่ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจะมีเรื่องของศาสนาฮินดู เทพเจ้าในศาสนาฮินดู ประติมาน
วิทยา ประวัติศาสตร์โดยทั่วไป การก่อสร้าง รูปแบบสถาปัตยกรรมและการบูรณะปราสาท เป็นต้น
รองลงมาคือ ประเด็น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์เป็นประจาทุกปี โดย
อาศัยความร่วมมือกับโรงเรียน อย่างเช่น โรงเรียนพนมรุ้ง เพื่อให้เด็กได้มาฝึกนาชมสถานที่สาคัญใน
ท้องถิ่น ตัวเอง ประเด็น การปรั บ ปรุงอาคาร เช่น ศูน ย์บริการข้อ มูล ทั้งหลั งต้องผ่ านกรมศิล ปากร
เนื่องจากมีสถาปนิกของกรมศิลปากรกากับดูแลอยู่ ขณะที่การปรับปรุงเล็กน้อย หรือการทาป้ายสื่อ
ความหมาย รวมถึงการทาสื่อต่างๆ อุท ยานฯ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ส ามารถทาเองได้เลย ประเด็น
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีโครงการในการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาศึกษาข้อมูลมากขึ้น และประเด็น สภาพอากาศในฤดูฝนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นาเสาสัญญาณ
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ ตซึ่งจาเป็ นต่อการใช้งานเครื่องมือสื่อความหมายบางประเภทในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

“ตอนนี้รอปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลอยู่ กาลังดาเนินการเพื่อขอปรับปรุง ถ้าทาใหม่ก็อาจจะมีอะไร
เปลี่ยนแปลง” (G1)
“กรณีปรับปรุงอาคารทั้งหลังต้องผ่านกรมฯ เพราะว่าอาคารทั้งหมดที่นี่จะมีสถาปนิกที่มาออกแบบ
เราต้องขออนุญาต ถ้าการปรับปรุงเล็กน้อย เคลื่อนย้ายสลับวาง อุทยานฯ ทาได้เอง กรณีวางป้ายคา
บรรยาย ทางนักโบราณคดีของอุทยานฯ จะเป็นคนดูรายละเอียดและจัดพิมพ์ พนมรุ้งดูแลเองถ้าเรื่อง
สื่อต่างๆ” (G2)
“แล้วเป็นประจาทุกปีของที่นี่จะมีการอบรมยุวมัคคุเทศก์ อบรมเด็กนักเรียนฝึกการนาชม โดย
เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ เป็นคนฝึก แต่ว่าขอเด็กนักเรียนจากด้านล่างมาฝึก” (G2)
“เนื้อหามีประวัติความเป็นมา การก่อสร้าง ลายสลักมีที่มาที่ไปอย่างไร สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
ที่มีศิลปะรวมกัน 4 สมัย” (P2)

4.1.2 พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ า นการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
4.1.2.1 พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั งอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานภาครัฐ โดยนักวิชาการวัฒ นธรรมประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
(สัมภาษณ์) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเพิ่มขึ้นทุกปี นักท่องเที่ยว
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บางส่วนเข้าศูนย์บริการข้อมูล ขณะที่บางส่วนไม่เข้า เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางท่านเข้าทางประตู 3 ที่
สามารถเดินถึงตัวปราสาทได้เลยโดยไม่ต้องเดินผ่านเสานางเรียงและบันไดทางขึ้น บางท่านไม่ได้เดิน
ครบหมดทั้งอุทยานฯ ส่วนนั กท่องเที่ยวที่มาทางประตู 1 ซึ่งต้องเดินผ่ านศูนย์บริการข้อมูลก็จะมี
บางส่วนเท่านั้นที่เดินเข้ามา ขณะที่นักโบราณคดีประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (สัมภาษณ์) ได้
เสริมว่า นักท่องเที่ยวไม่ได้เข้าศูนย์บริการข้อมูลเนื่องจากรูปแบบอาคารอยู่ต่าลงไป ทาให้คนที่เข้ามา
อาจจะเข้าแค่ส่วนแรกด้านบน ไม่ได้ลงไปส่วนที่สองซึ่งอยู่ต่าลงไป สาหรับนักท่องเที่ยวที่มาวันเสาร์ อาทิตย์จะมาเป็น ครอบครัว ส่วนวันจันทร์ -ศุกร์จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่มาทัศนศึกษา และ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่มาดูงาน มาสัมมนาแล้วแวะมา หรือมาท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ซึ่งมาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวเข้า
มาจานวนมาก ส่วนคนที่มีภูมิลาเนาอยู่ที่บุรีรัมย์จะมาช่วงเทศกาลโดยกลับมาเยี่ยมญาติ เยี่ยมพ่อแม่
จะแวะมาเที่ยวที่นี่ โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวปลายปี ช่วงต้นปีที่มีงานอรุณเบิกฟ้า ช่วงงานประเพณีขึ้น
เขาพนมรุ้ง และช่วงที่มีปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นตกตรง 15 ช่องประตูจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็น
จานวนมากเช่นกัน ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะเน้นการถ่ายรูป จะสนใจข้อมูลทางประวัติศาสตร์ค่อนข้าง
น้อย มีเพียงบางท่านที่สนใจถามเกี่ยวกับทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ หรือมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
บางท่านซึ่งเป็นส่วนน้อย ยอมเดินจากประตู 3 มาที่ประตู 1 เพื่อติดต่อขอมัคคุเทศก์สื่อความหมาย
และเดิ น ชมศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล แต่ ห ากเป็ น กลุ่ ม นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาโดยเฉพาะนั ก ศึ ก ษาจากคณะ
โบราณคดี และคณะการท่องเที่ยวจะติดต่อเพื่อขอมัคคุเทศก์สื่อความหมายจากอุทยานฯ ให้บรรยาย
ประวัติความเป็นมาเพื่อใช้ในการเรียนโดยเฉพาะเรื่องทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปรากฏการณ์ดวง
อาทิตย์ขึ้นตกตรง 15 ช่องประตู การก่อสร้าง การบูรณะ ประโยชน์ใช้สอย และลวดลายจาหลักต่างๆ
โดยถามอย่างเจาะลึ ก ขณะที่นั กท่องเที่ยวชาวไทยโดยทั่วไปจะสนใจรายละเอียดภาพรวมไม่เน้น
เจาะลึก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมีเวลาน้อย บางกลุ่มอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมง สาหรับความนิยมในการใช้
เครื่องมือสื่ อความหมายในอุทยานฯ จะเห็ นว่า นักท่องเที่ยวนิยมใช้แผ่นพับมากที่สุด เนื่องจากมี
รายละเอียดของแต่ละจุด ส่วนสื่อ QR Code และแอปพลิเคชัน Buriram Magic น่าจะเป็นเครื่องมือ
สื่อความหมายที่คนใช้น้อยที่ สุด ถึงแม้จะเป็นเทคโนโลยีแล้ว แต่คนไม่สนใจใช้อยู่ดี ยกเว้นคนที่สนใจ
จริงๆ ขณะที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มฝ่าฝืนข้อปฏิบัติ เช่น แต่งกายไม่สุภาพ และหยิบจับในบริเวณที่ห้าม
เป็นต้น ส่วนปลัดอาเภอเฉลิมพระเกียรติ (สัมภาษณ์) ให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวบางท่านที่ไม่ได้ อ่าน
ป้ ายสื่ อ ความหมาย หรื อไม่มี มัค คุเทศก์ สื่ อความหมายบรรยายก็เหมื อนไปแล้ วไม่ ได้ ความรู้อะไร
กลับมา ไม่ได้ซึมซับถึงความยิ่งใหญ่ของปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเองจะ
ไม่ มี มั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมาย ถ้ าเป็ น กรุ๊ป ทั ว ร์ ถึ ง จะมี ก ารจ้ า งมั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายหรื อ ขอ
มัคคุเทศก์สื่อความหมายของอุทยานฯ มาบรรยาย สาหรับกานันตาบลตาเป๊ก (สัมภาษณ์) กล่าวว่า
นักท่องเที่ยวบางท่านมาเพื่อถ่ายรูปเท่านั้น ไม่ได้ดูลวดลายว่าทาอย่างไร มีความสาคัญอย่างไร บาง
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ท่ า นคิ ด ว่ า มาดู หิ น ไม่ เห็ น มี ค วามส าคั ญ อะไร เช่ น เดี ย วกั บ ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬาจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์
(สัมภาษณ์) ที่ให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งส่วนใหญ่จะแวะมา
ถ่ายรูป และผ่านไป ไม่ได้เห็น ถึงความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว บางท่านไม่ได้ส นใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ ขณะที่มัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (สัมภาษณ์) ให้
ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยเข้ามายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นจานวนมากในช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดยาว ส่วนมากเป็นครอบครัว นักเรียนนักศึกษา และหน่วยงานต่างๆ
สาหรับหน่วยงานภาคเอกชน ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์)
ได้แสดงความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
นักเรียนนักศึกษาที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากมีงบประมาณในการทัศนศึกษา และการเดินทางมายัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ งเป็นเหมือนสถานที่หนึ่งที่ต้องมาตามโปรแกรม นอกเหนือจากการเที่ยว
ในตัวเมืองบุ รีรัมย์ ดูส นามฟุตบอลช้างอารีน่า ปราสาทสายฟ้า และเพลาเพลิ น เป็นต้น ส่ วนมาก
นั กท่องเที่ย วชาวไทยไม่นิ ย มจ้างมัคคุเทศก์สื่ อความหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ ยวที่ เดินทาง
กันเอง ด้วยรูปแบบของการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปจากอดีต โดยทุกวันนี้สามารถหาข้อมูลจาก google
ทาให้ไม่จาเป็นต้องใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย ขณะที่ในอดีตการเดินทางท่องเที่ยวต้องอาศัยบริษัท
ทัวร์ซึ่งมีข้อบังคับว่าต้องมีมัคคุเทศก์สื่อความหมาย ปัจจุบันเราสามารถเช่ารถเอง จองโรงแรมได้ด้ วย
ตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน และช่องทางต่างๆ การใช้บริการบริษัททัวร์จึงไม่จาเป็นอีกต่อไป สาหรับ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เป็นกลุ่มทัวร์จัดตั้งจึงจะมีการทาหนังสือขอมัคคุเทศก์สื่อ
ความหมายบรรยายจากอุทยานฯ หรือจ้างมัคคุเทศก์สื่อความหมายจากภายนอก สิ่งที่เห็น ได้ชัดคือ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจะเห็ นที่นี่เป็นเหมือนของแถม ไม่ได้ให้
เวลาในการเข้าชม และเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เท่าที่ควร บางกลุ่มใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง
เท่ านั้ น ส่ วนกลุ่ มที่มีมัคคุเทศก์สื่ อความหมายส่ วนมากจะใช้เ วลาประมาณ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ด้ว ย
ลักษณะนิสัยของคนไทยที่ไม่ได้สนใจเรื่องของความรู้ เน้นการท่องเที่ยวถ่ายรูปเพียงเท่านั้น แต่ก็จะมี
จุดที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจ คือ เรื่องของทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ โดยสงสัยว่าได้กลับคืน
มาแล้วไปวางอยู่ในตาแหน่งเดิมตรงไหน ต้องการไปชม หรือไปเห็นด้วยตาก็มีบ้าง ขณะที่มัคคุเทศก์สื่อ
ความหมายจังหวัดบุ รีรัมย์ (สัมภาษณ์ ) ให้ ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักใช้เวลาประมาณครึ่ง
ชั่วโมง บางท่านไม่ถึงชั่วโมงในการเข้าชมอุทยานฯ เนื่องจากบางกลุ่มจะขึ้นจากประตู 3 ซึ่งเมื่อเดินขึ้น
ไปก็ถึงตัวปราสาทเลย ไม่ต้องเดินเยอะ ถ่ายรูปแล้วก็เดินทางกลับ จะใช้เวลาเพียงนิดเดียว แต่ถ้าเป็น
นักท่องเที่ยวในกลุ่มทัวร์ของตนเองจะถามลูกทัวร์ว่ามีเวลาให้เท่าไหร่ เพื่อจะได้บรรยายให้อยู่ตาม
กรอบเวลาที่ ก าหนด ซึ่ งส่ ว นใหญ่ จ ะประมาณ 1 ชั่ ว โมงถึ ง 2 ชั่ ว โมงครึ่งแล้ ว แต่ ค วามสนใจของ
นักท่องเที่ยวด้วย โดยปกตินั กท่องเที่ยวจะไม่ค่อยเสี ยเงินจ้างมัคคุเทศก์สื่ อความหมาย จะคิดว่ามี
ค่าใช้จ่ายสูง ทั้งที่หากนักท่องเที่ยวไปโดยไม่มีมัคคุเทศก์สื่อความหมายก็จะได้แค่ถ่ายรูปเท่านั้น ไม่ได้
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เรื่องราวความสาคัญติดตัวไปด้วย นอกจากจะเป็นกลุ่มใหญ่ถึงจะมีก ารขอมัคคุเทศก์สื่อความหมาย
จากอุ ท ยานฯ หรื อ จ้ า งมั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายจากภายนอกมาบรรยาย ลั ก ษณะของกลุ่ ม
นั ก ท่อ งเที่ ย วส่ วนใหญ่ จ ะเป็ น ทั ว ร์ จัดตั้ ง เช่น หน่ ว ยงานราชการ หน่ วยงานเอกชน และนั กเรีย น
นักศึกษาที่มาดูงาน ขณะที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มไม่เห็นถึงคุณค่าความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์
สาหรับตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนคนในชุมชนบ้านดอนขวาง (สัมภาษณ์) ให้
ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจะมีทุกกลุ่ม แต่ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ คนมาเที่ยวจะมีจานวนมาก ส่วนใหญ่ชาวบ้านธรรมดาที่อยู่ในพื้นที่ก็จะขึ้นไปเป็นประจา ไป
เดิน เล่น ไปนั่งเล่น ด้วยข้างบนอากาศเย็นสบาย นั่งใต้ต้นไม้ นั่งพักผ่อน ซึ่งชาวบ้านส่วนมากจะมี
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของปราสาทพนมรุ้งอยู่แล้ว หรือบางท่านจะรู้สึกอาย ไม่กล้าขอมัคคุเทศก์สื่อ
ความหมายของอุทยานฯ ก็มี ถ้านักท่องเที่ยวที่มาแล้วไม่ได้อยากหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์จริงๆ ก็
นิยมมาเดินเล่น และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก หากเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจะสอบถามทางอุทยานฯ
เพื่ อขอมัคคุเทศก์สื่อความหมาย ขณะที่ นักท่องเที่ยวบางท่านจะไม่ทราบข้อมูล ว่ามีมัคคุเทศก์สื่ อ
ความหมายของอุทยานฯ ให้บริการ ทาให้หลายคนต้องเดินอ่านป้ายเองทั้งที่ต้องการคนบรรยายให้
ความรู้ ขณะที่ตัวแทนคนในชุมชนบ้านบัวตะเคียน (สัมภาษณ์) ให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งส่วนมากจะมาเป็นหมู่คณะ มีทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สู งอายุ แต่จะมีคนมา
เยอะช่วงวันเสาร์ -อาทิตย์ วันหยุดยาว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยเฉพาะงานอรุณเบิกฟ้าช่วงปีใหม่
คนจะเยอะมากเนื่องจากตรงกับวันหยุด ขณะที่งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจะมีคนเดินทางมาน้อยกว่า
เนื่ อ งจากจั ด งานช่ ว งต้ น เดื อ นเมษายน ซึ่ ง ไม่ ต รงกั บ ช่ ว งงานสงกรานต์ หรื อ วั น หยุ ด ยาว โดย
นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาถ่ายภาพ และเช็คอินในสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรั บ กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ช าวไทย โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ท่านแรก (สัมภาษณ์) มองว่า การมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มา
จากความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีอยู่แล้ว จึงอยากดูของจริงว่าเป็นอย่างไร มี
การบริห ารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างไร มีความเปลี่ ยนแปลงไปหรือไม่ และมีการเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมกับแหล่งอื่นอย่างไร และมีความรู้สึกว่าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
น่าสนใจของประเทศไทย เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศ และเป็นโบราณสถานที่งานละเอียดมากแห่งหนึ่ง
โดยมีความสนใจในเรื่องประติมานวิทยา และการอนุรักษ์เป็นพิเศษ แม้ว่าการอนุรักษ์ไม่ได้สื่อทางแผ่น
ป้าย แต่แสดงออกผ่านภาพรวมของอุทยานฯ ก็ตาม ขณะที่นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านที่ สอง
(สัมภาษณ์) กล่าวว่า ชื่นชอบการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่อดูถึงความน่าทึ่ง
ของคนสมัยก่อน ซึ่งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน สะท้อนถึงวิถีชีวิต และความรุ่งเรืองใน
อดีต อย่ างเช่น อุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้งสะท้ อนถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมขอมในอดี ต
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สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านที่ 3 (สัมภาษณ์) ที่สนใจว่า คนสมัยก่อนเป็นอย่างไร
บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในอดีตและในปัจจุบันมีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของตนเอง
อย่างไร ส่วนนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านที่ 4 (สัมภาษณ์) รู้สึกถึงความภาคภูมิใจเวลาเข้าไป
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นคนที่สนใจและเรียนสายประวัติศาสตร์จะรู้สึกเข้าใจ
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเมื่ออ่านหนังสือก็ต้องการเห็นสถานที่จริง สาหรับลักษณะของ
นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปของอุทยานประวัติศ าสตร์พนมรุ้ง นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านแรก
(สั ม ภาษณ์ ) ให้ ข้ อ มู ล ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ห ลากหลายกลุ่ ม ทั้ ง กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ม ากั บ รถบั ส ของ
สถานศึกษา กลุ่มของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่มากับรถบัสของที่ทางาน หรือมา
เป็นรถทัวร์ที่เช่ามา ขณะที่ชาวบ้านบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียงจะเดินทางมาด้วยรถยนต์ และรถกระบะ
ส่วนนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านที่ 3 (สัมภาษณ์) กล่าวว่า พฤติกรรมทั่วไปของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย มักไม่ค่อยรู้จักปราสาทขอม ไม่รู้ว่าไปปราสาทขอมต้องไปดูทับหลัง ต้องไปดูศิวลึงค์ ต้องไป
ถึงใจกลางของปราสาท ส่วนใหญ่จะนิยมไปถ่ายรูป เดินชมความสวยงาม เช็คอินในสื่อสังคมออนไลน์
ว่าได้มาเที่ยวที่นี่แล้ ว จากนั้ นก็เดินทางกลับ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ได้เข้าศูนย์บริการ
ข้อมูลที่ตั้งอยู่บริเวณประตู 1 เนื่องจากรถเข้าออกได้สองทางคือ ทางประตู 1 และประตู 3 ซึ่งท่านที่
เข้าทางประตู 3 จะไม่ทราบว่ามีศูนย์บริการข้อมูลอยู่ด้วย
จากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ใ นภาพรวมในประเด็ น พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ วิจั ย ได้ท าการวิเคราะห์ แก่น สาระ (Thematic Analysis) โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ใน
รูปแบบตาราง ดังตารางที่ 4.4 พร้อมทั้งแปลผลด้วยการบรรยายสรุปสาระสาคัญดังรายละเอียดที่จะ
กล่าวต่อไปนี้

พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวมาจาก G1, G2, G4, G5
P1, P2, P3, P4
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
2) นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ เน้นการเข้า G1, G2, G4, G5, G8 P1, P2, P3, P4
ชมความสวยงามของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์
พนมรุ้ง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเช็คอินในสื่อ
สังคมออนไลน์แล้วก็เดินทางกลับ ไม่เน้นเรื่อง
ของการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่าง
แท้จริง
3) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วมี ทุ ก G1, G2, G3, G4
P1, P2
กลุ่ ม โดยเฉพาะนั ก เรี ยนนั ก ศึ ก ษา และกลุ่ ม
จัดตั้งจากหน่วยงานต่างๆ
4) นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาเที่ยวที่อุทยาน G1, G2, G3, G5
P2
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ในช่ ว งวั น หยุ ด เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
7

12

T1, T2, T3, T4
C1, C2

C1, C2

13

T3, T4

C1, C2

13

รวม
(n = 18)

T1, T2, T3

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย

C1, C2

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ตารางที่ 4.4 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
5) นั กท่ องเที่ ย วชาวไท ย ที่ เป็ น นั กเรี ย น
นักศึกษา และกลุ่มจัดตั้งจากหน่วยงานต่างๆ
นิยมทาหนังสือเพื่อขอมัคคุเทศก์สื่อความหมาย
ของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง หรื อ จ้ า ง
มัคคุเทศก์สื่อความหมายจากภายนอก
6) นั ก ท่อ งเที่ ย วชาวไทยส่ วนใหญ่ ไม่ ค่อ ยเดิ น
เข้ าศู นย์ บ ริก ารข้ อมู ล หรือ หากเดิ น เข้ าไปจะ
เข้าไปแค่อาคารหลังแรกเท่านั้น ไม่ได้เดินลงไป
ดู อ าคารหลั ง ที่ ส อง ซึ่ ง เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งไว้อย่างครบถ้วน
7) นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่สนใจทับหลัง
นารายณ์บรรทมสินธุ์ และหน้าบันศิวนาฏราช
8) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยบางส่ ว นมาเที่ ย ว
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ งเนื่ อ งจากเป็ น
ทางผ่าน หรือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องมา จึง
ไม่ได้ให้เวลาในการชมเท่าที่ควร
P1, P2

P1, P2

P1, P2
P1, P3, P4

G1, G2

G1, G2
G8

หน่วยงานภาคเอกชน

G2, G4

หน่วยงานภาครัฐ
C2

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

T2

T2

T1

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย

4

5

5

6

รวม
(n = 18)
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
9) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยส่ ว นใหญ่ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
บริการมัคคุเทศก์สื่อความหมายมักใช้เวลาอยู่
ในแหล่งท่องเที่ยวเพียงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง
เท่านั้น
10) นักท่องเที่ยวชาวไทยหลายท่านไม่ทราบว่า
มีศูนย์ บริการข้อมูล เนื่องจากเข้าอีกทางหนึ่ ง
ท าให้ ไ ม่ ไ ด้ เ ดิ น ชมครบทุ ก ส่ ว นของแหล่ ง
ท่องเที่ยว
11) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเอง หรือ
เดินทางมาเป็นกลุ่มครอบครัวจะไม่นิยมติดต่อ
ขอมั ค คุ เ ทศก์ สื่ อ ความหมายของอุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ งหรือ จ้ างมั ค คุ เทศก์ สื่ อ
ความหมายจากภายนอก
12) นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ
มัคคุเทศก์สื่อความหมายจะใช้เวลาอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ ยวตั้ งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้น ไป แต่ใช้เวลาไม่
มาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีเวลาน้อย
P1, P2

P1, P2

G2

P1, P2

หน่วยงานภาคเอกชน

G4

G1, G2

G2, G8

หน่วยงานภาครัฐ

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

T2, T4

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย

3

3

4

4

รวม
(n = 18)
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
13) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยบางส่ ว นไม่ ไ ด้ ใ ช้ G1, G2
บริ ก ารศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เนื่ อ งจากมี เวลาที่
ค่อนข้างจากัด
14) นักท่องเที่ยวชาวไทยหลายท่านไม่ทราบว่า
มีมัคคุเทศก์สื่อความหมายอุทยานฯ ให้บริการ
15) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยบางส่ ว นไม่ ไ ด้ ใ ช้ G2
บริ ก ารศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เนื่ อ งจากเข้ า ทาง
ประตูที่ 3 ซึ่งอยู่ไกลจากศูนย์บริการข้อมูล
1

3

C1

รวม
(n = 18)

P1, P2

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย
3

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

P2

หน่วยงานภาคเอกชน
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จากตารางที่ 4.4 แสดงการวิเคราะห์แก่นสาระในประเด็น พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนั กท่ องเที่ ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ ช าวไทยที่ส นใจ
ท่อ งเที่ย วในอุ ท ยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ง สามารถแบ่ งตามความคิ ดเห็ นของผู้ ให้ สั มภาษณ์ โดย
เรียงลาดับจากสิ่งที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด คือ
1) นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวมาจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
2) นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เน้นการเข้าชมความสวยงามของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเช็คอินในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เดินทางกลับ ไม่เน้น
เรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง
3) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วมี ทุ ก กลุ่ ม โดยเฉพาะนั ก เรี ย น
นักศึกษา และกลุ่มจัดตั้งจากหน่วยงานต่างๆ
4) นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในช่วง
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
5) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เป็ น นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษา และกลุ่ ม จั ด ตั้ ง จาก
หน่วยงานต่างๆ นิยมทาหนังสือเพื่อขอมัคคุเทศก์ สื่อความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
หรือจ้างมัคคุเทศก์สื่อความหมายจากภายนอก
6) นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินเข้าศูนย์บริการข้อมูล หรือหาก
เดินเข้าไปจะเข้าไปแค่อาคารหลังแรกเท่านั้น ไม่ได้เดินลงไปดูอาคารหลังที่สอง ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูล
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งไว้อย่างครบถ้วน
7) นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่สนใจทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ และ
หน้าบันศิวนาฏราช
8) นั กท่ อ งเที่ ย วชาวไทยบางส่ ว นมาเที่ ยวอุ ท ยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ง
เนื่องจากเป็นทางผ่าน หรือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องมา จึงไม่ได้ให้เวลาในการชมเท่าที่ควร
9) นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้บริการมัคคุเทศก์ สื่อความหมาย
มักใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเพียงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้น
10) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยหลายท่ า นไม่ ท ราบว่ า มี ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
เนื่องจากเข้าอีกทางหนึ่ง ทาให้ไม่ได้เดินชมครบทุกส่วนของแหล่งท่องเที่ยว
11) นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ เดิ น ทางมาเอง หรื อ เดิ น ทางมาเป็ น กลุ่ ม
ครอบครัวจะไม่นิ ย มติดต่อขอมัคคุเทศก์ สื่อความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งหรือจ้าง
มัคคุเทศก์สื่อความหมายจากภายนอก
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12) นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่ใช้บริการมัคคุเทศก์ สื่อความหมายจะ
ใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ใช้เวลาไม่มาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีเวลาน้อย
13) นักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนไม่ได้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลเนื่องจาก
มีเวลาที่ค่อนข้างจากัด
14) นักท่องเที่ยวชาวไทยหลายท่านไม่ทราบว่ามีมัคคุเทศก์ สื่อความหมาย
ของอุทยานฯ ให้บริการ
15) นักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วนไม่ได้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลเนื่องจาก
เข้าทางประตูที่ 3 ซึ่งอยู่ไกลจากศูนย์บริการข้อมูล โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

“คนที่มาส่วนใหญ่เยอะสุดเป็นนักเรียนจากนโยบายให้งบตามโรงเรียน ขณะที่คนไทยมีนิสัยไม่ชอบ
จ้างไกด์ โดยเฉพาะกลุ่มที่มาเอง ก็จะไปแค่ดู ได้แค่ถ่ายรูปสวยๆ อวดเพื่อน แค่นั้นก็พอใจแล้ว
รูปแบบการท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปไม่ต้องจ้างไกด์ก็ได้ นิสัยคนไทยไม่ได้ห่วงเรื่องได้ความรู้” (P1)
“นักท่องเที่ยวมีทุกกลุ่ม ถ้าเสาร์-อาทิตย์ วันหยุด คนยิ่งเยอะ ชาวบ้านจะไปนั่งเล่น เดินดูปราสาท ถ้า
นักท่องเที่ยวก็เดินเล่น ถ่ายรูป ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือหน่วยงานที่มาหาความรู้จะมีมัคคุเทศก์
ของอุทยานฯ” (C1)
“ตามธรรมเนียมคนไทยไม่ค่อยรู้จักปราสาทขอม ไม่รู้ว่าไปปราสาทขอมต้องไปดูทับหลัง ต้องไปดูศิว
ลึงค์ ต้องไปถึงใจกลางปราสาท ส่วนใหญ่ถ่ายรูป เดินนิดหน่อยแล้วกลับ มาถึงพนมรุ้งแล้ว ถึงแล้วก็
เช็คอินแล้วก็เสร็จ” (T3)

4.1.2.2 ความต้องการด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานภาครัฐ โดยนักวิชาการวัฒ นธรรมประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
(สัมภาษณ์ ) กล่ าวว่า นั กท่ องเที่ ยว รวมถึงหน่ว ยงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเองต้องการให้
ปรับ ปรุงสื่อ QR Code ให้มีข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น อาจจะเน้นให้ มีตามจุดที่สาคัญๆ ในอุทยานฯ
ร่ว มกับ การพั ฒ นาเครือ ข่ายสั ญ ญาณโทรศัพ ท์ และอิ น เทอร์เน็ ต เนื่ องจากเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการ
พัฒนาการสื่อความหมายไม่ว่าจะเป็นการใช้สื่อ QR Code หรือแอปพลิเคชัน Buriram Magic ที่ต่าง
ก็ ต้ อ งพึ่ ง พาสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ และอิ น เทอร์ เน็ ต เช่ น กั น นอกจากนี้ ต้ อ งการให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
ศูน ย์บริการข้อมูลให้มีความน่าสนใจมากขึ้น โดยแบ่งเป็นพื้นที่สาหรับเรียนรู้ พื้นที่สาหรับเล่นเกม
และพื้นที่สาหรับเด็ก เพื่อปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ความสาคัญของเรื่องราว
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ทางประวัติศาสตร์ ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และงานด้านโบราณคดี ขณะที่
ปลัดอาเภอเฉลิมพระเกียรติ (สัมภาษณ์) เสนอว่า ควรจะเพิ่มมัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานฯ
หากมีประจาจุดสาคัญแต่ละจุดจะสามารถสร้างความรู้ให้นักท่องเที่ยวได้มากขึ้น สอดคล้องกั บกานัน
ตาบลตาเป๊ก (สัมภาษณ์) ที่กล่าวเสริมว่า ควรมีการพัฒนายุวมัคคุเทศก์โดยดึงเอาเด็กในท้องถิ่นเข้า
ร่วม และจัดให้เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็เป็นการปลูกฝัง
ความรั ก ความหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์โบราณสถานของท้องถิ่นไว้ให้ คงอยู่สื บไป ซึ่ง
มัคคุเทศก์สื่อความหมายมีความสาคัญมาก เนื่องจากบางท่านไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์มาก่อน เมื่อ
เข้าไปที่ปราสาทหินจึงไม่เห็นถึงความสาคัญ และคิดว่ามาดูแค่หินเท่านั้น แต่หากมีคนมาบรรยายว่า
หินเหล่านี้มาจากไหน มีที่มาที่ไปอย่างไร ลวดลายได้มาอย่างไร มีความสาคัญอย่างไร นักท่องเที่ยวฟัง
แล้วจะมีความรู้สึกร่วมด้วยเมื่อมัคคุเทศก์สื่อความหมายบรรยายถูกต้องและน่าฟัง จนรู้สึกสนุกเหมือน
เข้าไปดูหนังหนึ่งเรื่อง จะทาให้แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะปราสาทหินมีคุณค่ามาก
ขึ้น ซึ่งการบรรยายสามารถเข้าถึงคนได้ทุกแบบ นักท่องเที่ยวก็สามารถนาไปเล่าต่อได้ เมื่อพูดกันปาก
ต่อปาก นั กท่ อ งเที่ ย วก็ม าเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้น และได้ รับ ความรู้เรื่องราวทางประวัติศ าสตร์ของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้เป็นวงกว้าง และหากมีการบูรณาการเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะดี
ยิ่งขึ้น สาหรับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์) เสนอว่า การมีมัคคุเทศก์สื่อความหมาย
เป็นสิ่งที่จาเป็นกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เนื่องจากการมีคนพูดจะน่าสนใจมากกว่า แต่หาก
มีเครื่องมือสื่อความหมายมาช่วยในกรณีที่ไม่มีคนบรรยายก็เป็นสิ่งที่ดี อย่างการมีระบบเสี ยง หรือ
Audio Guide ถือเป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่ดี แต่ต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าเหมาะสมกับพื้นที่หรือไม่
เนื่องจากการดูแลเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสาคัญ นอกจากนี้ควรมีการพูดคุยระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
หน่ วยงานภาครัฐ อาทิ อุทยานฯ กรมศิลปากร การท่องเที่ยวและกีฬาจัง หวัด เป็นต้น หน่วยงาน
ภาคเอกชน และงานส่วนท้องถิ่นเพื่อศึกษากฎระเบียบข้อบังคับร่วมกัน เนื่องจากการพัฒนาการสื่อ
ความหมายและเครื่องมือสื่อความหมายในพื้นที่ที่มีการดูแลของหน่วยงานโดยเฉพาะ จาเป็นที่จะต้อง
ให้หน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้ตัดสินใจ ในขณะที่หน่วยงานอื่นมีหน้า ที่แค่เข้าไปสนับสนุน ซึ่งจะสอดคล้อง
กับแบบแผนของจังหวัด เนื่องจากจังหวัดบุรีรัมย์เองมีลักษณะคือ เวลาทาอะไรทุกภาคส่วนจะช่วยกัน
ทา ทุกคนรู้ว่าจังหวัดจะไปในทิศทางไหน และมีคาถาประจาจังหวัด คือ ‘แปลก ยิ่งใหญ่อลังการ ด้วย
มาตรฐานบุรีรัมย์’ หากนาเรื่องการพัฒนาการสื่ อความหมายในอุทยานฯ มาพูดคุยกันได้ ต้องดูว่าสิ่ง
ใดสามารถพัฒนาได้ หรือสิ่งใดไม่สามารถทาให้บรรลุผลในแหล่งโบราณสถานได้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้อง
ศึกษาสิ่งที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อให้สามารถสื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวได้เพียงพอ ครอบคลุ ม
และตรงตามความต้องการของนักท่อ งเที่ยว อันนาไปสู่การสร้างมูลค่า และเพิ่มคุณค่าให้กับแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้
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สาหรับหน่ วยงานภาคเอกชน ประธานจังหวัดบุรีรัมย์ (สั มภาษณ์ ) ได้นาเสนอว่า
อาจจะมีการเปลี่ ยนการบริห ารจัดการด้านการสื่ อความหมายใหม่โดยให้ ทุกคนที่มาเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ งต้ องเข้ าชมที่ ศูน ย์บ ริก ารข้อมู ล ก่อ น ซึ่งภายในมี การจัด เตรียมวีดิ ทั ศน์ ส รุป
ภาพรวมด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ชวนให้นักท่องเที่ยวอยากติดตาม นอกจากนี้ควรจัดเตรียมมัคคุเทศก์
สื่อความหมายไว้โดยไม่ต้องมีการติดต่อล่วงหน้า และอาจมีการพัฒนายุวมัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่องเพื่อ
นาชม อีกทั้งเป็นการทาให้เด็กรู้จักรักท้องถิ่นของตนเอง รู้ว่าในพื้นที่ตนเองมีอะไรบ้าง ส่วนเรื่องของ
การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานฯ ซึ่ งเป็นไปตามกฎระเบียบของกรมศิลปากร หน่วยงานอื่น
อาจจะไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและหน่วยงานต่างๆ
เพื่อศึกษาข้อกาหนด ระเบียบ และสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อหาช่องทางที่เหมาะสมที่สุด โดยทา
ให้ น โยบายจากภาครั ฐ สามารถใช้ ได้ จ ริ ง และเป็ น ประโยชน์ ในเชิ งปฏิ บั ติ ขณะที่ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ
ความหมายจังหวัดบุ รีรัมย์ (สัมภาษณ์ ) เสริมว่า อาจใช้สื่อ QR Code ประจาจุดที่มีความสาคัญ ที่
นักท่องเที่ยวควรจะรู้ ซึ่งทุกวันนี้นักท่องเที่ยวใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน สามารถสแกนแล้วอ่าน
ผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลย และสามารถใส่รายละเอียดที่ละเอียดกว่าในป้ายสื่อความหมายด้วย การมี
ระบบเสียง หรือ Audio Guide ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก เนื่องจากคนเดียวก็สามารถเช่ามาฟังตามจุด
ต่างๆ ได้ ขณะที่ภ าษาในการบรรยายอาจมีการเปลี่ ยนแปลงโดยทาให้ ของยากกลายเป็นของง่าย
เข้าใจได้ และอาจทาเป็นเส้นทางศึกษาด้วยตนเอง การสร้างจุดสาคัญตามเส้นทาง และควรพัฒนา
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ให้ต่อเนื่อง จะได้ต่อยอดการเป็นมัคคุเทศก์อาชีพในอนาคต นอกจากนี้ยัง
มีความเห็นเพิ่มเติมว่า มัคคุเทศก์สื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
เนื่องจากอารมณ์ความรู้สึกของการฟังบรรยายจากมัคคุเทศก์สื่อความหมายกับการยืนอ่านหรือใช้
เครื่องมือสื่อความหมายอื่นๆ ต่างกัน ส่วนนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์) ให้
ความเห็นว่า นักท่องเที่ยวปัจจุบันสนใจเรื่องประสบการณ์การท่องเที่ยว การสร้างเรื่องราวให้แหล่ง
ท่องเที่ยว ดังนั้นควรจัดองค์ประกอบเนื้อหา จัดทานิทรรศการในศูนย์บริการข้อมูลให้น่าสนใจเพื่อ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว
ในมุ ม มองของคนในชุ ม ชนต าบลตาเป๊ ก ตั ว แทนคนในชุ ม ชนบ้ า นบั ว ตะเคี ย น
(สั ม ภาษณ์ ) เสนอเรื่ องยุ ว มัค คุ เทศก์ โดยมองว่าเป็ น เสน่ ห์ อ ย่ างหนึ่ งที่ ให้ เด็ กในท้ องถิ่ น ได้เรียนรู้
เรื่องราวของสถานที่สาคัญในพื้นที่ตัวเอง นอกจากนี้เด็กยังสามารถถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวที่อาจไม่
ต้องการข้อมูลที่เป็น วิชาการมาก แต่มาฟั งเด็กเล่าเรื่องราวให้ ฟังแทน ทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผ่อน
คลาย และไม่รู้สึกว่าได้รับเรื่องราวทางวิชาการที่หนักเกินไป นอกจากนี้อาจจะมีการใช้ระบบเสียง
หรือ Audio Guide เข้ามาใช้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไร มี
การใช้ เทคโนโลยี ก็ เป็ น สิ่ งที่ ดี แต่ ค วรท าโดยแฝงกั บ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วอย่ างแนบเนี ย นที่ สุ ด เพื่ อ ให้
กลมกลื น กับ สภาพแวดล้ อม และไม่ท าลายโบราณสถาน ส่ วนตัว แทนคนในชุมชนบ้ านดอนขวาง
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(สั ม ภาษณ์ ) เห็ น ว่า ควรมี มั คคุ เทศก์สื่ อความหมายเพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากคนส่ ว นใหญ่ น่ าจะชอบฟั ง
มากกว่า การฟังในสิ่งที่ผู้บรรยายเล่าทาให้จาได้ง่ายกว่า ในขณะที่การมีระบบเสียงหรือ Audio Guide
เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่เท่ามัคคุเทศก์สื่อความหมาย เนื่องจากข้อมูลในระบบเสียงก็จะเป็นภาษาทางการ
หรือมีข้อมูลที่ยืดยาวจนเกินไป
ในส่ ว นของนั กท่ อ งเที่ ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ ช าวไทย โดยเฉพาะนั กท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 และท่านที่ 4 (สัมภาษณ์) ได้เสนอให้มีเนื้อหาที่อธิบายความเชื่อมโยง
ระหว่ า งอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง กั บ ชุ ม ชน แสดงให้ เห็ น ประวั ติ ศ าสตร์ ร่ ว มสมั ย และ
ประวัติศ าสตร์ ท้ องถิ่น โดยนั กท่ องเที่ ยวเชิงประวัติศ าสตร์ท่ านที่ 2 ได้เพิ่ มเติม ว่ า ควรมีก ารเพิ่ ม
เหตุการณ์สาคัญโดยมีรูปภาพประกอบ และควรมีสื่อระบบเสียง หรือ Audio Guide ซึ่งนักท่องเที่ยว
น่ าจะสนใจฟั งมากกว่ าการยื น อ่ าน อาจมี ก ารจั ด ท าเป็ น เส้ น ทางการศึ ก ษาด้ ว ยตนเองโดยบอก
จุดเริ่มต้น จุดต่อไป และมีจุดสาคัญให้ถ่ายรูปได้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินครบทุกส่วน อีกทั้งเป็นการ
หลีกเลี่ยงการคิดว่าอีกฝั่งเหมือนกันจึงไม่เดินให้ครบ และทาให้พลาดโอกาสการเรียนรู้เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์หรือข้อมูลสาคัญไป ส่วนสื่อ QR Code เป็นสิ่งจาเป็นที่ควรมีตามจุดต่างๆ ขณะที่ในยุค
ปัจจุบันควรมีการติดตั้งจอภาพให้ข้อมูลเพิ่มเติม ส่ วนมัคคุเทศก์สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ควรมีอย่างเพียงพอ สาหรับนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านที่ 4 ได้นาเสนอให้กรม
ศิล ปากรซึ่งมีแอปพลิ เคชัน ของตนเองที่ ชื่อว่า ศิล ปากรออนไลน์ พั ฒ นาเพิ่ มเติมให้ มีข้อ มูล แหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างเพียงพอ ส่วนศูนย์บริการข้อมูลควรให้ความรู้อย่างครอบคลุม อาจมี
ห้องฉายวีดิทัศน์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับชมก่อนขึ้นไปดูตัวปราสาทจริง การทาเส้นทางศึกษาด้วย
ตัวเองโดยนาเรื่องเทคโนโลยีระบบเสียง หรือ Audio Guide เข้ามาช่วยผ่านการนาเสนอด้วยรูปแบบ
ที่น่าสนใจ ซึ่งการได้ฟังจะทาให้จาได้ เนื่องจากมนุษย์จะจาในสิ่งที่ฟังมากกว่าสิ่งที่อ่าน นอกจากนี้ควร
สร้างนิทรรศการให้มีชีวิตเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะบอร์ดนิทรรศการต่างๆ
แม้ว่าจะมีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้ว แต่ควรใช้วิธีการนาเสนอที่น่าสนใจ และกาหนดจุดสาคัญต่างๆ ทั้งใน
ศูนย์บ ริการข้อมูล และบริเวณปราสาทเป็นตัวเลขแล้วให้นักท่องเที่ยวเดินตามตัวเลขเป็นเส้นทาง
ตามแต่ ล ะจุ ด ของปราสาท ส่ ว นนั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ท่ า นแรก กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า
‘โบราณสถานสื่อความหมายด้วยตัวเอง’ แต่ตอนนี้ถึงยุค 4.0 แล้ว จึงควรมีการพัฒ นาเรื่องการสื่อ
ความหมายโดยใช้ระบบเสียงหรือ Audio Guide เข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ตอบโจทย์กับคนไทยที่ไม่ชอบ
การอ่าน หรือเพิ่มสื่อ QR Code แบบฟังหรืออ่านผ่ านโทรศัพท์มือถือของตนเองได้ ทาให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และต้องการให้เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณสถาน ขณะที่นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ท่านที่ 3 เสนอว่า อาจต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าศูนย์บริการข้อมูลเป็นลาดับแรกเพื่อเข้าใจ
ศัพท์เฉพาะก่อนไปเห็นในสถานที่จริง และต้องการให้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสาคัญของปราสาท
หินผ่านเครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ
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จากข้อมูลการสัมภาษณ์ในภาพรวมในประเด็นความต้องการด้านการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic
Analysis) โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง ดังตารางที่ 4.5 พร้อมทั้งแปลผลด้วย
การบรรยายสรุปสาระสาคัญดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ความต้องการด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น มีระบบ G2
เ สี ย ง (Audio Guide) บ ริ ก า ร หู ฟั ง ใ ห้
นักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลตามจุดต่างๆ
2) จั ด การให้ นั กท่ องเที่ ย ว ทุ กค น ได้ เข้ า G2
ศูนย์บริการข้อมูลก่อนขึ้นปราสาท และจัดให้มี
วีดิทัศน์ที่บรรยายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อจะ
ได้ท ราบรายละเอี ยดโดยรวมก่ อนชมสถานที่
จริง
3) จัดให้มียุวมัคคุเทศก์ภายในแหล่ง
G5
4) เพิ่มจานวนมั คคุเทศก์ สื่อความหมาย และ G4, G5
จัดให้มีมัคคุเทศก์สื่อความหมายหรือเจ้าหน้าที่
ประจ าจุ ด ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ความรู้ แ ก่
นักท่องเที่ยว
5) ให้ ใช้ เทคโนโลยี เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น QR G2
Code ต า ม จุ ด ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล กั บ
นักท่องเที่ยว

P2

P1, P2

P1

P2

หน่วยงานภาคเอกชน

ตารางที่ 4.5 ความต้องการด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

C2
C1

C2

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

4

T2

T1, T2

4

T3, T4

4
4

6

รวม
(n = 18)

T1, T2, T4

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
6) การจัดทาเส้นทางศึกษาด้วยตนเอง (Route)
โดยมี จุ ด เริ่ ม ต้ น จุ ด ส าคั ญ ต่ อ ๆ ไป และจุ ด
ถ่ายรูป เพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ให้คน
ได้มาเรียนรู้ความสาคัญ และได้เที่ยวครบทุ ก
จุดของแหล่งท่องเที่ยว
7) อธิ บ ายเนื้ อ หาที่ มี ใ นป้ า ยสื่ อ ความหมาย
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เชื่ อ มโยงประวั ติ ศ าสตร์ศิ ล ป์ กั บ
ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ภาษาที่
เข้าใจง่าย
8) ควรมี รู ป ภาพประกอบเนื้ อ หาในป้ า ยสื่ อ
ความหมาย ไม่ใช่มีแค่ตัวอักษรบรรยายอย่าง
เดียว
9) การจั ด การเรื่ อ งการสื่ อ ความหมาย ควร G8
ร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อจะได้ทา
ความเข้ าใจซึ่ ง กั น และกั น และหาแนวทางที่
เหมาะสมในการพัฒนาการสื่อความหมาย
T3

P1, P2

P1

T3

P1, P2

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย
T2

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

P1, P2

หน่วยงานภาคเอกชน

2

3

3

3

รวม
(n = 18)
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
10) บรรยายประวั ติ ศ าสตร์ ใ กล้ ตั ว พลวั ต
ประวั ติ ศ าสตร์ ใ นช่ ว ง 50 ปี ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างชุมชน ตานาน และคติชนเพิ่มเติม
11) อยากให้มีโมเดลจาลองส่วนประกอบต่างๆ
ของปราสาทหิ น แนะน าคาศัพ ท์ เฉพาะ และ
อธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียด เพื่อให้เข้าใจพื้นฐาน
ก่อนการชมของจริง
12) ศูนย์บริการข้อมูล ควรนาเสนอข้อมูลด้วย
รูปแบบที่น่าสนใจ ทาให้เป็นลักษณะพิพิธภัณฑ์
ที่มีชีวิต
13) การจะพัฒนาการสื่อความหมายควรทาให้
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับ
กฎระเบียบการอนุรักษ์
14) การปรับปรุงเรื่องเครือข่ายโทรศัพท์ และ
อินเทอร์เน็ตเพื่อเอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี และ
การใช้ อุ ป กรณ์ มื อ ถื อ ในการเข้ า ถึ ง การสื่ อ
ความหมาย
G2

G2

G2

หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน

C2

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

1

2

2

2

T2, T3

T4

2

T2, T3

นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว เชิ ง
รวม
ประวัติศาสตร์ชาวไทย (n = 18)
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จากตารางที่ 4.5 แสดงการวิเคราะห์แก่นสาระในประเด็น ความต้องการด้านการสื่อ
ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จังหวั ด บุ รีรัม ย์ ซึ่งได้ จ ากการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สามารถแบ่ง
ตามความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์โดยเรียงลาดับจากสิ่งที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด คือ
1) ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น มีระบบเสียง (Audio Guide) บริการ
หูฟังให้นักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลตามจุดต่างๆ
2) จัดการให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้เข้าศูนย์บริการข้อมูลก่อนขึ้นปราสาท
และจัดให้ มีวี ดิทัศน์ ที่ บ รรยายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดโดยรวมก่อนชม
สถานที่จริง
3) จัดให้มียุวมัคคุเทศก์ภายในแหล่ง
4) เพิ่ ม จ านวนมั ค คุ เ ทศก์ สื่ อ ความหมาย และจั ด ให้ มี มั ค คุ เ ทศก์ สื่ อ
ความหมายหรือเจ้าหน้าที่ประจาจุดต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่นักท่องเที่ยว
5) ให้ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น QR Code ตามจุดต่างๆ เพื่ อให้
ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว
6) การจัดทาเส้นทางศึกษาด้วยตนเอง (Route) โดยมีจุดเริ่มต้น จุดสาคัญ
ต่อๆ ไป และจุดถ่ายรูป เพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ให้คนได้มาเรียนรู้ความสาคัญ และได้เที่ยว
ครบทุกจุดของแหล่งท่องเที่ยว
7) อธิ บ ายเนื้ อ หาที่ มี ใ นป้ า ยสื่ อ ความหมายเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เชื่ อ มโยง
ประวัติศาสตร์ศิลป์กับความสาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
8) ควรมีรูปภาพประกอบเนื้อหาในป้ายสื่อความหมาย ไม่ใช่มีแค่ตัวอักษร
บรรยายอย่างเดียว
9) การจัดการเรื่องการสื่อความหมาย ควรร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ
เพื่อจะได้ทาความเข้าใจซึ่งกันและกัน และหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการสื่อความหมาย
10) บรรยายประวั ติ ศ าสตร์ ใกล้ ตั ว พลวั ต ประวั ติ ศ าสตร์ ในช่ ว ง 50 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน ตานาน และคติชนเพิ่มเติม
11) อยากให้มีโมเดลจาลองส่วนประกอบต่างๆ ของปราสาทหิ น แนะนา
คาศัพท์เฉพาะ และอธิบายเพิ่มเติมให้ละเอียด เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานก่อนการชมของจริง
12) ศูนย์บริการข้อมูลควรนาเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ ทาให้เป็น
ลักษณะพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต
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13) การจะพัฒนาการสื่อความหมายควรทาให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
และเหมาะสมกับกฎระเบียบการอนุรักษ์
14) การปรับปรุงเรื่องเครือข่ายโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตเพื่อเอื้อต่อการใช้
เทคโนโลยี และการใช้อุปกรณ์มือถือในการเข้าถึงการสื่อความหมาย โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

“อยากให้ปรับปรุงสัญญาณโทรศัพท์ อยากได้ QR Code ที่ละเอียดหน่อย หากมีการปรับปรุงใน
อนาคตต้องดูความเหมาะสมของพื้นที่” (G2)
“สมมติว่ามีการเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการใหม่ ทุกคนที่เข้ามาพนมรุ้ง ก่อนขึ้นข้างบนต้องผ่านศูนย์
ข้อมูลก่อน มีวิดีโอสรุปด้วยภาษาเข้าใจง่าย หรือควรจัดเจ้าหน้าที่คอยบรรยาย และให้มีโครงการ
อบรมยุวมัคคุเทศก์ที่ต่อเนื่องเพราะมัคคุเทศก์มีความสาคัญ เด็กจะได้รู้ว่าท้องถิ่นตัวเองมีอะไร” (P1)
“ถ้ามียุวมัคคุเทศก์อย่างเป็นรูปธรรมน่าจะดี ส่วนระบบเสียง Audio Guide ถ้ามีก็ดี ถ้าวันหนึ่งที่มัน
มีการเปลี่ยนแปลง ถ้ามีเทคโนโลยีมันก็ดี แต่ควรจะแฝงอย่างแนบเนียนที่สุด กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
มากที่สุด ไม่อยากให้เสียความเป็นอารยธรรมขอมไป” (C2)
“คิดว่ามันถึงยุค 4.0 แล้ว คนไทยเห็นอะไรยาวๆ ก็ขี้เกียจอ่าน เปลี่ยนให้เป็นระบบเสียงให้ฟังน่าจะดี
หรือว่า สแกน QR Code แบบฟังกับมือถือตัวเอง ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย” (T1)
“เรื่องของศูนย์ข้อมูลมันควรเป็นจุดที่ให้ความรู้ก่อนที่จะไปดูของจริง อาจจะมีคลิปวิดีโออธิบายให้
เข้าใจโดยภาพรวมก่อน คนจะจาในสิ่งที่ฟังมากกว่าสิ่งที่อ่าน อ่านอย่างเดียวเดี๋ยวก็ลืม และอยากให้
เสนอรูปแบบนิทรรศการในศูนย์ข้อมูลให้น่าสนใจ พิพิธภัณฑ์และการทานิรรศการมันต้องมีชีวิต” (T4)

4.1.3 ศักยภาพการจัด การการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศ าสตร์ พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
4.1.3.1 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
หน่วยงานภาครัฐ โดยนักวิชาการวัฒ นธรรมประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และนักโบราณคดีป ระจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (สัมภาษณ์ ) ให้ ข้อมูล ว่า จานวนเจ้าหน้าที่
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีประมาณ 107 คน ซึ่งเมื่อกระจายลงตามพื้นที่นับว่ามีจานวน
น้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่ ที่กว้างใหญ่ของอุทยานฯ ขณะที่แต่ละวันจะมีจานวนคนทางานไม่
เท่ากันเนื่องจากวันหยุดของเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่ไม่พร้อมกัน จะสลับกันหยุดเพื่อจะมีเจ้าหน้าที่ประจา
อุทยานฯ ตลอด 7 วันต่อสัปดาห์ เช่นเดียวกับมัคคุเทศก์สื่อความหมายที่มีจานวนแค่ 4 คนเท่านั้น ทา
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ให้เจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับปลัดอาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ (สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า ต้องเห็นใจอุทยานฯ ที่มีบุคลากรน้อย แต่มัคคุเทศก์สื่อความหมายและ
เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ จะมีข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานฯ อย่างครบถ้วน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชานาญ
อย่างเช่น คุณเทอด ที่เป็นมัคคุเทศก์สื่อความหมายประจา และได้รางวัลกินรีหลายสมัยจะมีเทคนิคใน
การบรรยายที่น่าสนใจโดยสอดแทรกทั้งเนื้อหาทางวิชาการและความสนุกสนาน ทาให้นักท่องเที่ยวไม่
เบื่อ ส่วนถ้าต้องการสายวิชาการล้วนก็จะมีเจ้าหน้าที่อีกลักษณะตามที่ต้องการ ขณะที่ท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์) กล่าวถึงการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานฯ ว่า การจัดการหรือ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานฯ โดยหน่วยงานอื่นๆ เป็นเรื่องยาก ด้วย
อุทยานฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรจะต้องมีกฎระเบียบและข้อกฎหมาย
ที่ควบคุมการดาเนินงานในทุกขั้นตอน ซึ่งนักวิชาการวัฒนธรรมประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และนั ก โบราณคดี ป ระจ าอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง (สั ม ภาษณ์ ) ให้ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ว่ า การ
พัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานฯ จะต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมศิลปากร
ด้วย แม้ว่าตัวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเองจะมีแผนการในการพัฒนาการสื่อความหมายก็ตาม
ขณะที่พื้นที่ของอุทยานฯ ตั้งอยู่บนเขา และมีประตูเข้าออกหลายทางทาให้การดูแลจัดการเกี่ยวกับ
การสื่อความหมายบางกรณีมีข้อจากัด และไม่สามารถดึงดูดให้นัก ท่องเที่ยวใช้สื่อบุคคลหรือเครื่องมือ
สื่อความหมายต่างๆ ได้
สาหรับตัวแทนภาคเอกชน ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์) ได้
แสดงความคิดเห็นว่า มัคคุเทศก์สื่อความหมายเป็นสิ่งจาเป็นในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่ง
มัคคุเทศก์สื่อความหมายของอุทยานฯ มีจานวนไม่มาก บางท่านใช้ภาษาแบบเดียวกับภาษาของกรม
ศิลปากร ทาให้ขาดความน่าสนใจ ขณะที่มัคคุเทศก์สื่อความหมายจากภายนอกบางท่านรู้ไม่ลึกหรือ
ไม่ได้สนใจ จึงพู ดผ่านๆ เพื่อให้จบไป จึงเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้คนไม่ค่อยสนใจแหล่งโบราณสถาน ซึ่ง
หัวใจสาคัญในฐานะมัคคุเทศก์สื่อความหมายโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ต้องชี้
ประเด็นสาคัญ พร้อมกับทาให้นักท่องเที่ยวสนุก และเห็นความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวโดยการใช้
เทคนิคเฉพาะตัวเพื่อดึงความสนใจของนักท่องเที่ยวให้อยู่ที่การบรรยาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
มัคคุเทศก์สื่อความหมาย เนื่องจากการเป็นมัคคุเทศก์สื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
จะต้องขยันอ่าน ขยันจา ต้องมีเทคนิคการเล่าที่ไม่ใช่แบบการสอนหนังสือ ต้องเล่าเหมือนเล่าเรื่อง
สนุก ต้องมีทั้งบันเทิง แต่ความรู้ก็ต้องไม่ละเว้น และต้องรู้จักปรับตัวตามนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเพื่อ
นาเสนอสิ่งที่น่าสนใจให้กลุ่มคนที่มีความต่างกัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เก็บเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกลับไป
ด้วย สาหรับประเด็นหลักที่ต้องบรรยายในการเป็ นมัคคุเทศก์สื่อความหมาย ได้แก่ ศาสนาฮินดู ที่มา
ของปราสาท ยุคสมัยของปราสาท ศิลปะที่ใช้ วิธีการก่อสร้าง การประกอบพิธีกรรม ปราสาทประธาน
ภาพสลักที่สาคัญ เช่น ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ และหน้าบันศิวนาฏราช เป็นต้น โดยการอธิบาย
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ภาพสลั กจะขึ้น อยู่ กับ ระยะเวลาที่นักท่ องเที่ยวให้ ขณะที่มัคคุเทศก์สื่อความหมายจังหวัดบุรีรัมย์
(สัมภาษณ์) กล่าวว่า ในฐานะมัคคุเทศก์สื่อความหมาย ก่อนถึงวันนัดจะมีการส่งเอกสารเตรียมตัวโดย
มีข้อแนะน าการปฏิ บั ติตนส าหรับ การท่องเที่ยวในแหล่ งท่ องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และเตรียม
อุปกรณ์ประกอบการบรรยายไว้ ได้แก่ รูปภาพตัวอย่าง ลาโพงเสียงขนาดเล็ก และแผ่นพับของทาง
อุทยานฯ เป็นต้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ข้อมูลอย่างรอบด้าน สาหรับการบรรยายแต่ละครั้งจะต้องปู
พื้นฐานใหม่หมด ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การก่อสร้าง ลายสลัก โดยเน้นเรื่องลายสลักทับหลัง ว่า
ลายสลักมีที่มาที่ไปอย่างไร อธิบายจนเห็นภาพ สาหรับการนาชม หากเป็นเด็กนักศึกษาโดยเฉพาะเด็ก
ที่เรียนการท่องเที่ยวจะพาเข้าทางประตูที่ 1 เพื่อให้เข้าไปชมศูนย์บริการข้อมูลก่อนขึ้นไปชมปราสาท
แต่หากเป็นกลุ่มที่มีเวลาจากัดจะแนะนาไว้ว่าที่นี่มีศูนย์บริการข้อมูลซึ่งมีข้อมูลดีๆ ข้างในมากมาย
ส่วนนักท่องเที่ยวสูงอายุอาจจะพาขึ้นทางประตูที่ 3 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละ
กลุ่มด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ มีจานวนน้อย แต่ต้องดูแลพื้นที่ทั้งหมด แม้ว่าทางอุทยานฯ
จะมีการจัดเตรียมมัคคุเทศก์สื่อความหมายไว้ให้กับนักท่องเที่ ยวที่เข้าไปติดต่อ แต่บางครั้งไม่ใช่ว่าทุก
ท่านจะบรรยายได้สนุก เนื่องจากบางท่านบรรยายด้วยภาษาตามหลักวิชาการที่มีศัพท์เฉพาะมาก
เกินไปจนกลายเป็นของยากสาหรับนักท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวหลายท่านไม่ตั้งใจฟัง ขณะที่บาง
ท่านจะใส่เรื่องเล่าบรรยายควบคู่กับเนื้อหาทางวิชาการ ทาให้บรรยากาศสนุกสนาน และนักท่องเที่ยว
ก็จะชื่นชอบด้วย
สาหรับความคิดเห็นของตัวแทนคนในชุมชนตาบลตาเป๊ก อย่างตัวแทนคนในชุมชน
บ้านบัวตะเคียน (สัมภาษณ์) กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ในอุทยานฯ น่ารัก ให้ความร่วมมือกับอาเภอเฉลิม
พระเกียรติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด เช่น งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ท่านหัวหน้าอุทยานฯ
และเจ้ าหน้ าที่ ก็ ค อยดู แ ลเรื่ อ งสถานที่ อ ย่ างเต็ ม ที่ แม้ บ างครั้งมี กฎเกณฑ์ ข องอุ ท ยานฯ และกรม
ศิ ล ปากรอยู่ บ้ า ง แต่ ต้ อ งคุ ย กั น ด้ ว ยเหตุ แ ละผล เนื่ อ งจากงานของอุ ท ยานฯ คื อ การอนุ รั ก ษ์ จึ ง
จาเป็นต้องเคารพกฎระเบียบของอุทยานฯ ด้วย
ในฝั่งของนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย โดยนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ท่ านที่ 4 กล่ าวว่ า เจ้ าหน้ าที่ ข องอุท ยานฯ มี ไม่ เพี ย งพอมายื น ตามจุ ด ส าคั ญ ต่ างๆ เพื่ อ ให้ ข้ อมู ล
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านที่ 2 ที่กล่าวว่าเจ้าหน้าที่มีน้อยมาก มีไม่กี่คน จึงไม่
สามารถรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่
จากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ในภาพรวมในประเด็ น ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านแหล่งสาร
หรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic
Analysis) โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง ดังตารางที่ 4.6 พร้อมทั้งแปลผลด้วย
การบรรยายสรุปสาระสาคัญดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
1) กฎระเบี ย บและข้ อ กฎหมายของกรม G1, G2, G4, G5, G8 P1, P2, P3, P4
C2
ศิลปากรที่เคร่งครัดมีผลต่อการจัดการการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
2) งบประมาณที่ไม่เพียงพอในการจัดการการ G1, G2, G4
P1, P2, P3, P4
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
3) ก า ร มี เจ้ า ห น้ า ที่ ห รื อ มั ค คุ เท ศ ก์ สื่ อ G2, G4
P1, P2
ค วาม ห ม าย ที่ มี ค วาม รู้ ใ น เรื่ อ งราวท าง
ประวัติศาสตร์ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
4) เจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์ สื่อความหมายใน G2, G4
P2
C2
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง น้อย ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
5) สถานที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง G2
P2
ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งเป็นที่สูง และการมีประตูเข้า
ออกหลายทาง
6) ดินฟ้าอากาศที่อาจเป็นปัญหาต่อการพัฒนา
C1
เสาสั ญ ญาณโทรศั พ ท์ และอิ น เทอร์ เ น็ ต ซึ่ ง
จาเป็ นต่อการใช้งานเครื่องมือสื่อความหมาย
บางประเภทในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
8
6

5

T4
T1, T4

T4

1

2

12

รวม
(n = 18)

T1, T4

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย

ตารางที่ 4.6 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
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จากตารางที่ 4.6 แสดงการการวิเคราะห์แก่นสาระในประเด็น ศักยภาพการจัดการ
การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านแหล่ง
สารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้างผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สามารถแบ่งตามความคิดเห็นของ
ผู้ให้สัมภาษณ์โดยเรียงลาดับจากสิ่งที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด คือ ประเด็น กฎระเบียบและข้อกฎหมาย
ของกรมศิลปากรที่เคร่งครัด มีผลต่อการจัดการการสื่ อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ประเด็นงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง
ประเด็น การมี เจ้าหน้ าที่ห รื อมัคคุเทศก์สื่ อความหมายที่มีความรู้ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ประเด็นเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ ง น้ อ ย ไม่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ยว และประเด็ น สถานที่ ตั้ งของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ พนมรุ้งตั้งอยู่บ นเขา ซึ่งเป็นที่สู ง และการมีประตูเข้าออกหลายทาง โดยมีตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้

“มัคคุเทศก์ที่นี่ก็จะมีบรรยายข้อมูลตามหลักฐานข้อมูล ตามหนังสือของกรมศิลปากร อ้างอิงจาก
ข้อมูลเหล่านั้น มัคคุเทศก์มีทั้งสายวิชาการที่ข้อมูลละเอียด หรือพี่ผู้ชายก็จะมีการเล่าเรื่องต่างๆ แทรก
เป็นเกร็ดความรู้ ถ้าคนไหนชอบตลกก็มี” (G2)
“ด้วยความที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ต้องเคารพในกฎระเบียบของอุทยานฯ เขาก็เคร่งครัด
เหมือนกัน” (G4)
“ในส่วนของการจัดการอุทยานฯ เราไม่สามารถที่จะไปจัดการหรือดาเนินการอะไรได้” (G5)
“ส่วนของการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานฯ เราไม่สามารถไปจัดการได้เลย ด้วยกฎระเบียบ
ของกรมศิลป์” (P1)
“ที่นั่นมีเจ้าหน้าที่นาชม อย่างพี่เทอด ได้รางวัลกินรีตั้งหลายครั้ง เป็นคนมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวได้ดี” (P2)
“การพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานฯ ขึ้นอยู่กับระเบียบกรมศิลปากร การทาอะไรจึงมีขั้นตอน
ตามแบบหน่วยงานภาครัฐ ด้านงบประมาณต้องรอ และแต่ละที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ” (P2)
“เจ้าหน้าที่ที่นั่นมีน้อยมาก มีไม่กี่คนเอง เขาไม่สามารถมาดูแลเราได้เต็มที”่ (T2)
“การจะไปจัดการหรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานฯ ค่อนข้างเป็น
เรื่องยาก เพราะสาหรับกรมศิลป์แล้วจะมีเรื่องระเบียบราชการ และเรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง”
(T4)
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4.1.3.2 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ด้านสาร (Message)
หน่วยงานภาครัฐ โดยนักวิชาการวัฒ นธรรมประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และนั ก โบราณคดี ป ระจ าอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง (สั ม ภาษณ์ ) ให้ ข้อ มู ล ว่า เนื้ อ หาที่ ใช้ สื่ อ
ความหมายจะเน้ น ประวัติศาสตร์ ศิล ป์ อยู่แล้ ว เนื่ องจากกรมศิล ปากรเป็นผู้ รวบรวมข้อมูล เหล่ านี้
ขณะทีก่ านันตาบลตาเป๊ก (สัมภาษณ์) ชี้ให้เห็นว่า เนื้อหาในแผ่นพับ หรือเนื้อหาที่ใช้สื่อความหมายจะ
ใช้ได้กับคนระดับหนึ่ง แต่คนอีกระดับหนึ่งจะใช้ไม่ได้ เนื้อหาดังกล่าวจึงไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนทุก
กลุ่มได้
สาหรับหน่วยงานภาคเอกชน ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์)
ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ภาษาที่ใช้อธิบายในป้ายสื่อความหมายของกรมศิลปากรว่า มีคาศัพท์
เฉพาะอยู่จานวนมาก ทาให้บางท่านไม่เข้าใจ และภาษาทาให้เนื้อหาในเรื่องนั้นๆ ไม่น่าสนใจ ขณะที่
เนื้ อ หาของป้ า ยสื่ อ ความหมายไม่ มี ก ารเชื่ อ มโยงที่ ม าที่ ไป และสาระส าคั ญ ของสิ่ ง ที่ ต้ อ งการสื่ อ
ความหมาย ทั้งที่ตัวปราสาทพนมรุ้งมีค วามน่าสนใจในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิควิธีการใน
การก่อสร้าง และการแกะสลักลวดลายที่ต้องแกะสลักหิน ซึ่งการตอกหินทุกครั้งจะต้องไม่พลาดแม้แต่
นิดเดียว เป็นต้น สาหรับมัคคุเทศก์สื่อความหมายจังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์) เห็นว่า ภาษาที่ใช้ในการ
สื่อความหมายเป็นภาษาทางวิชาการ ซึ่งเป็นของยากสาหรับนักท่องเที่ยวบางท่าน และเป็นส่วนหนึ่งที่
ทาให้นักท่องเที่ยวไม่สนใจในการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่เนื้อหา
การสื่ อ ความหมายที่ มี อ ยู่ ในอุ ท ยานฯ ครอบคลุ ม เรื่ อ งราวทั้ งประวั ติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี ที่ มี
ความสาคัญไว้
สาหรับฝั่งนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย สามารถแบ่งย่อยความคิดได้เป็น
สองแบบ คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ท่ า นแรก (สั ม ภาษณ์ ) ซึ่ ง เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ที่มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลป์และโบราณคดี เห็นว่า ภาษาที่ใช้ไม่ได้ ยากเกินไป
เป็ นระดับข้อมูลพื้นฐานที่ไม่ต้องอาศัยการตีความที่ละเอียดลึกซึ้ง ขณะที่นักท่องเที่ยวอีกกลุ่ม คือ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ท่ า นที่ 2 และท่ า นที่ 3 (สั ม ภาษณ์ ) ซึ่ ง เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ท างสั ง คมศาสตร์ ม องว่ า ภาษาที่ ใ ช้ เป็ น ลั ก ษณะการอธิ บายให้ ค นที่ เรี ย นสาย
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีฟัง แต่ในมุมของคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ หรืออื่นๆ จะไม่เข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง จะเป็นการอ่านผิวเผินเท่านั้น ไม่ได้สนใจใน
เรื่องราวที่ต้องการสื่อความหมายได้อย่างแท้จริง หรือการใช้ศัพท์เฉพาะ หากเป็นคนที่สนใจก็จะเข้าใจ
แต่หากเป็นคนที่ไม่สนใจก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่ป้ายต้องการสื่อเลย ขณะที่นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ท่านที่ 3 (สัมภาษณ์) ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื้อหาของป้ายสื่อความหมายที่อธิบายภาพสลักหรือ
ประติ ม ากรรมขาดการเชื่ อ มโยงให้ เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ บทบาทหน้ า ที่ และความสั ม พั น ธ์ กั บ

267
โบราณสถาน เช่น โคนนทิ ไม่ได้เล่าว่ามีบทบาทหน้าที่อะไร สาคัญอย่างไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับตัว
ปราสาทพนมรุ้ง และมีตานานความเชื่ออย่างไร เป็นต้น อีกทั้งนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านที่ 4
(สั ม ภาษณ์ ) ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ว่ า เนื้ อ หาที่ สื่ อ ความหมายขาดการเชื่ อ มโยงเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานฯ กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แต่เป็นการอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์
และความเป็ น มาในเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง ที่ ตั ว ปราสาทพนมรุ้ ง มี ค วามน่ า สนใจในหลายด้ า น
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านที่ 2 (สัมภาษณ์) ที่กล่าวว่า เนื้อหาที่สื่อความหมายใน
อุทยานฯ เน้ น แต่ป ระวัติศาสตร์ไกลๆ เพียงอย่างเดียว จึงขาดข้อมูลประวัติศาสตร์ระยะใกล้ เช่น
ระยะ 50 ปีที่เป็นประวัติศาสตร์ร่วมสมัย และขาดข้อมูลความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนในท้องถิ่น เป็ น
ต้น
จากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ในภาพรวมในประเด็ น ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ด้ า นสาร
(Message) ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) โดยนาเสนอ
ผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ในรู ป แบบตาราง ดั งตารางที่ 4.7 พร้อ มทั้ งแปลผลด้ ว ยการบรรยายสรุ ป
สาระสาคัญดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านสาร (Message)
1) เนื้อหาในการสื่อความหมายมีรายละเอียด G1, G2, G4
ครอบคลุมทั้งเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดี
2) เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ศิลป์ที่มี G1
ค าศั พ ท์ เฉพาะ ท าให้ ย ากต่ อ ความเข้ า ใจ จึ ง
อาจไม่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้
3) เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการสื่ อ ความหมายขาดการ G4
เชื่ อ มโยงกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น รวมถึ ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน
4) เนื้ อ หาที่ ใช้ ในการสื่ อ ความหมายขาดการ
เชื่ อ มโยงที่ ม าที่ ไป และสาระส าคั ญ ของการ
สร้างปราสาทหิน

5

4

T2, T3, T4

T2, T3

P2

P1, P2

6

T2, T3, T4

P1, P2

7

รวม
(n = 18)

T1, T4

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย

P1, P2

ตารางที่ 4.7 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร (Message)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
(Message)
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
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จากตารางที่ 4.7 แสดงการวิเคราะห์แก่นสาระในประเด็น ศักยภาพการจัดการการ
สื่ อความหมายในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ยรติ จังหวัด บุ รีรัม ย์ ด้ านสาร
(Message) ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สนใจท่องเที่ยวใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยสามารถแบ่งตามความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยเรียงลาดับจาก
สิ่งที่มีการกล่าวถึงมากที่สุด คือ ประเด็น เนื้อหาในการสื่อความหมายมีรายละเอียดครอบคลุมทั้งเรื่อง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประเด็นเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ศิลป์ที่มีคาศัพท์เฉพาะ ทาให้
ยากต่อความเข้าใจ จึงอาจไม่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ ประเด็น เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อความหมาย
ขาดการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชน และประเด็นเนื้อหาที่ใช้ใน
การสื่อความหมายขาดการเชื่อมโยงที่มาที่ไป และสาระสาคัญของการสร้างปราสาทหิน โดยมีตัวอย่าง
ดังต่อไปนี้

“ภาษาของกรมศิลป์เป็นศัพท์เฉพาะเยอะ บางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจ ขณะที่เนื้อหาในป้ายไม่
โยงที่มาที่ไป เพียงแค่ให้ความรู้ว่ารูปนี้คืออะไร ไม่โยงสาระสาคัญ ไม่ชี้ประเด็นสาคัญ” (P1)
“ภาษาในเนื้อหาที่บรรยายตามหลักวิชาการ มันทาให้ไม่อยากฟังเพราะมันเป็นของยาก มันเป็นศัพท์
ยาก” (P2)
“เนื้อหาดูเป็นการอธิบายให้คนสายมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีฟัง คน
สายอื่นไม่รู้ เขาก็ดูผิวเผินไปอย่างนั้น” (T2)
“เนื้อหาเป็นศัพท์เฉพาะ ถ้าคนสนใจก็เข้าใจ แต่ถ้าถามคนทั่วไปไม่เข้าใจหรอก” (T3)
“ข้อมูลที่นี่มีครบแล้ว” (T4)

4.1.3.3 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
หน่วยงานภาครัฐ โดยนักวิชาการวัฒ นธรรมประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และนั ก โบราณคดี ป ระจ าอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง (สั ม ภาษณ์ ) ให้ ข้ อ มู ล ว่ า เครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายที่มีอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ยังไม่ทันสมัยหรือใช้เทคโนโลยีมาก จึงจาเป็นต้องมี
การพัฒนาเพิ่มเติมอีก ขณะที่ ศูนย์บริการข้อมูลดูน่ากลัว โดยเฉพาะตรงที่มีการจาลองการแกะสลัก
ภายในดูมืด อับ ไม่โปร่ง และด้วยการออกแบบลักษณะอาคาร ทาให้ไม่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ศึกษาข้อมูล ทั้งที่ภายในมีข้อมูลจานวนมากซึ่งครอบคลุมเรื่องราวทั้งหมดของอุทยานประวัติศาสตร์
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พนมรุ้ง สาหรับแผ่นพับจะมีหลากหลายภาษาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่ ง เศส และภาษาญี่ ปุ่ น แต่ แ ผ่ น พั บ ภาษาฝรั่ งเศส และภาษาญี่ ปุ่ น ต้ อ งมาขอเป็ น พิ เศษ
เนื่องจากมีจานวนจากัดจึงไม่ได้วางเตรียมไว้ จุดนี้ทาให้นักท่องเที่ยวบางท่านไม่รู้ว่ามีแผ่นพับภาษา
เหล่านั้นไว้บริการด้วย ขณะที่ปลัดอาเภอเฉลิมพระเกียรติ (สัมภาษณ์) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานประเพณี
ขึ้นเขาพนมรุ้งว่า งานดังกล่าวเป็นงานของจังหวัด โดยมีหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดและระดับอาเภอ
ช่ ว ยกั น จั ด ซึ่ ง กรมศิ ล ปากรเป็ น เจ้ า ของสถานที่ และคอยดู แ ลสถานที่ ภายในงานจะมี ก ารสื่ อ
ความหมายผ่านการบวงสรวงเทพเจ้า ขบวนแห่เทพพาหนะ ขบวนแห่พระนางภูปตีนทรลักษมี ซึ่งมี
เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาฮินดู การก่อสร้างปราสาท และเรื่องราวของผู้สร้างปราสาท นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงแสงสีเสียงบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตต้องมีการซื้อบัตรเข้างานก่อน ทาให้
งานถูกจากัดในวงแคบให้เพียงคนที่เป็นข้าราชการ หรือเจ้านายต่างๆ ส่วนชาวบ้านและนักท่องเที่ยว
ทั่วไปอาจได้ยินได้เห็นแสงสีเสียงจากภายนอกหรือที่ไกลๆ แต่ 2 ปีที่ผ่านมาในสมัยคุณอนุสรณ์ แก้ว
กังวาลเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด จึงมีการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าฟรี โดยนาการจัดแสดงแสงสีเสียงมา
ไว้ที่ลานโพธิ์ บริเวณด้านล่างของปราสาทเพื่อไม่ให้ รบกวนโบราณสถานโดยตรง ซึ่งงานนี้สามารถ
ดึ งดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ เข้ า มาเพื่ อ ได้ รั บ ความสนุ ก สนานพร้ อ มทั้ ง สอดแทรกความรู้เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ด้วย แต่มีข้อจากัดที่จัดปีละ 1 ครั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนเท่านั้น
นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์พร้อมกับปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตกตรง 15 ประตู สอดคล้องกับ
กานันตาบลตาเป๊ก (สัมภาษณ์) ที่กล่าวเสริมว่า จุดเด่นของงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งคือ การแสดง
ให้เห็นว่าการก่อสร้างปราสาทหินมีความเป็นมาอย่างไร สะท้อนความยากลาบากในการก่อสร้าง และ
ความเชื่อในอดีต ขณะที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แอป
พลิ เคชั น Buriram Magic ว่ า การท าแอปพลิ เ คชั น ด้ ว ยการพั ฒ นา AR Guide ที่ ส ามารถใช้
โทรศัพท์มือถือถ่ายตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะบริเวณตัวปราสาทเพื่ออ่านข้อมูลได้ แต่เมื่อสัญญาณไม่
เสถียร เนื่องจากไม่สามารถล็อคสัญญาณบริเวณตัวปราสาทได้ และอยู่ในช่วงการแก้ไขเรื่องเซิร์ฟเวอร์
(Server) ทาให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเท่าที่ควร จนกว่าจะมี
การทาสัญญาณจากสายใยแก้วนาแสง หรือออฟติกไฟเบอร์ ซึ่งต้องมีการลงทุนที่สู งมาก และต้อง
ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบภายในของอุทยานฯ ด้วย ขณะที่อุทยานฯ จะมีเครื่องมือสื่อความหมายอื่นๆ เช่น
สื่ อ QR Code ที่ ส ามารถใช้ ได้เหมือ นกัน แต่ มี ข้อ มูล รายละเอี ยดจากัด อี กทั้ งขึ้น อยู่กั บ สั ญ ญาณ
โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ส่วนมัคคุเทศก์สื่อความหมายมีบริการโดยต้องติดต่อที่สานักงานอุทยานฯ
ก่อน นอกจากนี้ยังมีแผ่นพับที่มีแจกบริเวณศูนย์บริการข้อมูลด้วย
เมื่ อ พิ จ ารณาฝั่ งหน่ ว ยงานภาคเอกชน ประธานชมรมมั ค คุ เทศก์ จั งหวัด บุ รีรัม ย์
(สัมภาษณ์) ได้แสดงความคิดเห็น ไว้ว่า ศูนย์บริการข้อมูลไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้าไป เนื่องจากไม่
ทราบว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง ขณะที่วิธีการจัดแสดงไม่น่าสนใจ ดูเป็นนิทรรศการทั่วไปไม่ดึงดูดความ
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สนใจให้ คนเข้าไป อีกทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่บรรยาย มีเพียงเจ้ าหน้าที่ประจาเท่านั้น นอกจากนี้ภ ายใน
ศูนย์บริการข้อมูลไม่มีป้ายแสดงผังการเดินที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งที่มีข้อมูลดีๆ
เกี่ ย วกั บ อุ ท ยานฯ อย่ างครบถ้ ว น ส าหรั บ แอปพลิ เคชั น Buriram Magic จะมี ปั ญ หาเรื่ อ งระบบ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร บางเครือข่ายไม่มีเสาสัญญาณทาให้ไม่สามารถใช้งานได้ ขณะที่ข้อมูล
ในแอปพลิเคชันก็จะเป็นรูปแบบตามกรมศิลปากร ส่วนหนังสือของทางกรมศิลปากรจะมีจาหน่าย
บริเวณศูน ย์ บ ริการข้อมูล และสื่อ QR Code ที่ มีจะมีข้อมูล เบื้องต้นของอุท ยานฯ เท่ านั้น ขณะที่
มัคคุเทศก์สื่อความหมายจังหวัดบุ รีรัมย์ (สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า แผ่นพับไม่ได้ละเอียดมาก ส่วนป้าย
สื่อความหมายไม่ได้บรรยายข้อมูลอย่างละเอียด และขาดการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความสาคัญที่
เกิดขึ้น สาหรับแอปพลิ เคชัน Buriram Magic ใช้ไม่ได้ด้วยปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร
หากมีสัญญาณน้อยหรืออยู่บนเขาจะไม่สามารถใช้ได้ และตอนนี้อยู่ในช่วงการต่อสัญญาการทาแอป
พลิเคชัน เช่นเดียวกับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์) ที่เห็นว่า แอปพลิเคชัน
Buriram Magic ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยปัจจัยหลายสิ่ ง โดยการทาแอปพลิเคชันต้องมีการลงทุน
ต้องมีงบประมาณมารองรับเพื่อสามารถพัฒ นาเนื้อหาข้อมูลใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว และหมุนเปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้
สาหรับตัวแทนคนในชุมชนบ้านดอนขวาง (สัมภาษณ์) กล่าวถึงศักยภาพด้านช่อง
ทางการสื่อความหมายว่า มัคคุเทศก์สื่อความหมายถือเป็นสิ่งสาคัญ โดยอุทยานฯ จัดเตรียมมัคคุเทศก์
สื่อความหมายไว้บริการอยู่แล้ว สามารถติดต่อขอที่สานักงานอุทยานฯ ได้ ส่วนแผ่นพับมีทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และมีศูนย์บริการข้อมูลที่รวบรวมสิ่งสาคัญไว้จานวนมาก
แต่มีนักท่องเที่ยวจานวนไม่มากที่เข้าไปชม ขณะที่ตัวแทนคนในชุมชนบ้านบัวตะเคียน (สัมภาษณ์) ให้
ข้อมูลว่า สื่อ QR Code ที่มีก็สามารถใช้ได้ แต่จะเป็นข้อมูลโดยภาพรวมไม่ได้ลงรายละเอียดมาก ส่วน
แอปพลิเคชัน Buriram Magic สามารถส่องดูข้อมูลได้ แต่ว่าการเป็นคนในพื้นที่ทาให้ ทราบข้อมูล
มากกว่าแอปพลิเคชันอยู่แล้ว จึงรู้สึกว่าข้อมูลในแอปพลิเคชันยังไม่เพียงพอ อาจเพราะลวดลายในตัว
ปราสาทค่อนข้างเยอะ ทาให้แอปพลิเคชันมีข้อมูลแค่จุดหลักๆ เท่านั้น และข้อสาคัญส่วนหนึ่งคือ หาก
ทาเยอะ เสน่ห์ ของอารยธรรมขอมก็จะหายไป ดังนั้นหากต้องการเครื่องมือสื่อความหมายแบบใหม่
อุทยานฯ ก็จะต้องพยายามทาให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด สาหรับป้ายสื่อความหมายคิดว่ามี
ขนาดที่เหมาะสมแล้ว เนื่องจากหากมีขนาดใหญ่กว่านี้อาจมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบ
ขณะที่งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ และสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวจานวน
มาก ทาให้นักท่องเที่ยวต้องการกลับมาเพื่อชมความยิ่งใหญ่อีกครั้ง
ขณะที่ฝั่งนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย โดยนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ท่ านแรกที่ มี ค วามรู้ เรื่ อ งโบราณคดี (สั ม ภาษณ์ ) กล่ าวว่ า ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เป็ น ที่ จั ด แสดงของ
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ และนาเสนอเรื่องราวอย่างรอบด้านเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแล ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเองได้ เนื่องจากตามนิสัยคนไทยจะไม่ต้องการคน
อธิ บ ายหรื อ อาจจะร าคาญได้ สอดคล้ อ งกั บ นโยบายของกรมศิ ล ปากรที่ เน้ น ความเข้ า ใจว่ า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจไม่ต้องการเจ้าหน้าที่มาช่วยบรรยาย จึงดูแลอยู่ห่างๆ ซึ่งหากนักท่องเที่ยว
ต้องการความช่วยเหลือหรือทราบข้อมูลต่างๆ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ สาหรับนักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ท่านที่ 2 และท่านที่ 4 ได้กล่าวว่า ศูนย์บริการข้อมูลไม่มีแผนผังบอกถึงเส้นทางการเดิน
จึงไม่ทราบว่าจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหน ต้องเดินไปทิศทางใด หรือเดินครบแล้วหรือยัง และการจัดวางของ
ในตู้กระจกไม่สะอาดเท่าที่ควร ส่วนข้อความบนวัสดุที่เป็นป้ายคาบรรยายไม่ชัดเจน ทาให้เป็นปั ญหา
ในการมองเห็นหรือการอ่านข้อมูลของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม ขณะที่ภายในศูนย์บริการข้อมูลมีลักษณะ
มื ด ทึ บ ไม่ โปร่ ง หากคนเข้ า ไปจ านวนมาก อาจไม่ ส ามารถรองรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ เพี ย งพอ โดย
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านที่ 2 ได้เพิ่มเติมว่า หากศูนย์บริการข้อมูลมีความน่าสนใจมากพอ
จะต้องทาให้นักท่องเที่ยวจดจารายละเอียดของข้อมูลได้ หากเข้าไปแล้วจาไม่ได้ว่าเคยเข้าหรือเปล่า
หรือจารายละเอีย ดข้อมูล ภายในไม่ได้ แสดงว่าการสื่อความหมายนั้น ไม่ประสบผลส าเร็จ ขณะที่
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านที่ 4 เห็นว่า แผ่นพับไม่น่าสนใจเท่าที่ควร แม้ว่าแผ่นพับจะมีข้อมูล
ถูกต้องแม่นยา และเป็นกระดาษสีก็ตาม แต่ชวนให้เก็บมากกว่านาไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ส่วนป้ายสื่อความหมายในอุทยานฯ มีแบบมาตรฐานตามแบบแผนของกรมศิลปากรโดยเป็นป้ายหินสี
น้ าตาลที่ มีคาบรรยายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการตั้งวางตามพื้ น ซึ่งตามความคิดเห็ นของ
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านแรก เห็นว่า ป้ายสื่อความหมายมีข้อความที่ใช้บรรยายอาจจะมี
คาศัพท์เฉพาะบ้าง แต่ก็เป็นข้อมูลพื้นฐาน ส่วนตาแหน่งการวางป้ายเป็นไปตามหลักการการอนุรักษ์
โบราณสถานที่ต้องไม่ยุ่ง หรือรบกวนตัวโบราณสถาน เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อโบราณสถาน
แต่เมื่อวางในตาแหน่งที่เหมาะสม เช่น วางที่ พื้น เป็นต้น นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านที่ 3 ได้
แสดงความคิด เห็ นว่า กลับ ทาให้นั กท่องเที่ยวบางส่วนสับสนว่าป้ายเหล่านั้นสื่อถึงศิลปกรรม หรือ
ประติมากรรมชิ้น ไหน และป้ ายสื่ อความหมายไม่ได้ชี้องค์ประกอบ ไม่ มีรูปภาพประกอบ มีเพี ยง
ตัวอักษรบรรยายเท่านั้น ส่วนเรื่องมัคคุเทศก์สื่อความหมาย นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ท่านแรก
กล่าวว่า มัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาอุทยานฯ มีให้บริการ โดยทาหนังสือไปที่สานักงานอุทยานฯ
แจ้งความประสงค์ขอมัคคุเทศก์สื่อความหมายบรรยาย ซึ่งทางอุทยานฯ จะจัดคนมาบริการ
จากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ในภาพรวมในประเด็ น ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านช่องทางการ
สื่อความหมาย (Channel) ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis)
โดยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง ดังตารางที่ 4.8 พร้อมทั้งแปลผลด้วยการบรรยาย
สรุปสาระสาคัญดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้

ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
1) แ อ ป พ ลิ เค ชั น Buriram Magic ห า ก G2, G8
P1, P2, P3, P4
อิ น เทอร์ เ น็ ต โทรศั พ ท์ ไ ม่ เ สถี ย ร หรื อ เป็ น
เครือข่ายที่ไม่มีเสาสัญญาณ จะไม่สามารถอ่าน
รายละเอี ย ดเนื้ อ หาได้ และตอนนี้ มี ก าร
ปรับ ปรุงระบบอยู่ ทาให้ ไม่ สามารถใช้งานได้
อย่างสะดวก
2) ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล มี วิ ธี ก ารจั ด แสดงที่ ไ ม่ G2
P1
ดึ ง ดู ด ความสนใจของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และมี
ลักษณะมืดทึบ ไม่โปร่ง ทาให้ดูอึดอัด
3) แผ่นพับไม่น่าสนใจ
P1
4) แผ่นพับมีแจกที่บริเวณศูนย์บริการข้อมูล ที่ G1
เดี ย ว ท าให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วบางส่ ว นไม่ ท ราบ
หรือไม่ได้รับแผ่นพับ
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง

4

2
1

T4

6

รวม
(n = 18)

T2, T4

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ชาวไทย

ตารางที่ 4.8 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
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จากตารางที่ 4.8 แสดงการวิ เคราะห์ แ ก่ น สาระในประเด็ น การจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านช่องทางการ
สื่อความหมาย (Channel) ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยสามารถแบ่งตามความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์
โดยเรี ย งล าดั บ จากสิ่ งที่ มี ก ารกล่ าวถึ งมากที่ สุ ด คื อ ประเด็ น แอปพลิ เคชัน Buriram Magic หาก
อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไม่เสถียร หรือเป็นเครือข่ายที่ไม่มีเสาสัญญาณ จะไม่สามารถอ่านรายละเอียด
เนื้ อ หาได้ และตอนนี้ มี ก ารปรั บ ปรุ งระบบอยู่ ท าให้ ไม่ ส ามารถใช้ งานได้ อ ย่ างสะดวก ประเด็ น
ศูนย์บริการข้อมูลมีวิธีการจัดแสดงที่ไม่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว และมีลักษณะมืดทึบ ไม่
โปร่ง ทาให้ดูอึดอัด ประเด็นแผ่นพับไม่น่าสนใจ และประเด็นแผ่นพับมีแจกที่บริเวณศูนย์บริการข้อมูล
ที่เดียว ทาให้นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ทราบ หรือไม่ได้รับแผ่นพับ โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

“Buriram Magic เป็นแอปพลิเคชันตัวเก่า บางทีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ด้วยก็ใช้งานไม่ได้ ส่วน
ศูนย์บริการข้อมูลมันแคบ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก” (G2)
“แผ่นพับก็ไม่น่าสนใจ ขณะที่แอปพลิเคชัน Buriram Magic ปัญหาคือ เน็ตมันไม่เสถียร นานๆ ทีถึง
จะขึ้น ศูนย์ข้อมูลไม่มีคนเข้า วิธีการจัดแสดงไม่เชิญชวนให้เข้าไป” (P1)
“สถานที่ศูนย์ข้อมูลมันดูอึมครึม แสงสว่างไม่เพียงพอ แผ่นพับมันชวนให้เก็บมากกว่า” (T4)

4.1.3.4 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ดา้ นผู้รับสาร (Receiver)
หน่วยงานภาครัฐ โดยนักวิชาการวัฒ นธรรมประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และนักโบราณคดีประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (สัมภาษณ์) ให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวบางท่าน
ที่ มี ค วามศรั ท ธามากอาจต้ อ งการเข้ า ใกล้ โ บราณวั ต ถุ หรื อ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ส าคั ญ เช่ น บางท่ า นจั บ
โบราณวัตถุทั้งที่มีป้ายห้ามจับ วางเหรียญ เอาแป้งมาทาศิวลึงค์ เอาทองมาปิดศิวลึงค์ เอาพวงมาลัย
มาวาง หรือบางท่านมาประกอบพิธีกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น บางครั้งนักท่องเที่ยวแต่งกายไม่
สุภาพมาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในอดีต แต่ไม่ยอมเข้าใจข้อปฏิบัติ
กรณี การห้ามนั่ ง ห้ ามปีน ก็จะมีนั กท่องเที่ยวบางส่วนฝ่าฝืน บางครั้งชาวบ้านที่อยู่บริเวณพื้นที่มา
ท่องเที่ยว และอาจจะเล่าข้อมูลที่เป็นเรื่องราวของตานาน หรือข้อมูลที่แตกต่างไปจากหลักฐานที่พบก็
มี ขณะที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์) แสดงความคิดเห็นว่า ตัวนักท่องเที่ยวเป็นส่วน
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หนึ่ ง ของการสื่ อ ความหมาย แต่ ไม่ ใ ช่ ทุ ก ท่ า นจะชื่ น ชอบ และต้ อ งการมาเรี ย นรู้ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ บางท่านไม่ได้สนใจหรือต้องการเจาะลึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะมีความ
พยายามในการพัฒนาเครื่องมือสื่อความหมายก็ตาม
ขณะที่ตัวแทนภาคเอกชนอย่างมัคคุเทศก์สื่อความหมายจังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์)
ได้กล่าวถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวต่อมัคคุเทศก์สื่อความหมายเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยวบางกลุ่ม
จ้ างให้ ต นมาท าหน้ าที่ บ รรยายให้ แต่ ก ลั บ ไม่ ส นใจเท่ าที่ ค วร บางครั้งจะท าสิ่ งที่ ขัด กั บ ข้ อ ปฏิ บั ติ
บางครั้งนักท่องเที่ยวบางท่านแต่งกายไม่สุภาพ ซึ่งถือเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่ อีกสิ่งที่ต้องบอก
นักท่องเที่ยวเสมอ คือ ดูแต่ตามืออย่าต้อง เนื่องจากบางท่านเอามือไปลูบ เอามือไปคลาศิวลึงค์ ซึ่ง
เป็นการไม่สมควร ในฐานะที่ เป็นมัคคุเทศก์สื่อความหมายจึงต้องสร้างความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตัว
ให้เหมาะสมด้วย
ฝั่งคนในชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยตัวแทนคนในชุมชนบ้านบัวตะเคียน (สัมภาษณ์) ให้
ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวบางท่านแต่งกายไม่สุภาพ ซึ่งเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่และไม่ให้เกียรติตัวเอง
เนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเช่นกัน
ในฝั่งนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย โดยนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ท่าน
ที่ 4 ได้กล่าวว่า นักท่องเที่ยวบางท่านขาดความรับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เช่น
มีพฤติกรรมการเรียงหินขึ้นเป็นเจดีย์ ซึ่งถือว่าไม่เหมาะสม เป็นต้น
จากข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ในภาพรวมในประเด็ น ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านผู้ รับสาร
(Receiver) ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) โดยนาเสนอ
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ในรู ป แบบตาราง ดั งตารางที่ 4.9 พร้อ มทั้ งแปลผลด้ว ยการบรรยายสรุป
สาระสาคัญดังรายละเอียดที่จะกล่าวต่อไปนี้
ตารางที่ 4.9 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านผู้รับสาร
(Receiver)
ศั ก ยภ าพ การจั ดการก ารสื่ อ
หน่วยงาน หน่วยงาน ชุมชนที่
ค ว า ม ห ม า ย ใ น อุ ท ย า น
ภาครัฐ ภาคเอกชน เกี่ยวข้อง
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านผู้รับสาร (Receiver)
1) นักท่องเที่ยวบางท่านปฏิบัติตัว G1, G2
P2
C2
ไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนกฎระเบียบการ
เข้ า ช ม ส ถ า น ที่ ข อ งอุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

นักท่องเที่ยวเชิง
ประวั ติ ศ าสตร์
ชาวไทย
T4

รวม
(n = 18)
5

276
จากตารางที่ 4.9 แสดงการวิ เคราะห์ แ ก่ น สาระในประเด็ น การจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านผู้ รับสาร
(Receiver) ซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สนใจท่องเที่ยวใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม
ฝ่าฝืนกฎระเบียบการเข้าชมสถานที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

“ข้อห้ามข้อปฏิบัติมีบอกที่ป้อมจาหน่ายบัตร แล้วมีป้ายห้ามนั่ง ห้ามปีน แต่นักท่องเที่ยวบางคนฝ่าฝืน
ก็มี บางคนไม่เข้าใจว่าทาไมใส่เสื้อกล้าม ใส่เสื้อสายเดี่ยวไม่ได้ อย่างศิวลึงค์ก็มีคนมาลูบคลา มาสัมผัส
มันจะสึกกร่อนได้ บางคนมีความเชื่อความศรัทธา มาวางเหรียญ เอาแป้งมาทาศิวลึงค์ เอาทองมา
ปิดศิวลึงค์ เอาพวงมาลัยมาวาง มาประกอบพิธีกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตบ้าง เราต้องคอยดูเพราะที่นี่
เป็นโบราณสถานต้องมีกฎระเบียบเพื่อความเรียบร้อย” (G2)
“นักท่องเที่ยวบางคนไม่ให้เกียรติสถานที่และไม่ให้เกียรติตัวเอง แต่งตัวไม่เหมาะสม บางคนใส่ขาสั้น
มา ซึง่ พนมรุ้งก็เหมือนเป็นวัด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์” (C2)
“นักท่องเที่ยวบางคนแต่งกายไม่สุภาพ อีกอันที่ต้องระวัง คือ มาเที่ยวต้องดูแต่ตา มืออย่าต้อง มือ
ล้วงกระเป๋าไว้เลย เพราะบางคนเอามือไปลูบ ไปคลาศิวลึงค์ ในฐานะมัคคุเทศก์ต้องว่า” (P2)

สาหรับ การวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยนาเสนอผ่านการบรรยาย
ภาพรวม และการวิเคราะห์ แก่น สาระทาให้ ได้ข้อมูล สถานการณ์ การจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งซึ่งได้จากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สนใจ
ท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอแนวทางการ
พัฒ นาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่เหมาะสมกับพื้นที่ และตรงตามความ
ต้อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ อ ไป เนื่ องจากอุท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้งเป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า พร้อมกับการเป็นทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
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4.2 ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
การศึ ก ษาตามระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 จานวน 400 คน ตามเกณฑ์ที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ว่า ต้อง
เป็ น ผู้ ที่ เยี่ ย มชมที่ ใช้ เวลาในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วเป็ น เวลาตั้ งแต่ ห นึ่ งชั่ ว โมงขึ้น ไป เพื่ อ ให้ ท ราบถึ งผล
การศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้กาหนดไว้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็น 9 ประเด็นตามลาดับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1 ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
4.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
4.2.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
4.2.6 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความรู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
4.2.7 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจั ดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
4.2.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561
4.2.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 กับศักยภาพ
การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
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ทั้ งนี้ เพื่ อ ความเข้ าใจในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล ในบทนี้ ผู้ วิจั ย จึงขออธิบ าย
สัญลักษณ์ และคาศัพท์ที่ใช้ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
N
n
𝞪
S.D.
F
T
Sig.
𝑥2
*
**
Mean
Median
Mode

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ขนาดของกลุ่มประชากร (Population)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample)
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution)
ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงแบบที (T-Distribution)
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ (Significant)
ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square)
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
ค่าเฉลี่ย
ค่ามัธยฐาน
ค่าฐานนิยม
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4.2.1 ผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
ผู้วิจัยนาแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดย
ใช้ ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และได้ ป รั บ ปรุ ง
แบบสอบถามตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิเรียบร้อยแล้ว จึงได้นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try
Out) กับ กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ มีความคล้ ายคลึ งกับ กลุ่ มตัวอย่างในการวิจัย จานวน 30 คน ซึ่งสามารถ
อธิบายข้อมูลจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบัน โดยเรียงลาดับจากจานวนมากที่สุด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละของกลุ่ มตัวอย่างจาแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Try
Out)
เพศ

อายุ

การศึกษา

อาชีพ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1) หญิง
2) ชาย
รวม
1) 31 – 40 ปี
2) 41 – 50 ปี
3) 20 - 30 ปี
4) ต่ากว่า 20 ปี
5) 51 – 60 ปี
6) 61 ปีขึ้นไป
รวม
1) ปริญญาตรี
2) อนุปริญญา/ปวส.
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4) ประถมศึกษา
5) มัธยมศึกษาตอนต้น
6) สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
1) ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
2) นักเรียน/นักศึกษา
3) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
4) นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
5) เกษตรกร

จานวน (คน)
16
14
30
11
10
6
1
1
1
30
17
7
3
2
1
30
10
4
4
4
3

ร้อยละ (%)
53.33
46.67
100.00
36.68
33.33
20.00
3.33
3.33
3.33
100.00
56.67
23.33
10.00
6.67
3.33
100.00
33.33
13.34
13.34
13.34
10.00
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์
6) ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
7) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
8) นักบวช
9) แม่บ้าน/พ่อบ้าน
10) พ่อค้า/แม่ค้า
11) ไม่ประกอบอาชีพ
12) เกษียณอายุจากการทางาน
13) อื่นๆ
รวม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1) 10,001-15,000 บาท
2) มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป
3) 15,001-20,000 บาท
4) 21,000-25,000 บาท
5) ไม่มีรายได้
6) ต่ากว่า 5,000 บาท
7) 5,000-10,000 บาท
รวม
ที่อยู่ปัจจุบัน
1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3) ภาคกลาง
4) ภาคตะวันออก
5) ภาคเหนือ
6) ภาคตะวันตก
7) ภาคใต้
8) ต่างประเทศ (พานักในต่างประเทศ)
รวม

จานวน (คน)
2
1
1
1
30
7
7
5
5
3
2
1
30
11
7
3
3
2
2
2
30

ร้อยละ (%)
6.67
3.33
3.33
3.33
100.00
23.33
23.33
16.67
16.67
10.00
6.67
3.33
100.00
36.68
23.33
10.00
10.00
6.67
6.67
6.67
100.00

จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 53.33 มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.68 มีการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.67 ประกอบอาชีพ ลู กจ้าง/พนักงานเอกชน
จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ระดับ 10,001-15,000 บาท จานวน
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7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และมีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จานวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.68
สาหรับการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เพื่อใช้ประเมินศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ผ่าน
องค์ประกอบการสื่อความหมาย 4 องค์ประกอบหลักจากการใช้ทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย
S-M-C-R ของเดวิด เบอร์โล (David K, Berlo) ซึ่งแบ่งออกเป็น องค์ประกอบด้านแหล่งสารหรือผู้ส่ง
สาร (Source or Sender) องค์ ป ระกอบด้ านสาร (Message) องค์ ป ระกอบด้ านช่ อ งทางการสื่ อ
ความหมาย (Channel) และองค์ประกอบด้านผู้รับสาร (Receiver) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
(Coefficient of Alpha) ของครอนบาคตามเกณฑ์ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 ขึ้นไป (ณรงค์
โพธิ์พฤกษานั น ท์ , 2556) จึ งจะมี ความเหมาะสมในการน าแบบสอบถามนั้น ไปใช้งานจริงกับกลุ่ ม
ตั ว อย่ า ง จ านวน 400 คนได้ ซึ่ งผลการทดสอบค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟา (Coefficient of Alpha)
ของครอนบาค มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.11 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคสาหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (Try Out)
ตัวแปร (องค์ประกอบการสื่อความหมาย)
1. ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
2. ด้านสาร (Message)
3. ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
4. ด้านผู้รับสาร (Receiver)
ผลรวมของตัวแปรองค์ประกอบการสื่อความหมายทั้ง 4 ด้าน

Cronbach's Alpha Coefficient
0.843
0.801
0.826
0.903
0.902

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์แอลฟาของครอนบาค (Coefficient of Alpha)
รวมทั้ง 4 องค์ประกอบได้เท่ากับ 0.902 ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Coefficient of
Alpha) ตามตัวแปรแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or
Sender) มีค่าเท่ากับ 0.843 องค์ประกอบด้านสาร (Message) มีค่าเท่ากับ 0.801 องค์ประกอบด้าน
ช่ อ งทางการสื่ อ ความหมาย (Channel) มี ค่ า เท่ า กั บ 0.826 และองค์ ป ระกอบด้ า นผู้ รั บ สาร
(Receiver) มี ค่ าเท่ ากั บ 0.903 ซึ่ งถื อ ว่ามี ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์แ อลฟาของครอนบาค (Coefficient of
Alpha) ทั้งผลรวมองค์ประกอบ 4 ด้าน และในแต่ละด้าน มีค่ามากกว่า 0.75 ขึ้นไปตามเกณฑ์ (ณรงค์
โพธิ์พฤกษานันท์, 2556) จึงสามารถสรุปได้ว่า แบบสอบถามชุดนี้สามารถนาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ ม
ตัวอย่างจริง จานวน 400 คนได้
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
จากการศึกษาข้อมูล ลั กษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 โดยจาแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบัน จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
จานวน 400 ชุด ซึ่งใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในรูปแบบตาราง
พร้อมทั้งแปลผลด้วยการบรรยาย โดยเรียงลาดับจากจานวนมากไปน้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4.12 จานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามเพศ
เพศ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1) หญิง
2) ชาย
รวม

จานวน (คน)
238
162
400

ร้อยละ (%)
59.50
40.50
100.00

จากตารางที่ 4.12 แสดงให้ เห็ น ถึง จานวนและร้อยละลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน โดยจาแนกตามเพศ พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 และเพศชาย จานวน 162 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.50
ตารางที่ 4.13 จานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามอายุ
อายุ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1) 20 - 30 ปี
25
20
26
22
28
29
23
24

จานวน (คน)
162
29
23
22
13
13
13
12
12

ร้อยละ (%)
40.50
7.25
5.75
5.50
3.25
3.25
3.25
3.00
3.00
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์
30
27
21
2) 31 – 40 ปี
32
38
40
36
31
33
35
34
37
39
3) 41 – 50 ปี
45
42
46
43
44
50
41
47
48
49
4) ต่ากว่า 20 ปี
19
16
18
17
12
14
5) 51 – 60 ปี

จานวน (คน)
10
8
7
108
18
16
16
14
12
11
11
5
4
1
52
17
10
6
4
4
4
2
2
2
1
26
10
5
5
4
1
1
26

ร้อยละ (%)
2.50
2.00
1.75
27.00
4.50
4.00
4.00
3.50
3.00
2.75
2.75
1.25
1.00
0.25
13.00
4.25
2.50
1.50
1.00
1.00
1.00
0.50
0.50
0.50
0.25
6.50
2.50
1.25
1.25
1.00
0.25
0.25
6.50
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์
52
54
56
55
60
53
58
59
51
57
6) 61 ปีขึ้นไป
62
65
61
67
74
64
68
66
69
70
71
73
รวม

จานวน (คน)
4
4
4
3
3
2
2
2
1
1
26
4
4
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
400

ร้อยละ (%)
1.00
1.00
1.00
0.75
0.75
0.50
0.50
0.50
0.25
0.25
6.50
1.00
1.00
0.75
0.75
0.75
0.50
0.50
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
100.00

จากตารางที่ 4.13 แสดงให้ เห็ น ถึง จานวนและร้อยละลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน โดยจาแนกตามอายุ พบว่า
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี จานวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รองลงมาคือ อายุระหว่าง
31 – 40 ปี จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.00 อายุ ต่ ากว่า 20 ปี จานวน 26 คน คิด เป็น ร้อยละ 6.50 อายุระหว่าง 51 – 60 ปี
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จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50
ตามลาดับ
หากพิ จ ารณาโดยจ าแนกตามอายุ จ ริ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 จานวน 5 อันดับแรก
พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 25 ปี มีจานวนสูงสุดถึง 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 รองลงมาคือ
อายุ 20 ปี มีจ านวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.75 อายุ 26 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50
อายุ 32 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 และ อายุ 45 ปี จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.14 จานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามการศึกษา
การศึกษา

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1) ปริญญาตรี
2) สูงกว่าปริญญาตรี
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4) อนุปริญญา/ปวส.
5) มัธยมศึกษาตอนต้น
6) ประถมศึกษา
รวม

จานวน (คน)
236
50
46
39
22
7
400

ร้อยละ (%)
59.00
12.50
11.50
9.75
5.50
1.75
100.00

จากตารางที่ 4.14 แสดงให้ เห็ น ถึง จานวนและร้อยละลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน โดยจาแนกตามการศึกษา
พบว่า ส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมาคือ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.50 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 และระดับประถมศึกษา จานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.75 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.15 จานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1) ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
2) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
3) นักเรียน/นักศึกษา
4) นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
5) เกษตรกร
6) เกษียณอายุจากการทางาน
7) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
8) ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
9) แม่บ้าน/พ่อบ้าน
10) ไม่ประกอบอาชีพ
11) นักบวช
12) พ่อค้า/แม่ค้า
13) อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)
99
91
74
44
25
17
15
15
11
5
2
1
1
400

ร้อยละ (%)
24.75
22.75
18.50
11.00
6.25
4.25
3.75
3.75
2.75
1.25
0.50
0.25
0.25
100.00

จากตารางที่ 4.15 แสดงให้ เห็ น ถึง จานวนและร้อยละลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็ น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน โดยจาแนกตามอาชีพ
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชนมากที่สุด จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 รองลงมา
คือ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.75 นักเรียน/นักศึกษา จานวน 74
คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตั ว จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 เกษตรกร
จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 เกษียณอายุจากการทางาน จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป จานวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.75 แม่บ้าน/พ่อบ้าน จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ไม่ประกอบอาชีพ จานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 นักบวช จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 พ่อค้า/แม่ค้า จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.25 และอื่นๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.16 จานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1) มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป
2) 15,001 - 20,000 บาท
3) 10,001 - 15,000 บาท
4) 5,000 - 10,000 บาท
5) ไม่มีรายได้
6) 21,000 - 25,000 บาท
7) ต่ากว่า 5,000 บาท
รวม

จานวน (คน)
110
71
62
53
47
36
21
400

ร้อยละ (%)
27.50
17.75
15.50
13.25
11.75
9.00
5.25
100.00

จากตารางที่ 4.16 แสดงให้ เห็ น ถึง จานวนและร้อยละลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน โดยจาแนกตามรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป จานวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.50 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 15,001 - 20,000 บาท จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ
17.75 รายได้ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท จานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.50 รายได้ระหว่าง
5,000 - 10,000 บาท จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 ไม่มีรายได้ จานวน 47 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.75 รายได้ระหว่าง 21,000 - 25,000 บาท จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และรายได้ต่า
กว่า 5,000 บาท จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.17 จานวนและร้อยละของลักษณะทางประชากรศาสตร์ จาแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ปัจจุบัน

ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ขอนแก่น
ศรีสะเกษ
นครราชสีมา
ยโสธร
ร้อยเอ็ด
ชัยภูมิ
อุบลราชธานี

จานวน (คน)
183
68
34
20
16
15
7
6
4
4

ร้อยละ (%)
45.75
17.00
8.50
5.00
4.00
3.75
1.75
1.50
1.00
1.00
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์
เลย
กาฬสินธุ์
นครพนม
นครสวรรค์
บึงกาฬ
หนองคาย
อานาจเจริญ
อุดรธานี
2) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
นนทบุรี
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
นครปฐม
สมุทรสาคร
3) ภาคกลาง
พิษณุโลก
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
อุทัยธานี
พิจิตร
สระบุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
4) ภาคตะวันตก
ตาก
กาญจนบุรี
5) ภาคตะวันออก
สระแก้ว
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
จันทบุรี

จานวน (คน)
2
1
1
1
1
1
1
1
131
79
30
11
7
3
1
32
12
8
3
3
2
2
1
1
17
14
3
17
5
4
3
2
2
1

ร้อยละ (%)
0.50
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
32.75
19.75
7.50
2.75
1.75
0.75
0.25
8.00
3.00
2.00
0.75
0.75
0.50
0.50
0.25
0.25
4.25
3.50
0.75
4.25
1.25
1.00
0.75
0.50
0.50
0.25
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์
6) ภาคใต้
สตูล
นราธิวาส
สงขลา
ตรัง
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
7) ภาคเหนือ
เชียงใหม่
พะเยา
เชียงราย
น่าน
8) ต่างประเทศ (พานักในต่างประเทศ)
ญี่ปุ่น (พานักในต่างประเทศ)
สหรัฐอเมริกา (พานักในต่างประเทศ)
รวม

จานวน (คน)
10
3
2
2
1
1
1
8
4
2
1
1
2
1
1
400

ร้อยละ (%)
2.50
0.75
0.50
0.50
0.25
0.25
0.25
2.00
1.00
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
100.00

จากตารางที่ 4.17 แสดงให้ เห็ น ถึง จานวนและร้อยละลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 ที่ ใช้ เป็ น กลุ่ ม ตัว อย่างในการศึก ษาครั้งนี้ จานวน 400 คน โดยจาแนกตามที่อ ยู่
ปั จ จุ บั น พบว่า ส่ ว นใหญ่ อยู่ ที่ ภ าคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ จานวน 183 คน คิดเป็น ร้อยละ 45.75
รองลงมาคือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 131 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.75 ภาคกลาง
จ านวน 32 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 8.00 ภาคตะวัน ตก จ านวน 17 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.25 ภาค
ตะวั น ออก จ านวน 17 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.25 ภาคใต้ จ านวน 10 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 2.50
ภาคเหนือ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และต่างประเทศ (พานักในต่างประเทศ) จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ
หากพิ จ ารณาโดยจ าแนกตามจั งหวัดที่ อยู่ปั จจุบั นของนัก ท่อ งเที่ ยวชาวไทยที่ มาเที่ ยวยั ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 จานวน 5
อัน ดับ แรก พบว่า จังหวัดกรุงเทพมหานครมีจานวนความถี่สูงสุ ด จานวน 79 คน คิ ดเป็นร้อยละ
19.75 รองลงมาคือ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 จังหวัดสุรินทร์ จานวน 34

290
คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 จังหวัดนนทบุรี จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และจังหวัดขอนแก่น
จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาดับ
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
จากการศึกษาข้อมูล พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 โดยจาแนกเป็นประเด็น
ต่างๆ ได้แก่ ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัตถุประสงค์ของการ
เดินทางท่องเที่ยว ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ช่วงเวลาในการ
เดินทางท่องเที่ยว บุคคลผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว ช่องทางการรับข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวก่อนเดิน ทาง ช่องทางการรับข้อมูล ข่าวสารการท่องเที่ยวที่จูงใจให้ มาเที่ยว
พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมที่ทาในแหล่งท่องเที่ยว การ
กลับมาเที่ยวซ้า และการบอกต่อกับผู้อื่นจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง พร้อมทั้งแปลผลด้วยการบรรยาย
โดยเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4.18 ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
จานวน (คน)
1) 1 ครั้งต่อปี
211
2) 2 ครั้งต่อปี
86
3) มากกว่า 3 ครั้งต่อปี
79
4) 3 ครั้งต่อปี
24
รวม
400

ร้อยละ (%)
52.75
21.50
19.75
6.00
100.00

ตารางที่ 4.18 แสดงให้เห็นถึง จานวนและร้อยละความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ ย วทางประวัติศาสตร์ ของนั กท่อ งเที่ยวชาวไทยที่ มาเที่ ยวยังอุทยานประวัติศ าสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกีย รติ จั งหวัดบุ รีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งใช้เป็นกลุ่ มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
จานวน 400 คน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
1 ครั้งต่อปี จานวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 รองลงมาคือ 2 ครั้งต่อปี จานวน 86 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 21.50 มากกว่า 3 ครั้งต่อปี จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 และ 3 ครั้งต่อปี จานวน
24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.19 วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
วัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จานวน (คน)
1) ท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ
309
2) เรียนรู้ประวัติศาสตร์
198
3) ศึกษาหาความรู้/ดูงาน
182
4) ถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว
160
5) เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ
103
6) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์/เป็นทางผ่าน
99
7) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
85
8) สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
70
9) ตามรอยละคร
41
10) สานึกรักบ้านเกิด
39
11) ได้รับรางวัลในการเดินทางมา
5
12) แก้บน
13) อื่นๆ
รวม
1,291

ร้อยละ (%)
23.93
15.34
14.10
12.39
7.98
7.67
6.58
5.42
3.18
3.02
0.39
100.00

หมายเหตุ: **เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.19 แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ ย วทางประวัติศาสตร์ของนั กท่อ งเที่ยวชาวไทยที่ มาเที่ ยวยังอุทยานประวัติศ าสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิ มพระเกี ย รติ จังหวัดบุ รีรัม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ ใช้เป็น กลุ่ มตัว อย่างในการศึ กษาครั้งนี้
จานวน 400 คน และมีคาตอบทั้งสิ้น 1,291 คาตอบ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ จานวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 23.93 รองลงมาคือ เรียนรู้ประวัติศาสตร์
จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 15.34 ศึกษาหาความรู้/ดูงาน จานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 14.10
ถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 12.39 สัมผัสกับธรรมชาติ จานวน 103
คน คิดเป็นร้อยละ 7.98 ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์/เป็นทางผ่า น จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ
7.67 สั กการะสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ จ านวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.58 สร้างความสั มพันธ์ในครอบครัว
จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 5.42 ตามรอยละคร จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 3.18 สานึกรัก
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บ้านเกิด จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 3.02 และได้รับรางวัลในการเดินทางมา จานวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.39 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีข้อที่ไม่มีคนเลือกตอบ จานวน 2 ข้อ คือ แก้บน และอื่นๆ
ตารางที่ 4.20 ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) เดินทางมาครั้งแรก
2) มากกว่า 1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
4 ครั้ง
5 ครั้ง
มากกว่า 10 ครั้ง
6 ครั้ง
10 ครั้ง
7 ครั้ง

จานวน (คน)
204
196
74
59
29
17
8
4
4
1
รวม
400

ร้อยละ (%)
51.00
49.00
18.50
14.75
7.25
4.25
2.00
1.00
1.00
0.25
100.00

จากตารางที่ 4.20 แสดงให้ เห็ น ถึงจานวนและร้อยละความถี่ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิ มพระเกี ย รติ จังหวัดบุ รีรัม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ ใช้เป็น กลุ่ มตัว อย่างในการศึ กษาครั้งนี้
จานวน 400 คน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาครั้งแรก จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ
51.00 และเดินทางมามากกว่า 1 ครั้ง จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00
หากพิจารณาโดยจาแนกตามจานวนครั้งที่มาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งกรณี
เดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่า 1 ครั้ง พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมา 2 ครั้ง จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ
18.50 เดินทางมา 3 ครั้ง จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.75 เดินทางมา 4 ครั้ง จานวน 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.25 เดินทางมา 5 ครั้ง จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.25 เดินทางมามากกว่า 10
ครั้ ง จ านวน 8 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.00 เดิ น ทางมา 6 ครั้ ง จ านวน 4 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 1.00
เดินทางมา 10 ครั้ง จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 และเดินทางมา 7 ครั้ง จานวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.25 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.21 ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จานวน (คน)
1) วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
298
2) วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
70
3) วันหยุดพักผ่อนประจาปี
32
4) วันหยุดตามเทศกาล
รวม
400

ร้อยละ (%)
74.50
17.50
8.00
100.00

จากตารางที่ 4.21 แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิ มพระเกี ย รติ จังหวัดบุ รีรัม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ ใช้เป็น กลุ่ มตัว อย่างในการศึ กษาครั้งนี้
จานวน 400 คน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาช่วงวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) จานวน 298 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.50 รองลงมาคือ วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์) จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50
และวันหยุดพักผ่อนประจาปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีข้อที่ไม่มี
คนเลือกตอบ จานวน 1 ข้อ คือ วันหยุดตามเทศกาล
ตารางที่ 4.22 บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) ครอบครัว
2) เพื่อน/กลุ่มเพื่อน
3) เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนในสถานศึกษา
4) เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนที่ทางาน
5) คู่แต่งงาน
6) นักท่องเที่ยวร่วมกรุ๊ปทัวร์
7) มาคนเดียว
8) อื่นๆ

จานวน (คน)
120
113
54
53
26
18
11
5
รวม
400

ร้อยละ (%)
30.00
28.25
13.50
13.25
6.50
4.50
2.75
1.25
100.00

จากตารางที่ 4.22 แสดงให้ เห็ น ถึ งจ านวนและร้ อ ยละบุ ค คลที่ ร่ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิ มพระเกี ย รติ จังหวัดบุ รีรัม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ ใช้เป็น กลุ่ ม ตัว อย่างในการศึ กษาครั้งนี้
จานวน 400 คน พบว่า ส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัว จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00
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รองลงมาคือ เพื่อน/กลุ่มเพื่อน จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนใน
สถานศึกษา จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50 เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนที่ทางาน จานวน 53 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.25 คู่แต่งงาน จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 นักท่องเที่ยวร่วมกรุ๊ปทัวร์ จานวน
18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 มาคนเดียว จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และอื่นๆ โดยมากับ
สมาชิกในสหกรณ์ จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.23 ลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) เดินทางมาเป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
2) เดินทางมาคนเดียว

จานวน (คน)
389
11
รวม
400

ร้อยละ (%)
97.25
2.75
100.00

จากตารางที่ 4.23 แสดงให้ เห็ น ถึงจานวนและร้อ ยละลั ก ษณะการเดิ น ทางมายั งอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) จานวน 389 คน คิดเป็นร้อย
ละ 97.25 และเดินทางมาคนเดียว จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75
ตารางที่ 4.24 ช่ อ งทางการรั บ ข้ อ มู ล ข่ าวสารการท่ อ งเที่ ย วก่ อ นเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วยั งอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) คาชักชวนจากเพื่อน ญาติ หรือครอบครัว
2) รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
3) ละคร/ภาพยนตร์
4) นิตยสาร/วารสาร/คู่มือท่องเที่ยว/แผ่นพับ/หนังสือพิมพ์
5) Facebook
6) เว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
7) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
8) เว็บไซต์หน่วยงานการท่องเที่ยว
9) Blog เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
10) สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา
11) Youtube

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

185
155
113
99
94
79
69
65
59
59
48

15.10
12.65
9.22
8.08
7.67
6.45
5.63
5.31
4.82
4.82
3.92
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว
จานวน (คน)
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
12) นิทรรศการการท่องเที่ยว
30
13) ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์
26
14) การประชาสัมพันธ์จากที่ทางาน
24
15) เว็บไซต์กรมศิลปากร
23
16) เว็บไซต์สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
21
17) Instagram
18
18) อื่นๆ
15
19) Twitter
11
20) Line
10
21) ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว
7
22) แอปพลิเคชัน Hug Buriram
6
23) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
5
24) แอปพลิเคชัน Go2Buriram
4
25) แอปพลิเคชัน SilpakornOnline
รวม
1,225

ร้อยละ (%)
2.45
2.12
1.96
1.88
1.71
1.47
1.22
0.90
0.82
0.57
0.49
0.41
0.33
100.00

หมายเหตุ: **เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.24 แสดงให้ เห็ น ถึงจานวนและร้อ ยละช่ องทางการรับ ข้ อมู ล ข่าวสารการ
ท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน และมีคาตอบทั้งสิ้น 1,225 คาตอบ พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่รับข้อมูลการท่องเที่ยวจากคาชักชวนจากเพื่อน ญาติ หรือครอบครัว จานวน 185 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 15.10 รองลงมาคือ รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ จานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ
12.65 ละคร/ภาพยนตร์ จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 9.22 นิตยสาร/วารสาร/คู่มือท่องเที่ยว/
แผ่นพับ/หนังสือพิมพ์ จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 8.08 Facebook จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ
7.67 เว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 6.45 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (ททท.) จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 เว็บไซต์หน่วยงานการท่องเที่ยว จานวน 65
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 5.31 Blog เกี่ ย วกั บ การท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 59 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.82
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 4.82 Youtube จานวน 48 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 3.92 นิ ท รรศการการท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 30 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.45 ป้ ายโฆษณา/
โปสเตอร์ จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 2.12 การประชาสัมพันธ์จากที่ทางาน จานวน 24 คน คิด
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เป็นร้อยละ 1.96 เว็บไซต์กรมศิลปากร จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 1.88 เว็บไซต์สมาคมท่องเที่ยว
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.71 Instagram จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 1.47
อื่นๆ โดยคาตอบส่วนมากให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นคนในพื้นที่ หรือที่นี่เป็นทางผ่านจึงไม่ได้หาข้อมูล
เพิ่มเติมก่อนการเดินทางมาท่องเที่ยว มีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 1.22 Twitter จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.90 Line จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.82 ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว จานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.57 แอปพลิเคชัน Hug Buriram จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 แอปพลิเคชัน
Buriram Magic จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.41 และแอปพลิเคชัน Go2Buriram จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.33 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีข้อที่ไม่มีคนเลือกตอบ จานวน 1 ข้อ คือ แอปพลิเคชัน
SilpakornOnline
ตารางที่ 4.25 ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่ คิดว่าจูงใจก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่คิดว่าจูงใจก่อนเดินทาง
มาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
2) คาชักชวนจากเพื่อน ญาติ หรือครอบครัว
3) ละคร/ภาพยนตร์
4) นิตยสาร/วารสาร/คู่มือท่องเที่ยว/แผ่นพับ/หนังสือพิมพ์
5) Facebook
6) Blog เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
7) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
8) Youtube
9) เว็บไซต์หน่วยงานการท่องเที่ยว
10) เว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
11) สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา
12) ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์
13) การประชาสัมพันธ์จากที่ทางาน
14) นิทรรศการการท่องเที่ยว
15) Instagram
16) Line
17) Twitter
18) เว็บไซต์สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
19) อื่นๆ

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

207
198
159
119
89
86
67
46
39
39
36
35
26
24
21
13
12
9
9

16.52
15.80
12.69
9.50
7.10
6.86
5.35
3.67
3.11
3.11
2.87
2.79
2.08
1.92
1.68
1.04
0.96
0.72
0.72
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ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่คิดว่าจูงใจก่อนเดินทาง
จานวน (คน)
มาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
20) เว็บไซต์กรมศิลปากร
8
21) แอปพลิเคชัน Hug Buriram
5
22) ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว
4
23) แอปพลิเคชัน Go2Buriram
1
24) แอปพลิเคชัน SilpakornOnline
1
25) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
รวม
1,253

ร้อยละ (%)
0.64
0.40
0.32
0.08
0.08
100.00

หมายเหตุ: **เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.25 แสดงให้ เห็ น ถึงจานวนและร้อ ยละช่ องทางการรับ ข้ อมู ล ข่าวสารการ
ท่องเที่ยวที่คิดว่าจูงใจก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561
ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน และมีคาตอบทั้งสิ้น 1,253 คาตอบ พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดว่ารายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์จูงใจให้มาเที่ยว จานวน 207 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.52 รองลงมาคือ คาชักชวนจากเพื่อน ญาติ หรือครอบครัว จานวน 198 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.80 ละคร/ภาพยนตร์ จ านวน 159 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 12.69 นิ ต ยสาร/วารสาร/คู่ มื อ
ท่องเที่ยว/แผ่นพับ/หนังสือพิมพ์ จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 Facebook จานวน 89 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.10 Blog เกี่ยวกับการท่องเที่ยว จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 6.86 การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย (ททท.) จานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 5.35 Youtube จานวน 46 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.67 เว็บ ไซต์ ห น่ ว ยงานการท่ อ งเที่ ย ว จ านวน 39 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.11 เว็บ ไซต์ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 3.11 สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา จานวน 36
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.87 ป้ า ยโฆษณา/โปสเตอร์ จ านวน 35 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.79 การ
ประชาสัมพันธ์จากที่ทางาน จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 2.08 นิทรรศการการท่องเที่ยว จานวน
24 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 Instagram จานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 Line จานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.04 Twitter จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 0.96 เว็บไซต์สมาคมท่องเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย์ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.72 อื่นๆ โดยคาตอบส่วนมากให้เหตุผลว่าเนื่องจากเป็นคนใน
พื้นที่ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.72 เว็บไซต์กรมศิลปากร จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64
แอปพลิเคชัน Hug Buriram จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว จานวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.32 แอปพลิเคชัน Go2Buriram จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 และแอปพลิเค
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ชัน SilpakornOnline จ านวน 1 คน คิดเป็ น ร้อยละ 0.08 ตามล าดับ นอกจากนี้ยังมีข้อที่ไม่มี คน
เลือกตอบ จานวน 1 ข้อ คือ แอปพลิเคชัน Buriram Magic
ตารางที่ 4.26 พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) รถยนต์ส่วนบุคคล
2) รถบัส/รถตู้ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
3) รถบัส/รถตู้ของกรุ๊ปทัวร์
4) รถบัส/รถตู้ของที่ทางาน
5) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
6) รถโดยสารสาธารณะ (รถบัส/รถตู้/รถจักรยานยนต์)
7) รถยนต์ให้เช่า
8) อื่นๆ

จานวน (คน)
223
69
42
23
16
16
10
1
รวม
400

ร้อยละ (%)
55.75
17.25
10.50
5.75
4.00
4.00
2.50
0.25
100.00

จากตารางที่ 4.26 แสดงให้ เห็ น ถึ งจ านวนและร้ อยละพาหนะที่ ใช้ เดิ น ทางมายั งอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนมากเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล จานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 55.75
รองลงมาคือ รถบัส/รถตู้ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25
รถบัส/รถตู้ของกรุ๊ปทัวร์ จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 รถบัส/รถตู้ของที่ทางาน จานวน 23
คน คิดเป็นร้อยละ 5.75 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 รถโดยสาร
สาธารณะ (รถบัส/รถตู้/รถจักรยานยนต์) จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 รถยนต์ให้เช่า จานวน
10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และอื่นๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.27 ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) 1 ชั่วโมง
2) 2 ชั่วโมง
3) มากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป
4) ครึ่งชั่วโมง

จานวน (คน)
172
124
104
รวม
400

ร้อยละ (%)
43.00
31.00
26.00
100.00
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จากตารางที่ 4.27 แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุ รี รัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ ใช้เป็ นกลุ่ มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เวลา 1 ชั่วโมง จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
จานวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และใช้เวลามากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป จานวน 104 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.00 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีข้อที่ไม่มีคนเลือกตอบ จานวน 1 ข้อ คือ ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
ตารางที่ 4.28 กิจกรรมที่ทาในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
กิจกรรมที่ทาในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) เดินชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
2) ถ่ายภาพกับแหล่งท่องเที่ยว
3) จดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์
4) เข้าชมเพื่อการศึกษา
5) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
6) เลือกซื้อของที่ระลึกของแหล่งท่องเที่ยว
7) ศึกษาการบริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์
8) วาดภาพแหล่งท่องเที่ยว
9) อื่นๆ
10) แก้บน

จานวน (คน)
364
287
104
95
86
83
63
9
2
รวม
1,093

ร้อยละ (%)
33.30
26.26
9.52
8.69
7.88
7.59
5.76
0.82
0.18
100.00

หมายเหตุ: **เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.28 แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละกิจกรรมที่ทาในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุ รีรัม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่ มตัว อย่างในการศึ กษาครั้งนี้ จานวน 400 คน และมี
คาตอบทั้งสิ้น 1,093 คาตอบ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
จานวน 364 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาคือ ถ่ายภาพกับแหล่งท่องเที่ยว จานวน 287 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.26 จดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ จานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 เข้าชมเพื่อ
การศึกษา จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 8.69 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ
7.88 เลือกซื้อของที่ระลึกของแหล่งท่องเที่ยว จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 7.59 ศึกษาการบริหาร
จัดการอุทยานประวัติศาสตร์ จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 5.76 วาดภาพแหล่งท่องเที่ยว จานวน 9
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คน คิดเป็นร้อยละ 0.82 และอื่นๆ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีข้อที่
ไม่มีคนเลือกตอบ จานวน 1 ข้อ คือ แก้บน
ตารางที่ 4.29 การกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) ใช่ กลับมาอีกแน่นอน
2) ไม่แน่ใจ
3) ไม่กลับมาอีก

จานวน (คน)
353
45
2
รวม
400

ร้อยละ (%)
88.25
11.25
0.50
100.00

จากตารางที่ 4.29 แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อการกลับมาเที่ยวซ้า ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิ มพระเกี ย รติ จังหวัดบุ รีรัม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ ใช้เป็น กลุ่ มตัว อย่างในการศึ กษาครั้งนี้
จานวน 400 คน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดว่าจะกลับมาอีกแน่นอน จานวน 353 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.25 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25 และไม่กลับมาอีก จานวน
2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.30 การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) บอกต่อแน่นอน
2) ไม่แน่ใจ
3) ไม่บอกต่อ

จานวน (คน)
387
11
2
รวม
400

ร้อยละ (%)
96.75
2.75
0.50
100.00

จากตารางที่ 4.30 แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละความคิดเห็นต่อการบอกต่อกับผู้อื่นให้
มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
จานวน 400 คน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิดว่าบอกต่อแน่นอน จานวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ
96.75 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และไม่บอกต่อ จานวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.50 ตามลาดับ

301
4.2.4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความต้ อ งการด้ า นการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
จากการศึกษาข้อมูล ความต้องการด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศ าสตร์พนมรุ้ง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 โดยจาแนกเป็นประเด็นต่างๆ ได้แก่ การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย ส่วนจัด
แสดงที่สนใจในแหล่งท่องเที่ยว เครื่องมือสื่อความหมายที่ ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบเครื่องมือสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและต้องการ รูปแบบของสื่อที่ต้องการในแหล่งท่องเที่ยว และ
เนื้ อหาในการสื่ อความหมายของเรื่องที่ส นใจในแหล่ งท่ อ งเที่ ยวจากการเก็บ ข้อ มูล แบบสอบถาม
จานวน 400 ชุด โดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลในรูปแบบตาราง
พร้อมทั้งแปลผลด้วยการบรรยาย โดยเรียงลาดับจากจานวนมากไปน้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4.31 การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) ไม่ใช้มัคคุเทศก์
2) ใช้ มัคคุเทศก์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
3) ใช้ มัคคุเทศก์จากภายนอก

จานวน (คน)
295
89
16
รวม
400

ร้อยละ (%)
73.75
22.25
4.00
100.00

จากตารางที่ 4.31 แสดงให้ เห็ น ถึงจานวนและร้อยละการใช้มั คคุเทศก์ สื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิ มพระเกี ย รติ จังหวัดบุ รีรัม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ ใช้เป็น กลุ่ มตัว อย่างในการศึ กษาครั้งนี้
จานวน 400 คน พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ใช้มัคคุเทศก์ จานวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75
รองลงมาคือ ใช้มัคคุเทศก์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25
และใช้มัคคุเทศก์จากภายนอก จานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.32 ส่วนจัดแสดงในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่สนใจ
ส่วนจัดแสดงในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่สนใจ
1) ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
2) ทางเดินขึ้นปราสาทและสะพานนาคราช
3) ปราสาทประธาน
4) ซุ้มประตูและระเบียงคด
5) ศูนย์บริการข้อมูล
6) หน้าบันศิวนาฏราช
7) ปราสาทอิฐ 2 หลัง
8) พลับพลาเปลื้องเครื่อง
9) บรรณาลัย
10) ปรางค์น้อย
11) อื่นๆ

จานวน (คน)
257
218
196
170
135
131
120
116
112
108
6
รวม
1,569

ร้อยละ (%)
16.39
13.89
12.49
10.83
8.60
8.35
7.65
7.39
7.14
6.89
0.38
100.00

หมายเหตุ: **เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.32 แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละส่วนจัดแสดงในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน และ
มีคาตอบทั้งสิ้น 1,569 คาตอบ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สนใจทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ มาก
ที่สุด จานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 16.39 รองลงมาคือ ทางเดินขึ้นปราสาทและสะพานนาคราช
จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 ปราสาทประธาน จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 12.49 ซุ้ม
ประตูและระเบียงคด จานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 10.83 ศูนย์บริการข้อมูล จานวน 135 คน คิด
เป็ น ร้อยละ 8.60 หน้ าบั น ศิวนาฏราช จานวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 8.35 ปราสาทอิฐ 2 หลั ง
จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 7.65 พลับพลาเปลื้องเครื่อง จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 7.39
บรรณาลัย จานวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 ปรางค์น้อย จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 6.89
และอื่น ๆ ซึ่งส่ ว นมากบอกว่าชื่น ชอบสภาพแวดล้ อมโดยรวม จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.38
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.33 เครื่องมือสื่อความหมายที่ใช้ในการรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เครื่องมือสื่อความหมายที่ใช้ในการรับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) แผ่นพับ
2) ศูนย์บริการข้อมูล
3) ป้ายสื่อความหมาย
4) มัคคุเทศก์สื่อความหมาย/เจ้าหน้าที่อุทยานฯ
5) สื่อ QR Code
6) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
7) อื่นๆ
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

220
214
175
96
27
14
12
758

29.02
28.23
23.09
12.67
3.56
1.85
1.58
100.00

หมายเหตุ: **เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.33 แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละเครื่องมือสื่อความหมายที่ใช้ในการรับ
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ.
2561 ที่ใช้เป็น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน และมีคาตอบทั้งสิ้น 758 คาตอบ
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของอุทยานฯ จาก
แผ่นพับ จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 29.02 รองลงมาคือ ศูนย์บริการข้อมูล จานวน 214 คน คิด
เป็ น ร้ อ ยละ 28.23 ป้ า ยสื่ อ ความหมาย จ านวน 175 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 23.09 มั ค คุ เทศก์ สื่ อ
ความหมาย/เจ้าหน้าที่อุทยานฯ จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 12.67 สื่อ QR Code จานวน 27 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.56 แอปพลิเคชัน Buriram Magic จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 1.85 และอื่นๆ
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.34 เครื่องมือสื่อความหมายที่ชื่นชอบและต้องการให้มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เครื่องมือสื่อความหมายที่ชื่นชอบและต้องการให้มี
จานวน (คน)
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) สื่ อ สิ่งพิ ม พ์ เช่ น แผ่ น พั บ โปสการ์ด คู่ มื อ และหนั งสือ แนะน าสถานที่
253
ท่องเที่ยว เป็นต้น
2) มัคคุเทศก์สื่อความหมาย
227
3) ป้ายสื่อความหมาย
227
4) การจัดนิทรรศการ
113

ร้อยละ (%)
18.57
16.65
16.65
8.29
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เครื่องมือสื่อความหมายที่ชื่นชอบและต้องการให้มี
จานวน (คน)
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
5) เส้นทางศึกษาด้วยตนเอง
98
6) สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย สื่อภาพและเสียง เช่น เครื่องเสียง และ
93
เครื่องฉาย เป็นต้น
7) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
91
8) สื่อผสมหรือมัลติมีเดีย เป็นการนาเอาสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้ เช่น 3D
88
4D Interactive wall และ VR เป็นต้น
9) สื่อ QR Code
78
10) สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เช่ น Line Facebook Twitter Instagram และ
49
Youtube เป็นต้น
11) การจัดกิจกรรมพิเศษ
31
12) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
13
13) อื่นๆ
2
รวม
1,363

ร้อยละ (%)
7.19
6.82
6.68
6.46
5.72
3.60
2.27
0.95
0.15
100.00

หมายเหตุ: **เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.34 แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละเครื่องมือสื่อความหมายที่ชื่นชอบและ
ต้ อ งการให้ มี ใ นอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน และมีคาตอบทั้งสิ้น 1,363 คาตอบ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ชื่น
ชอบและต้องการให้ มี เครื่ องมื อสื่ อความหมายคือ สื่อสิ่ งพิ มพ์ เช่น แผ่ นพั บ โปสการ์ด คู่มือ และ
หนั งสื อ แนะน าสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว เป็ น ต้ น จ านวน 253 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 18.57 รองลงมาคื อ
มัคคุเทศก์สื่อความหมาย จานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 16.65 ป้ายสื่อความหมาย จานวน 227 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.65 การจัดนิทรรศการ จานวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 8.29 เส้นทางศึกษาด้วย
ตนเอง จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 7.19 สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย สื่อภาพและเสียง เช่น
เครื่ อ งเสี ย ง และเครื่ อ งฉาย เป็ น ต้ น จ านวน 93 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 6.82 ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล
นักท่องเที่ยว จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 6.68 สื่อผสมหรือมัลติมีเดีย เป็นการนาเอาสื่อหลายๆ
ประเภทมาใช้ เช่น 3D 4D Interactive wall และ VR เป็นต้น จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 6.46
สื่อ QR Code จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 5.72 สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook Twitter
Instagram และ Youtube เป็ น ต้ น จ านวน 49 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 3.60 การจั ด กิ จ กรรมพิ เศษ
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จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 แอปพลิเคชัน Buriram Magic จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ
0.95 และอื่นๆ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.35 รูปแบบของสื่อที่ต้องการให้มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รูปแบบของสื่อที่ต้องการให้มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
2) มีความทันสมัย/ใช้นวัตกรรมทางการสื่อสาร
3) สอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
4) สร้างความประทับใจ
5) สร้างความภาคภูมิใจในสมบัติของชาติ
6) จัดลาดับเรื่องราวได้ดี
7) สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
8) เนื้อหามีความน่าสนใจ
9) เนื้อหามีความถูกต้อง
10) สร้างความเพลิดเพลิน/ความสนุกสนาน
11) ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยตรง
12) ตาแหน่งที่ตั้งมีความเหมาะสม
13) มีขนาดและสีที่โดดเด่น
14) ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
15) สามารถต่อยอดความรู้ได้ในอนาคต
16) เนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน
17) อื่นๆ

จานวน (คน)
245
196
158
137
122
116
112
108
99
90
88
86
84
84
75
35
1
รวม
1,836

ร้อยละ (%)
13.34
10.68
8.61
7.46
6.64
6.32
6.10
5.88
5.39
4.90
4.79
4.68
4.58
4.58
4.09
1.91
0.05
100.00

หมายเหตุ: **เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.35 แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละรูปแบบของสื่อที่ต้องการให้มีในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 400 คน
และมีคาตอบทั้งสิ้น 1,836 คาตอบ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการสื่อที่มีรูปแบบที่ ใช้ภาษา
เข้าใจง่าย จานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 13.34 รองลงมาคือ มีความทันสมัย/ใช้นวัตกรรมทางการ
สื่อสาร จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 10.68 สอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จานวน 158
คน คิดเป็ น ร้อยละ 8.61 สร้างความประทับใจ จานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 7.46 สร้างความ
ภาคภูมิใจในสมบัติของชาติ จานวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 6.64 จัดลาดับเรื่องราวได้ดี จานวน 116
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คน คิดเป็นร้อยละ 6.32 สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว จานวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.10 เนื้อหามีความน่าสนใจ จานวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88 เนื้อหามีความถูกต้อง
จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39 สร้างความเพลิดเพลิน/ความสนุกสนาน จานวน 90 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.90 ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยตรง จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 4.79 ตาแหน่ง
ที่ตั้งมีความเหมาะสม จานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 4.68 มีขนาดและสีที่โดดเด่น จานวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.58 ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 4.58 สามารถต่อยอด
ความรู้ได้ในอนาคต จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 4.09 เนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ท่าน จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 1.91 และอื่นๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.36 เนื้อหาในการสื่อความหมายที่สนใจในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เนื้อหาในการสื่อความหมายที่สนใจในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จานวน (คน)
1) ประวัติศาสตร์
303
2) ศิลปะขอม
219
3) ความเชื่อ
167
4) ศาสนาฮินดู
116
5) การบูรณะปราสาท
88
6) ประติมานวิทยา (เรื่องเล่า)
78
7) อื่นๆ
1
รวม
972

ร้อยละ (%)
31.18
22.53
17.19
11.93
9.05
8.02
0.10
100.00

หมายเหตุ: **เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
จากตารางที่ 4.36 แสดงให้เห็นถึงจานวนและร้อยละเนื้อหาในการสื่อความหมายที่สนใจใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิ มพระเกี ย รติ จังหวัดบุ รีรัม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ ใช้เป็น กลุ่ มตัว อย่างในการศึ กษาครั้งนี้
จ านวน 400 คน และมี ค าตอบทั้ งสิ้ น 972 ค าตอบ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ส นใจเนื้ อ หา
ประวัติศาสตร์ จานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 31.18 รองลงมาคือ ศิลปะขอม จานวน 219 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.53 ความเชื่อ จานวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 17.19 ศาสนาฮินดู จานวน 116 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.93 การบูรณะปราสาท จานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 9.05 ประติมานวิทยา (เรื่อง
เล่า) จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 8.02 และอื่นๆ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 ตามลาดับ
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4.2.5 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
จากการศึกษาข้อมูลศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจาแนกตามองค์ประกอบการสื่อความหมายที่ประยุกต์มา
จากการใช้ทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R ของเดวิด เบอร์โล (David K, Berlo) ได้แก่
องค์ประกอบด้านแหล่ งสารหรือผู้ส่ งสาร (Source or Sender) องค์ประกอบด้านสาร (Message)
องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) และองค์ประกอบด้านผู้รับสาร (Receiver)
จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจานวน 400 ชุด โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบ
ตาราง พร้อมทั้งแปลผลด้วยการบรรยาย โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ตารางที่ 4.37 การวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งใน
ภาพรวม
องค์ประกอบการสื่อความหมาย
1) ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
2) ด้านผู้รับสาร (Receiver)
3) ด้านสาร (Message)
4) ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
รวม

Mean
4.00
3.98
3.80
3.80
3.90

S.D.
0.642
0.650
0.627
0.599
0.532

แปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.37 แสดงให้ เห็ นถึง ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน
ภาพรวมแต่ละด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.532 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.642 ด้านผู้รับสาร (Receiver) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.650 ด้ า นสาร (Message) มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.80 ส่ ว นเบี่ ย งเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.627 และด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.599 โดยมีรายละเอียดในรายด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ดังนี้
ตารางที่ 4.38 การวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
องค์ประกอบด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
1) อุ ท ยานฯ มี ค วามพร้ อ มในการเป็ น แหล่ งท่ อ งเที่ ย ว และแหล่ งเรีย นรู้
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
2) เจ้า หน้ าที่ /มัค คุ เทศก์ แนะน านั ก ท่ อ งเที่ ยวเรื่อ งการปฏิ บั ติ ตัว ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
3) เจ้ า หน้ า ที่ / มั ค คุ เ ทศก์ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์
4) เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5) เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยว
6) เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีทักษะในการสื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย
รวม

Mean
4.13

S.D.
0.731

แปลผล
มาก

4.03

0.762

มาก

4.01

0.737

มาก

3.98
3.96
3.94
4.00

0.725
0.722
0.745
0.642

มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.38 แสดงให้ เห็ นถึง ค่าเฉลี่ ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตาม
องค์ประกอบด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรั มย์ในปี พ.ศ. 2561 มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสาร
หรือผู้ส่งสารอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.642 โดยมี
รายละเอียดในแต่ละประเด็นเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้
1) อุทยานฯ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.731 และมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก
2) เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์แนะนานักท่องเที่ยวเรื่องการปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.762 และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก
3) เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.737 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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4) เจ้าหน้ าที่/มัคคุเทศก์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.725 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
5) เจ้ าหน้ าที่ / มั ค คุ เทศก์ มี บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะที่ พ ร้อ มต่ อ การบริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.722 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
6) เจ้ าหน้ าที่ / มั คคุเทศก์มี ทั กษะในการสื่ อสาร หรือทั กษะการสื่ อ ความหมาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.745 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.39 การวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ด้านผู้รับสาร (Receiver)
องค์ประกอบด้านผู้รับสาร (Receiver)
1) ท่านมีความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2) ท่ า นได้ รั บ ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น และความประทั บ ใจในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวจากการสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว
3) ท่ า นต้ อ งการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่สาคัญ
4) ท่านสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
5) ท่านตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว
6) ท่านซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว
7) ท่านได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการ
ใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
8) ท่ า นรั บ รู้ ถึ งความส าคั ญ ของเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ และแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว
รวม

Mean
4.06

S.D.
0.748

แปลผล
มาก

4.05

0.751

มาก

4.04

0.820

มาก

4.00
3.97

0.776
0.793

มาก
มาก

3.93

0.796

มาก

3.92

0.777

มาก

3.90

0.802

มาก

3.98

0.650

มาก
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จากตารางที่ 4.39 แสดงให้ เห็ นถึงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตาม
องค์ประกอบด้านผู้รับสาร (Receiver) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้รับสารอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.650 โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น เรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้
1) ท่านมีความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.748 และมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก
2) ท่านได้รับ ความสนุกสนานเพลิ ดเพลิน และความประทั บใจในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวจากการสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.751 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
3) ท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ใน
ฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณ ค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.820 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
4) ท่านสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.776 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
5) ท่านตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.793 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
6) ท่านซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.796 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
7) ท่ านได้ รั บ ความรู้เรื่อ งราวทางประวัติ ศ าสตร์ข องแหล่ งท่ อ งเที่ ยวผ่ านการใช้
เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.777 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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8) ท่านรับรู้ถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวั ติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ผ่ านการใช้เครื่องมือสื่ อความหมายในแหล่ งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.802 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.40 การวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ด้านสาร (Message)
องค์ประกอบด้านสาร (Message)
Mean
1) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ
3.98
2) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวช่วยแนะนาการปฏิบัติตนที่ 3.86
ถูกต้องเหมาะสม
3) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน 3.83
ช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
4) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบข้อมูลทั้งหัว 3.78
เรื่อง รายละเอียดของเรื่อง และสรุปอย่างครบถ้วน
5) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะ 3.78
สาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน
6) มีการจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง ท่องเที่ยว 3.74
อย่างเหมาะสม
7) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีขนาดของตัวอักษร ภาพ 3.68
และสีที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม
รวม 3.80

S.D.
0.708
0.739

แปลผล
มาก
มาก

0.652

มาก

0.759

มาก

0.793

มาก

0.767

มาก

0.800

มาก

0.627

มาก

จากตารางที่ 4.40 แสดงให้ เห็ นถึงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตาม
องค์ประกอบด้านสาร (Message) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการ
การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสารอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.627 โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อยได้ดังนี้
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1) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.98 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.708 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
2) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวช่วยแนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.86 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.739 และมีความคิดเห็ นอยู่ใน
ระดับมาก
3) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ช่วย
สร้างความเข้าใจภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.652 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
4) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบข้อมูลทั้งหัวเรื่อง
รายละเอียดของเรื่อง และสรุปอย่างครบถ้วน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.759 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
5) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสาหรับ
นักท่องเที่ยวทุกคน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.793 และมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก
6) มีการจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง ท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.74 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.767 และมีความคิดเห็ นอยู่ใน
ระดับมาก
7) เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีขนาดของตัวอักษร ภาพ และสีที่
ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.800 และมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ตารางที่ 4.41 การวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
1) เครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว
2) เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ใ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วช่ ว ยกระตุ้ น ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์การท่องเที่ยว
3) เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความเข้าใจในวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน
4) ที่ตั้งของเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
5) วัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม

Mean
4.30
3.93

S.D.
0.743
0.789

แปลผล
มากที่สุด
มาก

3.81

0.780

มาก

3.79
3.75

0.795
0.774

มาก
มาก
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องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
6) เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี รู ป แบบที่ เหมาะสม
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
7) เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว
8) เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และรองรับ
การใช้งานของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
9) เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีความทันสมัย
รวม

Mean
3.71

S.D.
0.786

แปลผล
มาก

3.71

0.781

มาก

3.64

0.791

มาก

3.62
3.80

0.779
0.599

มาก
มาก

จากตารางที่ 4.41 แสดงให้ เห็ นถึงค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตาม
องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านช่องทางการสื่อ
ความหมายอยู่ ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.80 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.599 โดยมี
รายละเอียดในแต่ละประเด็นเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้
1) เครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.743 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
2) เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การ
ท่องเที่ย ว มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.789 และมีความคิดเห็ น อยู่ใน
ระดับมาก
3) เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของตัวท่าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.780 และมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก
4) ที่ตั้งของเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.79 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.795 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
5) วัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.774 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
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6) เครื่องมือสื่ อความหมายที่ มีในแหล่ งท่ องเที่ ยวมีรูปแบบที่ เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนั กท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.71 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.786 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
7) เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.781 และมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก
8) เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และรองรับการใช้
งานของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.791
และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
9) เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.779 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
4.2.6 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความรู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
จากการศึกษาข้อมูลความรู้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจาแนกตามหัวข้อหลัก 6
หั ว ข้อ ได้แก่ ศาสนาฮิน ดู ความเชื่อ ศิล ปะขอม ประติมานวิท ยา ประวัติศ าสตร์ และการบู รณะ
ปราสาท ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่
นาเสนอผ่ านเครื่องมือสื่ อความหมายที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยแต่ล ะหั วข้อจะมีข้อ
คาถามเพื่อประเมิน ความรู้ในหัวข้อนั้นๆ จานวน 3 ข้อ รวมข้อคาถามทั้งหมด จานวน 18 ข้อ ดัง
ตารางที่ 4.42 จากการเก็ บ ข้ อ มู ล แบบสอบถามจ านวน 400 ชุ ด โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(Descriptive Statistic) หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง พร้อมทั้งแปลผลด้วยการบรรยาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.42 ข้ อ ค าถามเพื่ อ ประเมิ น ความรู้ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จาแนกตามหัวข้อหลัก
หัวข้อหลัก
ศาสนาฮินดู

ข้อคาถามความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1) ศาสนาฮินดูนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว
2) ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่พัฒนามาจากศาสนาพราหมณ์
3) ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย
ความเชื่อ
4) การสร้างปราสาทหินของขอมโบราณนิยมสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์
5) สะพานนาคราชเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างนรกภูมิกับโลกของเทพเจ้า
6) การสร้างปราสาทหินของขอมโบราณเป็นไปตามแนวคิดความเชื่อเรื่องจักรวาลและ
ศูนย์กลางจักรวาล
ศิลปะขอม
7) การก่อสร้างอาคารต่างๆ ของปราสาทหินไม่ได้ใช้ศิลปะแบบเมืองพระนครเลย
8) ปราสาทประธานใช้ศิลปะแบบพระโคในการก่อสร้าง
9) บรรณาลัยใช้ศิลปะแบบบายนในการก่อสร้าง
ประติมานวิทยา
10) นารายณ์ บ รรทมสิ น ธุ์ เป็ น ภาพสลั ก ทั บ หลั งที่ แ สดงถึ งเรื่ อ งราวของพระนารายณ์
เกี่ยวกับการกาเนิดของโลกและจักรวาล
11) นารายณ์บรรทมสินธุ์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วิษณุอนันตศายินปัทมนาภิณ”
12) ศิวนาฏราชเป็นภาพสลักหน้าบันที่แสดงถึงการฟ้อนราของพระศิวะ ซึ่งหมายถึงการ
สร้างหรือการทาลาย
ประวัติศาสตร์
13) ผู้สร้างอาคารต่างๆ ทั้งหมดบริเวณปราสาทหินพนมรุ้งคือ ท่านนเรนทราทิตย์แห่ง
ราชวงศ์มหิธรปุระ
14) การสร้างปราสาทหินพนมรุ้งมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างปราสาทหินในประเทศ
กัมพูชา
15) ศิ ลาจารึกพบที่ พ นมรุ้งมี ข้อ ความส่วนหนึ่งระบุถึ งการกัล ปนาถวายที่ ดิน เพื่ อ สร้าง
ปราสาทหิน
การบูรณะปราสาท 16) ปราสาทพนมรุ้งได้รับการบูรณะโดยใช้วิธีอนัสติโลซิส
17) กรมศิลปากรเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการบูรณะปราสาทพนมรุ้ง
18) ปราสาทพนมรุ้งได้รับการบูรณะเสร็จสิ้น และเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ ง
อย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2531
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ตารางที่ 4.43 จ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ าแนกตามความรู้ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
ตอบถูก
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จานวน ร้อยละ
1) ศาสนาฮินดูนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว
213
53.25
2) ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่พัฒนามาจากศาสนาพราหมณ์
339
84.75
3) ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย
137
34.25
4) การสร้า งปราสาทหิ น ของขอมโบราณนิ ย มสร้างเพื่ อ เป็ น ที่ 164
41.00
ประทับของพระมหากษัตริย์
5) สะพานนาคราชเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างนรกภูมิ 109
27.25
กับโลกของเทพเจ้า
6) การสร้างปราสาทหินของขอมโบราณเป็นไปตามแนวคิดความ 341
85.25
เชื่อเรื่องจักรวาลและศูนย์กลางจักรวาล
7) การก่อสร้างอาคารต่างๆ ของปราสาทหินไม่ได้ใช้ศิลปะแบบ 148
37.00
เมืองพระนครเลย
8) ปราสาทประธานใช้ศิลปะแบบพระโคในการก่อสร้าง
135
33.75
9) บรรณาลัยใช้ศิลปะแบบบายนในการก่อสร้าง
338
84.50
10) นารายณ์ บ รรทมสิ น ธุ์ เ ป็ น ภาพสลั ก ทั บ หลั ง ที่ แ สดงถึ ง 336
84.00
เรื่อ งราวของพระนารายณ์ เกี่ย วกับ การก าเนิด ของโลกและ
จักรวาล
11) นารายณ์บรรทมสินธุ์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วิษณุอนันตศายิน 348
87.00
ปัทมนาภิณ”
12) ศิวนาฏราชเป็นภาพสลักหน้าบันที่แสดงถึงการฟ้อนราของ 341
85.25
พระศิวะ ซึ่งหมายถึงการสร้างหรือการทาลาย
13) ผู้สร้างอาคารต่างๆ ทั้งหมดบริเวณปราสาทหินพนมรุ้งคือ
115
28.75
ท่านนเรนทราทิตย์แห่งราชวงศ์มหิธรปุระ
14) การสร้างปราสาทหินพนมรุ้ งมีความเกี่ยวข้องกับการสร้าง 351
87.75
ปราสาทหินในประเทศกัมพูชา
15) ศิลาจารึกพบที่พนมรุ้งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุถึงการกัลปนา 331
82.75
ถวายที่ดินเพื่อสร้างปราสาทหิน
16) ปราสาทพนมรุ้งได้รับการบูรณะโดยใช้วิธีอนัสติโลซิส
329
82.25
17) กรมศิลปากรเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการบูรณะปราสาทพนมรุ้ง 375
93.75
18) ปราสาทพนมรุ้ งได้ รั บ การบู ร ณะเสร็ จ สิ้ น และเปิ ด เป็ น 350
87.50
อุท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้งอย่ างเป็ นทางการในปี พ.ศ.
2531

ตอบผิด
จานวน ร้อยละ
187
46.75
61
15.25
263
65.75
236
59.00
291

72.75

59

14.75

252

63.00

265
62
64

66.25
15.50
16.00

52

13.00

59

14.75

285

71.25

49

12.25

69

17.25

71
25
50

17.75
6.25
12.50
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จากตารางที่ 4.43 การวิเคราะห์ ค วามรู้เกี่ ย วกับ เรื่อ งราวทางประวั ติศ าสตร์ข องอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ผ่านหัวข้อหลัก 6 หัวข้อ ได้แก่ ศาสนาฮินดู ความเชื่อ ศิลปะขอม ประติมาน
วิทยา ประวัติศาสตร์ และการบูรณะปราสาท ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่นาเสนอผ่านเครื่องมือสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
พบว่า นั กท่องเที่ย วชาวไทยส่วนใหญ่ ที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 จานวน 400 คน ตอบข้อคาถามในหมวดประติมานวิทยาและ
หมวดการบูรณะปราสาทได้เป็นจานวนมาก สะท้อนถึงความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี
ขณะที่เมื่อพิจารณาการตอบคาถามในรายข้อคาถาม สามารถเรียงลาดับจากจานวนคนที่ตอบถูกมาก
ไปน้อย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ข้อคาถามที่ 17 กรมศิลปากรเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการบูรณะปราสาทพนมรุ้ง ใน
หมวดการบูรณะปราสาท มีผู้ตอบถูกมากที่สุด จานวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75
2) ข้ อ ค าถามที่ 14 การสร้ างปราสาทหิ น พนมรุ้ งมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า ง
ปราสาทหินในประเทศกัมพูชา ในหมวดประวัติศาสตร์ มีผู้ตอบถูกจานวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ
87.75
3) ข้อคาถามที่ 18 ปราสาทพนมรุ้งได้รับการบูรณะเสร็จสิ้น และเปิดเป็นอุทยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ งอย่ างเป็ น ทางการในปี พ.ศ. 2531 ในหมวดการบูรณะปราสาท มีผู้ตอบถูก
จานวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.50
4) ข้อคาถามที่ 11 นารายณ์บรรทมสินธุ์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วิษณุอนันตศายินปัทม
นาภิณ” ในหมวดประติมานวิทยา มีผู้ตอบถูกจานวน 348 คน คิดเป็นร้อยละ 87.00
5) ข้อคาถามที่ 6 การสร้างปราสาทหินของขอมโบราณเป็นไปตามแนวคิดความเชื่อ
เรื่องจักรวาลและศูนย์กลางจักรวาล ในหมวดความเชื่อ มีผู้ตอบถูกจานวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ
85.25
6) ข้อคาถามที่ 12 ศิวนาฏราชเป็นภาพสลักหน้าบันที่แสดงถึงการฟ้อนราของพระ
ศิวะ ซึ่งหมายถึงการสร้างหรือการทาลาย ในหมวดประติมานวิทยา มีผู้ตอบถูกจานวน 341 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.25
7) ข้อคาถามที่ 2 ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่พัฒนามาจากศาสนาพราหมณ์ ในหมวด
ศาสนาฮินดู มีผู้ตอบถูกจานวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.75
8) ข้อคาถามที่ 9 บรรณาลัยใช้ศิลปะแบบบายนในการก่อสร้าง ในหมวดศิลปะขอม
มีผู้ตอบถูกจานวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.50
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9) ข้อคาถามที่ 10 นารายณ์บรรทมสินธุ์เป็นภาพสลักทับหลังที่แสดงถึงเรื่องราวของ
พระนารายณ์เกี่ยวกับการกาเนิดของโลกและจักรวาล ในหมวดประติมานวิทยา มีผู้ตอบถูกจานวน
336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00
10) ข้อคาถามที่ 15 ศิลาจารึกพบที่พนมรุ้งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุถึงการกัลปนา
ถวายที่ดินเพื่อสร้างปราสาทหิน ในหมวดประวัติศาสตร์ มีผู้ตอบถูกจานวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ
82.75
11) ข้อคาถามที่ 16 ปราสาทพนมรุ้งได้รับการบูรณะโดยใช้วิธีอนัสติโลซิส ในหมวด
การบูรณะปราสาท มีผู้ตอบถูกจานวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 82.25
12) ข้อคาถามที่ 1 ศาสนาฮินดูนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว ใน
หมวดศาสนาฮินดู มีผู้ตอบถูกจานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25
13) ข้อคาถามที่ 4 การสร้างปราสาทหินของขอมโบราณนิยมสร้างเพื่อเป็นที่ประทับ
ของพระมหากษัตริย์ ในหมวดความเชื่อ มีผู้ตอบถูกจานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00
14) ข้อคาถามที่ 7 การก่อสร้างอาคารต่างๆ ของปราสาทหินไม่ได้ใช้ศิลปะแบบเมือง
พระนครเลย ในหมวดศิลปะขอม มีผู้ตอบถูกจานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00
15) ข้อคาถามที่ 3 ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย ใน
หมวดศาสนาฮินดู มีผู้ตอบถูกจานวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25
16) ข้อคาถามที่ 8 ปราสาทประธานใช้ศิลปะแบบพระโคในการก่อสร้าง ในหมวด
ศิลปะขอม มีผู้ตอบถูกจานวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.75
17) ข้อคาถามที่ 13 ผู้สร้างอาคารต่างๆ ทั้งหมดบริเวณปราสาทหินพนมรุ้งคือ ท่าน
นเรนทราทิตย์แห่งราชวงศ์มหิธรปุระ ในหมวดประวัติศาสตร์ มีผู้ตอบถูกจานวน 115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.75
18) ข้อคาถามที่ 5 สะพานนาคราชเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างนรกภูมิกับ
โลกของเทพเจ้า ในหมวดความเชื่อ มีผู้ตอบถูกจานวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.25
จากการวิเคราะห์ผลข้างต้น เมื่อเปรียบเทียบจานวนผู้ตอบคาถามถูกและผู้ตอบคาถามผิด
พบว่า นั กท่องเที่ย วชาวไทยส่วนใหญ่ ที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกีย รติ จั งหวัดบุ รีรั มย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีจานวนของผู้ ต อบถูกมากกว่าผู้ ต อบผิ ด จานวน 12 ข้ อ
โดยเฉพาะข้อคาถามในหมวดประติมานวิท ยา และหมวดการบูรณะปราสาท ขณะที่ มีบางข้อที่ มี
จานวนผู้ตอบผิดมากกว่า จานวน 6 ข้อ โดยเฉพาะหมวดความเชื่อ และหมวดศิลปะขอม โดยสามารถ
เรียงลาดับจากตอบผิดมากไปน้อย ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ข้อคาถามที่ 5 สะพานนาคราชเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างนรกภูมิกับ
โลกของเทพเจ้า ในหมวดความเชื่อ มีผู้ตอบผิดจานวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 72.75
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2) ข้อคาถามที่ 13 ผู้สร้างอาคารต่างๆ ทั้งหมดบริเวณปราสาทหินพนมรุ้งคือ ท่าน
นเรนทราทิตย์แห่งราชวงศ์มหิธรปุระ ในหมวดประวัติศาสตร์ มีผู้ตอบผิดจานวน 285 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.25
3) ข้อคาถามที่ 8 ปราสาทประธานใช้ศิลปะแบบพระโคในการก่อสร้าง ในหมวด
ศิลปะขอม มีผู้ตอบผิดจานวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 66.25
4) ข้อคาถามที่ 3 ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย ใน
หมวดศาสนาฮินดู มีผู้ตอบผิดจานวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75
5) ข้อคาถามที่ 7 การก่อสร้างอาคารต่างๆ ของปราสาทหินไม่ได้ใช้ศิลปะแบบเมือง
พระนครเลย ในหมวดศิลปะขอม มีผู้ตอบผิดจานวน 252 คน คิดเป็นร้อยละ 63.00
6) ข้อคาถามที่ 4 การสร้างปราสาทหินของขอมโบราณนิยมสร้างเพื่อเป็นที่ประทับ
ของพระมหากษัตริย์ ในหมวดความเชื่อ มีผู้ตอบผิดจานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.00
เมื่ อ น ามาพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม โดยใช้ ก ารวั ด ผลแบบอิ งเกณฑ์ (Criterion Reference) จาก
คะแนนเต็มหรือจานวนข้อคาถามที่ใช้ถาม ซึ่งระดับความรู้ที่ประเมินแต่ละระดับต้องได้คะแนนเป็น
ร้อยละของคะแนนเต็ม (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ , 2551) เพื่อเป็นเกณฑ์วัดระดับ ความรู้จากมาก
ที่สุด -น้ อยที่ สุด น ามาสู่ เกณฑ์การประเมิน ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ดังตารางที่ 4.44 ซึ่งสามารถนาผลการวิเคราะห์แบบทดสอบมาจัดกลุ่มได้เป็น
5 กลุ่ม ดังตารางที่ 4.45 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4.44 เกณฑ์การประเมินความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง
ร้อยละของคะแนนเต็ม
95-100
85-94
75-84
65-74
น้อยกว่า 65

ระดับความรู้
แปลผล
ความรู้มากทีส่ ุด นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับมากที่สุด
ความรู้มาก นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับมาก
ความรู้
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ปานกลาง
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับปานกลาง
ความรู้น้อย นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับน้อย
ความรู้น้อยที่สดุ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับน้อยที่สุด

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551.

กลุ่มที่ 2
จานวน 138 คน (ร้อยละ 35)
กลุ่มที่ 3
จานวน 58 คน (ร้อยละ15)
กลุ่มที่ 4
จานวน 17 คน (ร้อยละ 4)
กลุ่มที่ 5
จานวน 14 คน (ร้อยละ 3)

กลุ่ม

78
60
40
18
6
11
14

จานวนคน
ที่ตอบได้
กลุ่มที่ 1
1
จานวน 173 คน (ร้อยละ 43)
1
3
7
14
21
32
94
12
13
14
15
17
18
16

คะแนนที่
ทาได้
3
5
6
7
8
9
10
11
66.66
72.22
77.77
83.33
94.44
100.00
88.88
88.88

97.22

80.55

69.44

ความรู้น้อย

นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับน้อย
ความรู้ปานกลาง นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับปานกลาง
ความรู้มากทีส่ ุด นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับมากที่สุด
ความรู้มาก
นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย (Mean)
12.00
ค่ามัธยฐาน (Median)
12.00
ค่าฐานนิยม (Mode)
11.00

ร้อยละของ ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับความรู้
แปลผล
คะแนนที่ได้ ของคะแนนที่ได้
16.66
40.96
ความรู้น้อยที่สดุ นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับน้อยที่สุด
27.77
33.33
38.88
44.44
50.00
55.55
61.11

ตารางที่ 4.45 การเปรียบเทียบค่าคะแนนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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จากตารางที่ 4.45 แสดงให้เห็นถึง การเปรียบเทียบค่าคะแนนความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งแม้ว่าจะมีจานวนของผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด
ถึง 12 ข้อ แต่เมื่อวัดคะแนนรวมของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่ทาได้จากการเทียบเกณฑ์ระหว่างร้อยละ
ของคะแนนเต็ ม กั บ ร้ อ ยละของคะแนนที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยส่ ว นใหญ่ ที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ทาได้ โดยมีรายละเอียด
เรียงลาดับจากมากไปน้อย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอยู่ในกลุ่มที่ 1 จานวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ซึ่งอยู่ในระดับ
ความรู้น้อยที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มที่ 2 จานวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ซึ่งอยู่ในระดับความรู้น้อย
กลุ่มที่ 3 จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 15 ซึ่งอยู่ในระดับความรู้ปานกลาง กลุ่มที่ 4 จานวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งอยู่ในระดับความรู้มากที่สุด และกลุ่มที่ 5 จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3 ซึ่งอยู่
ในระดับความรู้มาก ตามลาดับ ขณะที่ค่าเฉลี่ยของการตอบแบบทดสอบได้เท่ากับ 12 ข้อ ค่ามัธยฐาน
ได้เท่ากับ 12 ข้อ และค่าฐานนิยมได้เท่ากับ 11 ข้อ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาเป็นแผนภาพ
ดังภาพที่ 4.1
ความรู้ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์
ของอุ ท ยาน ประวั ติ ศ าสตร์ พ น มรุ้ ง
ความรู้น้อยที่สุด จานวน 173 คน ร้อยละ 43
ความรู้ปานกลาง จานวน 58 คน ร้อยละ 15
ความรู้มาก จานวน 14 คน ร้อยละ 3

ความรู้น้อย จานวน 138 คน ร้อยละ 35
ความรู้มากที่สุด จานวน 17 คน ร้อยละ 4

3%
4%
15%
43%
35%

ภาพที่ 4.1 การจั ด กลุ่ ม นั กท่ อ งเที่ ย วตามความรู้เกี่ย วกับ เรื่องราวทางประวัติ ศ าสตร์ ของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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4.2.7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถามในส่วนที่ 4 ซึ่งเป็นข้อคาถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ได้แสดงความคิดเห็น พร้อมกับเสนอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ประเด็น เกี่ย วกับ การจัดการการสื่ อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนาไปสู่แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้งที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะจาแนก
ตามทฤษฎี แ บบจ าลองการสื่ อ ความหมาย S-M-C-R ของเดวิ ด เบอร์ โ ล (David K, Berlo) ใน
องค์ ป ระกอบการสื่ อ ความหมายด้ า นแหล่ ง สารหรื อ ผู้ ส่ ง สาร (Source or Sender) ด้ า นสาร
(Message) และด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.7.1 ข้อเสนอแนะส าหรับ ศัก ยภาพการจัดการการสื่ อความหมายในอุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
1) ควรมี เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายประจ าจุ ด ต่ า งๆ ที่ มี
ความสาคัญเพื่อบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว
2) ควรเพิ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่
นักท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
4.2.7.2 ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร (Message)
1) ควรมีข้อมูลนาเสนอที่น่าสนใจ โดยเพิ่มเติมเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชน
ให้มากขึ้น และเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อสร้างความรัก
ท้องถิ่น และการรู้จักรากเหง้าของตัวเอง
2) ควรใช้ภาษาในการสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะ
ชาวบ้านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้
3) ควรเน้นการสื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยมีการลาดับเหตุการณ์ ให้
เรียบร้อย
4) ควรเพิ่มข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ตามป้ายสื่ อความหมายที่ตั้งอยู่ตามจุด
ต่างๆ
5) ควรขยายขนาดตัวอักษรของข้อความที่แสดงในป้ายสื่อความหมายต่างๆ
และป้ายบรรยายในศูนย์บริการข้อมูลให้ใหญ่ขึ้น
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4.2.7.3 ข้อเสนอแนะส าหรับ ศัก ยภาพการจัดการการสื่ อความหมายในอุ ทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
1) ควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น มีภาพจาลองเมื่อครั้งปราสาทยัง
สมบูรณ์อยู่ในศูนย์บริการข้อมูล มีจอภาพขนาดใหญ่ให้ผู้เยี่ยมชมค้นหาข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม
และได้ รั บ ละเอี ย ดตามต้ อ งการ มี วี ดิ ทั ศ น์ ให้ ช มตามจุ ด หลั ก ๆ ใช้ สื่ อ QR Code ที่ ให้ ข้ อ มู ล ทาง
ประวัติศาสตร์ตามจุดสาคัญต่างๆ เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์น่าสนใจมากขึ้น
2) การจัดนิทรรศการภายในศูนย์บริการข้อมูลควรทารูปแบบให้น่าสนใจ
และมีมุมสาหรับเด็กที่มีกิจกรรมให้ทา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และงานด้าน
โบราณคดี
3) ในศูนย์บริการข้อมูลควรเพิ่มแสงสว่าง และปรับปรุงป้ายคาบรรยายให้
เห็นตัวอักษรที่เด่นชัดขึ้น
4) ป้ายสื่อความหมาย ควรมีรูปเล็กๆ ที่แสดงเรื่องราวหรืออธิบายให้เข้าใจ
ถึงข้อมูลหรือเรื่องราวที่มีการนาเสนอในป้าย จะได้ทราบว่าป้ายนี้หมายถึงสิ่งใด
5) ควรมีเครื่องมือสื่อความหมายที่ทันสมัยมากขึ้น
6) ควรมีป้ายแนะนาการปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่
เด่นชัด และไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยว
7) ควรติดตั้งป้าย QR Code ในพื้นที่ที่เห็นได้เด่นชัด
8) ป้ายสื่อความหมายควรมีสีสันที่โดดเด่นน่าสนใจ และมีขนาดป้ายที่ใหญ่
ขึ้น พร้อมกับการตั้งให้สูงขึ้นเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน
9) ควรเพิ่มเครื่องมือสื่อความหมายในบริเวณต่างๆ เพื่อเพิ่มจุดบริการตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
จากข้อเสนอแนะเกี่ย วกับ การจัดการการสื่ อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R ของเดวิด
เบอร์โล (David K, Berlo) ผ่านองค์ประกอบสาคัญ ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร ด้านสาร และด้าน
ช่องทางการสื่อความหมาย เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัย เพื่อนามาสู่การนาเสนอแนวทางการ
พัฒ นาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และตรงตามความ
ต้องการของนั กท่ องเที่ ยวต่อไปในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ทรงคุณ ค่า และการเป็นทรัพ ยากรการ
ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้

324
4.2.8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
การศึกษาข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบัน กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 จากการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุ ด โดยใช้ ส ถิ ติ เชิ ง อนุ ม าน (Inferential Statistic) ได้ แ ก่ สถิ ติ ChiSquare ในการวิเคราะห์ และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางแจกแจงแบบตารางไขว้
ระหว่างตัวแปร พร้อมทั้งแปลผลด้วยการบรรยาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.8.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับตัวแปรสาคัญ ได้แก่ ความถี่ใน
การเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุคคลที่
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย การกลับมาเที่ยวซ้า และการบอกต่อ
กับผู้อนื่ โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้
ตารางที่ 4.46 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างเพศกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง แหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
1 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 3 ครั้งต่อปี มากกว่า 3 ครั้งต่อปี
88
28
11
35
123
58
13
44
211
86
24
79

รวม

𝒙𝟐

Sig.

162
238
400

3.136

0.371

จากตารางที่ 4.46 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับความถี่
ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศกับ
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ย วยั งอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติ ไคสแควร์ เท่ ากั บ 3.136 และระดั บ นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ เท่ ากั บ 0.371 จึ งสรุป ได้ว่า เพศที่
แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.47 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
74 38 23 11 10 2
1 3
130 36 36 18 7 2 1
3 5
204 74 59 29 17 4 1
4 8

รวม

𝒙𝟐

162 8.891
238
400

Sig.
0.352

หมายเหตุ: 1. เดินทางมาครั้งแรก 2. 2 ครั้ง 3. 3 ครั้ง 4. 4 ครั้ง 5. 5 ครั้ง 6. 6 ครั้ง 7. 7 ครั้ง 8. 8 ครั้ง 9. 9 ครั้ง 10. 10 ครั้ง และ
11. มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป

จากตารางที่ 4.47 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับความถี่
ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศกับความถี่
ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ า กั บ 8.891 และระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เท่ า กั บ 0.352 จึ งสรุป ได้ ว่ า เพศที่ แ ตกต่ างกั น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.48 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างเพศกับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยั ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
วันธรรมดา
วันหยุด
วันหยุดตาม วันหยุดพักผ่อน
(จันทร์-ศุกร์) (เสาร์-อาทิตย์)
เทศกาล
ประจาปี
33
118
11
37
180
21
70
298
32

รวม

𝐱𝟐

Sig.

162
238
400

1.881

0.390

จากตารางที่ 4.48 แสดงให้ เห็ น ถึ ง การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งเพศกั บ
ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศ
กับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ย วยั งอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติ ไคสแควร์ เท่ ากั บ 1.881 และระดั บ นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ เท่ ากั บ 0.390 จึงสรุป ได้ว่า เพศที่
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แตกต่ า งกั น ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทางสถิ ติ กั บ ช่ ว งเวลาในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.49 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1
2
3
4
5
6
7
8
4
52
47
11
25
11
11
1
7
61
73
15
28
43
7
4
11 113 120 26
53
54
18
5

รวม
162
238
400

𝒙𝟐

Sig.

15.733 0.028*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. มาคนเดียว 2. เพื่อน/กลุ่มเพื่อน 3. ครอบครัว 4. คู่แต่งงาน 5. เพื่อน
ร่วมงาน/เพื่อนที่ทางาน 6. เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนในสถานศึกษา 7. นักท่องเที่ยวร่วมกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.49 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับบุคคล
ที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศกับบุคคลที่
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 15.733 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.028* จึงสรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.50 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งเพศกั บ ลั ก ษณะการเดิ น ทางมายั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เดินทางมาเป็นหมู่คณะ
เดินทางมาคนเดียว
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
4
158
7
231
11
389

รวม

𝒙𝟐

Sig.

162
238
400

0.080

0.777

จากตารางที่ 4.50 แสดงให้ เห็ น ถึ ง การวิเคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ างเพศกั บ
ลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศกับลักษณะ
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การเดิ น ทางมายั ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั งอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรี รัมย์ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ า กั บ 0.080 และระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เท่ า กั บ 0.777 จึ งสรุป ได้ ว่ า เพศที่ แ ตกต่ างกั น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติกับลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.51 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งเพศกั บ พาหนะที่ ใ ช้ เดิ น ทางมายั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

1
85
138
223

พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
2
3
4
5
6
7
10
6
4
23
14
19
6
4
12
46
9
23
16
10
16
69
23
42

8
1
1

รวม
162
238
400

𝒙𝟐

Sig.

14.204 0.048*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. รถยนต์ส่วนบุคคล 2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 3. รถยนต์ให้เช่า
4. รถบัสโดยสารสาธารณะ (รถบัส/รถตู/้ รถจักรยานยนต์) 5. รถบัส/รถตู้ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา 6. รถ
บัส/รถตู้ของที่ทางาน 7. รถบัส/รถตู้ของกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.51 แสดงให้ เห็ น ถึ ง การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งเพศกั บ
พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศกับพาหนะที่
ใช้ เดิ น ทางมายั ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 14.204 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.048* จึงสรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 4.52 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
มากกว่า 2
ครึ่งชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
ชั่วโมงขึ้นไป
67
53
42
105
71
62
172
124
104

รวม

𝒙𝟐

Sig.

162
238
400

0.430

0.807
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จากตารางที่ 4.52 แสดงให้ เห็ น ถึ ง การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งเพศกั บ
ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศกับระยะเวลาที่ใช้ใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 0.430 และระดับ
นัย สาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.807 จึงสรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ กัน ทางสถิติกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.53 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับการใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใช้ มัคคุเทศก์
ใช้ มัคคุเทศก์ของอุทยานฯ
ไม่ใช้มัคคุเทศก์
จากภายนอก
36
7
119
53
9
176
89
16
295

รวม

𝒙𝟐

Sig.

162
238
400

0.073

0.964

จากตารางที่ 4.53 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับการใช้
มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศกับการใช้
มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ า กั บ 0.073 และระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เท่ า กั บ 0.964 จึ งสรุป ได้ ว่ า เพศที่ แ ตกต่ างกั น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติกับการใช้หรือไม่ใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ตารางที่ 4.54 การวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งเพศกั บ การกลั บ มาเที่ ย วซ้ า ณ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

การกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใช่ กลับมาอีก
ไม่กลับมาอีก
ไม่แน่ใจ
แน่นอน
149
13
204
2
32
353
2
45

รวม

𝒙𝟐

Sig.

162
238
400

4.307

0.116

329
จากตารางที่ 4.54 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับ การ
กลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศกับการกลับมา
เที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 4.307 และ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.116 จึงสรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับ
การกลับมาหรือไม่กลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ตารางที่ 4.55 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างเพศกับ การบอกต่อ กับ ผู้ อื่น ให้ มาเที่ ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บอกต่อแน่นอน
ไม่บอกต่อ
ไม่แน่ใจ
158
4
229
2
7
387
2
11

รวม

𝒙𝟐

Sig.

162
238
400

1.457

0.483

จากตารางที่ 4.55 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับ การ
บอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างเพศกับการบอก
ต่อกับ ผู้อื่น ให้ มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ า กั บ 1.457 และระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เท่ า กั บ 0.483 จึ งสรุป ได้ ว่ า เพศที่ แ ตกต่ างกั น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติกับการบอกต่อหรือไม่บอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างเพศกับตัวแปรอื่นๆ พบว่า เพศที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็นบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งทีแ่ ตกต่างกัน และพาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2.8.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับตัวแปรสาคัญ ได้แก่ ความถี่ใน
การเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุคคลที่
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย การกลับมาเที่ยวซ้า และการบอกต่อ
กับผู้อื่น โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้

330
ตารางที่ 4.56 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
อายุ
< 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
1 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 3 ครั้งต่อปี มากกว่า 3 ครั้งต่อปี
13
5
3
5
77
37
11
37
63
25
4
16
31
8
2
11
14
5
1
6
13
6
3
4
211
86
24
79

รวม

𝒙𝟐

Sig.

26 10.297 0.801
162
108
52
26
26
400

จากตารางที่ 4.56 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับความถี่
ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุกับ
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ย วยั งอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 10.297 และระดับนัยส าคัญ ทางสถิติเท่ากับ 0.801 จึงสรุป ได้ว่า อายุที่
แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.57 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อายุ
< 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
14 3 6 2 - - - - - 1
81 30 26 14 4 3 - - - 2 2
52 22 17 7 5 1 1 - - 3
29 8 8 2 3 - - - - 1 1
12 7 1 2 4 - - - - 16 4 1 2 1 - - - - 1 1
204 74 59 29 17 4 1 - - 4 8

รวม

𝒙𝟐

26 32.373
162
108
52
26
26
400

Sig.
0.799

หมายเหตุ: 1. เดินทางมาครั้งแรก 2. 2 ครั้ง 3. 3 ครั้ง 4. 4 ครั้ง 5. 5 ครั้ง 6. 6 ครั้ง 7. 7 ครั้ง 8. 8 ครั้ง 9. 9 ครั้ง 10. 10 ครั้ง และ
11. มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป
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จากตารางที่ 4.57 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับความถี่
ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุกับความถี่
ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ ากั บ 32.373 และระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติเท่ากั บ 0.799 จึงสรุป ได้ว่า อายุที่ แตกต่ างกัน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.58 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างอายุกับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อายุ
วันธรรมดา
วันหยุด
วันหยุดตาม วันหยุดพักผ่อน
(จันทร์-ศุกร์) (เสาร์-อาทิตย์)
เทศกาล
ประจาปี
< 20 ปี
3
19
4
20-30 ปี
29
125
8
31-40 ปี
13
84
11
41-50 ปี
12
34
6
51-60 ปี
8
16
2
61 ปีขึ้นไป
5
20
1
รวม
70
298
32

รวม

𝒙𝟐

Sig.

26 13.166 0.215
162
108
52
26
26
400

จากตารางที่ 4.58 แสดงให้ เห็ น ถึ ง การวิเคราะห์ ค วามแตกต่ างระหว่ างอายุ กั บ
ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุ
กับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ย วยั งอุ ทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 13.166 และระดับนัยส าคัญ ทางสถิติเท่ากับ 0.215 จึงสรุปได้ว่า อายุที่
แตกต่ า งกั น ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทางสถิ ติ กั บ ช่ ว งเวลาในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.59 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อายุ
< 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1
2
3
4
5
6
7
8
3
10
11
2
7
43 43 10 15 38
6
4
39 30 12 18
2
2
1
16 21
2
7
3
1
2
6
10
2
6
2
6
6
7
5
2
11 113 120 26 53 54 18
5

รวม

𝒙𝟐

Sig.

26 113.565 0.000*
162
108
52
26
26
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. มาคนเดียว 2. เพื่อน/กลุ่มเพื่อน 3. ครอบครัว 4. คู่แต่งงาน 5. เพื่อน
ร่วมงาน/เพื่อนที่ทางาน 6. เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนในสถานศึกษา 7. นักท่องเที่ยวร่วมกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.59 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับบุคคล
ที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุกับบุคคลที่
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 113.565 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* จึงสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.60 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งอายุ กั บ ลั ก ษณะการเดิ น ทางมายั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อายุ
< 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป

ลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เดินทางมาเป็นหมู่คณะ
เดินทางมาคนเดียว
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
26
7
155
4
104
52
26
26

รวม

𝒙𝟐

Sig.

26
162
108
52
26
26

5.538

0.354
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อายุ
รวม

ลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เดินทางมาเป็นหมู่คณะ
เดินทางมาคนเดียว
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
11
389

รวม

𝒙𝟐

Sig.

400

จากตารางที่ 4.60 แสดงให้ เห็ น ถึ ง การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ างอายุ กั บ
ลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุกับลักษณะ
การเดิ น ทางมายั ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ า กั บ 5.538 และระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เท่ า กั บ 0.354 จึ ง สรุป ได้ ว่ า อายุ ที่ แ ตกต่ างกั น ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติกับลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.61 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งอายุ กั บ พาหนะที่ ใช้ เดิ น ทางมายั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อายุ
< 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม

พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1
2
3
4
5
6
7
7
4
11
1
3
95
7
2
4
39
6
9
68
4
4
5
9
8
9
29
1
1
5
7
4
5
15
2
2
1
2
4
9
1
2
2
12
223 16 10 16 69 23 42

8
1
1

รวม
26
162
108
52
26
26
400

𝒙𝟐

Sig.

96.821 0.000*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. รถยนต์ส่วนบุคคล 2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 3. รถยนต์ให้เช่า
4. รถบัสโดยสารสาธารณะ (รถบัส/รถตู้/รถจักรยานยนต์) 5. รถบัส/รถตู้ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา 6. รถ
บัส/รถตู้ของที่ทางาน 7. รถบัส/รถตู้ของกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.61 แสดงให้ เห็ น ถึ ง การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งอายุ กั บ
พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุกับพาหนะที่
ใช้ เดิ น ทางมายั ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 96.821 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* จึงสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
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พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 4.62 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง
อายุ
< 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม

ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
มากกว่า 2
ครึ่งชั่วโมง
1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง
ชั่วโมงขึ้นไป
12
5
9
68
53
41
46
36
26
19
16
17
12
8
6
15
6
5
172
124
104

รวม

𝒙𝟐

Sig.

26
162
108
52
26
26
400

6.373

0.783

จากตารางที่ 4.62 แสดงให้ เห็ น ถึ ง การวิเคราะห์ ค วามแตกต่ างระหว่ างอายุ กั บ
ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุกับระยะเวลาที่ใช้ใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 6.373 และระดับ
นัย สาคัญ ทางสถิติเท่ากับ 0.783 จึงสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกัน ไม่มีความสั มพันธ์ กัน ทางสถิติกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.63 การวิเคราะห์ความแตกต่ างระหว่างอายุกับการใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อายุ
< 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี

การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใช้ มัคคุเทศก์ของ ใช้ มัคคุเทศก์จาก
ไม่ใช้มัคคุเทศก์
อุทยานฯ
ภายนอก
8
4
14
38
5
119
16
6
86
18
34
4
1
21

รวม

𝒙𝟐

Sig.

26 23.151 0.010*
162
108
52
26
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อายุ
61 ปีขึ้นไป
รวม

การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใช้ มัคคุเทศก์ของ ใช้ มัคคุเทศก์จาก
ไม่ใช้มัคคุเทศก์
อุทยานฯ
ภายนอก
5
21
89
16
295

รวม

𝒙𝟐

Sig.

26
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.63 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับการใช้
มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุกับการใช้
มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 23.151 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.010* จึงสรุปได้ว่า อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
การใช้หรือไม่ใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.64 การวิ เ คราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งอายุ กั บ การกลั บ มาเที่ ย วซ้ า ณ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อายุ
< 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม

การกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใช่ กลับมาอีก
ไม่กลับมาอีก
ไม่แน่ใจ
แน่นอน
21
5
138
24
97
11
50
1
1
24
1
1
23
3
353
2
45

รวม
26
162
108
52
26
26
400

𝒙𝟐

Sig.

19.023 0.040*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.64 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับการ
กลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุกับการกลับมา
เที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
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พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 19.023
และระดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิติเท่ากับ 0.040* จึงสรุปได้ว่า อายุที่ แตกต่างกัน ส่งผลต่อการกลั บมา
หรือไม่กลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.65 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างอายุกับ การบอกต่อ กับ ผู้ อื่น ให้ มาเที่ยวอุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อายุ
< 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม

การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บอกต่อแน่นอน
ไม่บอกต่อ
ไม่แน่ใจ
24
1
1
157
5
105
3
50
1
1
26
25
1
387
2
11

รวม

𝒙𝟐

Sig.

26
162
108
52
26
26
400

10.764

0.376

จากตารางที่ 4.65 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับการ
บอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอายุกับการบอก
ต่อกับ ผู้อื่น ให้ มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุ ทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ ากั บ 10.764 และระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติเท่ากั บ 0.376 จึงสรุป ได้ว่า อายุที่ แตกต่ างกัน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติกับการบอกต่อหรือไม่บอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุกับตัวแปรอื่นๆ พบว่า อายุที่แตกต่าง
กั น ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วในประเด็ น บุ ค คลที่ ร่ ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ณ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่าง
กัน การใช้หรือไม่ใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และการกลับมาหรือไม่
กลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.2.8.3 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างระหว่างการศึ ก ษากั บ ตั ว แปรส าคั ญ ได้ แ ก่
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บุ ค คลที่ ร่ ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ลั ก ษณะการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว พาหนะที่ ใช้ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย การกลับมาเที่ยวซ้า
และการบอกต่อกับผู้อื่น โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้
ตารางที่ 4.66 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
รวม 𝒙𝟐
1 ครั้งต่อ 2 ครั้งต่อ 3 ครั้งต่อ มากกว่า 3
ปี
ปี
ปี
ครั้งต่อปี
6
1
7 22.819
14
1
3
4
22
29
9
1
7
46
24
6
9
39
108
59
19
50
236
30
10
1
9
50
211
86
24
79
400

Sig.
0.088

จากตารางที่ 4.66 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
การศึกษากับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.
2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 22.819 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.088 จึงสรุปได้ว่า
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน

338
ตารางที่ 4.67 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

2
3
9

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รวม 𝒙𝟐
Sig.
3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 - - - - - - - - 7 28.262 0.918
2 2 1 - - - - - 1 22
9 4 2 1 1 - - 1 2 46

5
44
13
74

4
33
9
59

การศึกษา
1
ประถมศึกษา
5
มัธยมศึกษาตอนต้น 13
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น 17
ปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
22
ปริญญาตรี
126
สูงกว่าปริญญาตรี
21
รวม
204

4
16
3
29

2
10
2
17

- 3 - 4 1

-

-

1
1
1
4

1 39
3 236
1 50
8 400

หมายเหตุ: 1. เดินทางมาครั้งแรก 2. 2 ครั้ง 3. 3 ครั้ง 4. 4 ครั้ง 5. 5 ครั้ง 6. 6 ครั้ง 7. 7 ครั้ง 8. 8 ครั้ง 9. 9 ครั้ง 10. 10 ครั้ง และ
11. มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป

จากตารางที่ 4.67 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
ความถี่ ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วยั งอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง พบว่ า ความแตกต่ างระหว่า ง
การศึกษากับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 28.262 และระดับนัยสาคัญ ทางสถิติเท่ากับ 0.918 จึงสรุปได้ว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ กันทางสถิติกับ ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน

339
ตารางที่ 4.68 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอน
ปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
วันหยุดตาม วันหยุดพักผ่อน
เทศกาล
ประจาปี

รวม

𝒙𝟐

วันธรรมดา
(จันทร์-ศุกร์)

วันหยุด
(เสาร์-อาทิตย์)

6
8

7
12
34

-

4
4

7 10.096
22
46

4
45
7
70

32
174
39
298

-

3
17
4
32

39
236
50
400

Sig.
0.432

จากตารางที่ 4.68 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
การศึกษากับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.
2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 10.096 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.432 จึงสรุปได้ว่า
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน

340
ตารางที่ 4.69 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1 2
3 4 5 6 7
4 - 2 - 1
2 5
8 1 2 2 2
- 12 16 2 5 9 2
- 11 7 4 5 9 3
9 72 67 16 28 32 8
- 13 18 3 11 2 2
11 113 120 26 53 54 18

8
4
1
5

รวม

𝒙𝟐

Sig.

7
22
46
39
236
50
400

37.337

0.362

หมายเหตุ: 1. มาคนเดียว 2. เพื่อน/กลุ่มเพื่อน 3. ครอบครัว 4. คู่แต่งงาน 5. เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนที่ทางาน 6. เพื่อนร่วมชั้นเรียน/
เพื่อนในสถานศึกษา 7. นักท่องเที่ยวร่วมกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.69 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
บุ ค คลที่ ร่ ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ณ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง พบว่ า ความแตกต่ างระหว่า ง
การศึกษากับบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 37.337 และระดับนัยสาคัญ ทางสถิติเท่ากับ 0.362 จึงสรุปได้ว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับ บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน

341
ตารางที่ 4.70 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับลักษณะการเดินทางมายังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ลักษณะการเดินทางมายัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เดินทางมาเป็นหมู่คณะ
เดินทางมาคนเดียว
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
7
2
20
46
39
9
227
50
11
389

รวม

𝒙𝟐

Sig.

7
22
46
39
236
50
400

8.321

0.139

จากตารางที่ 4.70 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
ลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
ลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 8.321 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.139 จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน

342
ตารางที่ 4.71 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับพาหนะที่ใช้ เดินทางมายังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

พาหนะที่ใช้เดินทางมายัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1 2 3 4 5 6 7
2 1 - 1 - 1 2
8 3 2 1 4 - 4
20 5 - - 12 1 8
17 1 1 5 10 1 4
146 5 5 8 35 13 23
30 1 2 1 8 7 1
223 16 10 16 69 23 42

รวม
8
1
1

𝒙𝟐

Sig.

7 64.660 0.002*
22
46
39
236
50
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. รถยนต์ส่วนบุคคล 2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 3. รถยนต์ให้เช่า
4. รถบัสโดยสารสาธารณะ (รถบัส/รถตู้/รถจักรยานยนต์) 5. รถบัส/รถตู้ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา 6. รถ
บัส/รถตู้ของที่ทางาน 7. รถบัส/รถตู้ของกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.71 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 64.660 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.002* จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อพาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

343
ตารางที่ 4.72 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งการศึ ก ษากั บ ระยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
Sig.
1
2
มากกว่า 2 รวม 𝒙𝟐
ครึ่งชั่วโมง
ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมงขึ้นไป
2
1
4
7 23.389 0.009*
11
5
6
22
25
13
8
46
7
13
19
39
109
74
53
236
18
18
14
50
172
124
104
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.72 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับระยะเวลาที่
ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 23.389 และระดับ
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.009* จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อระยะเวลาที่ใช้
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

344
ตารางที่ 4.73 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใช้ มัคคุเทศก์ ใช้ มัคคุเทศก์
ไม่ใช้
ของอุทยานฯ จากภายนอก มัคคุเทศก์
2
1
4
5
1
16
4
4
38
20
2
17
46
5
185
12
3
35
89
16
295

รวม

𝒙𝟐

Sig.

7 33.041 0.000*
22
46
39
236
50
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.73 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
การใช้ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง พบว่ า ความแตกต่ างระหว่า ง
การศึกษากับการใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 33.041 และระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* จึงสรุปได้ว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อ การใช้หรือไม่ใช้ มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

345
ตารางที่ 4.74 การวิเคราะห์ ค วามแตกต่ างระหว่างการศึ กษากั บ การกลั บ มาเที่ ย วซ้า ณ อุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

การกลับมาเที่ยวซ้า ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใช่ กลับมา
ไม่กลับมาอีก
ไม่แน่ใจ
อีกแน่นอน
6
1
18
1
3
42
4
35
4
207
1
28
45
5
353
2
45

รวม

𝒙𝟐

Sig.

7
22
46
39
236
50
400

8.749

0.556

จากตารางที่ 4.74 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
การกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการ
กลั บ มาเที่ ย วซ้า ณ อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยัง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 8.749 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.556 จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับการกลับมาหรือไม่กลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

346
ตารางที่ 4.75 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับการบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บอกต่อ
ไม่บอกต่อ
ไม่แน่ใจ
แน่นอน
6
1
21
1
44
2
39
228
1
7
49
1
387
2
11

รวม

𝒙𝟐

Sig.

7
22
46
39
236
50
400

13.721

0.186

จากตารางที่ 4.75 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ
การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างการศึกษา
กับการบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไค
สแควร์เท่ากับ 13.721 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.186 จึงสรุปได้ว่า ระดับ การศึกษาที่
แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ กันทางสถิติกับ การบอกต่อหรือไม่บอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จากการวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างการศึกษากับ ตัวแปรอื่น ๆ พบว่า ระดั บ
การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็นพาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ งที่แตกต่างกัน และ
การใช้หรือไม่ใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
4.2.8.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับตัวแปรสาคัญ ได้แก่ ความถี่ใน
การเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุคคลที่
ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้เดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย การกลับมาเที่ยวซ้า และการบอกต่อ
กับผู้อื่น โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้

347
ตารางที่ 4.76 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

รวม

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
รวม 𝒙𝟐
1 ครั้งต่อ 2 ครั้งต่อ 3 ครั้งต่อ มากกว่า 3
ปี
ปี
ปี
ครั้งต่อปี
43
16
4
11
74 42.602
46
26
6
21
99
46
17
5
23
91
9
4
2
15
17
4
2
2
25
1
1
8
2
2
3
15
2
2
27
5
4
8
44
8
3
11
1
1
3
5
6
6
1
4
17
1
1
211
86
24
79
400

Sig.
0.208

จากตารางที่ 4.76 แสดงให้ เห็ นถึง การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างอาชีพ กั บ
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
อาชีพกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 42.602 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.208 จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่
แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน

348
ตารางที่ 4.77 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาชีพ
1 2
นักเรียน/นักศึกษา
41 14
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน 54 23
ข้ า ราชการ/พนั ก งาน 35 15
ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ

9
เกษตรกร
15
พ่อค้า/แม่ค้า
1
ผู้ ใช้ แ รงงาน/ผู้ รั บ จ้ า ง 6
ทั่วไป
นักบวช

รวม

รวม

𝒙𝟐

Sig.

74 76.864 0.925
99
91

2
5
3

2
3
3

2
1
1

1
1

-

-

-

-

-

1

15
25
1
15

5
2
1
4

2
5
2
1

4
1
1

5
1

-

-

-

-

1

1
1

2
44
11
5
17

1 - - - - 204 74 59 29 17 4

1

-

-

4

- 1
8 400

นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว 25
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
6
ไม่ประกอบอาชีพ
3
เกษี ย ณอายุ จ ากการ 8
ทางาน
อื่นๆ

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 3 1 2 - - - - 1
10 8 1 1 1 - - - 1
19 8 7 1 - - - 3 3

หมายเหตุ: 1. เดินทางมาครั้งแรก 2. 2 ครั้ง 3. 3 ครั้ง 4. 4 ครั้ง 5. 5 ครั้ง 6. 6 ครั้ง 7. 7 ครั้ง 8. 8 ครั้ง 9. 9 ครั้ง 10. 10 ครั้ง และ
11. มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป

จากตารางที่ 4.77 แสดงให้ เห็ นถึง การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างอาชีพ กั บ
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอาชีพ
กับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไค
สแควร์เท่ากับ 76.864 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.925 จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันไม่
มีความสัม พัน ธ์ กัน ทางสถิติกับ ความถี่ในการเดิน ทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ง ที่
แตกต่างกัน

349
ตารางที่ 4.78 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

อาชีพ

นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

รวม

ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
วันธรรมดา วันหยุด
วันหยุด
วันหยุด
(จันทร์(เสาร์ตาม
พักผ่อน
ศุกร์)
อาทิตย์)
เทศกาล
ประจาปี
9
62
3
12
78
9
23
62
6
2
11
2
6
18
1
1
5
8
2
2
5
37
2
1
6
4
2
3
5
10
2
1
70
298
32

รวม

𝒙𝟐

Sig.

74 45.782 0.005*
99
91
15
25
1
15
2
44
11
5
17
1
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.78 แสดงให้ เห็ นถึง การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างอาชีพ กั บ
ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
อาชีพกับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561
มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 45.782 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.005* จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่
แตกต่างกันส่งผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

350
ตารางที่ 4.79 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

รวม

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1
2
3
4
5
6
1 15 16 1
1 38
6 27 34 12 10 6
2 32 19 4 25 5
1
2
6
2
2
2
7
6
7
1
1
1
6
6
1
1
1
- 13 21 5
3
4
4
1
1
1
2
1
5
5
3
1
11 113 120 26 53 54

รวม
7
2
4
2
4
2
1
1
2
18

8
2
1
2
5

𝒙𝟐

Sig.

74 261.713 0.000*
99
91
15
25
1
15
2
44
11
5
17
1
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. มาคนเดียว 2. เพื่อน/กลุ่มเพื่อน 3. ครอบครัว 4. คู่แต่งงาน 5. เพื่อน
ร่วมงาน/เพื่อนที่ทางาน 6. เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนในสถานศึกษา 7. นักท่องเที่ยวร่วมกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.79 แสดงให้ เห็ นถึง การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างอาชีพ กั บ
บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอาชีพ
กับบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไค
สแควร์เท่ากับ 261.713 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่ อ บุ ค คลที่ ร่ ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ณ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง ที่ แ ตกต่ างกั น อย่ างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

351
ตารางที่ 4.80 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างระหว่ างอาชี พ กั บ ลั ก ษณะการเดิ น ทางมายั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาชีพ
เดินทางมาเป็นหมู่คณะ รวม 𝒙𝟐
เดินทางมาคนเดียว
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
นักเรียน/นักศึกษา
1
73
74 9.420
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
6
93
99
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
2
89
91
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1
14
15
เกษตรกร
25
25
พ่อค้า/แม่ค้า
1
1
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
1
14
15
นักบวช
2
2
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
44
44
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
11
11
ไม่ประกอบอาชีพ
5
5
เกษียณอายุจากการทางาน
17
17
อื่นๆ
1
1
รวม
11
389
400

Sig.
0.667

จากตารางที่ 4.80 แสดงให้ เห็ น ถึง การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างอาชี พ กั บ
ลั ก ษณะการเดิน ทางมายั งอุ ท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้ง พบว่า ความแตกต่ างระหว่างอาชี พ กั บ
ลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 9.420 และระดั บ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติเท่ ากั บ 0.667 จึงสรุป ได้ ว่า อาชีพ ที่ แตกต่างกัน ไม่ มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติกับลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน

352
ตารางที่ 4.81 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งอาชี พ กั บ พาหนะที่ ใช้ เดิ น ทางมายั งอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1
2
3
4
5
6
7
8
นักเรียน/นักศึกษา
24 6
1 39 1
3
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
74 4
2
3
4
3
9
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 44
4
2
6 13 11 11 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
10 3
2
เกษตรกร
5
1
2
2
4
1 10 พ่อค้า/แม่ค้า
1
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 9
1
3
2
นักบวช
1
1
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
34 3
2
2
3
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
7
1
1
1
1
ไม่ประกอบอาชีพ
3
1
1
เกษียณอายุจากการทางาน 10
1
1
5
อื่นๆ
1
รวม
223 16 10 16 69 23 42 1
อาชีพ

รวม

𝒙𝟐

Sig.

74 375.816 0.000*
99
91
15
25
1
15
2
44
11
5
17
1
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. รถยนต์ส่วนบุคคล 2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 3. รถยนต์ให้เช่า
4. รถบัสโดยสารสาธารณะ (รถบัส/รถตู้/รถจักรยานยนต์) 5. รถบัส/รถตู้ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา 6. รถ
บัส/รถตู้ของที่ทางาน 7. รถบัส/รถตู้ของกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.81 แสดงให้ เห็ นถึง การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างอาชีพ กั บ
พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับพาหนะ
ที่ ใช้ เดิ น ทางมายั งอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 375.816 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อพาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05

353
ตารางที่ 4.82 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

รวม

ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
มากกว่า 2
ครึ่งชั่วโมง 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง
ชั่วโมงขึ้นไป
29
24
21
55
24
20
31
40
20
4
6
5
12
6
7
1
5
4
6
1
1
21
7
16
4
4
3
1
2
2
8
5
4
1
172
124
104

รวม

𝒙𝟐

74 28.839
99
91
15
25
1
15
2
44
11
5
17
1
400

Sig.
0.226

จากตารางที่ 4.82 แสดงให้ เห็ นถึง การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างอาชีพ กั บ
ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับระยะเวลาที่ใช้
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 28.839 และระดับ
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.226 จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ กันทางสถิติกับ
ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน

354
ตารางที่ 4.83 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

รวม

การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รวม 𝒙𝟐
Sig.
ใช้ มัคคุเทศก์
ใช้ มัคคุเทศก์
ไม่ใช้มัคคุเทศก์
ของอุทยานฯ
จากภายนอก
29
6
39
74 36.669 0.047*
11
5
83
99
22
2
67
91
4
11
15
7
18
25
1
1
4
11
15
2
2
8
3
33
44
3
8
11
5
5
1
16
17
1
1
89
16
295
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.83 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการ
ใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับ
การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไค
สแควร์เท่ากับ 36.669 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.047* จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

355
ตารางที่ 4.84 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งอาชี พ กั บ การกลั บ มาเที่ ย วซ้ า ณ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

รวม

การกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รวม 𝒙𝟐
Sig.
ใช่ กลับมาอีก
ไม่กลับมาอีก
ไม่แน่ใจ
แน่นอน
60
14
74 36.009 0.055*
85
14
99
86
1
4
91
14
1
15
22
3
25
1
1
13
2
15
2
2
42
2
44
8
1
2
11
3
2
5
16
1
17
1
1
353
2
45
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.84 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการ
กลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการกลับมา
เที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 36.009
และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.055* จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อ การกลับมา
หรือไม่กลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

356
ตารางที่ 4.85 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับ การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

รวม

การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บอกต่อแน่นอน ไม่บอกต่อ
ไม่แน่ใจ
70
1
3
98
1
89
2
14
1
23
2
1
15
2
43
1
9
1
1
5
17
1
387
2
11

รวม

𝒙𝟐

Sig.

74
99
91
15
25
1
15
2
44
11
5
17
1
400

27.124

0.299

จากตารางที่ 4.85 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการ
บอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการ
บอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 27.124 และระดับ นัย สาคัญ ทางสถิติเท่ากับ 0.299 จึงสรุปได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกัน ไม่มี
ความสัมพันธ์กันทางสถิติกับการบอกต่อหรือไม่บอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง
จากการวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งอาชี พ กั บ ตั ว แปรอื่ น ๆ พบว่ า อาชี พ ที่
แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็นช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่
แตกต่างกัน พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน การใช้หรือไม่ใช้
มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และการกลับมาหรือไม่กลับมาเที่ยวซ้า ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.2.8.5 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับตัวแปรสาคัญ
ได้แก่ ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความถี่ในการเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ช่ ว งเวลาในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุ คคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ลั กษณะการเดินทางท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้
เดินทางท่องเที่ยว ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย
การกลับมาเที่ยวซ้า และการบอกต่อกับผู้อื่น โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้
ตารางที่ 4.86 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับความถี่ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
> 25,000 บาทขึ้นไป
รวม

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
รวม 𝒙𝟐
Sig.
มากกว่า 3
1 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 3 ครั้งต่อปี
ครั้งต่อปี
24
12
1
10
47 28.246 0.058*
11
4
4
2
21
31
7
1
14
53
33
13
4
12
62
32
17
8
14
71
27
4
2
3
36
53
29
4
24
110
211
86
24
79
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.86 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่า ความแตกต่าง
ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุ รี รั มย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี ค่าสถิติไคสแควร์ เท่ ากับ 28.246 และระดับ นั ยส าคัญ ทางสถิติ เท่ ากั บ
0.058* จึงสรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

358
ตารางที่ 4.87 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับความถี่ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
> 25,000 บาทขึ้นไป
รวม

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 4 10 3 1 1 - - 13 3 4 - - - - - 21 13 8 4 2 2 1 - 32 12 9 4 3 - - - 40 11 9 6 2 1 - - 21 6 3 4 1 - - - 50 25 16 8 8 - - - 204 74 59 29 17 4 1 - -

รวม

𝒙𝟐

10 11
- 1 47 37.517
- 1 21
- 2 53
1 1 62
1 1 71
- 1 36
2 1 110
4 8 400

Sig.
0.862

หมายเหตุ: 1. เดินทางมาครั้งแรก 2. 2 ครั้ง 3. 3 ครั้ง 4. 4 ครั้ง 5. 5 ครั้ง 6. 6 ครั้ง 7. 7 ครั้ง 8. 8 ครั้ง 9. 9 ครั้ง 10. 10 ครั้ง และ
11. มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป

จากตารางที่ 4.87 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นกั บ ความถี่ ในการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 37.517 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.862 จึง
สรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับความถี่ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.88 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับช่วงเวลาในการเดินทางมา
ท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
> 25,000 บาทขึ้นไป
รวม

ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
วันธรรมดา วันหยุด
วันหยุด
วันหยุด
(จันทร์(เสาร์ตาม
พักผ่อน
ศุกร์)
อาทิตย์)
เทศกาล
ประจาปี
1
43
3
5
14
2
16
32
5
10
48
4
14
54
3
6
26
4
18
81
11
70
298
32

รวม

𝒙𝟐

47 18.392
21
53
62
71
36
110
400

Sig.

0.104

จากตารางที่ 4.88 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่าง
ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จั งหวัด
บุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 18.392 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.104
จึ งสรุ ป ได้ว่า รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือนที่ แตกต่ างกั น ไม่มี ความสั มพั น ธ์ กัน ทางสถิติ กับ ช่ว งเวลาในการ
เดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน

360
ตารางที่ 4.89 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ างระหว่างรายได้ เฉลี่ ยต่ อ เดื อ นกั บ บุ ค คลที่ ร่ว มเดิ น ทาง
ท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
> 25,000 บาทขึ้นไป
รวม

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1
2
3
4 5 6 7
- 11 10 1 2 20 2
3 10 - 3 4 1
2 19 13 4 2 11 2
2 12 17 5 12 9 4
2 25 20 3 9 7 5
- 10 10 2 11 2 1
5 33 40 11 14 1 3
11 113 120 26 53 54 18

8
1
1
3
5

รวม

𝒙𝟐

Sig.

47
21
53
62
71
36
110
400

92.653

0.000*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. มาคนเดียว 2. เพื่อน/กลุ่มเพื่อน 3. ครอบครัว 4. คู่แต่งงาน 5. เพื่อน
ร่วมงาน/เพื่อนที่ทางาน 6. เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนในสถานศึกษา 7. นักท่องเที่ยวร่วมกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.89 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกับบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นกั บ บุ ค คลที่ ร่ ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ณ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 92.653 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* จึง
สรุ ป ได้ ว่า รายได้เฉลี่ ย ต่อ เดื อ นที่ แ ตกต่ างกั น ส่ งผลต่ อ บุ ค คลที่ ร่ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ยว ณ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.90 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับลักษณะการเดินทางมายัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มรี ายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
> 25,000 บาทขึ้นไป
รวม

ลักษณะการเดินทางมายัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เดินทางมาเป็นหมู่คณะ
เดินทางมาคนเดียว
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
47
21
2
51
2
60
2
69
36
5
105
11
389

รวม

𝒙𝟐

Sig.

47
21
53
62
71
36
110
400

4.528

0.606

จากตารางที่ 4.90 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกับลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนกับลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ย วยั งอุ ทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 4.528 และระดับนัยสาคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.606 จึงสรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ทางสถิ ติ กั บ ลั ก ษณะการเดิ น ทางมายั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน

362
ตารางที่ 4.91 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับพาหนะที่ใช้ เดินทางมายัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รวม 𝒙𝟐
Sig.
1
2
3
4 5
6 7 8
ไม่มีรายได้
15
5
- 21 2
3
1 47 102.076 0.000*
ต่ากว่า 5,000 บาท
11
1
6
3
- 21
5,000-10,000 บาท
28
6
2
- 12 5
- 53
10,001-15,000 บาท 33
1
1
4 10 5
8
- 62
15,001-20,000 บาท 38
2
2
7
8
6
8
- 71
21,000-25,000 บาท 18
1
3
3
3
8
- 36
> 25,000 บาทขึ้นไป 80
5
2
9
7
7
- 110
รวม
223 16 10 16 69 23 42 1 400
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. รถยนต์ส่วนบุคคล 2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 3. รถยนต์ให้เช่า
4. รถบัสโดยสารสาธารณะ (รถบัส/รถตู้/รถจักรยานยนต์) 5. รถบัส/รถตู้ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา 6. รถ
บัส/รถตู้ของที่ทางาน 7. รถบัส/รถตู้ของกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.91 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกับพาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนกับพาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ย วยั งอุ ทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 102.076 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* จึงสรุปได้ว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อพาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

363
ตารางที่ 4.92 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับระยะเวลาที่ใช้ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มรี ายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
> 25,000 บาทขึ้นไป
รวม

ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ครึ่ง
มากกว่า 2
1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมงขึ้นไป
14
15
18
7
8
6
27
19
7
21
24
17
33
14
24
17
13
6
53
31
26
172
124
104

รวม

𝒙𝟐

47 20.101
21
53
62
71
36
110
400

Sig.
0.065

จากตารางที่ 4.92 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกับระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกับระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ ากับ 20.101 และระดั บ นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ เท่ ากั บ 0.065 จึ งสรุป ได้ ว่า รายได้ เฉลี่ ย ต่อ เดื อ นที่
แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่แตกต่าง
กัน

364
ตารางที่ 4.93 การวิเคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่า งรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นกั บ การใช้ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มรี ายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
> 25,000 บาทขึ้นไป
รวม

การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใช้ มัคคุเทศก์
ใช้ มัคคุเทศก์
ไม่ใช้มัคคุเทศก์
ของอุทยานฯ
จากภายนอก
21
4
22
5
16
8
3
42
15
4
43
17
2
52
8
28
15
3
92
89
16
295

รวม

𝒙𝟐

Sig.

47 28.959 0.004*
21
53
62
71
36
110
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.93 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกับการใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นกั บ การใช้ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 28.959 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.004* จึง
สรุป ได้ว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อ การใช้ห รือไม่ใช้มัคคุเทศก์สื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

365
ตารางที่ 4.94 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ ยต่อเดือนกับการกลับมาเที่ยวซ้า ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มรี ายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
> 25,000 บาทขึ้นไป
รวม

การกลับมาเที่ยวซ้า ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใช่ กลับมา
ไม่กลับมาอีก
ไม่แน่ใจ
อีกแน่นอน
37
10
18
3
47
6
54
1
7
62
9
35
1
100
1
9
353
2
45

รวม

𝒙𝟐

Sig.

47
21
53
62
71
36
110
400

11.695

0.471

จากตารางที่ 4.94 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกับการกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนกับการกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ย วยั งอุ ทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 11.695 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.471 จึงสรุปได้ว่า รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับ การกลับมาหรือไม่กลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

366
ตารางที่ 4.95 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับ การบอกต่อกับผู้อื่นให้มา
เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ไม่มรี ายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
> 25,000 บาทขึ้นไป
รวม

การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บอกต่อ
ไม่บอกต่อ
ไม่แน่ใจ
แน่นอน
45
2
21
51
2
59
2
1
69
2
36
106
4
387
2
11

รวม

𝒙𝟐

Sig.

47
21
53
62
71
36
110
400

13.755

0.317

จากตารางที่ 4.95 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนกับการบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับ การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรั มย์ในปี พ.ศ.
2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 13.755 และระดับนัยส าคัญ ทางสถิติเท่ากับ 0.317 จึงสรุปได้ว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับการบอกต่อ หรือไม่บอกต่อกับผู้อื่น
ให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับตัวแปรอื่นๆ พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็นความถี่ในการเดินทาง
ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่แตกต่างกัน บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่แตกต่าง
กัน และการใช้หรือไม่ใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

367
4.2.8.6 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน กับตัวแปรสาคัญ ได้แก่
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บุ ค คลที่ ร่ ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ลั ก ษณะการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว พาหนะที่ ใช้ เดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว
ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย การกลับมาเที่ยวซ้า
และการบอกต่อกับผู้อื่น โดยสามารถแจกแจงได้ดังนี้
ตารางที่ 4.96 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบันกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ที่อยู่ปัจจุบนั
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

รวม

ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
มากกว่า 3
1 ครั้งต่อปี 2 ครั้งต่อปี 3 ครั้งต่อปี
ครั้งต่อปี
63
34
5
29
18
3
3
8
5
2
1
95
38
14
36
11
3
2
1
11
4
2
8
1
1
1
1
211
86
24
79

รวม

𝒙𝟐

131 19.466
32
8
183
17
17
10
2
400

Sig.
0.555

จากตารางที่ 4.96 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
ที่อยู่ปัจจุบันกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.
2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 19.466 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ ากับ 0.555 จึงสรุปได้ว่า ที่
อยู่ปั จจุบันที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ กันทางสถิติกับ ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน

368
ตารางที่ 4.97 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบันกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อยู่ปัจจุบนั
1 2 3 4 5 6 7 8 9
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 80 21 11 9 7 - 1 - ภาคกลาง
27 1 3 - 1 - - - ภาคเหนือ
4
- 3 1 - - - - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 62 43 39 17 9 4 - - ภาคตะวันตก
14 - 1 1 - - - - ภาคตะวันออก
7 7 2 1 - - - - ภาคใต้
9 1 - - - - - - ต่างประเทศ
1 1 - - - - - - รวม
204 74 59 29 17 4 1 - -

รวม
10 11
1 1 131
- - 32
- 8
2 7 183
1 - 17
- - 17
- - 10
- 2
4 8 400

𝒙𝟐

Sig.

84.643 0.008*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. เดินทางมาครั้งแรก 2. 2 ครั้ง 3. 3 ครั้ง 4. 4 ครั้ง 5. 5 ครั้ง 6. 6 ครั้ง
7. 7 ครั้ง 8. 8 ครั้ง 9. 9 ครั้ง 10. 10 ครั้ง และ 11. มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป

จากตารางที่ 4.97 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างที่อยู่
ปัจจุบันกับความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 84.643 และระดับนัยส าคัญ ทางสถิติเท่ ากับ 0.008* จึงสรุป ได้ว่า ที่ อยู่
ปั จ จุ บั น ที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ ความถี่ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

369
ตารางที่ 4.98 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบันกับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อยู่ปัจจุบนั
วันหยุด วันหยุด
วันธรรมดา
วันหยุด
ตาม
พักผ่อน
(จันทร์-ศุกร์) (เสาร์-อาทิตย์)
เทศกาล ประจาปี
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
24
93
14
ภาคกลาง
7
24
1
ภาคเหนือ
2
6
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27
142
14
ภาคตะวันตก
2
15
ภาคตะวันออก
14
3
ภาคใต้
6
4
ต่างประเทศ
2
รวม
70
298
32

รวม

𝒙𝟐

Sig.

131 34.051 0.002*
32
8
183
17
17
10
2
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.98 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่าง
ที่อยู่ปัจจุบันกับช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์ในปี พ.ศ.
2561 มีค่าสถิติไคสแควร์เท่ากับ 34.051 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.002* จึงสรุปได้ว่า ที่
อยู่ปัจจุบันที่แตกต่างกันส่งผลต่อช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

370
ตารางที่ 4.99 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบันกับ บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อยู่ปัจจุบนั
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
รวม

บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1
2
3
4
5
6
3 39 45 5 14 22
2
4
8
5
6
3
6
2
6 57 52 11 27 17
2
1 11
2
9
3
2
1
2
5
3
1
1
11 113 120 26 53 54

7
3
4
9
2
18

8
4
1
5

รวม

𝒙𝟐

Sig.

131
32
8
183
17
17
10
2
400

107.559

0.000*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. มาคนเดียว 2. เพื่อน/กลุ่มเพื่อน 3. ครอบครัว 4. คู่แต่งงาน 5. เพื่อน
ร่วมงาน/เพื่อนที่ทางาน 6. เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนในสถานศึกษา 7. นักท่องเที่ยวร่วมกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.99 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างที่อยู่
ปัจจุบันกับบุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 107.559 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* จึงสรุปได้ว่า ที่อยู่
ปั จ จุ บั น ที่ แตกต่ างกั น ส่ งผลต่ อ บุ คคลที่ร่ว มเดิ นทางท่ องเที่ ยว ณ อุท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้ง ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

371
ตารางที่ 4.100 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบันกับลักษณะการเดินทางมายังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อยู่ปัจจุบนั
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

รวม

ลักษณะการเดินทางมายัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เดินทางมาเป็นหมู่คณะ
เดินทางมาคนเดียว
(ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
3
128
2
30
8
6
177
17
17
10
2
11
389

รวม

𝒙𝟐

Sig.

131
32
8
183
17
17
10
2
400

3.288

0.857

จากตารางที่ 4.100 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับ ลักษณะการเดิน ทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไค
สแควร์เท่ากับ 3.288 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.857 จึงสรุปได้ว่า ที่อยู่ปัจจุบันที่แตกต่าง
กันไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับลักษณะการเดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่แตกต่าง
กัน

372
ตารางที่ 4.101 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบันกับพาหนะที่ใช้ เดินทางมายังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1
2 3 4 5 6 7 8
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
83
6
6 20 8
8
ภาคกลาง
17
1
6
3
5
ภาคเหนือ
5
1
1
1
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 102 15
2
4 24 8 27 1
ภาคตะวันตก
1
1 13 1
1
ภาคตะวันออก
12
1
1
1
1
1
ภาคใต้
2
1
3
3
1
ต่างประเทศ
1
1
รวม
223 16 10 16 69 23 42 1
ที่อยู่ปัจจุบนั

รวม

𝒙𝟐

Sig.

131 110.020 0.000*
32
8
183
17
17
10
2
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 / 1. รถยนต์ส่วนบุคคล 2. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 3. รถยนต์ให้เช่า
4. รถบัสโดยสารสาธารณะ (รถบัส/รถตู้/รถจักรยานยนต์) 5. รถบัส/รถตู้ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา 6. รถ
บัส/รถตู้ของที่ทางาน 7. รถบัส/รถตู้ของกรุ๊ปทัวร์ 8. อื่นๆ

จากตารางที่ 4.101 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับพาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับ พาหนะที่ใช้เดิน ทางมายั งอุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไค
สแควร์เท่ากับ 110.020 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* จึงสรุปได้ว่า ที่อยู่ปัจจุบัน ที่
แตกต่างกันส่ งผลต่อ พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

373
ตารางที่ 4.102 การวิ เคราะห์ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น กั บ ระยะเวลาที่ ใช้ ในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อยู่ปัจจุบนั
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

รวม

ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
มากกว่า 2
ครึ่งชั่วโมง 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง
ชั่วโมงขึ้นไป
68
32
31
20
3
9
2
5
1
72
67
44
3
9
5
6
4
7
4
6
1
1
172
124
104

รวม

𝒙𝟐

Sig.

131 36.050 0.001*
32
8
183
17
17
10
2
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.102 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับ ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน กับ
ระยะเวลาที่ ใช้ ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 36.050 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001* จึงสรุปได้ว่า ที่อยู่ปัจจุบันที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

374
ตารางที่ 4.103 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบันกับการใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อยู่ปัจจุบนั
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

รวม

การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใช้ มัคคุเทศก์
ใช้ มัคคุเทศก์
ไม่ใช้มัคคุเทศก์
ของอุทยานฯ
จากภายนอก
32
8
91
4
2
26
8
28
5
150
14
3
3
14
7
1
2
1
1
89
16
295

รวม

𝒙𝟐

Sig.

131 65.843 0.000*
32
8
183
17
17
10
2
400

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.103 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับการใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างที่อยู่
ปัจจุบันกับการใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิติไคสแควร์ เท่ากับ 65.843 และระดับนัยส าคัญ ทางสถิติเท่ ากับ 0.000* จึงสรุป ได้ว่า ที่ อยู่
ปัจจุบันที่แตกต่างกันส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.104 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบันกับการกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อยู่ปัจจุบนั
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

รวม

การกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ใช่ กลับมาอีก
ไม่กลับมาอีก
ไม่แน่ใจ
แน่นอน
111
20
29
3
7
1
170
13
14
3
13
1
3
7
1
2
2
353
2
45

รวม
131
32
8
183
17
17
10
2
400

𝒙𝟐

Sig.

38.089 0.001*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.104 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับการกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบันกับ
การกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีค่าสถิติไคสแควร์
เท่ากับ 38.089 และระดับนัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001* จึงสรุปได้ว่า ที่อยู่ปัจจุบันที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการกลับมาหรือไม่กลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.105 การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบันกับ การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่อยู่ปัจจุบนั
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

รวม

การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บอกต่อแน่นอน ไม่บอกต่อ
ไม่แน่ใจ
125
1
5
32
8
178
5
17
15
1
1
10
2
387
2
11

รวม

𝒙𝟐

Sig.

131
32
8
183
17
17
10
2
400

14.570

0.408

จากตารางที่ 4.105 แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบัน
กับการบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ความแตกต่างระหว่างที่อยู่
ปัจจุบันกับการบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ย วยั งอุ ทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าสถิ ติไคสแควร์ เท่ ากั บ 14.570 และระดับ นั ยส าคัญ ทางสถิติ เท่ ากับ 0.408 จึงสรุป ได้ ว่า ที่ อ ยู่
ปัจจุบันที่แตกต่างกันไม่มีความสัมพันธ์กันทางสถิติกับการบอกต่อหรือไม่บอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างที่อยู่ปัจจุบันกับตัวแปรอื่นๆ พบว่า ที่อยู่
ปัจจุบันที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็นความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยัง
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น ช่ ว งเวลาในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่
แตกต่างกัน พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศ าสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน ระยะเวลาที่ใช้ใน
อุท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกั น การใช้ ห รือ ไม่ใช้มั คคุ เทศก์สื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และการกลับมาหรือไม่กลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.2.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 กับ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
ส าหรั บ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความแตกต่ า งระหว่ า งลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข อง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบันกับศักยภาพ
การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ตามองค์ประกอบการสื่อความหมายที่ประยุกต์มาจากการใช้ ทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย
S-M-C-R ของเดวิ ด เบอร์ โ ล (David K, Berlo) ได้ แ ก่ องค์ ป ระกอบด้ า นแหล่ งสารหรื อ ผู้ ส่ งสาร
(Source or Sender) องค์ ป ระกอบด้ า นสาร (Message) องค์ ป ระกอบด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ
ความหมาย (Channel) และองค์ ป ระกอบด้ า นผู้ รั บ สาร (Receiver) โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน
(Inferential Statistic) ได้ แ ก่ สถิ ติ T-test และสถิ ติ One-way ANOVA ในการวิ เคราะห์ และ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตาราง พร้อมทั้งแปลผลด้วยการบรรยาย ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
4.2.9.1 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จาแนกตามเพศ
ตารางที่ 4.106 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้าน จาแนกตามเพศ (T-test)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1. ด้ าน แ ห ล่ งส ารห รื อ ผู้ ส่ งส าร (Source or
Sender)
2. ด้านสาร (Message)
3. ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
4. ด้านผู้รับสาร (Receiver)
5. ผลรวมทั้ง 4 ด้าน

เพศ

N

Mean

S.D.

t

Sig.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

162
238
162
238
162
238
162
238
162
238

4.01
4.00
3.77
3.83
3.80
3.81
3.98
3.98
3.89
3.90

0.618
0.659
0.634
0.623
0.552
0.631
0.648
0.653
0.524
0.539

0.061

0.952

-0.860 0.390
-0.157 0.875
0.067

0.946

-0.258 0.797
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จากตารางที่ 4.106 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยรวมทุกด้าน จาแนกตาม
เพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับในรายด้านที่มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน โดยสามารถพิจารณาในรายด้านได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4.107 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง ด้ า นแหล่ งสารหรื อ ผู้ ส่ งสาร (Source or Sender)
จาแนกตามเพศ (T-test)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
(Source or Sender)
1. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีทักษะในการสื่อสาร หรือ
ทักษะการสื่อความหมาย
2. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่พร้อมต่อ
การบริการนักท่องเที่ยว
3. เจ้ า หน้ า ที่ / มั ค คุ เ ทศก์ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
4. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์แนะนานักท่องเที่ยวเรื่อง
การปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
5. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
6. อุ ท ยานฯ มี ค วามพร้ อ มในการเป็ น แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว แ ล ะ แ ห ล่ งเรี ย น รู้ เ รื่ อ งร าวท า ง
ประวัติศาสตร์

เพศ

N

Mean

S.D.

t

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

162
238
162
238
162
238
162
238
162
238
162
238

3.99
3.91
3.94
3.97
4.03
3.99
4.04
4.02
3.98
3.98
4.08
4.16

0.709 1.137
0.768
0.737 -0.439
0.714
0.691 0.522
0.769
0.759 0.286
0.766
0.678 -0.107
0.757
0.764 -1.123
0.707

Sig.
0.256
0.661
0.602
0.775
0.915
0.262

จากตารางที่ 4.107 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
(Source or Sender) จาแนกตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านแหล่งสารหรือผู้ส่ง
สาร (Source or Sender) ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.108 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร (Message) จาแนกตามเพศ (T-test)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร (Message)
1. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมี
ความน่าสนใจ
2. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมี
องค์ ป ระกอบข้ อ มู ล ทั้ งหั ว เรื่ อ ง รายละเอี ย ดของ
เรื่อง และสรุปอย่างครบถ้วน
3. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมี
ขนาดของตั วอั ก ษร ภาพ และสี ที่ ใช้ อ ย่ างชั ด เจน
และเหมาะสม
4. มี ก ารจั ด ล าดั บ เรื่ อ งราวของเนื้ อ หาในการสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
5. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวใช้
ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน
6. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ช่วยแนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม
7. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
นาเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ช่วยสร้างความเข้าใจ
ภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม

เพศ

N

Mean

S.D.

t

Sig.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

162
238
162
238

3.91
4.03
3.74
3.81

0.703 -1.697
0.708
0.736 -0.907
0.775

0.091

ชาย
หญิง

162
238

3.63
3.71

0.811 -0.987
0.793

0.324

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

162
238
162
238
162
238
162
238

3.69
3.78
3.78
3.78
3.86
3.86
3.81
3.85

0.798 -1.101
0.744
0.794 0.082
0.793
0.744 0.094
0.738
0.674 -0.603
0.638

0.272

0.365

0.935
0.926
0.547

จากตารางที่ 4.108 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสาร (Message) จาแนก
ตามเพศ พบว่า นั กท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการ
การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร (Message) ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.109 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อ ความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) จาแนกตาม
เพศ (T-test)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ
ความหมาย (Channel)
1. ที่ ตั้ ง ของเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
2. วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ท าเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
3. เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมี
ความทันสมัย
4. เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมี
ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
5. เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมี
รู ป แบบที่ เ หมาะสม สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว
6. เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความ
หลากหลาย และรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม
7. เค รื่ อ งมื อ สื่ อ ค วาม ห ม าย เป็ น สิ่ งส าคั ญ ที่
จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว
8. เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วน
สร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน
9. เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวช่วย
กระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การท่องเที่ยว

เพศ

N

Mean

S.D.

t

Sig.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

162
238
162
238
162
238
162
238
162
238

3.76
3.81
3.69
3.79
3.59
3.65
3.71
3.70
3.73
3.69

0.833 -0.637
0.770
0.790 -1.251
0.762
0.761 -0.764
0.791
0.737 0.103
0.811
0.762 0.515
0.802

0.524

ชาย
หญิง

162
238

3.65
3.64

0.734
0.829

0.194

0.846

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

162
238
162
238
162
238

4.31
4.29
3.83
3.80
3.94
3.93

0.709
0.767
0.744
0.805
0.758
0.811

0.273

0.785

0.310

0.757

0.197

0.844

0.212
0.445
0.918
0.607

จากตารางที่ 4.109 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ
ความหมาย (Channel) จ าแนกตามเพศ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านช่อง
ทางการสื่อความหมาย (Channel) ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.110 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านผู้รับสาร (Receiver) จาแนกตามเพศ (T-test)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านผู้รับสาร (Receiver)
1. ท่านมีความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ
ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2. ท่ าน ส น ใจ ใช้ สื่ อ ต่ างๆ เป็ น เค รื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
3. ท่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความ
ประทั บ ใจในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วจากการสื่ อ
ความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว
4. ท่านได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งท่องเที่ยวผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมาย
ในแหล่งท่องเที่ยว
5. ท่ า นรั บ รู้ ถึ ง ความส าคั ญ ของเรื่ อ งราวทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ ห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว ท า ง
ประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยว
6. ท่ า นตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของเรื่ อ งราวทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ แ ห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว ท า ง
ประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยว
7. ท่านซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ
ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ผ่ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยว
8. ท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์แหล่ง
ท่ อ งเที่ ยวทางป ระวั ติ ศ าส ตร์ ใ นฐานะม รด ก
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่สาคัญ

เพศ

N

Mean

S.D.

t

Sig.

ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

162
238
162
238
162
238

4.01
4.10
4.01
4.00
4.02
4.07

0.756 -1.106
0.743
0.748 0.156
0.796
0.735 -0.691
0.762

0.269

ชาย
หญิง

162
238

3.92
3.92

0.772 -0.058
0.781

0.954

ชาย
หญิง

162
238

3.90
3.90

0.808 -0.050
0.800

0.960

ชาย
หญิง

162
238

4.02
3.94

0.815
0.777

0.958

0.339

ชาย
หญิง

162
238

3.93
3.92

0.828
0.776

0.095

0.924

ชาย
หญิง

162
238

4.09
4.01

0.825
0.816

1.008

0.314

0.876
0.490

จากตารางที่ 4.110 แสดงให้ เห็ น ถึ งผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้ รับสาร (Receiver)
จาแนกตามเพศ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
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พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านผู้รับสาร (Receiver) ไม่แตกต่างกัน
4.2.9.2 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จาแนกตามอายุ
ตารางที่ 4.111 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้าน จาแนกตามอายุ (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
อายุ
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1. ด้ านแหล่ งสารหรือ ผู้ ส่ งสาร (Source or ต่ากว่า 20 ปี
Sender)
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
2. ด้านสาร (Message)
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
3. ด้ า น ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ต่ากว่า 20 ปี
(Channel)
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
4. ด้านผู้รับสาร (Receiver)
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

Mean
4.2949
4.0741
3.9460
3.9647
3.8333
3.8269
4.0934
3.8713
3.7751
3.6511
3.8297
3.5549
4.1923
3.8800
3.6975
3.6474
3.8718
3.6923
4.2548
4.0432
3.9398
3.8462
4.1587
3.6442

S.D.

F

Sig.

0.48604
0.62111
0.69482
0.58702
0.78031
0.53641
0.66017
0.66802
0.55421
0.55826
0.68455
0.56903
0.60578
0.64753
0.54831
0.50306
0.59104
0.45792
0.67127
0.66936
0.56872
0.68134
0.69152
0.56091

2.470

0.032*

3.041

0.010*

4.523

0.001*

3.644

0.003*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
5. ผลรวมทั้ง 4 ด้าน

อายุ
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

Mean
4.2088
3.9671
3.8396
3.7774
3.9234
3.6796

S.D.

F

Sig.

0.54896
0.58242
0.45193
0.48334
0.52253
0.43656

4.150

0.001*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.111 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยรวมทุกด้าน จาแนกตาม
อายุ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับในรายด้าน โดยสามารถพิจารณาในรายด้านได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4.112 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง ด้ า นแหล่ งสารหรื อ ผู้ ส่ งสาร (Source or Sender)
จาแนกตามอายุ (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านแหล่งสาร
อายุ
หรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
1. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีทักษะในการสื่อสาร ต่ากว่า 20 ปี
หรือทักษะการสื่อความหมาย
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
2. เจ้ า หน้ าที่ /มั ค คุ เทศก์ มี บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะที่ ต่ากว่า 20 ปี
พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยว
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี

Mean

S.D.

F

Sig.

4.27
4.02
3.85
3.88
3.65
3.88
4.23
4.03
3.88
4.00

0.533
0.747
0.759
0.646
0.977
0.653
0.710
0.700
0.758
0.560

2.640

0.023*

2.692

0.021*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านแหล่งสาร
หรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)

3. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

4. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์แนะนานักท่องเที่ยว
เรื่อ งการปฏิ บั ติ ตั ว ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
เหมาะสม

5. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

6. อุท ยานฯ มีความพร้อมในการเป็นแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว และแหล่ ง เรี ย นรู้ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์

อายุ

Mean

S.D.

51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

3.65
3.77
4.23
4.07
3.94
4.00
3.81
3.85
4.31
4.11
3.97
3.96
3.85
3.81
4.19
4.06
3.94
3.90
3.85
3.77
4.54
4.15
4.09
4.04
4.19
3.88

0.892
0.710
0.863
0.718
0.721
0.657
0.939
0.675
0.618
0.748
0.779
0.713
1.047
0.567
0.694
0.680
0.777
0.693
0.925
0.587
0.582
0.741
0.803
0.713
0.567
0.516

F

Sig.

1.541

0.176

2.038

0.073

1.623

0.153

2.534

0.028*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.112 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
(Source or Sender) จาแนกตามอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
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พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านแหล่งสารหรือผู้ส่ง
สาร (Source or Sender) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นเจ้าหน้าที่/
มัคคุเทศก์มีทักษะในการสื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.023*
ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทาง
สถิติเท่ากับ 0.021* และประเด็นอุทยานฯ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.028* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.113 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร (Message) จาแนกตามอายุ (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นสาร
อายุ
(Message)
1. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ต่ากว่า 20 ปี
ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
2. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ต่ากว่า 20 ปี
ท่ อ งเที่ ย วมี อ งค์ ป ระกอบข้ อ มู ล ทั้ งหั ว เรื่ อ ง 20 - 30 ปี
รายละเอียดของเรื่อง และสรุปอย่างครบถ้วน 31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
3. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ต่ากว่า 20 ปี
ท่องเที่ยวมีขนาดของตัวอักษร ภาพ และสีที่ 20 - 30 ปี
ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

Mean

S.D.

F

Sig.

4.35
4.09
3.88
3.83
3.85
3.77
3.96
3.83
3.78
3.69
3.77
3.54
3.96
3.78
3.57
3.46
3.81
3.46

0.629
0.738
0.666
0.678
0.732
0.587
0.871
0.816
0.660
0.701
0.815
0.706
0.916
0.802
0.700
0.851
0.849
0.761

3.919

0.002*

1.089

0.366

2.934

0.013*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นสาร
อายุ
(Message)
4. มีการจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาในการ ต่ากว่า 20 ปี
สื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง 20 - 30 ปี
เหมาะสม
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
5. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ต่ากว่า 20 ปี
ท่องเที่ยวใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสาหรับ 20 - 30 ปี
นักท่องเที่ยวทุกคน
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
6. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ต่ากว่า 20 ปี
ท่องเที่ยวช่วยแนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 20 - 30 ปี
เหมาะสม
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
7. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ต่ากว่า 20 ปี
ท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ช่วย 20 - 30 ปี
สร้างความเข้าใจภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยว 31 – 40 ปี
อย่างเหมาะสม
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

Mean

S.D.

F

Sig.

4.00
3.83
3.69
3.58
3.85
3.42
4.00
3.80
3.81
3.56
3.92
3.62
4.27
3.90
3.91
3.67
3.73
3.54
4.12
3.88
3.79
3.77
3.88
3.54

0.849
0.785
0.692
0.750
0.834
0.703
0.938
0.828
0.725
0.725
0.845
0.697
0.827
0.801
0.634
0.648
0.778
0.582
0.711
0.667
0.612
0.614
0.711
0.582

2.639

0.023*

1.682

0.138

3.681

0.003*

2.463

0.033*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.113 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสาร (Message) จาแนก
ตามอายุ พบว่า นั กท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการ
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การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร (Message) ทีแ่ ตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ มีค่า
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.002* ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีขนาดของ
ตัวอักษร ภาพ และสีที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.013* ประเด็น
การจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม มีค่านัยสาคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.023* ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวช่วยแนะนาการปฏิบัติ
ตนที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม มี ค่ า นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เท่ า กั บ 0.003* และประเด็ น เนื้ อ หาในการสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมของแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.033* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.114 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) จาแนกตาม
อายุ (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ ง
อายุ
ทางการสื่อความหมาย (Channel)
1. ที่ตั้งของเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง ต่ากว่า 20 ปี
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
2. วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ท าเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายใน ต่ากว่า 20 ปี
แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
3. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ใ นแหล่ ง ต่ากว่า 20 ปี
ท่องเที่ยวมีความทันสมัย
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี

Mean

S.D.

F

Sig.

4.23
3.88
3.74
3.50
3.69
3.65
4.19
3.86
3.63
3.50
3.81
3.58
4.04
3.75
3.48
3.31

0.863
0.783
0.753
0.828
0.788
0.689
0.849
0.826
0.692
0.700
0.749
0.578
0.774
0.798
0.755
0.729

3.868

0.002*

4.407

0.001*

5.819

0.000*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ ง
ทางการสื่อความหมาย (Channel)

4. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ใ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว

5. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ใ นแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วมี รู ป แบบที่ เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

6. เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
มี ค วามหลากหลาย และรองรั บ การใช้ งาน
ของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม

7. เครื่อ งมื อ สื่ อ ความหมายเป็ น สิ่ งส าคั ญ ที่
จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว

8. เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
มีส่วนสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของตัวท่าน

อายุ

Mean

S.D.

51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี

3.85
3.42
4.19
3.80
3.49
3.52
3.88
3.73
4.19
3.81
3.46
3.63
3.88
3.58
3.96
3.77
3.52
3.42
3.54
3.65
4.35
4.27
4.34
4.35
4.35
4.15
4.12
3.83
3.75
3.73
3.88

0.732
0.504
0.749
0.789
0.779
0.641
0.864
0.604
0.939
0.828
0.676
0.715
0.653
0.703
0.916
0.808
0.803
0.637
0.761
0.629
0.797
0.756
0.726
0.764
0.797
0.613
0.766
0.836
0.763
0.689
0.816

F

Sig.

5.229

0.000*

5.461

0.000*

3.132

0.009*

0.396

0.852

1.163

0.327
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ ง
ทางการสื่อความหมาย (Channel)

อายุ

61 ปีขึ้นไป
9. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ใ นแหล่ ง ต่ากว่า 20 ปี
ท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การ 20 - 30 ปี
ท่องเที่ยว
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

Mean

S.D.

3.73
4.46
3.95
3.86
3.87
3.96
3.73

0.604
0.647
0.855
0.755
0.658
0.871
0.604

F

Sig.

3.029

0.011*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.114 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ
ความหมาย (Channel) จ าแนกตามอายุ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีอายุแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านช่อง
ทางการสื่อความหมาย (Channel) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็น
ที่ตั้งของเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่า กับ
0.002* ประเด็นวัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม มีค่านัยสาคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.001* ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีความทันสมัย มีค่า
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีใ นแหล่งท่องเที่ยวมีปริมาณ
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* ประเด็นเครื่องมือ
สื่ อความหมายที่ มีในแหล่ งท่อ งเที่ ยวมีรูป แบบที่ เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้อ งการของ
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว มี ค่ า นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เท่ ากั บ 0.000* ประเด็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม มีค่านัยสาคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.009* และประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิด
ประสบการณ์การท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.011* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.115 การเปรี ยบเทีย บความคิ ดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านผู้รับสาร (Receiver) จาแนกตามอายุ (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้รับสาร
อายุ
(Receiver)
1. ท่ า น มี ค ว า ม ส น ใจ เรื่ อ ง ร า ว ท า ง ต่ากว่า 20 ปี
ประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของแหล่ ง 20 - 30 ปี
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
2. ท่ า นสนใจใช้ สื่ อ ต่ า งๆ เป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ ต่ากว่า 20 ปี
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
3. ท่ า นได้ รั บ ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น ต่ากว่า 20 ปี
และความประทั บ ใจในการเดิ น ทางมา 20 - 30 ปี
ท่องเที่ยวจากการสื่อความหมายที่มีในแหล่ง 31 – 40 ปี
ท่องเที่ยว
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
4. ท่ า น ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ เรื่ อ ง ร า ว ท า ง ต่ากว่า 20 ปี
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการใช้ 20 - 30 ปี
เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
5. ท่านรับรู้ถึงความสาคัญของเรื่องราวทาง ต่ากว่า 20 ปี
ประวั ติ ศ าสตร์ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง 20 - 30 ปี
ประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ 31 – 40 ปี
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี

Mean

S.D.

F

Sig.

4.31
4.12
3.99
3.94
4.19
3.85
4.31
4.02
3.95
3.94
4.19
3.73
4.27
4.11
4.05
3.90
4.19
3.62
4.31
4.02
3.83
3.75
4.00
3.54
4.27
3.94
3.82
3.83
4.08

0.788
0.770
0.704
0.752
0.801
0.613
0.679
0.811
0.715
0.850
0.801
0.604
0.919
0.756
0.689
0.721
0.749
0.697
0.788
0.772
0.730
0.813
0.800
0.647
0.724
0.786
0.818
0.810
0.845

1.851

0.102

1.952

0.085

3.058

0.010*

4.117

0.001*

2.826

0.016*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้รับสาร
(Receiver)
6. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

7. ท่านซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และความส าคั ญ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

8. ท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
แหล่ งท่ อ งเที่ ยวทางประวัติ ศ าสตร์ในฐานะ
มรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่สาคัญ

อายุ

Mean

S.D.

61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป
ต่ากว่า 20 ปี
20 - 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
61 ปีขึ้นไป

3.54
4.19
4.02
3.95
3.83
4.23
3.54
4.31
3.97
3.84
3.81
4.27
3.54
4.08
4.13
4.07
3.77
4.12
3.81

0.706
0.849
0.803
0.715
0.834
0.815
0.706
0.736
0.845
0.686
0.817
0.827
0.647
0.977
0.850
0.706
0.854
0.816
0.749

F

Sig.

3.094

0.009*

4.110

0.001*

2.056

0.070

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.115 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้ รับสาร (Receiver)
จาแนกตามอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกั บศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้รับสาร (Receiver) ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นการได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความ
ประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจากการสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทาง
สถิติเท่ากับ 0.010* ประเด็นการได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการ
ใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001* ประเด็นการรับรู้
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ถึงความส าคัญ ของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่ านการใช้
เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ยว มี ค่ านั ย ส าคัญ ทางสถิติ เท่ ากั บ 0.016* ประเด็ น การ
ตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่ องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่าน
การใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.009* และประเด็น
การซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่าน
การใช้เครื่อ งมือ สื่ อความหมายในแหล่ งท่อ งเที่ ยว มี ค่านั ยส าคัญ ทางสถิติ เท่ ากับ 0.001* ขณะที่
ประเด็นอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
4.2.9.3 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จาแนกตามการศึกษา
ตารางที่ 4.116 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้าน จาแนกตามการศึกษา (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
การศึกษา
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1. ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or ประถมศึกษา
Sender)
มัธยมศึกษาตอนต้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
2. ด้านสาร (Message)
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
3. ด้ าน ช่ อ งท างก าร สื่ อ ค วาม ห ม า ย ประถมศึกษา
(Channel)
มัธยมศึกษาตอนต้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.

Mean

S.D.

F

Sig.

3.8095 0.41308 0.281 0.923
4.0076 0.65157
3.9457 0.54778
4.0385
4.0254
3.9867
3.5510
3.9416

0.77087
0.58473
0.87730
0.46238 0.712 0.615
0.67390

3.7329 0.55337
3.8901
3.8002
3.8257
3.6667
4.0455

0.76403
0.61692
0.63120
0.40062 1.345 0.245
0.69148

3.7415 0.49250
3.9402 0.66999

393
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

4. ด้านผู้รับสาร (Receiver)

5. ผลรวมทั้ง 4 ด้าน

การศึกษา

Mean

ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย/
ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

3.7877
3.7778
3.8214
3.8977

S.D.

F

Sig.

0.60647
0.56611
0.63269 1.742 0.124
0.74964

3.9239 0.55931
4.2147
3.9465
4.1050
3.7122
3.9731

0.68402
0.65109
0.63304
0.35948 0.825 0.532
0.65261

3.8360 0.42690
4.0209 0.64073
3.8900 0.52846
3.9238 0.51203

จากตารางที่ 4.116 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยรวมทุกด้าน จาแนกตาม
การศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกี ย รติ จั งหวั ด บุ รี รั ม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ มี ระดั บ การศึ ก ษาแตกต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน
เช่นเดียวกับในรายด้าน แต่เมื่อพิจารณาในรายประเด็นจะพบความแตกต่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.117 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง ด้ า นแหล่ งสารหรื อ ผู้ ส่ งสาร (Source or Sender)
จาแนกตามการศึกษา (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ ง ด้ า น
การศึกษา
Mean S.D.
แหล่ ง สารหรื อ ผู้ ส่ ง สาร (Source or
Sender)
1. เจ้าหน้ าที่/มัค คุเทศก์ มีทั กษะในการ ประถมศึกษา
3.86 0.690
สื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
4.14 0.640
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.85 0.631
อนุปริญญา/ปวส.
3.87 0.978
ปริญญาตรี
3.97 0.680
สูงกว่าปริญญาตรี
3.88 0.961
2. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะ ประถมศึกษา
3.71 0.488
ที่พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.91 0.811
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.85 0.729
อนุปริญญา/ปวส.
4.00 0.858
ปริญญาตรี
4.00 0.642
สูงกว่าปริญญาตรี
3.90 0.931
3. เจ้า หน้ าที่ /มั ค คุ เทศก์ มี ค วามรู้ค วาม ประถมศึกษา
3.57 1.272
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น
3.91 0.750
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.98 0.614
อนุปริญญา/ปวส.
4.03 0.778
ปริญญาตรี
4.03 0.664
สูงกว่าปริญญาตรี
4.00 1.010
4. เจ้ า ห น้ า ที่ /มั ค คุ เท ศ ก์ แ น ะ น า ประถมศึกษา
4.00 0.577
นักท่องเที่ยวเรื่องการปฏิบัติตัวในแหล่ง มัธยมศึกษาตอนต้น
3.95 0.722
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.98 0.649
อนุปริญญา/ปวส.
4.10 0.821
ปริญญาตรี
4.04 0.722
สูงกว่าปริญญาตรี
4.02 1.020
5. เจ้ า ห น้ า ที่ /มั ค คุ เท ศ ก์ มี ค ว า ม ประถมศึกษา
3.57 0.787
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มัธยมศึกษาตอนต้น
4.05 0.653
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.87 0.653

F

Sig.

0.668

0.648

0.610

0.692

0.646

0.665

0.164

0.976

0.920

0.468
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ ง ด้ า น
แหล่ ง สารหรื อ ผู้ ส่ ง สาร (Source or
Sender)

การศึกษา

อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
6. อุ ท ยานฯ มี ค วามพร้ อ มในการเป็ น ประถมศึกษา
แห ล่ ง ท่ องเที่ ยว แล ะแ ห ล่ งเรี ย น รู้ มัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

Mean

S.D.

4.10
3.99
3.98
4.14
4.09
4.15
4.13
4.13
4.14

0.821
0.662
0.979
0.690
0.868
0.698
0.864
0.679
0.857

F

Sig.

0.024

1.000

จากตารางที่ 4.117 แสดงให้ เห็ น ถึ งผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
(Source or Sender) จ าแนกตามการศึ ก ษา พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั งอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) ทุกประเด็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.118 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร (Message) จาแนกตามการศึกษา (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้งด้า น
การศึกษา
สาร (Message)
1. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง ประถมศึกษา
ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

Mean

S.D.

F

4.14
4.18
3.91
3.95
3.97
4.02

0.378 0.577
0.588
0.626
0.887
0.702
0.742

Sig.
0.718
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้งด้า น
สาร (Message)
2. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วมี อ งค์ ป ระกอบข้ อ มู ล ทั้ ง หั ว
เรื่ อ ง รายละเอี ย ดของเรื่ อ ง และสรุ ป
อย่างครบถ้วน

3. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วมี ข นาดของตั ว อั ก ษร ภาพ
และสีที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม

4. มีการจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาใน
การสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
อย่างเหมาะสม

5. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วใช้ ภ าษาที่ เข้ า ใจง่ าย เหมาะ
สาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

6. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วช่ ว ยแนะน าการปฏิ บั ติ ต นที่
ถูกต้องเหมาะสม

การศึกษา

Mean

S.D.

F

Sig.

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

3.43
3.82
3.70
3.72
3.78
3.94
3.43
3.91
3.54
3.90
3.66
3.64
3.14
3.82
3.67
3.92
3.75
3.66
3.29
3.95
3.80
3.82
3.75
3.84
3.71
3.95
3.78
3.97
3.85
3.88

0.535
0.853
0.695
0.857
0.766
0.682
0.787
0.868
0.808
0.882
0.785
0.749
0.378
0.795
0.762
1.010
0.731
0.717
0.488
0.844
0.749
0.942
0.766
0.842
0.756
0.722
0.664
0.843
0.739
0.746

0.920

0.468

1.401

0.223

1.543

0.175

0.893

0.486

0.431

0.827
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้งด้า น
สาร (Message)
7. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน
ช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมของแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม

การศึกษา

Mean

S.D.

F

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

3.71
3.95
3.72
3.95
3.83
3.80

0.756 0.757
0.722
0.584
0.686
0.641
0.700

Sig.
0.581

จากตารางที่ 4.118 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสาร (Message) จาแนก
ตามการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ศักยภาพการจั ดการการสื่ อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร (Message) ทุ ก
ประเด็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.119 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) จาแนกตาม
การศึกษา (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
การศึกษา
Mean S.D.
F
Sig.
ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
1. ที่ ตั้ งของเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายใน ประถมศึกษา
4.14 0.900 2.512 0.030*
แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
มัธยมศึกษาตอนต้น
4.09 0.921
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.65 0.766
อนุปริญญา/ปวส.
4.03 0.986
ปริญญาตรี
3.72 0.749
สูงกว่าปริญญาตรี
3.90 0.735
2. วัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายใน ประถมศึกษา
3.71 0.488 0.379 0.863
แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.95 0.785
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.72 0.688
อนุปริญญา/ปวส.
3.77 0.959
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)

3. เครื่อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีความทันสมัย

4. เครื่อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วมี ป ริ ม าณเพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว

5. เครื่อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีรูปแบบที่เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

6. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และรองรับ
การใช้ งาน ข องนั กท่ องเที่ ย วอ ย่ าง
เหมาะสม

7. เครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญที่
จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว

การศึกษา

Mean

S.D.

ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี

3.73
3.78
3.29
3.86
3.63
3.69
3.61
3.56
3.71
4.14
3.61
3.92
3.69
3.52
3.71
4.05
3.70
3.90
3.69
3.54
3.00
3.91
3.57
3.79
3.66
3.52
3.71
4.41
4.11
4.21
4.37

0.774
0.737
0.488
0.774
0.711
0.922
0.761
0.837
0.488
0.774
0.714
0.774
0.763
0.886
0.756
0.950
0.785
0.788
0.769
0.762
1.000
0.921
0.688
0.695
0.775
0.886
1.113
0.666
0.767
0.801
0.705

F

Sig.

0.822

0.535

2.739 0.019*

1.776

0.117

2.084

0.067

2.140

0.060
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
8. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วมี ส่ ว นสร้ า งความเข้ า ใจในวิ ถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน

9. เครื่อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์
การท่องเที่ยว

การศึกษา

Mean

S.D.

F

สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

4.28
4.00
4.00
3.78
3.97
3.75
3.88
3.71
4.00
3.91
4.18
3.88
4.02

0.784
0.816 1.022
0.690
0.696
0.811
0.798
0.773
0.488 1.234
0.976
0.694
0.854
0.779
0.795

Sig.

0.404

0.292

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.119 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ
ความหมาย (Channel) จ าแนกตามการศึก ษา พบว่า นั ก ท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ ม าเที่ ยวยั งอุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวั ดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในประเด็นที่ตั้งของเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม มีค่านัยสาคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.030* และประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.019* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ มีความคิดเห็น
ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.120 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นผู้ รั บ สาร (Receiver) จ าแนกตามการศึ ก ษา
(ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุท ยานประวัติศ าสตร์พนมรุ้ง ด้า น
การศึกษา
Mean S.D.
ผู้รับสาร (Receiver)
1. ท่ านมี ค วาม ส นใจเรื่ อ งราวท าง ประถมศึกษา
4.00 0.816
ประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของ มัธยมศึกษาตอนต้น
3.82 0.795
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.89 0.674
อนุปริญญา/ปวส.
4.36 0.811
ปริญญาตรี
4.04 0.748
สูงกว่าปริญญาตรี
4.20 0.670
2. ท่านสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือ ประถมศึกษา
4.00 0.577
สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
มัธยมศึกษาตอนต้น
3.86 0.774
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.98 0.715
อนุปริญญา/ปวส.
4.36 0.778
ปริญญาตรี
3.95 0.781
สูงกว่าปริญญาตรี
4.08 0.778
3. ท่ า น ไ ด้ รั บ ค ว า ม ส นุ ก ส น า น ประถมศึกษา
3.57 0.976
เพลิดเพลิน และความประทับใจในการ มัธยมศึกษาตอนต้น
4.05 0.899
เดิ น ท างม าท่ อ งเที่ ย วจ าก ก ารสื่ อ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 4.07 0.646
ความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว
อนุปริญญา/ปวส.
4.21 0.767
ปริญญาตรี
4.01 0.741
สูงกว่าปริญญาตรี
4.16 0.766
4. ท่ าน ได้ รั บ ค วาม รู้ เ รื่ อ งราวท าง ประถมศึกษา
4.00 0.816
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวผ่าน มัธยมศึกษาตอนต้น
3.95 0.785
การใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.87 0.718
ท่องเที่ยว
อนุปริญญา/ปวส.
4.15 0.844
ปริญญาตรี
3.88 0.765
สูงกว่าปริญญาตรี
3.98 0.820
5. ท่านรับรู้ถึงความสาคัญของเรื่องราว ประถมศึกษา
3.71 0.756
ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยว มัธยมศึกษาตอนต้น
3.86 0.834
ทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 3.85 0.729
สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
อนุปริญญา/ปวส.
4.03 0.873

F

Sig.

2.608

0.025*

2.151

0.059*

1.240

0.290

0.972

0.435

0.826

0.532
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุท ยานประวัติศ าสตร์พนมรุ้ง ด้า น
ผู้รับสาร (Receiver)

6. ท่ า นตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้
เครื่ อ งมื อสื่ อ ความ ห ม ายใน แห ล่ ง
ท่องเที่ยว
7. ท่ า น ซ า บ ซึ้ ง ใน เรื่ อ ง ร า ว ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่าน
การใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว
8. ท่ า นต้ อ งการเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการ
อ นุ รั ก ษ์ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรม
ที่ ท รงคุ ณ ค่ า แ ล ะ ท รั พ ย าก รก าร
ท่องเที่ยวที่สาคัญ

การศึกษา

Mean

S.D.

ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

3.86
4.06
4.00
3.86
3.91
4.18
3.94
4.06
3.86
3.95
3.85
4.10
3.89
4.06
3.43
3.82
3.98
4.33
4.00
4.24

0.773
0.935
1.000
0.889
0.784
0.790
0.758
0.890
0.900
0.844
0.759
0.912
0.783
0.767
1.397
0.958
0.802
0.806
0.791
0.744

F

Sig.

0.865

0.505

0.892

0.486

2.902

0.014*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.120 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรีย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้ รับสาร (Receiver)
จาแนกตามการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิ มพระเกีย รติ จั งหวัด บุ รี รัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มี ระดับ การศึกษาแตกต่างกัน มีความคิ ดเห็ น
เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ านผู้ รับ สาร
(Receiver) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นความสนใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ
0.025* ประเด็นความสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญ
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ทางสถิติเท่ากับ 0.059* และประเด็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติ ศ าสตร์ ในฐานะมรดกวั ฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า และทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ มี ค่ า
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.014* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
4.2.9.4 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จาแนกตามอาชีพ
ตารางที่ 4.121 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้าน จาแนกตามอาชีพ (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
อาชีพ
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1. ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source นักเรียน/นักศึกษา
or Sender)
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
2. ด้านสาร (Message)
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน

Mean
4.1734
3.9865
4.0714
3.9667
3.9867
3.0000
3.9000
4.0833
3.8523
3.9848
3.9667
3.8922
1.0000
3.9768
3.8052
3.8885
3.6762
3.8000
3.1429
3.5714
3.9286
3.6234
3.7922

S.D.

F

Sig.

0.47256 3.005 0.000*
0.61569
0.70279
0.67905
0.62346
0.00000
0.67495
0.11785
0.71818
0.34524
0.85310
0.51687
0.00000
0.63626 1.503 0.120
0.62051
0.63453
0.70910
0.63084
0.00000
0.49487
0.10102
0.64191
0.49224
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

อาชีพ

ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
3. ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ ความห มาย นักเรียน/นักศึกษา
(Channel)
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
4. ด้านผู้รับสาร (Receiver)
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
5. ผลรวมทั้ง 4 ด้าน
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ

Mean
3.6857
3.5546
3.5714
3.9880
3.7912
3.8388
3.8519
3.8311
3.2222
3.6667
3.6667
3.6591
3.7273
3.6000
3.5882
3.3333
4.1605
3.9394
4.0989
4.0917
3.8350
3.0000
3.8000
3.6875
3.9432
3.7727
3.6500
3.5956
4.1250
4.0747
3.8806
3.9744

S.D.

F

Sig.

0.73123
0.51972
0.00000
0.61509 1.296 0.218
0.61379
0.60502
0.68964
0.60359
0.00000
0.56030
0.62854
0.57130
0.51247
0.52470
0.39823
0.00000
0.63990 1.983 0.025*
0.61481
0.67328
0.60405
0.75062
0.00000
0.70045
0.44194
0.62148
0.53274
0.60208
0.55115
0.00000
0.51910 2.020 0.022*
0.53793
0.51931
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

อาชีพ

Mean

S.D.

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

3.8966
3.8632
3.0913
3.7345
3.8415
3.7695
3.8193
3.7256
3.6577
3.0074

0.61046
0.56841
0.00000
0.53150
0.32234
0.52314
0.37149
0.59827
0.40199
0.00000

F

Sig.

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.121 แสดงให้ เห็ น ถึ งผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยรวมทุกด้าน จาแนกตาม
อาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สาหรับในรายด้าน พบว่า อาชีพที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) และ
ด้ า นผู้ รั บ สาร (Receiver) ที่ ค วามแตกต่ างอย่ างมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ระดั บ 0.05 ส่ ว นด้ า นสาร
(Message) และด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ ความหมาย (Channel) มี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น โดย
สามารถพิจารณาในรายด้านได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.122 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง ด้ า นแหล่ งสารหรื อ ผู้ ส่ งสาร (Source or Sender)
จาแนกตามอาชีพ (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
อาชีพ
Mean
แหล่ ง สารหรื อ ผู้ ส่ ง สาร (Source or
Sender)
1. เจ้ าหน้ า ที่ /มั ค คุ เทศก์ มี ทั ก ษะในการ นักเรียน/นักศึกษา
4.08
สื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3.89
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 3.99
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.87
เกษตรกร
4.08
พ่อค้า/แม่ค้า
3.00
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 3.93
นักบวช
4.00
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
3.82
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
3.91
ไม่ประกอบอาชีพ
3.80
เกษียณอายุจากการทางาน 3.88
อื่นๆ
1.00
2. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะ นักเรียน/นักศึกษา
4.15
ที่พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยว
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3.94
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 4.01
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.00
เกษตรกร
4.00
พ่อค้า/แม่ค้า
3.00
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 3.73
นักบวช
4.00
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
3.80
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
3.91
ไม่ประกอบอาชีพ
3.60
เกษียณอายุจากการทางาน 3.82
อื่นๆ
1.00

S.D.

F

Sig.

0.614
0.768
0.810
0.743
0.572
0.000
0.704
0.000
0.786
0.539
1.095
0.697
0.000
0.566
0.697
0.707
0.756
0.645
0.000
0.961
0.000
0.851
0.539
1.140
0.636
0.000

1.988

0.024*

2.614

0.002*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
อาชีพ
Mean
แหล่ ง สารหรื อ ผู้ ส่ ง สาร (Source or
Sender)
3. เจ้ า หน้ าที่ /มั ค คุ เทศก์ มี ค วามรู้ ค วาม นักเรียน/นักศึกษา
4.15
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3.97
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 4.07
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.00
เกษตรกร
4.04
พ่อค้า/แม่ค้า
3.00
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 4.00
นักบวช
4.00
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
3.86
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
3.91
ไม่ประกอบอาชีพ
4.00
เกษียณอายุจากการทางาน 3.94
อื่นๆ
1.00
4. เจ้ า ห น้ า ที่ / มั ค คุ เท ศ ก์ แ น ะ น า นักเรียน/นักศึกษา
4.22
นักท่องเที่ยวเรื่องการปฏิบัติตัวในแหล่ง ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
4.01
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 4.11
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.00
เกษตรกร
3.84
พ่อค้า/แม่ค้า
3.00
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 4.00
นักบวช
4.50
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
3.80
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
4.09
ไม่ประกอบอาชีพ
4.20
เกษียณอายุจากการทางาน 3.94
อื่นๆ
1.00
5. เจ้ า ห น้ า ที่ / มั ค คุ เท ศ ก์ มี ค ว า ม นักเรียน/นักศึกษา
4.12
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3.98
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 4.07
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.93

S.D.

F

Sig.

0.676
0.692
0.772
0.756
0.735
0.000
0.845
0.000
0.795
0.302
0.707
0.748
0.000
0.625
0.707
0.809
0.756
0.746
0.000
0.756
0.707
0.904
0.539
0.837
0.659
0.000
0.618
0.654
0.814
0.704

2.073

0.018*

2.642

0.002*

2.416

0.005*
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ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
แหล่ ง สารหรื อ ผู้ ส่ ง สาร (Source or
Sender)

อาชีพ

เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
6. อุ ท ยานฯ มี ค วามพร้ อ มในการเป็ น นักเรียน/นักศึกษา
แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เรือ่ งราว ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ทางประวัติศาสตร์
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

Mean

S.D.

3.96
3.00
3.80
4.00
3.82
3.82
4.20
3.82
1.00
4.32
4.13
4.19
4.00
4.00
3.00
3.93
4.00
4.02
4.27
4.00
3.94
1.00

0.676
0.000
0.676
0.000
0.843
0.405
0.837
0.636
0.000
0.576
0.665
0.788
0.756
0.866
0.000
0.884
0.000
0.792
0.467
1.000
0.429
0.000

F

Sig.

2.771

0.001*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.122 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
(Source or Sender) จ าแนกตามอาชี พ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้าน
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แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) ทุกประเด็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ได้แก่ ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีทักษะในการสื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย มีค่า
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.024* ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่พร้อมต่อการบริการ
นักท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.002* ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกับ เรื่ อ งราวทางประวั ติศ าสตร์ มี ค่ านั ย ส าคั ญ ทางสถิติ เท่ ากั บ 0.018* ประเด็น เจ้ าหน้ าที่ /
มัคคุเทศก์แนะนานักท่องเที่ยวเรื่องการปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม มีค่านัยสาคัญทาง
สถิติเท่ากับ 0.002* ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีค่า
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.005* และประเด็นอุทยานฯ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และ
แหล่งเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001*
ตารางที่ 4.123 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร (Message) จาแนกตามอาชีพ (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
อาชีพ
Mean
สาร (Message)
1. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง นักเรียน/นักศึกษา
4.24
ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3.99
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 4.00
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.53
เกษตรกร
3.92
พ่อค้า/แม่ค้า
4.00
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 3.73
นักบวช
4.00
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
3.86
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
4.00
ไม่ประกอบอาชีพ
4.00
เกษียณอายุจากการทางาน 3.76
อื่นๆ
2.00
2. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง นักเรียน/นักศึกษา
3.88
ท่องเที่ยวมีองค์ประกอบข้อมูลทั้งหัวเรื่อง ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3.76
รายละเอี ย ดของเรื่ อ ง และสรุ ป อย่ า ง ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 3.92
ครบถ้วน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.73
เกษตรกร
3.76

S.D.

F

Sig.

0.637
0.749
0.667
0.834
0.640
0.000
0.594
0.000
0.765
0.000
1.225
0.562
0.000
0.827
0.771
0.763
0.799
0.779

2.520

0.003*

0.989

0.459
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
สาร (Message)

3. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีขนาดของตัวอักษร ภาพ และ
สีที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม

4. มีการจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาใน
การสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว
อย่างเหมาะสม

อาชีพ

Mean

S.D.

พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน

3.00
3.60
4.00
3.59
3.82
3.60
3.59
3.00
3.91
3.71
3.67
3.40
3.72
3.00
3.47
4.00
3.50
3.73
3.40
3.47
3.00
3.92
3.78
3.79
3.67
3.72
3.00
3.67
4.00
3.45
3.73

0.000
0.632
0.000
0.658
0.751
0.894
0.618
0.000
0.830
0.773
0.817
1.056
0.936
0.000
0.743
0.000
0.731
0.647
0.548
0.514
0.000
0.824
0.722
0.738
0.816
0.737
0.000
0.816
0.000
0.820
0.647

F

Sig.

1.240

0.253

1.226

0.263
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
สาร (Message)

5. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วใช้ ภ าษาที่ เข้ า ใจง่ า ย เหมาะ
สาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

6. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วช่ ว ยแนะน าการปฏิ บั ติ ต นที่
ถูกต้องเหมาะสม

อาชีพ

Mean

S.D.

ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

3.60
3.53
3.00
3.86
3.72
3.95
3.53
3.92
3.00
3.60
4.00
3.59
3.82
3.60
3.53
5.00
4.09
3.84
3.95
3.87
3.80
3.00
3.53
4.00
3.64
3.73
3.80
3.53
5.00

0.894
0.717
0.000
0.833
0.783
0.794
0.834
0.759
0.000
0.737
0.000
0.757
0.751
0.894
0.717
0.000
0.779
0.710
0.780
0.640
0.645
0.000
0.640
0.000
0.750
0.647
0.837
0.514
0.000

F

Sig.

1.383

0.171

2.013

0.022*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
สาร (Message)
7. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วน าเสนอข้อ มู ล อย่ างรอบด้ า น
ช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมของแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม

อาชีพ

Mean

S.D.

F

Sig.

นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

3.93
3.85
3.95
4.00
3.76
3.00
3.40
3.50
3.73
3.73
3.80
3.47
4.00

0.648
0.645
0.639
0.655
0.723
0.000
0.507
0.707
0.694
0.467
0.837
0.514
0.000

1.818

0.044*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.123 แสดงให้ เห็ น ถึ งผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสาร (Message) จาแนก
ตามอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสาร (Message) ที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความ
น่ า สนใจ มี ค่ า นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ เท่ า กั บ 0.003* ประเด็ น เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวช่วยแนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.022* และ
ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ช่วยสร้างความ
เข้าใจภาพรวมของแหล่ งท่ องเที่ย วอย่างเหมาะสม มีค่านั ยส าคัญ ทางสถิติเท่ ากับ 0.044* ขณะที่
ประเด็นอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.124 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) จาแนกตาม
อาชีพ (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
อาชีพ
Mean
ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
1. ที่ ตั้ งของเครื่อ งมื อ สื่ อ ความหมายใน นักเรียน/นักศึกษา
4.00
แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3.74
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 3.84
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.53
เกษตรกร
3.80
พ่อค้า/แม่ค้า
3.00
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 3.80
นักบวช
4.00
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
3.66
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
3.64
ไม่ประกอบอาชีพ
3.80
เกษียณอายุจากการทางาน 3.53
อื่นๆ
5.00
2. วัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายใน นักเรียน/นักศึกษา
3.96
แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3.73
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 3.79
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.73
เกษตรกร
3.64
พ่อค้า/แม่ค้า
3.00
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 3.80
นักบวช
3.50
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
3.50
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
3.73
ไม่ประกอบอาชีพ
4.00
เกษียณอายุจากการทางาน 3.53
อื่นๆ
4.00
3. เครื่อ งมื อสื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง นักเรียน/นักศึกษา
3.89
ท่องเที่ยวมีความทันสมัย
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3.58

S.D.

F

Sig.

0.776
0.790
0.764
0.834
0.816
0.000
1.014
1.414
0.861
0.674
0.837
0.514
0.000
0.801
0.767
0.810
0.704
0.757
0.000
0.676
0.707
0.792
0.647
1.000
0.514
0.000
0.786
0.797

1.201

0.280

1.181

0.295

1.646

0.077
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)

4. เครื่อ งมื อสื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วมี ป ริ ม าณเพี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว

5. เครื่อ งมื อสื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีรูปแบบที่เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว

อาชีพ

Mean

S.D.

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป

3.65
3.53
3.64
3.00
3.53
3.50
3.50
3.55
3.40
3.29
2.00
3.93
3.70
3.67
3.67
3.84
3.00
3.73
3.50
3.52
3.64
3.20
3.65
1.00
4.00
3.71
3.63
3.80
3.84
3.00
3.67

0.794
0.834
0.700
0.000
0.640
0.707
0.821
0.688
0.548
0.470
0.000
0.764
0.749
0.831
0.816
0.800
0.000
0.884
0.707
0.664
0.674
0.837
0.606
0.000
0.876
0.746
0.709
0.775
0.850
0.000
0.976

F

Sig.

2.147

0.014*

1.944

0.028*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)

6. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และรองรับ
การใช้ งาน ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ าง
เหมาะสม

7. เครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญ
ที่จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว

อาชีพ

Mean

S.D.

นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน

3.50
3.52
3.64
3.40
3.47
2.00
3.92
3.67
3.59
3.87
3.64
3.00
3.33
3.50
3.41
3.73
3.40
3.53
1.00
4.23
4.28
4.40
4.53
4.24
5.00
3.87
4.50
4.36
4.18
4.40
4.29

0.707
0.762
0.505
0.548
0.717
0.000
0.807
0.742
0.830
0.915
0.860
0.000
0.724
0.707
0.693
0.647
0.548
0.514
0.000
0.786
0.756
0.697
0.743
0.779
0.000
0.640
0.707
0.810
0.751
0.548
0.588

F

Sig.

2.588

0.003*

0.963

0.484
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
8. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วมี ส่ ว นสร้ า งความเข้ าใจในวิ ถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน

9. เครื่อ งมื อสื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์
การท่องเที่ยว

อาชีพ

Mean

S.D.

อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

5.00
3.93
3.79
3.90
3.87
4.00
3.00
3.53
3.50
3.68
3.64
3.20
3.53
5.00
4.03
3.94
4.09
4.13
3.84
3.00
3.73
3.50
3.77
3.82
3.60
3.47
5.00

0.000
0.800
0.786
0.775
1.060
0.645
0.000
0.640
0.707
0.800
0.674
0.837
0.514
0.000
0.793
0.806
0.770
0.743
0.746
0.000
0.961
0.707
0.743
0.751
1.140
0.514
0.000

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

Sig.

1.461

0.136

1.653

0.075
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จากตารางที่ 4.124 แสดงให้ เห็ น ถึ งผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ
ความหมาย (Channel) จ าแนกตามอาชี พ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านช่อง
ทางการสื่อความหมาย (Channel) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็น
เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีปริมาณเพี ยงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว มี
ค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.014* ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีรูปแบบที่
เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.028*
และประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และรองรับการใช้งานของ
นั กท่องเที่ ย วอย่ างเหมาะสม มีค่านัยส าคัญ ทางสถิติเท่ ากับ 0.003* ขณะที่ประเด็ นอื่นๆ มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.125 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านผู้รับสาร (Receiver) จาแนกตามอาชีพ (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
อาชีพ
Mean
ผู้รับสาร (Receiver)
1. ท่ าน มี ค วาม ส น ใจ เรื่ อ งราวท าง นักเรียน/นักศึกษา
4.26
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่ง ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
4.04
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 4.13
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.00
เกษตรกร
3.96
พ่อค้า/แม่ค้า
3.00
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 3.73
นักบวช
3.50
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
4.05
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
3.82
ไม่ประกอบอาชีพ
3.80
เกษียณอายุจากการทางาน 3.82
อื่นๆ
5.00

S.D.

F

Sig.

0.777
0.669
0.778
0.756
0.790
0.000
0.884
0.707
0.746
0.603
0.837
0.636
0.000

1.487

0.126
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
อาชีพ
Mean
ผู้รับสาร (Receiver)
2. ท่านสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อ นักเรียน/นักศึกษา
4.19
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3.94
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 4.10
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.00
เกษตรกร
3.92
พ่อค้า/แม่ค้า
3.00
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 3.80
นักบวช
4.00
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
4.00
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
4.00
ไม่ประกอบอาชีพ
3.40
เกษียณอายุจากการทางาน 3.59
อื่นๆ
5.00
3. ท่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน นักเรียน/นักศึกษา
4.18
และความประทั บ ใจในการเดิ น ทางมา ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
4.01
ท่ อ งเที่ ย วจากการสื่ อความหมายที่ มี ใน ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 4.20
แหล่งท่องเที่ยว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.13
เกษตรกร
3.92
พ่อค้า/แม่ค้า
3.00
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 3.87
นักบวช
4.00
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
4.05
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
3.91
ไม่ประกอบอาชีพ
3.80
เกษียณอายุจากการทางาน 3.47
อื่นๆ
4.00
4. ท่ า น ได้ รั บ ค วาม รู้ เรื่ อ งร าวท า ง นักเรียน/นักศึกษา
4.15
ประวัติ ศ าสตร์ ข องแหล่งท่ อ งเที่ ย วผ่ า น ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3.85
การใช้เครื่องมื อสื่อความหมายในแหล่ ง ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 4.07
ท่องเที่ยว
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4.13
เกษตรกร
3.76

S.D.

F

Sig.

0.734
0.780
0.761
0.845
0.909
0.000
0.775
0.000
0.835
0.447
0.548
0.618
0.000
0.783
0.707
0.778
0.640
0.759
0.000
0.834
0.000
0.680
0.701
1.095
0.624
0.000
0.753
0.761
0.786
0.743
0.831

1.599

0.089

1.768

0.052*

2.292

0.008*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ผู้รับสาร (Receiver)

5. ท่ านรับ รู้ถึงความสาคัญ ของเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ ยว
ทางประวัติศ าสตร์ผ่านการใช้ เครื่องมื อ
สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

6. ท่ า นตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
เรื่อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ และแหล่ ง
ท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้
เค รื่ อ งมื อ สื่ อ ค วาม ห ม าย ใน แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว

อาชีพ

Mean

S.D.

พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน

3.00
3.93
4.00
3.77
3.64
3.40
3.47
3.00
4.11
3.82
4.07
4.07
3.72
3.00
3.67
3.50
3.80
3.73
3.60
3.59
1.00
4.15
3.96
4.04
4.20
3.84
3.00
3.67
3.50
3.89
3.73

0.000
0.704
0.000
0.774
0.809
0.548
0.624
0.000
0.751
0.747
0.841
0.704
0.891
0.000
0.724
0.707
0.823
0.647
0.548
0.712
0.000
0.788
0.741
0.773
0.676
0.898
0.000
0.816
0.707
0.841
0.905

F

Sig.

2.852

0.001*

1.529

0.111
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ผู้รับสาร (Receiver)

7. ท่ า น ซ า บ ซึ้ ง ใน เรื่ อ ง ร า ว ท า ง
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่ง
ท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้
เค รื่ อ งมื อ สื่ อ ค วาม ห ม าย ใน แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว

8. ท่ า นต้ อ งการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ในฐานะมรดกวั ฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า
และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ

อาชีพ

Mean

S.D.

ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ
นักเรียน/นักศึกษา
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร
พ่อค้า/แม่ค้า
ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
นักบวช
นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน
ไม่ประกอบอาชีพ
เกษียณอายุจากการทางาน
อื่นๆ

4.00
3.59
5.00
4.14
3.87
4.01
4.20
3.68
3.00
3.93
3.50
3.82
3.73
3.60
3.59
5.00
4.12
4.03
4.18
4.00
3.88
3.00
3.80
3.50
4.18
3.64
3.60
3.65
5.00

1.000
0.712
0.000
0.816
0.791
0.767
0.676
0.945
0.000
0.799
0.707
0.756
0.647
0.894
0.712
0.000
0.859
0.775
0.769
0.756
1.013
0.000
0.862
0.707
0.843
0.674
0.894
0.702
0.000

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

F

Sig.

1.698

0.065

1.584

0.094
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จากตารางที่ 4.125 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้ รับสาร (Receiver)
จาแนกตามอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้รับสาร (Receiver) ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นการได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความ
ประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจากการสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทาง
สถิติเท่ากับ 0.052* ประเด็นการได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการ
ใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.008* และประเด็นการ
รับรู้ถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้
เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
4.2.9.5 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ตารางที่ 4.126 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง โดยรวมทุ ก ด้ าน จ าแนกตามรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
(ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1. ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or ไม่มีรายได้
Sender)
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
2. ด้านสาร (Message)

Mean

4.2270
3.9921
4.0660
4.0484
4.0352
4.0787
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป 3.8258
ไม่มีรายได้
4.0699
ต่ากว่า 5,000 บาท
4.0884
5,000-10,000 บาท
3.8544
10,001-15,000 บาท 3.9078
15,001-20,000 บาท 3.7767

S.D.

F

Sig.

0.52524
0.89517
0.55791
0.59168
0.58413
0.40919
0.75567
0.56821
0.61358
0.56832
0.64828
0.61314

2.659

0.015*

4.747

0.000*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

Mean

S.D.

21,000-25,000 บาท

3.7659
3.5974
4.0851
4.0476
3.8721
3.8548
3.7950
3.8117
3.5939
4.2048
4.0536
3.9175
4.0806
4.0123
3.9965
3.8352
4.1467
4.0454
3.9275
3.9729
3.9048
3.9132
3.7131

0.59654
0.62770
0.60602
0.61721
0.63582
0.60878
0.58694
0.54486
0.53030
0.61372
0.76196
0.62881
0.58896
0.63039
0.59872
0.69234
0.52154
0.62061
0.52874
0.51162
0.50918
0.41156
0.53198

มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

3. ด้ าน ช่ อ งท า งก าร สื่ อ ค วาม ห ม า ย ไม่มีรายได้
(Channel)
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

4. ด้านผู้รับสาร (Receiver)

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

5. ผลรวมทั้ง 4 ด้าน

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

F

Sig.

5.023

0.000*

2.288

0.035*

4.665

0.000*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.126 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยรวมทุกด้าน จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ย วกับ ศักยภาพการจั ดการการสื่ อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้งโดยรวมทุ กด้าน
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับในรายด้าน โดยสามารถพิจารณาใน
รายด้านได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตารางที่ 4.127 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง ด้ า นแหล่ งสารหรื อ ผู้ ส่ งสาร (Source or Sender)
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
1. เจ้ า หน้ า ที่ / มั ค คุ เทศก์ มี ทั ก ษะในการ ไม่มีรายได้
สื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่ ไม่มีรายได้
พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยว
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

3. เจ้ า หน้ า ที่ / มั ค คุ เ ทศก์ มี ค วามรู้ ค วาม ไม่มีรายได้
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

4. เจ้ า ห น้ า ที่ / มั ค คุ เท ศ ก์ แ น ะ น า ไม่มีรายได้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเรื่ อ งการปฏิ บั ติ ตั ว ในแหล่ ง ต่ากว่า 5,000 บาท
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
5,000-10,000 บาท

Mean

S.D.

F

Sig.

4.15
4.00
4.06
4.00
3.94
4.03
3.73
4.19
3.95
4.02
3.94
4.00
3.97
3.81
4.17
3.95
4.00
4.08
4.01
4.14
3.86
4.28
4.10
4.06

0.722
0.837
0.663
0.701
0.715
0.609
0.823
0.711
0.865
0.604
0.698
0.737
0.506
0.796
0.732
1.024
0.679
0.635
0.686
0.543
0.829
0.615
1.044
0.745

2.556

0.019*

1.731

0.112

1.401

0.213

2.844

0.010*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่ง
สารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

Mean

S.D.

10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท

4.06
4.10
4.14
3.80
4.13
3.95
4.00
4.03
4.07
4.03
3.81
4.45
4.00
4.26
4.18
4.08
4.17
3.95

0.674
0.658
0.543
0.886
0.647
1.071
0.620
0.677
0.640
0.506
0.840
0.583
1.049
0.711
0.641
0.770
0.447
0.776

มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

5. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรับผิดชอบ ไม่มีรายได้
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

6. อุทยานฯ มีความพร้อมในการเป็นแหล่ง ไม่มีรายได้
ท่ อ งเที่ ย ว และแหล่ งเรี ย นรู้ เรื่ อ งราวทาง ต่ากว่า 5,000 บาท
ประวัติศาสตร์
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

F

Sig.

1.634

0.136

3.259

0.004*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.127 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
(Source or Sender) จ าแนกตามรายได้ เฉลี่ ย ต่อเดื อน พบว่า นัก ท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ ม าเที่ย วยั ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มรี ายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นแตกต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 ในประเด็ น เจ้าหน้ าที่ /มัค คุเทศก์มีทั กษะในการสื่ อสาร หรือทั กษะการสื่ อ
ความหมาย มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.019* ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์แนะนานักท่องเที่ยว
เรื่องการปฏิบั ติตัวในแหล่ งท่ องเที่ยวอย่างเหมาะสม มีค่านัยส าคัญ ทางสถิติเท่ากับ 0.010* และ
ประเด็ น อุ ท ยานฯ มี ค วามพร้ อ มในการเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว และแหล่ ง เรี ย นรู้ เรื่ อ งราวทาง
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ประวัติศาสตร์ มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.004* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ มีความคิดเห็น ไม่แตกต่าง
กัน
ตารางที่ 4.128 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร (Message) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นสาร รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(Message)
1. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ไม่มีรายได้
ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

2. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีองค์ประกอบข้อมูลทั้งหัวเรื่อง
รายละเอี ย ดของเรื่ อ ง และสรุ ป อย่ า ง
ครบถ้วน

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

3. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ไม่มีรายได้
ท่องเที่ยวมีขนาดของตัวอักษร ภาพ และสี ต่ากว่า 5,000 บาท
ที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

4. มี ก ารจั ด ล าดั บ เรื่ อ งราวของเนื้ อ หาใน ไม่มีรายได้
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวอย่าง ต่ากว่า 5,000 บาท
เหมาะสม
5,000-10,000 บาท

Mean

S.D.

F

Sig.

4.30
4.24
4.04
4.03
3.99
3.83
3.78
3.98
4.05
3.83
3.87
3.75
3.78
3.60
4.06
3.86
3.74
3.81
3.59
3.56
3.47
3.96
4.10
3.81

0.689
0.768
0.553
0.652
0.707
0.737
0.734
0.794
0.921
0.727
0.778
0.731
0.637
0.744
0.734
0.727
0.812
0.846
0.748
0.735
0.798
0.806
0.768
0.709

4.033

0.001*

2.252

0.038*

3.965

0.001*

3.779

0.001*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นสาร
(Message)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

Mean

S.D.

10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท

3.85
3.73
3.75
3.49
4.02
4.19
3.81
3.95
3.72
3.78
3.53
4.17
4.29
3.81
3.95
3.85
3.86
3.63
4.00
3.90
3.94
3.89
3.82
3.81
3.68

0.765
0.716
0.732
0.763
0.766
0.680
0.761
0.818
0.778
0.760
0.775
0.732
0.717
0.681
0.798
0.710
0.683
0.702
0.626
0.700
0.602
0.655
0.661
0.624
0.663

มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

5. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ไม่มีรายได้
ท่ อ งเที่ ย วใช้ ภ าษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ย เหมาะ ต่ากว่า 5,000 บาท
สาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

6. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ไม่มีรายได้
ท่ อ งเที่ ย วช่ ว ยแนะน าการปฏิ บั ติ ต นที่ ต่ากว่า 5,000 บาท
ถูกต้องเหมาะสม
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

7. เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ช่วย
สร้ า งความเข้ า ใจภาพรวมของแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

F

Sig.

4.302

0.000*

4.818

0.000*

1.908

0.078

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.128 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสาร (Message) จาแนก
ตามรายได้เฉลี่ ย ต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง
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อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรั มย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็ น เกี่ ย วกับ ศักยภาพการจั ดการการสื่ อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสาร
(Message) แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ในประเด็ น เนื้ อ หาในการสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001* ประเด็นเนื้อหา
ในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบข้อมูลทั้งหัวเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง และ
สรุปอย่างครบถ้วน มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.038* ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวมีขนาดของตัวอักษร ภาพ และสีที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม มีค่านัยสาคัญทาง
สถิติเท่ากับ 0.001* ประเด็นการจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.001* ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วใช้ ภ าษาที่ เข้ าใจง่าย เหมาะส าหรับ นั กท่ องเที่ ยวทุ ก คน มี ค่ านั ย ส าคัญ ทางสถิติ เท่ ากั บ
0.000* และประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวช่วยแนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
เหมาะสม มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.129 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) จาแนกตาม
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ทางการสื่อความหมาย (Channel)
1. ที่ ตั้ ง ของเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายใน ไม่มีรายได้
แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

2. วัสดุที่ใช้ท าเครื่องมือสื่อความหมายใน ไม่มีรายได้
แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท

Mean

S.D.

F

Sig.

4.21
4.05
3.87
3.90
3.80
3.69
3.48
4.09
4.19
3.87
3.79
3.68
3.67

0.806
0.865
0.785
0.740
0.768
0.822
0.713
0.803
0.680
0.761
0.727
0.807
0.828

6.162

0.000*

4.933

0.000*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ ง
ทางการสื่อความหมาย (Channel)

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

Mean

S.D.

มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

3.52
3.96
3.76
3.81
3.71
3.61
3.50
3.36
4.04
4.00
3.79
3.73
3.69
3.64
3.48
4.11
4.10
3.81
3.66
3.76
3.61
3.45
3.96
3.95
3.72
3.79
3.56
3.69
3.37

0.687
0.751
0.889
0.761
0.710
0.783
0.845
0.713
0.806
0.949
0.793
0.705
0.767
0.762
0.726
0.787
0.995
0.833
0.848
0.706
0.645
0.672
0.859
1.024
0.818
0.750
0.732
0.749
0.689

3. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ใ นแหล่ ง ไม่มีรายได้
ท่องเที่ยวมีความทันสมัย
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

4. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ใ นแหล่ ง ไม่มีรายได้
ท่ อ งเที่ ย วมี ป ริ ม าณ เพี ย งพอต่ อ ความ ต่ากว่า 5,000 บาท
ต้องการของนักท่องเที่ยว
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

5. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ใ นแหล่ ง ไม่มีรายได้
ท่ อ งเที่ ย วมี รูป แบบที่ เหมาะสม สามารถ ต่ากว่า 5,000 บาท
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว 5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

6. เครื่ อ งมื อสื่ อ ความ ห ม ายในแ ห ล่ ง ไม่มีรายได้
ท่องเที่ยวมีค วามหลากหลาย และรองรับ ต่ากว่า 5,000 บาท
การใช้งานของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม 5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

F

Sig.

4.629

0.000*

3.780

0.001*

5.606

0.000*

4.749

0.000*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ทางการสื่อความหมาย (Channel)
7. เครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญที่ ไม่มีรายได้
จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

8. เครื่ อ งมื อสื่ อ ความ ห ม ายในแ ห ล่ ง ไม่มีรายได้
ท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิต ต่ากว่า 5,000 บาท
ความเป็นอยู่ของตัวท่าน
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

9. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ใ นแหล่ ง ไม่มีรายได้
ท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์ ต่ากว่า 5,000 บาท
การท่องเที่ยว
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

Mean

S.D.

F

Sig.

4.26
4.29
4.19
4.23
4.30
4.53
4.35
4.02
4.00
3.87
3.90
3.82
3.83
3.60
4.13
4.10
3.92
3.98
3.94
4.14
3.73

0.793
0.784
0.681
0.756
0.744
0.609
0.773
0.821
0.837
0.735
0.762
0.798
0.737
0.757
0.850
0.831
0.851
0.757
0.843
0.683
0.703

0.993

0.430

2.359

0.030*

2.374

0.029*

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.129 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ
ความหมาย (Channel) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มรี ายได้เฉลี่ย
ต่ อ เดื อ นแตกต่ างกั น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นที่ตั้งของเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม มี
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ค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* ประเด็นวัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมี
ความเหมาะสม มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความทันสมัย มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มี
ในแหล่งท่องเที่ยวมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ
0.001* ประเด็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี รู ป แบบที่ เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* ประเด็นเครื่องมือสื่อ
ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี ค วามหลากหลาย และรองรับ การใช้ งานของนั กท่ อ งเที่ ยวอย่ าง
เหมาะสม มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.000* ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมี
ส่วนสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.030* และ
ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การท่องเที่ยว มี
ค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.029* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.130 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านผู้รับสาร (Receiver) จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นผู้ รับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
สาร (Receiver)
1. ท่ า น มี ค ว า ม ส น ใจ เรื่ อ งร า ว ท า ง ไม่มีรายได้
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่ง ต่ากว่า 5,000 บาท
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

2. ท่านสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อ ไม่มีรายได้
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

Mean

S.D.

F

Sig.

4.38
4.10
4.02
4.08
4.13
4.06
3.89
4.36
3.86
3.92
4.11
3.97
4.03
3.87

0.768
0.889
0.665
0.731
0.735
0.674
0.758
0.640
0.910
0.703
0.680
0.878
0.736
0.791

2.592

0.018*

2.707

0.014*
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นผู้ รับ
สาร (Receiver)
3. ท่ านได้รับ ความสนุ กสนานเพลิดเพลิ น
และความประทั บ ใจในการเดิ น ทางมา
ท่ อ งเที่ ย วจากการสื่ อ ความหมายที่ มี ใ น
แหล่งท่องเที่ยว

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

Mean

S.D.

F

Sig.

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท

4.26
4.29
4.02
4.13
4.04
4.00
3.91
4.21
3.95
3.89
4.05
3.93
3.89
3.75
4.13
3.95
3.81
3.95
3.93
3.94
3.76
4.09
4.10
3.83
4.11
4.00
4.03
3.85

0.793
0.845
0.747
0.713
0.726
0.676
0.761
0.778
0.865
0.776
0.734
0.724
0.747
0.795
0.797
1.024
0.786
0.734
0.724
0.754
0.856
0.803
0.995
0.802
0.791
0.697
0.696
0.822

1.753

0.108

2.405

0.027*

1.367

0.226

1.306

0.253

มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

4. ท่ า น ได้ รั บ ค ว า ม รู้ เรื่ อ ง ร า ว ท า ง
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการ
ใช้ เ ค รื่ อ งมื อสื่ อ ความ ห ม าย ในแห ล่ ง
ท่องเที่ยว

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

5. ท่านรับรู้ถึงความสาคัญของเรื่องราวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ และแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

6. ท่ า นต ระห นั ก ถึ ง ค วาม ส าคั ญ ของ
เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ และแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ า นการใช้
เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นผู้ รับ
สาร (Receiver)
7. ท่ า น ซ า บ ซึ้ ง ใ น เ รื่ อ ง ร า ว ท า ง
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ า นการใช้
เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

Mean

S.D.

F

Sig.

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท

4.11
4.14
3.85
4.03
3.92
3.97
3.78
4.11
4.05
4.00
4.18
4.18
4.06
3.86

0.866
0.910
0.818
0.746
0.732
0.654
0.828
0.890
0.973
0.899
0.758
0.762
0.754
0.795

1.565

0.156

1.587

0.150

มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

8. ท่ า นต้ อ งการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ

ไม่มีรายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
21,000-25,000 บาท
มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.130 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรีย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้ รับสาร (Receiver)
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้รับสาร
(Receiver) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นความสนใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ
0.018* ประเด็นความสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.014* และประเด็นการได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว
ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.027* ขณะที่
ประเด็นอื่นๆ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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4.2.9.6 ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จาแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน
ตารางที่ 4.131 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้าน จาแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ที่อยู่ปัจจุบนั
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1. ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source กรุงเทพฯ และปริมณฑล
or Sender)
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
2. ด้านสาร (Message)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
3. ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ ความหมาย กรุงเทพฯ และปริมณฑล
(Channel)
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
4. ด้านผู้รับสาร (Receiver)
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ

Mean

S.D.

3.9351
3.9115
4.2917
4.0455
4.3922
3.7549
4.2333
3.5000
3.7317
3.7500
3.6786
3.8556
4.1261
3.7731
3.8857
3.0714
3.7133
3.6667
3.7778
3.8616
4.1242
3.8693
3.9778
3.4444
3.9361
3.7891
4.0469

0.68549
0.56318
0.49401
0.63649
0.48211
0.60987
0.42455
0.70711
0.65081
0.60282
0.66020
0.62089
0.58441
0.60199
0.44569
0.50508
0.56554
0.54725
0.71022
0.62486
0.64056
0.53176
0.46200
0.62854
0.66150
0.67980
0.80439

F

Sig.

2.308 0.026*

1.577 0.141

1.880 0.071

1.358 0.222
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

5. ผลรวมทั้ง 4 ด้าน

ที่อยู่ปัจจุบนั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

Mean
4.0102
4.2500
4.1029
4.1875
3.5000
3.8291
3.7793
3.9487
3.9432
4.2231
3.8751
4.0711
3.3790

S.D.

F

Sig.

0.64752
0.60596
0.51012
0.51455
0.70711
0.55500 2.108 0.042*
0.47896
0.62732
0.52244
0.51176
0.48209
0.35945
0.63696

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.131 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยรวมทุกด้าน จาแนกตามที่
อยู่ปัจจุบัน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีที่อยู่ปัจจุบันแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ
การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ส าหรั บ ในรายด้ าน พบว่า ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ที่ แ ตกต่ างกั น ท าให้ มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
(Source or Sender) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านสาร (Message)
ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) และด้านผู้รับสาร (Receiver) มีความคิดเห็นไม่แตกต่าง
กัน โดยสามารถพิจารณาในรายด้านได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.132 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง ด้ า นแหล่ งสารหรื อ ผู้ ส่ งสาร (Source or Sender)
จาแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ที่อยู่ปัจจุบนั
แหล่ ง สารหรื อ ผู้ ส่ ง สาร (Source or
Sender)
1. เจ้าหน้ าที่ /มั ค คุเทศก์ มี ทั ก ษะในการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
สื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
2. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ที่พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยว
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
3. เจ้ าหน้ าที่ /มั ค คุ เทศก์ มี ค วามรู้ค วาม กรุงเทพฯ และปริมณฑล
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
4. เจ้ า ห น้ า ที่ /มั ค คุ เท ศ ก์ แ น ะ น า กรุงเทพฯ และปริมณฑล
นักท่องเที่ยวเรื่องการปฏิบัติตัวในแหล่ง ภาคกลาง
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ภาคเหนือ

Mean

S.D.

3.83
3.88
4.25
4.02
4.35
3.53
4.10
3.50
3.93
3.81
4.25
3.98
4.35
3.59
4.20
3.50
3.96
3.84
4.38
4.03
4.47
3.71
4.30
3.50
3.92
3.91
4.38

0.766
0.660
0.463
0.745
0.493
0.874
0.568
0.707
0.736
0.693
0.463
0.733
0.493
0.795
0.422
0.707
0.779
0.628
0.518
0.744
0.514
0.588
0.675
0.707
0.810
0.641
0.518

F

Sig.

2.619 0.012*

2.094 0.043*

2.380 0.022*

1.857 0.075
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
แหล่ ง สารหรื อ ผู้ ส่ ง สาร (Source or
Sender)

ที่อยู่ปัจจุบนั

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
5. เจ้ า ห น้ า ที่ /มั ค คุ เท ศ ก์ มี ค ว า ม กรุงเทพฯ และปริมณฑล
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
6. อุ ท ยานฯ มี ค วามพร้ อ มในการเป็ น กรุงเทพฯ และปริมณฑล
แห ล่ งท่ องเที่ ยว แ ล ะแ ห ล่ งเรี ย น รู้ ภาคกลาง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

Mean

S.D.

4.09
4.35
3.82
4.30
3.50
3.95
3.84
4.25
3.99
4.35
3.76
4.30
3.50
4.02
4.19
4.25
4.17
4.47
4.12
4.20
3.50

0.761
0.606
0.809
0.483
0.707
0.747
0.628
0.707
0.741
0.606
0.664
0.483
0.707
0.784
0.644
0.707
0.733
0.514
0.697
0.422
0.707

F

Sig.

1.642 0.122

1.358 0.222

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.132 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
(Source or Sender) จ าแนกตามที่ อ ยู่ปั จจุบั น พบว่า นัก ท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ มาเที่ ย วยังอุ ท ยาน
ประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกีย รติ จั งหวั ดบุ รีรัม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ มี ที่ อ ยู่ปั จ จุบั น
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งด้านแหล่ งสารหรือผู้ ส่ งสาร (Source or Sender) แตกต่างกั นอย่างมีนั ยส าคัญ ทางสถิติ ที่
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ระดับ 0.05 ในประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีทักษะในการสื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย มีค่า
นัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.012* ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่พร้อมต่อการบริการ
นักท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.043* และประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.022* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.133 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นสาร (Message) จ าแนกตามที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น
(ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ที่อยู่ปัจจุบนั
สาร (Message)
1. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
2. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ท่องเที่ยวมีองค์ประกอบข้อมูลทั้งหัวเรื่อง ภาคกลาง
รายละเอี ย ดของเรื่ อ ง และสรุ ป อย่ า ง ภาคเหนือ
ครบถ้วน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
3. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ท่องเที่ยวมีขนาดของตัวอักษร ภาพ และ ภาคกลาง
สีที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก

Mean

S.D.

3.89
3.94
3.88
4.04
4.24
3.94
4.00
3.50
3.64
3.66
3.63
3.90
4.12
3.65
3.90
3.00
3.60
3.72
3.50
3.71
4.00

0.736
0.716
0.641
0.698
0.664
0.659
0.667
0.707
0.745
0.653
0.916
0.752
0.781
0.862
0.568
1.414
0.838
0.683
0.756
0.811
0.791

F

Sig.

0.956 0.463

2.352 0.023*

0.889 0.515
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
สาร (Message)

4. มีการจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาใน
การสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
อย่างเหมาะสม

5. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วใช้ ภ าษาที่ เข้ า ใจง่ า ย เหมาะ
สาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน

6. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วช่ ว ยแนะน าการปฏิ บั ติ ต นที่
ถูกต้องเหมาะสม

7. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ องเที่ ย วน าเสนอข้ อมู ล อย่างรอบด้า น
ช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมของแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม

ที่อยู่ปัจจุบนั
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Mean

S.D.

3.71
3.60
3.00
3.72
3.75
3.63
3.74
4.18
3.65
3.80
3.00
3.65
3.72
3.63
3.86
4.06
3.82
4.00
2.50
3.82
3.72
3.63
3.90
4.24
3.76
4.00
3.50
3.80
3.75
3.88
3.85

0.686
0.699
0.000
0.787
0.718
0.744
0.775
0.728
0.702
0.632
0.000
0.813
0.729
0.744
0.776
0.827
0.809
0.667
0.707
0.773
0.634
0.744
0.730
0.831
0.752
0.471
0.707
0.684
0.672
0.641
0.653

F

Sig.

1.143 0.335

2.074 0.045*

1.198 0.303

0.919 0.492
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
สาร (Message)

ที่อยู่ปัจจุบนั
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

Mean

S.D.

4.06
3.88
3.90
3.00

0.556
0.485
0.568
0.000

F

Sig.

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.133 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสาร (Message) จาแนก
ตามที่อยู่ปัจจุบัน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกี ย รติ จั งหวัด บุ รีรั มย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ มี ที่ อยู่ปั จจุบั น แตกต่างกัน มี ความคิด เห็ น เกี่ยวกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสาร (Message) แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมี
องค์ประกอบข้อมูลทั้งหัวเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง และสรุปอย่างครบถ้วน มีค่านัยสาคัญทางสถิติ
เท่ากับ 0.023* และประเด็น เนื้ อหาในการสื่ อความหมายในแหล่ งท่อ งเที่ ยวใช้ภ าษาที่ เข้าใจง่าย
เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.045* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ มีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.134 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) จาแนก
ตามที่อยู่ปัจจุบัน (ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ที่อยู่ปัจจุบนั
ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย
(Channel)
1. ที่ ตั้ งของเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล
แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
2. วัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล
แหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
3. เครื่องมือ สื่อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ท่องเที่ยวมีความทันสมัย
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
4. เครื่องมือ สื่อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ท่ อ งเที่ ย วมี ป ริ ม าณเพี ย งพอต่ อ ความ ภาคกลาง
ต้องการของนักท่องเที่ยว
ภาคเหนือ

Mean

S.D.

3.69
3.63
3.63
3.84
4.00
3.88
4.30
3.50
3.66
3.47
3.50
3.84
3.88
3.82
4.10
3.50
3.48
3.56
3.50
3.71
4.06
3.59
3.60
3.00
3.56
3.59
3.63

0.783
0.707
0.744
0.807
0.707
0.928
0.823
0.707
0.800
0.567
0.756
0.788
0.697
0.728
0.738
0.707
0.768
0.716
0.756
0.776
0.827
0.795
0.843
0.000
0.745
0.756
0.744

F

Sig.

1.464 0.179

1.713 0.104

1.992 0.055*

1.816 0.083
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย
(Channel)

5. เครื่องมือ สื่อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีรูปแบบที่เหมาะสม สามารถ
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นักท่องเที่ยว

6. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และรองรับ
การใช้ งาน ของนั กท่ อ งเที่ ย วอ ย่ า ง
เหมาะสม

7. เครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญ
ที่จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว

ที่อยู่ปัจจุบนั
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

Mean

S.D.

3.77
4.06
3.76
4.10
3.50
3.60
3.56
3.63
3.77
4.12
3.76
3.90
3.50
3.54
3.47
3.63
3.71
4.06
3.65
3.70
3.50
4.31
4.34
4.63
4.26
4.65
4.12
4.30
4.00

0.806
0.827
0.664
0.738
0.707
0.761
0.669
0.744
0.842
0.781
0.562
0.568
0.707
0.726
0.718
0.744
0.837
0.899
0.786
0.675
0.707
0.755
0.745
0.744
0.739
0.606
0.697
0.823
1.414

F

Sig.

1.429 0.192

1.416 0.197

1.030 0.410
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ที่อยู่ปัจจุบนั
ช่ อ ง ท า ง ก า ร สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย
(Channel)
8. เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ท่ อ งเที่ ย วมี ส่ ว นสร้ างความเข้ าใจในวิ ถี ภาคกลาง
ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
9. เครื่องมือ สื่อ ความหมายที่ มี ในแหล่ ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ช่ ว ย ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ เ กิ ด ภาคกลาง
ประสบการณ์การท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

Mean

S.D.

3.66
3.66
3.88
3.91
4.06
4.00
3.90
3.00
3.89
3.72
4.00
3.95
4.24
4.24
3.90
3.50

0.730
0.937
0.991
0.768
0.827
0.707
0.738
0.000
0.747
0.924
0.926
0.807
0.831
0.562
0.568
0.707

F

Sig.

1.996 0.055*

1.212 0.295

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.134 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ
ความหมาย (Channel) จาแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกีย รติ จั งหวั ดบุ รีรัม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่ มี ที่ อ ยู่ปั จ จุบั น
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ในประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีความทันสมัย มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ
0.055* และประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตความ
เป็ น อยู่ ของตัวท่าน มีค่านั ยส าคัญ ทางสถิติเท่ากับ 0.055* ขณะที่ ประเด็น อื่นๆ มีความคิดเห็ น ไม่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.135 การเปรี ยบเทีย บความคิดเห็ น เกี่ยวกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้งด้านผู้ รับ สาร (Receiver) จาแนกตามที่ อ ยู่ปั จจุบั น
(ANOVA)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ที่อยู่ปัจจุบนั
ผู้รับสาร (Receiver)
1. ท่ าน มี ค วาม ส น ใจ เรื่ อ งราวท าง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของ ภาคกลาง
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
2. ท่านสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
3. ท่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน กรุงเทพฯ และปริมณฑล
และความประทั บ ใจในการเดิ น ทางมา ภาคกลาง
ท่ องเที่ ยวจากการสื่ อความหมายที่ มี ใน ภาคเหนือ
แหล่งท่องเที่ยว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
4. ท่ าน ได้ รั บ ค วาม รู้ เรื่ อ งร าวท า ง กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ประวัติ ศ าสตร์ของแหล่งท่ อ งเที่ ย วผ่า น ภาคกลาง
การใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง ภาคเหนือ
ท่องเที่ยว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Mean

S.D.

4.00
3.81
4.13
4.11
4.47
4.06
4.10
3.50
3.90
3.75
4.13
4.04
4.53
4.24
4.20
3.50
3.99
3.91
4.00
4.09
4.24
4.06
4.30
3.50
3.86
3.75
3.88
3.96

0.775
0.738
0.835
0.729
0.717
0.748
0.568
0.707
0.783
0.916
0.835
0.747
0.717
0.562
0.632
0.707
0.718
0.734
0.756
0.803
0.752
0.429
0.675
0.707
0.762
0.803
0.991
0.769

F

Sig.

1.683 0.111

2.527 0.015*

0.825 0.567

1.076 0.378
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ผู้รับสาร (Receiver)

5. ท่านรับรู้ถึงความสาคัญ ของเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติ ศาสตร์ผ่านการใช้ เครื่อ งมื อ
สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

6. ท่ า นตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของ
เรื่อ งราวทางประวัติ ศ าสตร์ และแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้
เค รื่ อ งมื อ สื่ อ ค วาม ห ม าย ใน แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยว

7. ท่ า น ซ า บ ซึ้ ง ใน เรื่ อ ง ร า ว ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของ
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ผ่า น
การใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว

ที่อยู่ปัจจุบนั
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

Mean

S.D.

4.18
3.94
4.30
3.50
3.83
3.75
4.13
3.91
4.18
4.00
4.20
3.50
3.97
3.78
4.00
3.96
4.12
4.24
4.20
3.50
3.90
3.66
4.00
3.96
4.06
4.06
4.20
3.50

0.809
0.827
0.675
0.707
0.824
0.880
0.991
0.772
0.728
0.866
0.632
0.707
0.813
0.832
0.926
0.801
0.697
0.562
0.632
0.707
0.831
0.865
0.756
0.776
0.748
0.748
0.632
0.707

F

Sig.

0.987 0.441

0.838 0.556

0.977 0.448

444
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ า น
ผู้รับสาร (Receiver)
8. ท่ า นต้ อ งการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
อ นุ รั ก ษ์ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
สาคัญ

ที่อยู่ปัจจุบนั
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ต่างประเทศ

Mean

S.D.

4.03
3.91
4.13
4.04
4.24
4.24
4.00
3.50

0.784
0.893
0.835
0.870
0.752
0.664
0.471
0.707

F

Sig.

0.535 0.808

หมายเหตุ: *นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.135 แสดงให้ เห็ น ถึ ง ผลการเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้ รับสาร (Receiver)
จ าแนกตามที่ อยู่ ปั จ จุ บั น พบว่า นั กท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ มาเที่ ยวยังอุทยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรี รัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีที่อยู่ปัจจุบัน แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ านผู้ รับ สาร
(Receiver) แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในประเด็นความสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็น
เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว มีค่านัยสาคัญทางสถิติเท่ากับ 0.015* ขณะที่ประเด็นอื่นๆ
มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน โดยนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง พร้อมทั้งแปลผลด้วยการบรรยายทาให้ได้ข้อมูลลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมาย
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และความรู้ของนักท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตลอดจนการเปรียบเทียบข้อมูล
ต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลในการนาเสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่เหมาะสมกับพื้นที่ และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อไป
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4.3 สรุป…………….
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยบทที่ 4 ว่าด้วย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured
Interview) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดย
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังรวมถึงนั กท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จานวน 18 คน และได้ทาการวิเคราะห์ แก่นสาระ (Thematic Analysis) พร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสถานการณ์การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พฤติกรรมการท่องเที่ยว และ
ความต้องการของนั กท่องเที่ย วด้านการสื่ อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตลอดจน
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สาหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 จานวน
400 คน และได้วิเคราะห์ด้วยการใช้สถิติสาเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน
ในประเด็นการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการด้าน
การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพการจัดการการสื่อ
ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ความรู้ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์กับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว และการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์กับศักยภาพการจัดการ
การสื่ อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งผู้ วิจัยจะนาผลการวิเคราะห์ ข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้นไปสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายที่
เหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวั ติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตลอดจนนาเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัย ดังรายละเอียดในบทถัดไป

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 2) เพื่อศึกษา
พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ า นการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 3) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง และ 4) เพื่อประเมินความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อันนาไปสู่แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้งที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และตรงตามความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ซึ่งระเบียบวิธี
วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ จ ากผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน
และชุมชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จานวน 18 คน สาหรับระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 จานวน 400 คน
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง หั ว ข้ อ ในการน าเสนอเป็ น 4 ส่ ว น ได้ แ ก่ สรุ ป ผลการวิ จั ย อภิ ป ราย
ผลการวิจัย ข้อเสนอแนะของการวิจัย และปัจฉิมบท
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5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ ง และการเก็บ
แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จั งหวัด บุ รี รั ม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 สามารถน ามาสรุป ผลการวิ จั ย เรื่ อ ง แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดังนี้
5.1.1 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (การวิจัยเชิง
คุณภาพ)
ผลการวิเคราะห์ สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์จากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
การสื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ง และนั กท่ องเที่ย วเชิงประวัติศ าสตร์ ช าวไทย
จานวน 18 คน พบว่า อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร โดยอุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ งเป็ น ผู้ ดู แ ลเรื่ อ งการจั ด การการสื่ อ ความหมายภายในแหล่ งเป็ น หลั ก ตาม
กฎระเบี ย บของกรมศิ ล ปากร ส าหรั บ สื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ใ นอุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ได้ แ ก่ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมาย งานประเพณี ขึ้ น เขาพนมรุ้ ง แผ่ น พั บ
ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก ตรง 15 ช่องประตู ป้ายสื่อความหมาย ศูนย์บริการข้อมูล สื่อ QR
Code และแอปพลิเคชัน Buriram Magic นอกจากนี้ยังมีหนังสือ และซีดีของอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งจาหน่ายแก่ผู้ที่สนใจด้วย
ขณะที่บทบาทของเครื่องมือสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ได้แก่ แผ่นพับ
บอกเล่าเรื่องราวของจุดสาคัญต่างๆ โดยให้รายละเอียดที่ค่อนข้างกระชับ สาหรับงานประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้ง มีการสื่อความหมายผ่านสื่อสิ่งพิมพ์งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง พิ ธีบวงสรวง ขบวนแห่ เทพ
พาหนะทั้ง 10 ทิศ ขบวนเสด็จพระนางภูปตีนทรลักษมีเทวี และการแสดงประกอบแสงสีเสียง ส่วน
ศูนย์บริการข้อมูลเป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งหมด สาหรับมัคคุเทศก์
สื่อความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีไว้บริการ หากมาเป็นกลุ่มของหน่วยงานจะต้องทา
หนั งสือเพื่อขอมัคคุเทศก์ สื่อความหมายบรรยาย หรือหากเป็นบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไปติดต่อที่
สานักงานอุทยานฯ ได้เช่นกัน ขณะทีป่ ้ายสื่อความหมายเป็นไปตามรูปแบบของกรมศิลปากร แบ่งเป็น
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ป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายแนะนาการปฏิบัติตัว และป้ายสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ที่มีเนื้อหา
อธิบายภาพสลัก และอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ส่วนปรากฏการณ์ดวง
อาทิตย์ ขึ้น-ตก ตรง 15 ช่องประตูเป็นการสื่อความหมายผ่านปรากฏการณ์ ส าหรับแอปพลิเคชัน
Buriram Magic มี AR Guide ที่สามารถใช้อุปกรณ์มือถือส่องไปยังจุดที่สนใจในแหล่งท่องเที่ยว ซึง่ จะ
มีป้ายชื่อพร้อมคาอธิบายปรากฏขึ้น สาหรับสื่อ QR Code สามารถสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดย
นาเสนอเนื้อหาภาพรวมของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ขณะที่หนังสือของอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง มีคาบรรยาย 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น และซีดี
ที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งทั้งหนังสือและซีดีมีจาหน่ายที่
ศูนย์บริการข้อมูล โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อได้ตามความสนใจของนักท่องเที่ยว สาหรับเนื้อหาที่ใช้
ในการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จะเน้นเรื่องของศาสนาฮินดู เทพเจ้าในศาสนา
ฮินดู ประติมานวิทยา ประวัติศาสตร์โดยทั่วไป การก่อสร้าง รูปแบบสถาปัตยกรรม และการบูรณะ
ปราสาท เป็น ต้น ทั้งนี้ สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่นักท่องเที่ยวทุกคนสามารถเข้าถึงได้
โดยไม่มีข้อจากัดในเรื่องของช่วงเวลาในการเข้าชม ความสนใจ และการเงิน ได้แก่ ศูนย์บริการข้อมูล
แผ่นพับ ป้ ายสื่อความหมาย มัคคุเทศก์สื่อความหมาย สื่ อ QR Code และแอปพลิเคชัน Buriram
Magic
สาหรับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จะมีการจัดอบรมยุว
มัคคุเทศก์เป็นประจาทุกปี โดยอาศัยความร่วมมือกับโรงเรียนใกล้เคียง เช่น โรงเรียนพนมรุ้ง เป็นต้น
เพื่อให้เด็กได้มาฝึกนาชมสถานที่สาคัญในท้องถิ่นตัวเอง ขณะที่การปรับปรุงอาคาร เช่น ศูนย์บริการ
ข้อมู ล ทั้ งหลั งต้ องผ่ านการอนุ มั ติจ ากกรมศิ ล ปากรก่อ นดาเนิ น การ เนื่ อ งจากมี ส ถาปนิ กของกรม
ศิลปากรกากับดูแลอยู่ ส่วนการปรับปรุงเล็กน้อย หรือการจัดทาป้ายสื่อความหมาย รวมถึงการจัดทา
สื่ อ ต่ า งๆ ทางอุ ท ยานฯ ที่ มี ฐ านะเป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ ส ามารถท าเองได้ เลย ซึ่ งในปั จ จุ บั น อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีโครงการในการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ศึกษาข้อมูลมากขึ้น ขณะที่การจัดการการสื่อความหมายต้องขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศโดยเฉพาะในฤดู
ฝนที่นับว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเสาสัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์ เน็ตซึ่งจาเป็นต่อการใช้งาน
เครื่องมือสื่อความหมายบางประเภทในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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5.1.2 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ)
ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จากการเก็บข้อมูล
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และ
นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ชาวไทย จานวน 18 คน และการเก็บข้อมูลแบบสอบถามนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.
2561 จานวน 400 คน มีรายละเอียดดังนี้
5.1.2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี
จ านวน 162 คน คิ ดเป็ น ร้ อยละ 40.50 โดยกลุ่ มนั ก ท่อ งเที่ ยวที่ มี อายุ 25 ปี เดิน ทางมามากที่ สุ ด
จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 236 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59.00 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง/พนักงานเอกชน จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ระดับ มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50
และมีที่อยู่ ปั จจุ บั น อยู่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่ วนใหญ่ จานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ
45.75 แต่เมื่อดูที่รายจังหวัด พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยมีจานวนกว่า 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.75 ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยจากจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็น
ที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง มีจานวนมากเป็นอันดับที่ 2 ของนักท่ องเที่ ยวที่มาทั้งหมด
จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00
5.1.2.2 พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั งอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั งหวัด บุ รี รัม ย์ ในปี พ.ศ. 2561 พบว่ า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มคี วามถี่ในการเดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 1 ครั้งต่อ
ปี จ านวน 211 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 52.75 มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งเพื่อท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ จานวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 23.93 ซึ่ง
เป็นไปตามทิศทางเดียวกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ให้ความเห็นว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่เข้า
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ชมความสวยงามของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ส่ ว นวั ต ถุ ป ระสงค์ ร องลงมาคื อ เรี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ จานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 15.34 ซึ่งแตกต่างจากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าว
ว่า นักท่องเที่ยวเน้นการเข้าชมความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
และเช็ ค อิ น ในสื่ อ สั ง คมออนไลน์ แ ล้ ว ก็ เดิ น ทางกลั บ ไม่ เน้ น เรื่ อ งของการเรี ย นรู้ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งเป็นครั้งแรก จานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 โดยมีช่วงเวลาเดินทางมาท่องเที่ยวใน
วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) จานวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 74.50 สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้
ข้อมูล ที่กล่ าวว่า นั กท่องเที่ยวนิ ย มมาในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขณะที่
บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวด้วยเป็นครอบครัว จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ในลักษณะ
การเดินทางมาเป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) จานวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 97.25 โดยอาศัยคา
ชักชวนจากเพื่อน ญาติ หรือครอบครัวเป็นช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวก่อนเดินทางมา
ท่องเที่ยว จานวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 15.10 ส่วนช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวที่
คิดว่าจูงใจก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว คือ รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์จูงใจให้มาเที่ยว จานวน 207
คน คิดเป็นร้อยละ 16.52 ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นพาหนะที่ใช้เดินทางมาท่องเที่ยว จานวน 223 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.75 ส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาอยู่ในอุทยานฯ ประมาณ 1 ชั่วโมง จานวน 172 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.00 ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลระบุเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้
บริการมัคคุเทศก์สื่อความหมายมักใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเพียงครึ่งชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมง ขณะที่
ผู้ให้ข้อมูลอีกกลุ่ม กล่าวว่า นักท่องเที่ยวอีกส่วนที่ใช้บริการมัคคุเทศก์สื่อความหมายมีแนวโน้มที่จะใช้
เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป แต่ใช้เวลาไม่มาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะมีเวลาน้อย
สาหรับกิจกรรมที่ทาในอุทยานฯ ส่วนใหญ่เป็นการเดินชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว จานวน
364 คน คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาคือ ถ่ายภาพกับแหล่งท่องเที่ยว จานวน 287 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.26 เป็นไปในทิศทางเดียวกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่คิด
ว่าจะกลับมาท่องเที่ยว ณ อุทยานฯ อีกแน่นอน เป็นจานวน 353 คน คิดเป็นร้อยละ 88.25 และจะ
บอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยว จานวน 387 คน คิดเป็นร้อยละ 96.75
5.1.2.3 ความต้องการด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ใช้มัคคุเทศก์ จานวน 295 คน คิดเป็น
ร้อยละ 73.75 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาว
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ไทยที่เดินทางมาเอง หรือเดินทางมาเป็นกลุ่มครอบครัวจะไม่นิยมติดต่อขอมัคคุเทศก์ สื่อความหมาย
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งหรือจ้างมัคคุเทศก์ สื่อความหมายจากภายนอก ขณะที่ส่วนจัดแสดง
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่ นักท่องเที่ยวสนใจมากที่สุดคือ ทับหลังนารายณ์บรรทมสิ นธุ์ มี
จานวนถึง 257 คน คิดเป็นร้อยละ 16.38 สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล รองลงมาคือ
ทางเดินขึ้นปราสาทและสะพานนาคราช จานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 ซึ่งแตกต่างจากการ
สัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงหน้าบันศิวนาฏราช เนื่องจากมีตาแหน่งอยู่คู่กับทับหลังนารายณ์บรรทม
สินธุ์ จึงมีความสนใจควบคู่กัน ขณะที่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจากแผ่นพับเป็นหลัก จานวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ
29.02 เช่นเดียวกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่มีการกล่าวถึงแผ่นพับ โดยเจ้าหน้าที่ประจาอุทยานฯ ได้
จัดลาดับให้แผ่นพับเป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีคนใช้มากที่สุด สาหรับศูนย์บริการข้อมูล มีคนใช้
รองลงมาจ านวน 214 คน คิดเป็ น ร้อยละ 28.23 ซึ่งข้อมูล จากแบบสอบถามไม่ส อดคล้ องกับการ
สัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อย
เดินเข้าศูน ย์บ ริการข้อมูล หรือหากเดินเข้าไปจะเข้าไปแค่อาคารหลังแรกเท่านั้น ไม่ได้เดินลงไปดู
อาคารหลังที่สอง ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนมีความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ได้ใช้บริการ
ศูนย์บริการข้อมูลเนื่องจากมีเวลาที่ค่อนข้างจากัด และอีกส่วนกล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยบางส่วน
ไม่ได้ใช้บริการศูนย์บริการข้อมูลเนื่องจากเข้าทางประตูที่ 3 ซึ่งอยู่ไกลจากศูนย์บริการข้อมูล และเมื่อดู
ถึงเครื่องมือสื่อความหมายที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบและต้องการให้มีในอุทยานฯ พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ชื่นชอบและต้องการให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสการ์ด คู่มือ และหนังสือแนะนาสถานที่
ท่องเที่ยวในอุทยานฯ จานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57 รองลงมาคือ มัคคุเทศก์สื่อความหมาย
จานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 16.65 ขณะที่การสัมภาษณ์พบว่า การมีระบบเสียง (Audio Guide)
บริการหูฟังให้นักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลตามจุดต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่นักท่องเที่ยวและ
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล น่ า จะชื่ น ชอบและต้ อ งการให้ มี ม ากที่ สุ ด นอกจากนี้ ยั งแสดงความคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ว่ า
มัคคุเทศก์สื่อความหมายมีความสาคัญสาหรับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่ างมาก จึงควรเพิ่ม
จานวนมัคคุเทศก์สื่อความหมาย และจัดให้มีมัคคุเทศก์สื่อความหมายหรือเจ้าหน้าที่ประจาจุดต่างๆ
เพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่นักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับการจัดให้มียุวมัคคุเทศก์สื่อความหมายภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว สาหรับรูปแบบของสื่อที่ต้องการให้มีในอุทยานฯ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการสื่อที่
มีรูปแบบที่ใช้ภาษาเข้าใจง่าย จานวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 13.34 รองลงมาคือ มีความทันสมัย/ใช้
นวัตกรรมทางการสื่อสาร จานวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 10.68 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับการ
สัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลเสนอแนะเพิ่มเติ มเกี่ยวกับการใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ว่าจะเป็นการทาวีดิทัศน์
บรรยายในศูนย์บริการข้อมูล หรือคาบรรยายตามป้ายสื่อความหมาย และการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระบบเสียง (Audio Guide) รวมถึงการใช้สื่อ QR Code เมื่อพิจารณาในเรื่อง
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เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายที่ ส นใจในอุ ท ยานฯ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ส นใจเนื้ อ หา
ประวัติศาสตร์ จานวน 303 คน คิดเป็นร้อยละ 31.18 รองลงมาคือ ศิลปะขอม จานวน 219 คน คิด
เป็นร้อยละ 22.53 ตามลาดับ
5.1.2.4 ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ กั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบัน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) เพศของนักท่องเที่ ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็น บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และพาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่แตกต่าง
กัน
2) อายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็น บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง พาหนะที่ ใช้ เดิ น ทางมายั งอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง การใช้
มั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง และการกลั บ มาเที่ ย วซ้ า ณ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
3) ระดั บ การศึ ก ษาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็น พาหนะที่ใช้เดินทาง
มายั งอุ ท ยานประวั ติ ศาสตร์ พ นมรุ้ง ระยะเวลาที่ ใช้ ในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง และการใช้
มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
4) อาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็น ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
พาหนะที่ใช้เดิน ทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และการกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็น ความถี่ในการเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วยั ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ บุ ค คลที่ ร่ ว มเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย ว ณ อุ ท ยาน
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ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พาหนะที่ใช้เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และการใช้มัคคุเทศก์
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
6) ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็น ความถี่ในการเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ช่ ว งเวลาในการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ณ อุทยานประวั ติศาสตร์พนมรุ้ง พาหนะที่ใช้
เดินทางมายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การใช้
มั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง และการกลั บ มาเที่ ย วซ้ า ณ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน
5.1.3 ผลการวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อประเมิน ศักยภาพการจัดการการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ (การวิจัยเชิง
คุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ)
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์จากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
การสื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ง และนั กท่ องเที่ย วเชิงประวัติศ าสตร์ ช าวไทย
จ านวน 18 คน และการเก็ บ ข้ อ มู ล แบบสอบถามนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 จานวน 400 คน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1.3.1 ผลการประเมิ น ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ผลการประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้งในภาพรวม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลาดับตามด้านที่
ได้รับค่าเฉลี่ยมากที่สุดดังนี้
อันดับที่ 1 องค์ประกอบด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านแหล่ งสารหรือผู้ส่งสารโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับในราย
ประเด็น โดยสามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยในแต่ละประเด็น คือ ประเด็น อุทยานฯ มี
ความพร้อมในการเป็ น แหล่งท่องเที่ยว และแหล่ งเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ รองลงมาคือ
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ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์แนะนานักท่องเที่ยวเรื่องการปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ประเด็ น เจ้ าหน้ าที่ / มั คคุ เทศก์ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจเกี่ย วกั บ เรื่อ งราวทางประวั ติศ าสตร์ ประเด็ น
เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ประเด็น เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มี
บุคลิกลักษณะที่พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยว และประเด็น เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีทักษะในการ
สื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย ตามลาดับ
เมื่อนาข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์กับผลการสัมภาษณ์ พบว่า มีความสอดคล้องกับผล
การสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลได้ระบุถึงศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งด้านแหล่ งสารหรือผู้ส่ งสารว่า อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีเจ้าหน้าที่ห รือมัคคุเทศก์สื่ อ
ความหมายที่มีความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างรอบด้าน แต่มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมที่
แตกต่ า งจากผลจากแบบสอบถามว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายภายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีจานวนน้อย จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ขณะที่มัคคุเทศก์
สื่อความหมายบางท่านใช้ภาษาวิชาการที่มีศัพท์เฉพาะมากเกินไปซึ่งยากต่อการทาความเข้าใจ และ
การที่มัคคุเทศก์สื่อความหมายจากภายนอกบางท่านไม่ลุ่มลึกในเรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง จึงใช้การพูดรวบรัดไม่น่าสนใจ
อันดับ 2 องค์ประกอบด้านผู้รับสาร (Receiver)
นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านผู้รับสารโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับในรายประเด็น โดย
สามารถเรียงลาดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยในแต่ละประเด็น คือ ประเด็น ความสนใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ รองลงมาคือ ประเด็นการได้รับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจากการสื่อความหมายที่มี
ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ประเด็ น ความต้ อ งการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ ประเด็น
ความสนใจใช้สื่ อต่ างๆ เป็ น เครื่ องมือ สื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ยว ประเด็น การตระหนั กถึ ง
ความส าคั ญ ของเรื่ อ งราวทางประวัติ ศ าสตร์ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ผ่ านการใช้
เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ประเด็นความซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ
ความส าคั ญ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ผ่ านการใช้ เครื่อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว ประเด็ น การได้ รั บ ความรู้ เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นการใช้
เครื่ องมือสื่ อความหมายในแหล่ งท่องเที่ยว และประเด็น การรับรู้ถึงความส าคัญ ของเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ตามลาดับ
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เมื่อนาข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์กับผลการสัมภาษณ์ พบว่า ไม่สอดคล้องกับผลการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ แ สดงความคิ ด เห็ น ว่ า นั ก ท่ องเที่ ย วบางท่ านปฏิ บั ติ ตั ว ไม่ เหมาะสม ฝ่ าฝื น
กฎระเบี ยบการเข้าชมสถานที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และเมื่อพิจารณาพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวบางส่วนมาท่องเที่ยวที่อุทยานฯ เนื่องจากเป็นทางผ่าน หรือเป็นหนึ่ง
ในสถานที่ที่ต้องมา จึงไม่ได้ให้เวลาในการชมเท่าที่ควร ขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เน้นการเข้าชม
ความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเช็คอินในสื่อสังคมออนไลน์
แล้วก็เดินทางกลับ ไม่เน้นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง
อันดับ 3 องค์ประกอบด้านสาร (Message) และองค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อ
ความหมาย (Channel) โดยมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบดังนี้
1) องค์ประกอบด้านสาร (Message)
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสารโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกับในรายประเด็น โดย
สามารถเรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยในแต่ละประเด็น คือ ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมาย
ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี ค วามน่ าสนใจ รองลงมาคื อ ประเด็ น เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวช่วยแนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ องเที่ ย วน าเสนอข้ อมู ล อย่ างรอบด้ าน ช่ว ยสร้างความเข้ าใจภาพรวมของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วอย่ าง
เหมาะสม ประเด็น เนื้ อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบข้อมูลทั้งหั วเรื่อง
รายละเอียดของเรื่อง และสรุปอย่างครบถ้วน ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน ประเด็นการจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาใน
การสื่ อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม และประเด็นเนื้อหาในการสื่ อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวมีขนาดของตัวอักษร ภาพ และสีที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม ตามลาดับ
เมื่อนาข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์กับผลการสัมภาษณ์ พบว่า มี ประเด็นที่
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ คือ เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูลอย่าง
รอบด้าน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ให้ข้อมูลที่กล่าวว่า เนื้อหาในการสื่อความหมายมีรายละเอียด
ครอบคลุมทั้งเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดี ขณะที่มีบางประเด็นไม่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
คื อ ประเด็ น เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วใช้ ภ าษาที่ เข้ าใจง่าย เหมาะส าหรั บ
นักท่องเที่ยวทุกคน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่
ใช้ภาษาทางวิชาการที่มีศัพท์เฉพาะ ภาษาค่อนข้างเข้าใจยาก จึงเป็นปัญหาในการเข้าถึงนักท่องเที่ยว
ทุกกลุ่ม นอกจากนี้ในการสัมภาษณ์ยังชี้ให้เห็นถึงประเด็น เนื้อหาที่ใช้ในการสื่อความหมายขาดการ
เชื่อ มโยงที่ มาที่ ไป และสาระส าคัญ ของการสร้างปราสาทหิ น และประเด็น เนื้ อหาที่ใช้ ในการสื่ อ
ความหมายขาดการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชนด้วย
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2) องค์ประกอบด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมายโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยสามารถ
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยในแต่ละประเด็น คือ ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญ
ที่จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นประเด็นที่มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ประเด็น เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิด
ประสบการณ์การท่องเที่ยว ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความเข้าใจ
ในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน ประเด็นที่ตั้งของเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสม ประเด็นวัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่ องเที่ยวมีความเหมาะสม ประเด็น
เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีรูปแบบที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีปริมาณเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และ
รองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม และประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความทันสมัย ตามลาดับ
เมื่อนาข้อมูลข้างต้นมาวิเคราะห์กับผลการสัมภาษณ์ พบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับ
มากที่สุด มีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความเห็นเพิ่มเติม
ในประเด็น นี้ ว่า ศูน ย์ บ ริการข้อมูลมีวิธีการจัดแสดงที่ ไม่ดึงดูดความสนใจของนักท่ องเที่ยว และมี
ลักษณะมืดทึบ ไม่โปร่ง ทาให้ดูอึดอัด ขณะที่แผ่นพับไม่น่าสนใจเท่าที่ควร และมีแจกเฉพาะบริเวณ
ศูนย์บริการข้อมูลที่เดียวเท่านั้น ทาให้นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ทราบ หรือไม่ได้รับแผ่นพับ นอกจากนี้
สาหรับแอปพลิเคชัน Buriram Magic หากอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไม่เสถียร หรือเป็นเครือข่ายที่ไม่มีเสา
สัญญาณ จะไม่สามารถอ่านรายละเอียดเนื้อหาได้ และปัจจุบันมีการปรับปรุงระบบจึงไม่สามารถใช้
งานได้อย่างสะดวก
5.1.3.2 ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ส าหรั บ ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ เกี่ ย วกั บ การจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 มีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะแบ่งตามทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R ของ
เดวิด เบอร์โล (David K, Berlo) ในองค์ประกอบด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
ด้านสาร (Message) และด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1) ข้อเสนอแนะสาหรับ ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านแหล่ง
สาร โดยนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า ควรมีเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาจุดต่างๆ
ที่ มีค วามส าคั ญ เพื่ อ บรรยายให้ ความรู้กั บ นั กท่ อ งเที่ ย ว และควรเพิ่ ม เจ้าหน้ าที่ ห รือ มั คคุ เทศก์สื่ อ
ความหมายเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
2) ข้อเสนอแนะส าหรับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายด้านสาร
โดยนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า ควรมีข้อมูลนาเสนอที่น่าสนใจ โดยเพิ่มเติมเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนให้มากขึ้น และเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อสร้าง
ความรักท้องถิ่น และรู้จักรากเหง้าของตัวเอง อีกทั้งควรใช้ภ าษาในการสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย
เพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะชาวบ้านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ เน้นการสื่อความหมายเป็นเรื่องราวโดยมีการ
ลาดับเหตุการณ์ให้เรียบร้อย ควรเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามป้ายสื่อความหมายที่ตั้งอยู่ตามจุด
ต่างๆ และควรขยายขนาดตัวอักษรของข้อความที่แสดงในป้ายสื่อความหมายต่างๆ และป้ายบรรยาย
ในศูนย์บริการข้อมูลให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
3) ข้อเสนอแนะส าหรับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายด้านช่อง
ทางการสื่อความหมาย โดยนักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นว่า ควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น มี
ภาพจาลองเมื่อครั้งปราสาทยังสมบูรณ์อยู่ในศูนย์บริการข้อมูล มีจอภาพขนาดใหญ่ให้ผู้เยี่ยมชมค้นหา
ข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม และได้รับละเอียดตามต้องการ มีวีดิทัศน์ให้ชมตามจุดหลักๆ ใช้สื่อ QR
Code ที่ ให้ ข้ อ มู ล ทางประวัติ ศ าสตร์ต ามจุด ส าคั ญ ต่ างๆ เพื่ อ ให้ ก ารท่ อ งเที่ ย วเชิ งประวัติ ศ าสตร์
น่าสนใจมากขึ้น พร้อมกับ ติดตั้งป้าย QR Code ในพื้นที่ที่เห็นได้เด่นชัด สาหรับการจัดนิทรรศการ
ภายในศูนย์บริการข้อมูลควรทารูปแบบให้น่าสนใจ และมีมุมสาหรับเด็กที่มีกิจกรรมให้ทา เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และงานด้านโบราณคดี นอกจากนี้ควรเพิ่มแสงสว่าง และ
ปรับปรุงป้ายคาบรรยายในศูนย์บริการข้อมูลให้เห็นตัวอักษรที่เด่นชัดขึ้น ส่วนป้ายสื่อความหมาย ควร
มีรูปเล็กๆ ที่แสดงเรื่องราวหรืออธิบายให้เข้าใจถึงข้อมูลหรือเรื่องราวที่มี การนาเสนอในป้าย จะได้
ทราบว่าป้ายนี้หมายถึงสิ่งใด และป้ายสื่อความหมายควรมีสีสันที่โดดเด่นน่าสนใจ และมีขนาดป้ายที่
ใหญ่ขึ้น พร้อมกับการตั้งให้สูงขึ้นเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน นอกจากนี้ควรเพิ่มเครื่องมือสื่อความหมายใน
บริเวณต่างๆ เพื่อเพิ่มจุดบริการตามความต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยใช้เครื่องมือสื่ อ
ความหมายที่ทันสมัย พร้อมกับควรมีป้ายแนะนาการปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่
เด่นชัด และไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล โดยผู้ให้
ข้อมูลได้เสนอประเด็นเพิ่มเติมคือ การจัดการให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้เข้าศูนย์บริการข้อมูลก่อนขึ้น
ปราสาท และจัดให้มีวี ดิทัศน์ที่บรรยายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดโดยรวม
พร้อมทาความเข้าใจคาศัพท์เฉพาะก่อนชมสถานที่จริง

458
นอกจากข้ อ เสนอแนะดั งกล่ าวข้ างต้ น แล้ ว ผลจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ยั ง
นาเสนอเกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายเพิ่มเติม คือ การร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเจ้าของพื้นที่อย่างอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง กรมศิลปากร สานักงานการท่ องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์ หน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และคนในท้องถิ่น เพื่อจะได้ทาความเข้าใจซึ่งกันและ
กัน และหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒ นาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการการสื่อความหมายที่ทรงประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสิ่งสาคัญอีกสิ่งที่ต้องตระหนักถึงคือ การจะพัฒนาการสื่อความหมายไม่ว่าจะเป็นแนวทาง
ใดก็ตาม ควรทาให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับกฎระเบียบการอนุรักษ์ ด้วย เพื่อ
รักษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป
5.1.3.3 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 กับศักยภาพ
การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ ย ต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบัน ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้าน และในรายด้าน ได้แก่ ด้าน
แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) ด้านสาร (Message) ด้านช่องทางการสื่อความหมาย
(Channel) และด้านผู้ รับสาร (Receiver) ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1) อายุของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน โดยสามารถพิจารณาในรายด้านได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) อายุ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจั ดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร ในประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีทักษะใน
การสื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่พร้อมต่อ
การบริการนักท่องเที่ยว และประเด็นอุทยานฯ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่ง
เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
(2) อายุ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร ในประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมี
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ความน่าสนใจ ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีขนาดของตัวอักษร ภาพ และ
สีที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม ประเด็นการจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาในการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวช่วยแนะนาการ
ปฏิบั ติตนที่ถูกต้องเหมาะสม และประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนาเสนอ
ข้อมูลอย่างรอบด้าน ช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมที่แตกต่างกัน
(3) อายุ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ งด้ านช่ อ งทางการสื่ อ ความหมาย ในประเด็ น ที่ ตั้ งของเครื่อ งมื อ สื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม ประเด็นวัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม ประเด็น เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีความทันสมัย
ประเด็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี ป ริม าณเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว ประเด็น เครื่องมือสื่อความหมายที่มี ในแหล่งท่องเที่ยวมีรูปแบบที่เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความ
หลากหลาย และรองรั บ การใช้ งานของนั ก ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งเหมาะสม และประเด็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
(4) อายุ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านผู้รับสาร ในประเด็นการได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความ
ประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจากการสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว ประเด็นการได้รับ
ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว ประเด็น การรับรู้ถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ า นการใช้ เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ประเด็ น การตระหนั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ของเรื่ อ งราวทางประวัติ ศ าสตร์ และแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ผ่ านการใช้
เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และประเด็นการซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ
ความส าคั ญ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ผ่ านการใช้ เครื่อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
2) การศึ ก ษาของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น ต่อ ศั กยภาพการจัด การการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบความ
คิดเห็นที่แตกต่าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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(1) ระดั บ การศึ กษาของนั กท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านช่องทางการสื่ อความหมาย ในประเด็น ที่ตั้งของเครื่องมือสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม และประเด็น เครื่องมือสื่ อความหมายที่มีในแหล่ ง
ท่องเที่ยวมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
(2) ระดั บ การศึ กษาของนั กท่ องเที่ ยวชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้รับสาร ในประเด็นความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ
ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเด็นความสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และประเด็นความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติ ศาสตร์ ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า และทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ ยวที่ ส าคัญ ที่
แตกต่างกัน
3) อาชีพของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ ง ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้าน และในรายด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร และด้านผู้รับ
สารทีแ่ ตกต่างกัน ขณะทีส่ ามารถพิจารณาประเด็นในรายด้านได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) อาชี พ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น ต่อ ศักยภาพการจัด การการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศ าสตร์ พนมรุ้ ง ด้านแหล่ งสารหรือผู้ ส่ งสารทุ ก ประเด็น แตกต่างกั น ได้แก่ ประเด็ น
เจ้ า หน้ า ที่ /มั ค คุ เทศก์ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร หรื อ ทั ก ษะการสื่ อ ความหมาย ประเด็ น เจ้ า หน้ า ที่ /
มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยว ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์แนะนานักท่องเที่ยวเรื่อง
การปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และประเด็นอุทยานฯ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่ง
เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
(2) อาชี พ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น ต่อ ศักยภาพการจัด การการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร ในประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมี
ความน่าสนใจ ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวช่วยแนะนาการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องเหมาะสม และประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูลอย่างรอบ
ด้าน ช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมทีแ่ ตกต่างกัน
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(3) อาชี พ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น ต่อ ศักยภาพการจัด การการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย ในประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มี
ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ป ริ ม าณเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ประเด็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายที่ มี ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี รู ป แบบที่ เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว และประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และรองรับ
การใช้งานของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมที่แตกต่างกัน
(4) อาชี พ ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น ต่อ ศักยภาพการจัด การการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านผู้รับสาร ในประเด็นการได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความ
ประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจากการสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว ประเด็นการได้รับ
ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยว และประเด็นการรับรู้ถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น ต่อ ศักยภาพการจัด การการสื่ อความหมายใน
อุท ยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง โดยรวมทุ กด้านแตกต่างกัน โดยสามารถพิ จารณาในรายด้านได้ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
(1) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร ในประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีทักษะ
ในการสื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์แนะนานักท่องเที่ยวเรื่อง
การปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม และประเด็นอุทยานฯ มีความพร้อมในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
(2) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร ในประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมี
ความน่าสนใจ ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบข้ อมูลทั้งหัวเรื่อง
รายละเอียดของเรื่อง และสรุปอย่างครบถ้วน ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
มีขนาดของตัวอักษร ภาพ และสีที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม ประเด็นการจัดลาดับเรื่องราวของ
เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายใน
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แหล่งท่องเที่ยวใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน และประเด็นเนื้อหาในการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวช่วยแนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมทีแ่ ตกต่างกัน
(3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยั ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านช่องทางการสื่ อความหมาย ในประเด็น ที่ตั้งของเครื่องมือสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม ประเด็นวัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม ประเด็น เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีความทันสมัย
ประเด็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี ป ริม าณเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยว ประเด็น เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีรูปแบบที่เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความ
หลากหลาย และรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมาย
ในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน และประเด็นเครื่องมือสื่อ
ความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
(4) รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้รับสาร ในประเด็นความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ
ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ประเด็นความสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และประเด็นการได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
5) ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น ต่อ ศักยภาพการจัด การการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน และในรายด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งสารหรือผู้
ส่งสารที่แตกต่างกัน ขณะทีส่ ามารถพิจารณาประเด็นในรายด้านได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ที่อยู่ปัจจุบันของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น ต่อ ศักยภาพการจัด การการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร ในประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีทักษะใน
การสื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย ประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่พร้อมต่อ
การบริการนักท่องเที่ยว และประเด็นเจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน
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(2) ที่อยู่ปัจจุบันของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น ต่อ ศักยภาพการจัด การการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสาร ในประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมี
องค์ประกอบข้อมูลทั้งหัวเรื่อง รายละเอียดของเรื่อง และสรุปอย่างครบถ้วน และประเด็นเนื้อหาใน
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่แตกต่าง
กัน
(3) ที่อยู่ปัจจุบันของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น ต่อ ศักยภาพการจัด การการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่องทางการสื่อความหมาย ในประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มี
ในแหล่งท่องเที่ยวมีความทันสมัย และประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนสร้าง
ความเข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่านที่แตกต่างกัน
(4) ที่อยู่ปัจจุบันของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง ที่ แตกต่างกัน มี ความคิดเห็ น ต่อ ศักยภาพการจัด การการสื่ อความหมายใน
อุท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ด้ านผู้ รับ สาร ในประเด็ น ความสนใจใช้ สื่ อ ต่ างๆ เป็ น เครื่อ งมื อ สื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
5.1.4 ผลการวิจั ยเพื่ อ ตอบวัต ถุป ระสงค์ข้ อที่ 4 เพื่ อ ประเมิ น ความรู้ ของนั กท่ องเที่ย ว
เกี่ยวกับ เรื่องราวทางประวัติศ าสตร์ ของอุทยานประวัติศ าสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์ (การวิจัยเชิงปริมาณ)
ผลการวิเคราะห์ ความรู้ของนักท่องเที่ ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั งหวัด บุ รี รัม ย์ จ ากการเก็ บ ข้ อ มู ล แบบสอบถาม
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 400 คน พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี ค วามรู้เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อยู่ในกลุ่มที่ 1 จานวน 173 คน ซึ่งอยู่ในระดับความรู้
น้อยที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มที่ 2 จานวน 138 คน ซึ่งอยู่ในระดับ ความรู้น้อย กลุ่มที่ 3 จานวน 58 คน
ซึ่งอยู่ในระดับความรู้ปานกลาง กลุ่มที่ 4 จานวน 17 คน ซึ่งอยู่ในระดับความรู้มากที่สุด และกลุ่มที่ 5
จานวน 14 คน ซึ่งอยู่ในระดับความรู้มาก ตามลาดับ
เมื่อเปรียบเทียบจานวนผู้ตอบคาถามถูกและผู้ตอบคาถามผิด พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย
ส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ.
2561 มีจานวนของผู้ตอบถูกมากกว่าผู้ตอบผิด จานวน 12 ข้อ โดยเฉพาะข้อคาถามในหมวดประติ
มานวิทยา และหมวดการบูรณะปราสาท ขณะที่มีบางข้อที่มีจานวนผู้ตอบผิดมากกว่า จานวน 6 ข้อ
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โดยเฉพาะหมวดความเชื่อ และหมวดศิล ปะขอม โดยนักท่ องเที่ยวส่ วนใหญ่ ตอบคาถามผิ ดในข้อ
คาถาม ได้แก่ ข้อคาถามที่ 3 ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย ในหมวด
ศาสนาฮิน ดู ข้อคาถามที่ 4 การสร้างปราสาทหินของขอมโบราณนิยมสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของ
พระมหากษัตริย์ ในหมวดความเชื่อ ข้อคาถามที่ 5 สะพานนาคราชเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อม
ระหว่างนรกภูมิกับโลกของเทพเจ้า ในหมวดความเชื่อ ข้อคาถามที่ 7 การก่อสร้างอาคารต่างๆ ของ
ปราสาทหินไม่ได้ใช้ศิลปะแบบเมืองพระนครเลย ในหมวดศิลปะขอม ข้อคาถามที่ 8 ปราสาทประธาน
ใช้ศิลปะแบบพระโคในการก่ อสร้าง ในหมวดศิล ปะขอม และข้อคาถามที่ 13 ผู้ สร้างอาคารต่างๆ
ทั้ ง หมดบริ เวณปราสาทหิ น พนมรุ้ ง คื อ ท่ า นนเรนทราทิ ต ย์ แ ห่ ง ราชวงศ์ ม หิ ธ รปุ ร ะ ในหมวด
ประวัติศาสตร์ จากข้อค้นพบดังกล่าวจึงสะท้อนถึงความจาเป็นในการสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในหมวดความ
เชื่อ และหมวดศิลปะขอมเพิ่มขึ้น ขณะที่หมวดอื่นๆ ก็จาเป็นที่จะต้องให้ความรู้เพิ่มเติมเช่นเดียวกัน
ขณะที่ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการประเมิ น ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร ด้านสาร ด้านช่องทางการสื่อความหมาย
และด้านผู้รับสารอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อประเมินความรู้กลับพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความรู้
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ข องอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้งอยู่ ในระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นว่ า พฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เน้นการเข้าชมความสวยงามของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเช็คอินในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เดินทางกลับ
ไม่เน้น เรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง จึงขาดการใช้ประโยชน์จากสื่ อ
บุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทาให้นักท่องเที่ยว
มองเห็นว่าศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวดีอยู่แล้ว แต่ขาดการรับรู้
และขาดความรู้ เกี่ ย วกั บ เรื่ องราวทางประวัติ ศาสตร์ที่ ส ามารถเก็บ เกี่ยวจากการใช้ สื่ อบุ ค คลและ
เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งที่สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายมีบทบาท
สาคัญในการนาเสนอความรู้ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งใน
คุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้
ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย จานวน 18 คน และการ
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เก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปี พ.ศ. 2561
จานวน 400 คน ผู้วิจัยได้ วิเคราะห์และสรุปข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์
ข้อที่ 1 สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง วัตถุประสงค์ข้อที่
2 พฤติกรรมการท่องเที่ย ว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่ อความหมายในอุทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 3 ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ ที่ 4 ความรู้ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยสามารถสรุปเป็นตารางตามตารางที่ 5.1 เพื่อจะ
น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วสู่ ก ารน าเสนอแนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ใน
การอภิปรายผลในส่วนต่อไป

วัตถุประสงค์ข้อที่
ข้อมูลระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
วัตถุประสงค์ที่ 1
- อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์พ นมรุ้ งเป็ น ผู้ ดู แ ลเรื่ อ งการจั ด การการสื่ อ
สถานการณ์การจัดการ ความหมายในแหล่งเป็นหลักภายใต้กฎระเบียบของกรมศิลปากร
การสื่ อ ความหมายใน - ในแหล่งท่ องเที่ ยวมี สื่อบุ คคลและเครื่องมื อสื่อความหมาย ได้แ ก่
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ มั ค คุ เทศก์ สื่ อความหมาย งานประเพณี ขึ้ น เขาพนมรุ้ ง แผ่ น พั บ
พนมรุ้ง
ปรากฏการณ์ ด วงอาทิ ต ย์ ขึ้ น -ตก ตรง 15 ช่ อ งประตู ป้ า ยสื่ อ
ความหมาย ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล สื่ อ QR Code แอปพลิ เ คชั น
Buriram Magic หนังสือของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และแผ่น
ซีดีรวบรวมข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
- เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ งจะมี เรื่ อ งของ
ศาสนาฮินดู เทพเจ้าในศาสนาฮินดู ประติมานวิทยา ประวัติศาสตร์
โดยทั่ ว ไป การก่ อ สร้ า ง รู ป แบบสถาปั ต ยกรรม และการบู ร ณะ
ปราสาท เป็นต้น
- อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์เป็นประจา
ทุกปี
- การปรับ ปรุ งอาคาร เช่น ศู น ย์บ ริ การข้ อมู ล ทั้ งหลังต้ องผ่ านกรม
ศิลปากร เนื่องจากมีสถาปนิกของกรมศิลปากรกากับดูแลอยู่ ขณะที่
การปรับปรุงเล็กน้อย หรือการทาป้ายสื่อความหมาย รวมถึงการทา
สื่อต่างๆ ทางอุทยานฯ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่สามารถทาเองได้เลย
- อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีโครงการในการปรับปรุงศูนย์บริการ
ข้อมูลเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาข้อมูลมากขึ้น

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ถึงวัตถุประสงค์ข้อที่ 4
ข้อมูลระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
-
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ข้อมูลระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว
- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
- อายุระหว่าง 20 - 30 ปี
- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- อาชีพ ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป
- ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 1 ครั้งต่อปี
- วัตถุประสงค์เพื่อพักผ่อน/ท่องเที่ยว และเรียนรู้ประวัติศาสตร์
- เดินทางมาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นครั้งแรก
- มาท่องเที่ยวในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
- บุคคลที่ร่วมเดินทางคือ ครอบครัว รองลงมาคือ เพื่อน
- ศึกษาข้อมูลก่อนเดินทางจากคาชักชวนจากเพื่อน ญาติและครอบครัว
- ช่องทางการรับข้อมูลก่อนเดินทางที่จูงใจคือ รายการโทรทัศน์
- เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว รองลงมาคือ รถบัสของสถานศึกษา
- ส่วนใหญ่ใช้เวลาในอุทยานฯ 1 ชม.
- ไม่นิยมใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายทั้งจากอุทยานฯ หรือจากภายนอก
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- สภาพอากาศในฤดู ฝ นเป็ นอุป สรรคต่ อ การพัฒ นาเสาสัญ ญาณ
โทรศัพ ท์ และอิ น เทอร์ เน็ ต ซึ่ ง จ าเป็ นต่ อ การใช้ งานเครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายบางประเภทในอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง

พฤติกรรมการท่องเที่ยว
- วัตถุประสงค์เพื่อชมความสวยงามของอุทยานฯ ถ่ายรูป และเช็คอินใน
สื่อสังคมออนไลน์
- มาท่องเที่ยวในวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- บุ คคลที่ ร่วมเดิ นทางคื อ กลุ่ม นักเรียน/นั กศึก ษา และกลุ่มจั ดตั้ง เช่ น
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น
- เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และรถบัสของที่เรียนหรือที่ทางาน
- ส่วนใหญ่ใช้เวลาในอุทยานฯ 30 นาทีถึง 1 ชม. หากไม่ได้ใช้มัคคุเทศก์
สื่อความหมาย
- นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเอง หรื อ มาเป็ น ครอบครั ว ไม่ นิ ย มใช้ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ
ความหมายทั้งจากอุทยานฯ หรือจากภายนอก ยกเว้นมาเป็นกลุ่มจัดตั้ง
จะนิยมใช้
- สนใจส่วนจัดแสดงทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ และหน้าบันศิวนาฏราช
- ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์จากแผ่นพับมากที่สุด
- สื่อที่ต้องการและชื่นชอบคือ มัคคุ เทศก์สื่อความหมาย สื่อ QR Code
และระบบเสียง Audio Guide
- สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ การบูรณะ และการอนุรักษ์

วัตถุประสงค์ข้อที่

วัตถุประสงค์ที่ 2
พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร
ท่ อ งเที่ ย ว และความ
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ า นการ
สื่ อ ค ว า ม ห ม า ย ใ น
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
พนมรุ้ง
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ความต้องการด้านการสื่อความหมาย
- ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น มีระบบเสียง (Audio Guide) หรือใช้สื่อ
QR Code
- จัดให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้เข้าศูนย์บริการข้อมูลก่อนขึ้นปราสาท
- จัดให้มีวีดิทัศน์ที่บรรยายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อจะได้ทราบรายละเอียด
โดยรวมก่อนชมสถานที่จริง
- จัดให้มียุวมัคคุเทศก์ภายในแหล่ง
- เพิ่มจานวนมัคคุเทศก์สื่อความหมาย และจัดให้มีมัคคุเทศก์สื่อความหมาย
หรือเจ้าหน้าที่ประจาจุดต่างๆ
- จัดทาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง
- อธิบายเนื้อหาที่มีในป้ายสื่อความหมายเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์
ศิลป์กับความสาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
- ศูนย์บริการข้อมูลควรนาเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบที่น่าสนใจ
- การจะพัฒนาการสื่อความหมายควรทาให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และ
เหมาะสมกับกฎระเบียบการอนุรักษ์

ข้อมูลระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
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- สนใจส่วนจัดแสดงนารายณ์บรรทมสินธุ์
- ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์จากแผ่นพับมากที่สุด
- สื่ อ ที่ ต้ อ งการและชื่ น ชอบ คื อ สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ รองลงมาคื อ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ
ความหมาย
- ต้องการรูปแบบสื่อที่มีภาษาที่เข้าใจง่าย และใช้นวัตกรรมการสื่อสาร
- สนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์ รองลงมาคือ ศิลปะขอม
ความต้องการด้านการสื่อความหมาย
- ควรมีเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาจุดต่างๆ
- ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมาย
- ควรมีข้อมูลนาเสนอที่น่าสนใจ โดยเพิ่มเติมเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนให้
มากขึ้น และเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เพื่อสร้างความรักท้องถิ่น และรู้จักรากเหง้าของตัวเอง
- ควรใช้ภาษาในการสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย
- ควรเน้นการสื่อความหมายที่มีการลาดับเหตุการณ์
- ควรเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามป้ายสื่อความหมาย
- ต้องการให้ตัวอักษรของข้อความที่แสดงในป้ายต่างๆ มีขนาดใหญ่ขึ้น
- ควรใช้เทคโนโลยี เข้ ามาเกี่ ยวข้อง เช่ น มี ภ าพจาลองเมื่ อครั้งปราสาทยั ง
สมบูรณ์ อยู่ในศูน ย์บริการข้อมูล มีจอภาพขนาดใหญ่ ให้ ผู้เยี่ยมชมค้ นหา
ข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม และได้รับรายละเอียดตามต้องการ มีวีดิทัศน์ให้
ชมตามจุดหลักๆ หรือใช้สื่อ QR Code ที่ให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตาม
จุดสาคัญต่างๆ
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- การปรับปรุงเรื่องเครือข่ายโทรศัพท์เพื่อเอื้อต่อการใช้เทคโนโลยี และ - จัดนิทรรศการภายในศูนย์บริการข้อมูลให้น่าสนใจ
- เพิ่มแสงสว่าง และปรับปรุงป้ายคาบรรยายในศูนย์บริการข้อมูล ให้
การใช้อุปกรณ์มือถือในการเข้าถึงการสื่อความหมาย
เห็นตัวอักษรที่เด่นชัดขึ้น
- ควรมีรูปเล็กๆ ในป้ายสื่อความหมาย
- ต้องการให้เครื่องมือสื่อความหมายมีความทันสมัยมากขึ้น
- ควรมีป้ายแนะนาการปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่
เด่นชัด และไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยว
- ควรติดตั้งป้าย QR Code ในพื้นที่ที่เห็นได้เด่นชัด
- ป้ายสื่อความหมายควรมีสีสันที่โดดเด่น น่าสนใจ และให้ป้ายมีขนาด
ใหญ่ขึ้น ตั้งให้สูงขึ้นเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน
- ควรเพิ่มเครื่องมือสื่อความหมายในบริเวณต่างๆ เพื่อเพิ่มจุดบริการ
ให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ที่ 3
ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
- ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
อยู่ในระดับมาก
ศั ก ยภาพการจั ด การ - ระเบียบข้อกฎหมายของกรมศิลปากรที่เคร่งครัด
- ด้านสาร
อยู่ในระดับมาก
การสื่ อ ความหมายใน - งบประมาณไม่เพียงพอ
- ด้านช่องทางการสื่อความหมาย
อยู่ในระดับมาก
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ - เจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานฯ ไม่เพียงพอ
- ด้านผู้รับสาร
อยู่ในระดับมาก
พนมรุ้ง
- สัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร
- อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุ บันของ
ด้านสาร
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มายังอุทยานฯ ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
- ภาษาที่ไม่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในด้านต่างๆ แตกต่างกัน
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- เนื้ อ หาเป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ ขาดการเชื่ อ มโยงประวั ติ ศ าสตร์
ท้องถิ่น ชุมชน และความสาคัญทางประวัติศาสตร์
ด้านช่องทางการสื่อความหมาย
- เครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ ไม่ดึงดูดความสนใจ และยากต่อการใช้
งาน
ด้านผู้รับสาร นักท่องเที่ยวบางส่วนปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม
-

วัตถุประสงค์ข้อที่

วัตถุประสงค์ที่ 4
ค ว า ม รู้ ข อ ง
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ
เ รื่ อ ง ร า ว ท า ง
ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ ข อ ง
อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์
พนมรุ้ง

- นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ มี ร ะดั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับน้อยที่สุด
โดยข้ อคาถามที่นั กท่ อ งเที่ ยวตอบผิ ดมากกว่าตอบถู กอยู่ ในหมวด
ความเชื่อ และศิลปะขอม จึงสะท้อนถึงความจาเป็นในการสร้างการ
รับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดความรู้ในเรื่องราวดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ข้อมูลระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ

470

471

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณี ศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ทาให้ทราบถึง
สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม
การท่ อ งเที่ ย ว และความต้ อ งการด้ า นการสื่ อ ความหมาย รวมทั้ งความรู้ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของนักท่องเที่ยว โดยทาการวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูลที่ได้จากระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย
จานวน 18 คน และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณผ่านการเก็บข้อมูลแบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย
ที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561
จานวน 400 คน ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาผลการวิจัยดังกล่าวมาพิจารณาประกอบกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นประเด็นต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.2.1 สถานการณ์ การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
สาหรับสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่ได้จาก
การเก็ บ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย โดยการศึกษาประเด็น ผู้ดูแลเรื่อง
การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เป็นผู้ดูแลเรื่องการจัดการการสื่อความหมายภายในแหล่ง ท่องเที่ยวตามกฎระเบียบของกรมศิลปากร
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของสมภพ ชาตวนิช (2552) ที่พบว่า อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ งมี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบคื อ กรมศิ ล ปากร จึ งมี ผ ลต่ อ การจั ด การหรื อ การพั ฒ นาการสื่ อ
ความหมายภายในแหล่ งท่ องเที่ ย ว โดยกรมศิล ปากรเป็ น หน่ ว ยงานราชการที่ มีห น้ าที่ ดูแลแหล่ ง
ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทั่วประเทศโดยตรง ทาให้ ในการดาเนินการ
เสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการเบิกจ่าย
งบประมาณต้ องผ่ านขั้ น ตอนต่ างๆ ก่ อนจะออกเป็ น แนวนโยบาย หรือการจัด สรรงบประมาณสู่
หน่วยงานในพื้นที่ ขณะที่งบประมาณที่ได้มาส่วนใหญ่ไม่เพียงพอในการจัดการหรือการพัฒนาการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แม้ว่าจะมีหน่วยงานอื่ นๆ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว แต่ยังขาดการประสานความร่วมมือที่เด่นชัด จึง แตกต่างจาก
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การศึกษาของ Sarm (2013) ที่สะท้อนถึงการทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพขององค์กรต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลกทางวัฒ นธรรมในประเทศ
กัมพูชาโดยเฉพาะในนครวัด และการดาเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรเหล่านั้นในการ
จัดการการสื่อความหมายในนครวัด โดยสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลัก ได้แก่ องค์การ
ยู เนสโก (UNESCO) องค์ก ารนอกภาครัฐ (NGOs) หน่ ว ยงาน APSARA Authority กระทรวงการ
ท่องเที่ยว มัคคุเทศก์นาเที่ยว และบริษัททัวร์ โดยหน่วยงานหลักอย่าง APSARA Authority ขึ้นตรง
กับคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่ดูแลเขตเมืองพระนครและกลุ่มโบราณสถานใกล้เคียงอันเกี่ยวเนื่องกับเมื อง
พระนคร และแหล่งโบราณสถานในเขตจังหวัดเสียมราฐของประเทศกัมพูชาทั้งเรื่องการจัดการแหล่ง
การจั ด เตรี ย มการสื่ อ ความหมาย และการวางแผนเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การการท่ อ งเที่ ยว ส าหรั บ
งบประมาณในการบริหารจัดการมาจากรายได้ค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ใน
ความดูแลของ APSARA โดยมีบริษัทเอกชนทาหน้าที่จัดเก็บและนาส่งเงินให้ภาครัฐ ขณะที่กระทรวง
การท่องเที่ยวจะดูแลเรื่องนโยบาย และการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์พร้อมกับให้คาแนะนาในการสอบ
บัตรมัคคุเทศก์ สะท้อนถึงการดาเนินงานร่วมกัน และการประสานงานระหว่างกันบนพื้นฐานของเหตุ
และผล โดยมี ห น่ ว ยงานหลั ก ที่ ส าคั ญ เป็ น ตั ว น าเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ห รือมรดกวัฒ นธรรมให้ ก้าวหน้ามากขึ้น อัน นาไปสู่ ความเข้าใจที่ตรงกัน และทาให้
สามารถดาเนินงานไปได้อย่างลุล่วง เช่นเดียวกับการศึกษาของ Touloupa (2010) ได้กล่าวถึงองค์กร
ของรัฐบาลที่มีส่วนในการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศกรีซ โดยเน้นย้าว่า
หากขาดการมีส่วนร่วม จะทาให้ความเป็นเอกภาพในการสื่อความหมายขาดหายไป และอาจทาให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้งานการศึกษาของชล
ลดา สิ ท ธิฑู ร ย์ (2543) ได้ น าเสนอว่า การดู แลทรัพ ยากรและสิ่ งแวดล้ อมในแหล่ งท่อ งเที่ ยวทาง
ธรรมชาติเป็นเรื่องของทุกคน การดาเนินการในการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์ และการสื่อความหมาย
ทางธรรมชาติจึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย โดยต้องสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ระดมความคิดเห็น ความร่วมมือ และเงินทุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่ง
การวิจัยดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความสาคัญของการสร้างความร่วมมือในแหล่ง ท่องเที่ยวประเภท
ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย
ขณะที่ประเด็นสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
จากผลการวิจัยพบว่า ในแหล่งท่องเที่ยวมี สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีความหลากหลาย
ได้แก่ มัคคุเทศก์สื่อความหมาย งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง แผ่นพับ ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก
ตรง 15 ช่องประตู ป้ายสื่อความหมาย ศูนย์บริการข้อมูล สื่อ QR Code และแอปพลิเคชัน Buriram
Magic นอกจากนี้ยังมีหนังสือ และแผ่นซีดีรวบรวมข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจาหน่าย
แก่ผู้ที่สนใจด้วย โดยทั้งสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายประเภทต่างๆ มี ทั้งข้อดีและข้อจากัดที่
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แตกต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาดังกล่ าวมีส่ วนสอดคล้ องกับ งานวิจัยของสมภพ ชาตวนิช (2552) ที่
กล่าวถึงการบริการของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งว่า มีวิทยากรนาชม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ป้ ายสื่ อความหมาย และแผ่ น พั บ เช่นเดียวกับ งานของสุ ว ภัท ร ศรีจองแสง (2558) ที่น าเสนอว่า
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีเครื่องมือสื่อความหมาย ได้แก่ ป้ายสื่อความหมาย ป้ายบอกทาง แผ่น
พับ ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่สื่อความหมาย รวมถึงงานของชลลดา สิทธิฑูรย์
(2543) ที่ได้กล่าวถึงการสื่อความหมายธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่มีเครื่องมือสื่อ
ความหมายที่ส าคัญ ได้แก่ แผ่ น ป้ าย เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว สื่ อสิ่ งพิมพ์ โดยมีความ
แตกต่างจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งตรงที่มีเส้นทางศึกษาด้วยธรรมชาติ ห้องแสดงนิทรรศการ
และห้องโสตทัศนูปกรณ์ ด้วย ส่วนงานของ Ballantyne et al. (2014) พบว่า แผนผังข้อมูล ป้ายสื่อ
ความหมาย และเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งสาคัญในแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่งานของผู้วิจัยพบผลการศึกษาที่
แตกต่างจากงานก่อนหน้ า ในประเด็นเครื่องมือสื่ อความหมาย ได้ แก่ งานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง
ปรากฏการณ์ ดวงอาทิ ตย์ ขึ้ น -ตก ตรง 15 ช่อ งประตู สื่ อ QR Code และแอปพลิ เคชั น Buriram
Magic ซึ่งเป็ น ช่องทางการสื่ อความหมายที่ยังไม่มีงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งกล่าวถึงมากนัก โดยเฉพาะสื่อ QR Code และแอปพลิเคชัน Buriram
Magic ที่สะท้อนถึงความเป็นเครื่องมือสื่อความหมายประเภทใหม่ที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ในปัจจุบันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสื่อดิจิทัลที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกผ่าน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต
ในส่ ว นของประเด็ น การจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง
ผลการวิจัย พบว่า อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จะมีการจัดอบรมยุวมัคคุเทศก์เป็นประจาทุกปี โดย
อาศัย ความร่ วมมือกับ โรงเรีย นใกล้ เคียง เช่น โรงเรียนพนมรุ้ง เป็น ต้น เพื่ อให้ เด็กได้มาฝึ กนาชม
สถานที่สาคัญในท้องถิ่นตัวเอง สอดคล้องกับการศึกษาของสมภพ ชาตวนิช (2552) ที่กล่าวถึงการจัด
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การเผยแพร่เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวที่มาได้รับรู้
5.2.2 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการด้านการ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
สาหรับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการด้านการสื่อ
ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 สามารถนามาอภิปราย
ผลดังรายละเอียดต่อไปนี้
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5.2.2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่
ปั จ จุ บั น แตกต่ างกั น โดยนั ก ท่ อ งเที่ ยวส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง มีอ ายุระหว่าง 20 - 30 ปี มี ระดั บ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างหรือพนักงานเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนมากกว่า 25,000 บาทขึ้น ไป และมีที่อยู่ปัจจุบัน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีส่ วนที่
สอดคล้องกับงานการศึกษาของสุวภัทร ศรีจองแสง (2558) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบันแตกต่างกัน
ขณะที่มีประเด็นบางส่วนที่แตกต่างจากงานของผู้วิจัย โดยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
อายุต่ากว่า 20 ปี มีระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นนักเรียนและ
นั ก ศึ ก ษา มี ร ายได้ ต่ ากว่า 5,000 บาท และมี ที่ อ ยู่ ปั จ จุบั น อยู่ ในอี ส านใต้ ซึ่ งสามารถเดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกโดยใช้เวลาเดินทางไม่นานนัก เช่นเดียวกับงานของสมภพ ชาตวนิช (2552)
ที่เสนอผลการศึกษาว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมี เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิลาเนาที่แตกต่างกัน โดยมีประเด็นที่สอดคล้องกับงาน
ของผู้วิจัย โดยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 20 - 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
และมีอาชีพเป็น พนักงานบริษัทเอกชน ขณะที่ประเด็นบางส่วนแตกต่างจากงานของผู้วิจัย พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น เพศชาย สถานภาพโสด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท
และมี ภู มิ ล าเนาอยู่ ใ นกรุ ง เทพมหานคร ขณะเดี ย วกั น ผลการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ แ สดงให้ เห็ น ว่ า
นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบันทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พนมรุ้งที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้ว ย สะท้ อนถึงความ
ต้องการเนื้อหาความรู้ หรือความสนใจต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการสื่อความหมายจึ งต้องคานึงถึงภาษาและระดับความยากง่ายของข้อมูลด้วย เช่นเดียวกับ
การศึกษาของสมภพ ชาตวนิช (2552) แสดงให้ เห็นว่า อายุ และเพศที่ต่างกัน ทาให้ ต้องคานึงถึง
ระดั บ ความยากง่ า ยของข้ อ มู ล ในการสื่ อ ความหมาย จึ ง สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า การจั ด การการสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จาเป็นต้อง
คานึงถึงความหลากหลายของลักษณะทางประชากรศาสตร์ และความแตกต่างของพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยตระหนั กว่า อายุสัมพันธ์กับการรับข่าวสารข้อมูล ความสนใจในการใช้เครื่องมือสื่อ
ความหมาย ความสนใจที่มีต่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มีในแหล่งท่องเที่ยว และการรับรู้เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันมากน้อยตามประสบการณ์ที่ผ่านมา สาหรับเพศที่ต่างกันโดยเฉพาะ
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เพศหญิ งจะมีแนวโน้ มในการส่งและรับสารในกระบวนการสื่อความหมายที่มากกว่าเพศชาย ส่ วน
การศึกษา อาชีพ และรายได้เป็นตัวกาหนดความสามารถในการรับสื่อหรือข้อมูลที่แตกต่างกันด้วย
5.2.2.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเพื่อ
ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เน้นการเข้าชมความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และ
เช็คอินในสื่อสังคมออนไลน์แล้วเดินทางกลับ ไม่เน้นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในพระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต
ของศิริพงษ์ พงษ์ลือ (2548) ที่แสดงให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อน
หย่ อนใจเช่ น เดีย วกั น และเป็ น ไปในทิ ศทางเดี ย วกั น กั บ งานของสมภพ ชาตวนิ ช (2552) พบว่ า
นักท่องเที่ยวที่มายังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพิมายหรือปราสาทเขา
พนมรุ้งต่างมีเหตุผลในการมาแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และมีความสนใจในรูปแบบของงานศิลปะ
เป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่งข้อ มู ล ดั งกล่ าวสะท้ อ นให้ เห็ น ถึงวัต ถุป ระสงค์ ในการเดิน ทางท่ อ งเที่ ยวในแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เน้นท่องเที่ยวและพักผ่อนมากกว่าการเข้ามา
เรี ย นรู้ เรื่ อ งราวต่ า งๆ จากแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ยกเว้ น กลุ่ ม ที่ เป็ น นั ก เรีย นนั ก ศึ ก ษาโดยเฉพาะสาขา
โบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร์ และการท่ อ งเที่ ย ว หรื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วบางกลุ่ ม ที่ เป็ น นั ก ท่ อ งเที่ ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์ที่มีความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งผู้ให้ข้อมูลบางท่าน
กล่าวเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะให้ความสาคัญกับการเดินทางมาเพื่อศึกษาหาความรู้อย่ าง
แท้จริง สอดคล้องกับการศึกษาของสุวภัทร ศรีจองแสง (2558) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ที่มา
เที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางมากับคณะเพื่อศึกษาหา
ความรู้และดูงาน จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยว และได้รับความสนุกสนานเพียงเท่านั้นกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ
เรี ย นรู้ สิ่ งต่ างๆ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วอย่ างแท้ จ ริง ขณะที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ นิ ย มเดิ น ทางมา
ท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้
ข้อมูลกล่าวว่า นักท่องเที่ยวนิยมมาในช่วงวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เช่นเดียวกับ
การศึกษาของวิลาสิ นี จุ ส ปาโล และคณะ (2552) พบว่า นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเมืองโบราณใน
วัน หยุ ด ราชการเสาร์ -อาทิ ต ย์ ซึ่ งเป็ น ช่ว งเวลาที่ ส ามารถใช้เวลาในการท่ อ งเที่ ยวได้ อย่ างสะดวก
สาหรับช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง ผู้วิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ อาศัยคาชักชวนจากเพื่อน ญาติ หรือครอบครัวเป็นช่อง
ทางการรับข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาท่องเที่ยว ส่วนรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
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เป็ น ช่องทางการรั บ ข้อมู ล ข่าวสารการท่องเที่ยวที่จูงใจให้ มาเที่ ยว ซึ่งแตกต่างจากการศึ กษาของ
วิลาสินี จุสปาโล และคณะ (2552) ที่เสนอว่า นักท่องเที่ยวรับรู้ข่าวสารการท่องเที่ยวจากสื่อท่องเที่ยว
ทางอิ น เทอร์ เน็ ต โดยปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค สื่ อ ดิ จิ ทั ล ที่ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งสะดวกผ่ า น
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ อุ ป กรณ์ อื่ น ๆ ที่ มี สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เน็ ต ท าให้ เป็ น แหล่ ง กระจายข้ อ มู ล ที่ มี
ความส าคัญ ที่ส ามารถพัฒ นาต่อยอดเพื่ อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแหล่ งท่องเที่ยวโดยเฉพาะอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้ สาหรับระยะเวลาที่ใช้ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า นักท่องเที่ยวใช้
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ระบุเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ใช้บริการมัคคุเทศก์สื่อความหมาย มักใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเพียงครึ่งชั่วโมง ถึง
1 ชั่วโมง ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลอีกกลุ่ม ได้เสนอข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า นักท่องเที่ยวอีกส่วนที่ใช้บริการ
มัคคุเทศก์สื่อความหมายมีแนวโน้ม จะใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งเป็นการ
เพิ่มโอกาสในการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเด่นชัดมากขึ้น และสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่นๆ เพื่อขยายขอบเขต
ผู้สนใจได้มากขึ้น โดยความสาคัญของการใช้บริการมัคคุเทศก์สื่อความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับการศึกษาของสมภพ ชาตวนิ ช (2552) ที่กล่ าวว่า นักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการวิทยากรหรือ
มั ค คุ เทศก์ เพื่ อ รั บ ความรู้ เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ โดยมี ก ารเล่ า เรื่ อ งราวที่ น่ า สนใจ ท าให้
นั กท่ องเที่ ย วได้รับ อรรถรสในการท่องเที่ยวยังแหล่ งท่องเที่ยว และใช้เวลาในแหล่ งท่อ งเที่ยวนั้ น
เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการกลับมาท่องเที่ยวซ้า และการบอกต่อกับผู้อื่นที่มีความสอดคล้องกับงานของ
ผู้วิจัยที่พบว่า นั กท่องเที่ย วส่ วนใหญ่คิดว่าจะกลั บมาท่องเที่ยว และจะบอกต่อ กับผู้ อื่นให้ มาเที่ยว
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อี ก แน่ น อน ขณะที่ ก ารศึ ก ษาดั งกล่ าวได้ เสริ ม ว่ า คนที่ ส นใจเรื่ อ ง
โบราณสถานมีโอกาสที่จะกลับมาอีก และการบอกกันแบบปากต่อปากเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดี ซึ่ง
สามารถนามาพิจารณาประกอบการวางแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว และเหมาะสมกับบริบทของ
แหล่งท่องเที่ยวได้
5.2.2.3 ความต้องการด้านการสื่อความหมาย
ความต้ อ งการด้ า นการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 พบว่า นั กท่องเที่ยวส่ วนใหญ่ไม่ใช้มัคคุเทศก์ สื่อความหมาย ซึ่งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเอง หรือเดินทาง
มาเป็นกลุ่มครอบครัวจะไม่นิยมติดต่อขอมั คคุเทศก์สื่อความหมายของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
หรือจ้างมัคคุเทศก์สื่อความหมายจากภายนอก ขณะที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ศึกษาข้อมูลเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์จากแผ่นพับเป็นหลัก เช่นเดียวกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่มีการกล่าวถึงแผ่นพับ ว่า
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เป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ค นใช้ม ากที่ สุ ด สอดคล้ องกั บ การศึ กษาของสุ ว ภั ท ร ศรีจองแสง
(2558) พบว่า แผ่นพับที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวได้ใช้และเห็นว่า มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งงานของสมภพ ชาตวนิช (2552) ชี้ให้เห็นว่า แผ่นพับช่วยในการ
เที่ยวชมสาหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้ใช้วิทยากรหรือมัคคุเทศก์บรรยาย สาหรับเครื่องมือสื่อความหมาย
ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชื่ น ชอบและต้ อ งการให้ มี ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง จากผลการวิ เคราะห์
แบบสอบถาม คือ สื่อสิ่ งพิมพ์ เช่น แผ่ นพับ โปสการ์ด คู่มือ และหนังสือแนะนาสถานที่ท่องเที่ ย ว
รองลงมาคือ มัคคุเทศก์สื่อความหมาย ขณะที่การสัมภาษณ์ กลับพบว่า ผู้ให้ ข้อมูลได้กล่าวถึงการมี
ระบบเสียง (Audio Guide) บริการหูฟังให้นักท่องเที่ยวศึกษาข้อมูลตามจุดต่างๆ ว่า เป็นเครื่องมือสื่อ
ความหมายที่ชื่น ชอบและต้องการให้ มีมากที่สุ ด สาหรับรูปแบบของสื่ อที่ต้ องการให้ มีในอุทยานฯ
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการสื่อที่มีรูปแบบที่ใช้ภาษาเข้าใจง่าย และมีความทันสมัยพร้อมกับ
การใช้นวัตกรรมทางการสื่อสาร เช่นเดียวกับการศึกษาของสมภพ ชาตวนิช (2552) ที่นาเสนอว่า การ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย จึงควรหา
เทคนิคการสื่อความหมายใหม่ๆ เข้ามาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การสื่อความหมายสัมฤทธิ์ผล
สอดคล้องกับการศึกษาของสุวภัทร ศรีจองแสง (2558) พบว่า การเพิ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย
เพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องดาเนินการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความอยาก
รู้อยากเห็น มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลประวัติความเป็นมา และความสาคัญทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ตลอดจนเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น
5.2.3 ศักยภาพการจั ดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศ าสตร์ พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งผ่านการวิเคราะห์แยก
ประเด็นตามทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R ของเดวิด เบอร์โล (David K, Berlo) ซึ่ง
แบ่งองค์ประกอบหลักเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) สาร
(Message) ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ตามความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ในปี พ.ศ. 2561 ให้ความคิดเห็นว่า ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งทั้ง 4 ด้านที่กล่าวข้างต้นอยู่ในระดับมาก โดยสามารถนามาอภิปรายผลดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.2.3.1 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้าน
แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่ง
สารหรื อ ผู้ ส่ งสาร พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ยวชาวไทยให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ
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ความหมายด้ า นดั งกล่ า วอยู่ ในระดั บ มาก และมี ค่ า เฉลี่ ย ที่ สู ง ที่ สุ ด เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ทุ ก ด้ า น
โดยเฉพาะประเด็นความพร้อมของอุทยานฯ ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ ประเด็นเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานฯ ที่มีความรู้ความสามารถใน
การแนะนาการปฏิบัติตัว มีความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีความรับผิดชอบ มีบุคลิกภาพพร้อม
ทั้ ง ทั ก ษะการสื่ อ ความหมายที่ ดี สอดคล้ อ งกั บ ผลการสั ม ภาษณ์ ที่ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล กล่ า วว่ า อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์ สื่อความหมายที่มีความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
อย่างรอบด้าน สามารถน าเสนอข้อมูลทั้ง ด้านวิชาการไปพร้อมกับการสร้างความสนุกสนานให้แก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการศึกษาของสุวภัทร ศรีจองแสง (2558) ที่กล่าวถึง
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมความสามารถในการถ่ายทอดความหมาย
เกี่ยวกับทรัพยากรที่สาคัญของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับการศึกษาของสมภพ
ชาตวนิช (2552) พบว่า วิทยากรนาชมในอุทยานฯ มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้
โดยมีวิธีการเล่าเรื่องราวให้ นั กท่องเที่ยวได้น่าสนใจแตกต่างกันไป สามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยว และมีความรู้ในเรื่องปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นอย่างดี สามารถอธิบายให้ นักท่องเที่ยว
เข้าใจได้ ซึ่งงานของ Sarm (2013) ที่ศึกษาการจัดการการสื่อความหมายในนครวัด พบว่า มัคคุเทศก์
สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมรดกวัฒนธรรมจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทักษะการสื่อความหมาย
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว สอดคล้ อ งกั บ งานของ Ababneh (2017) ได้ ส ะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า
มัคคุเทศก์มีหน้าที่สาคัญในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว และการทาหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็ น มรดกวัฒ นธรรมจะต้ องมีค วามรู้เกี่ย วกับ แหล่ งท่ อ งเที่ ย วอย่ างดี พร้อ มทั้ งมี ทั ก ษะในการสื่ อ
ความหมายที่ยอดเยี่ยมจนสามารถถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้ ขณะที่งานของ N.-T. Kuo et al.
(2016) ได้ให้ข้อสนับสนุนเพิ่มเติมว่า การสื่อความหมายของมัคคุเทศก์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวด้วย แต่ผลการศึกษาของผู้วิจัย มีส่วนที่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาการสื่อความหมายใน
อุทยานแห่ งชาติแก่งกระจานของชลลดา สิทธิฑูรย์ (2543) ที่กล่าวถึงการขาดการพัฒ นาบุคลากร
เจ้ า หน้ า ที่ สื่ อ ความหมายซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของกรมป่ า ไม้ ท าให้ ค วามรู้ ที่ ใ ห้ แ ก่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาศัยการถ่ายทอดสืบต่อกันมา และไม่ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพื่อการนี้
โดยตรง จึงทาให้เจ้าหน้าที่สื่อความหมายขาดความรู้ที่รอบด้านเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ขณะที่ผล
การศึกษาจากแบบสอบถามในครั้งนี้ มีประเด็นที่แตกต่างกับการสัมภาษณ์บางส่วน โดยผู้ให้ข้อมูลเห็น
ว่า เจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีเพียง 4 คนเท่านั้น และ
ในแต่ละวัน จะมีเจ้าหน้ าที่ห รือมัคคุเทศก์สื่อความหมายจานวนไม่เท่ากัน เนื่องจากการเปิดแหล่ ง
ท่องเที่ยวทุกวันแบบไม่มีวันหยุด ทาให้ต้องมีการสลับกันหยุดหมุนเวียนไป จึงไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับการศึกษาศักยภาพของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งของสมภพ
ชาตวนิช (2552) และการศึกษาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ของสายทิพย์
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จันทรสุริยศักดิ์ (2556) ที่พบว่า วิทยากรนาชมไม่เพียงพอเมื่อเทียบกั บสถิติคนเข้าชม สอดคล้องกับ
งานของเชิดชาติ หิรัญโร (2546) ที่นาเสนอว่า แหล่งท่องเที่ยวมีข้อจากัดในเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่
สื่ อ ความหมายธรรมชาติในอุ ท ยานแห่ งชาติแ ก่งกระจานที่ มีจ านวนไม่เพี ยงพอต่อ การให้ บ ริก าร
นั กท่ อ งเที่ ย ว และต้องปฏิ บั ติงานอื่น ๆ สั บ เปลี่ ยนหมุน เวียนไป ซึ่งงานการศึกษาดังกล่ าวข้างต้ น
สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ว่า
จะเป็น แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรม หรือแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติต่างมีความรู้ความสามารถในเรื่องราวของแหล่งท่ องเที่ยวอย่างครบถ้วน แต่มีจานวนไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ขณะที่มีข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ว่า เจ้าหน้าที่
หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายบางท่านใช้ภาษาที่เป็นวิชาการมากเกินไปจึงยากต่อการทาความเข้าใจ
และมัคคุเทศก์สื่อความหมายจากภายนอกบางท่านไม่ลุ่มลึกในเรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้งจึ งใช้การพูดรวบรัด จนไม่น่ าสนใจ ดังนั้นจึงมี การเสนอว่า ควรเพิ่ มเจ้าหน้าที่ห รือมัคคุเทศก์สื่ อ
ความหมายให้ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และจั ด เจ้ า หน้ าที่ ห รื อ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ
ความหมายประจ าจุ ด ต่ างๆ ที่ มี ค วามส าคั ญ เพื่ อ บรรยายให้ ค วามรู้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ยว ในส่ ว นของ
การศึกษาของชลลดา สิทธิฑูรย์ (2543) ได้เสนอว่า เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรม และเสริมสร้าง
ความรู้ในการสื่อความหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรอื่นๆ ทั้งในหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับงานของสุวภัทร ศรีจองแสง (2558) ที่เน้นว่า ควรมีการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ
ให้ กับเจ้าหน้าที่ ผู้ให้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมเพื่อทบทวนความรู้ และสร้าง
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้มีเทคนิคใหม่ๆ ในการนาชม และการสื่อ
ความหมายมากขึ้น อันนาไปสู่การที่นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและกลับมาเที่ยวซ้า นอกจากนี้
ควรมีการพัฒ นายุวมัคคุเทศก์โดยให้ เด็กในท้องถิ่นเข้าร่วม และจัดให้เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อให้
ความรู้แก่ นั กท่องเที่ยว อีกทั้งเป็ น การปลูกฝังความรัก ความหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์
โบราณสถานของท้องถิ่นไว้ให้ คงอยู่สืบไป สอดคล้องกับการศึกษาของสมภพ ชาตวนิช (2552) ที่
พบว่า การมียุวมัคคุเทศก์ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมศักยภาพของเด็กได้เป็นอย่างดี
ซึ่งยุวมัคคุเทศก์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีความสามารถในการบรรยายได้ดี โดยต้องผ่านการ
ทดสอบจากผู้อานวยการอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้งก่อน จึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ ซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดีย วกัน กับ การศึกษาของสายทิพย์ จันทรสุ ริยศักดิ์ (2556) ที่ชี้ให้ เห็ น ถึงความสาคัญ ของ
โครงการอบรมมัคคุเทศก์จิ๋วขององค์การบริหารส่วนตาบลสิงห์เพื่ออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ แต่
มีส่วนที่แตกต่างจากการศึกษาของผู้วิจัยในเรื่องหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยงานการศึกษา
การสื่อความหมายอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ พบว่า องค์การบริหารส่วนตาบลสิงห์เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบ ขณะที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นผู้จัดอบรมโครงการยุวมัคคุเทศก์เอง ทั้งนี้ ผู้ให้
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ข้อมูล ได้เสนอแนะถึงการจั ดโครงการอบรมยุวมัคคุ เทศก์อย่างต่อเนื่ อง และจัดให้ มียุว มัคคุเทศก์
ประจาภายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะได้เพิ่มจานวนมัคคุเทศก์ สื่อความหมายแล้ว ยังเป็นการ
สอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีในท้องถิ่น นามาสู่การสร้างความรักท้องถิ่น
ของตัวเองให้กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเป็นการส่งต่อความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สร้าง
การรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการด้วย และควรเน้นการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
เพิ่มเติม ขณะที่การศึกษาของสายทิพย์ จันทรสุริยศักดิ์ (2556) ได้ชี้ให้เห็นประเด็นสาคัญว่า โครงการ
อบรมมัคคุเทศก์จิ๋วได้ฝึกเด็กนักเรียนชั้นประถมซึ่งมีอายุและวุฒิภาวะที่เด็กเกินไป จึงทาให้สมาธิและ
ความสนใจของเด็กมีในระยะสั้นเท่านั้น นอกจากนี้เด็กส่วนใหญ่ยังติดเล่นและเกิดอาการเบื่อหน่าย
หากต้องปฏิบัติงานในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ จึงเสนอถึงการรับอาสาสมัครคนในท้องถิ่น ที่สนใจเป็น
มั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายน าชมเพื่ อ เข้ า ร่ ว มโครงการอบรมมั ค คุ เทศก์ ท้ อ งถิ่ น โดยจั ด อบรมทั้ ง
ภาคทฤษฎี พร้อมทั้งฝึกภาคสนาม ซึ่งจะช่วยเพิ่มจานวนมัคคุเทศก์สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยเช่นกัน
5.2.3.2 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้าน
สาร (Message)
ศักยภาพการจั ดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสาร
พบว่า นั กท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมีค วามคิ ดเห็ น ต่ อศัก ยภาพการจัด การการสื่ อความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านสารอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็น เนื้อหาในการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านนี้ ขณะที่ประเด็นเนื้อหาในการสื่อความหมาย
ในแหล่งท่องเที่ยวน าเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ว่า เนื้อหาในการสื่อความหมายมี
รายละเอียดครอบคลุมทั้งเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดี แสดงให้เห็นถึงความพร้อมด้านข้อมูลของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในฐานะหน่วยงานที่รวบรวมข้อมูลหลั กฐานทางประวัติศาสตร์ และ
โบราณคดี ขณะที่ มี บ างประเด็ น ที่ มี ค วามคิ ด เห็ น แตกต่ า งออกไป คื อ ประเด็ น เนื้ อ หาในการสื่ อ
ความหมายในแหล่ งท่ องเที่ ย วใช้ ภ าษาที่ เข้าใจง่ายเหมาะส าหรับ นัก ท่อ งเที่ ยวทุ กคน ซึ่ งจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งกล่าวว่า เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ศิลป์ที่มีคาศัพท์เฉพาะ ทาให้
ยากต่อความเข้าใจ จึงอาจไม่สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มได้ เช่นเดียวกับการศึกษาการรับรู้
จากนิทรรศการในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนของเชิดชาติ หิรัญโร (2546) ที่พบว่า นิทรรศการ
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมเมืองเชียงแสน และนิทรรศการพัฒนาการเครื่องถ้วยล้านนา
ในจังหวัดเชียงรายมีเนื้อหาค่อนข้างยาก มีข้อมูลที่เป็นวิชาการมากเกินไป และมีศัพท์เ ทคนิคจานวน
มาก ส่วนเนื้อหาตามป้ายสื่อความหมายไม่สามารถบรรยายให้เข้าใจได้ ประกอบกับการไม่คุ้นเคยเรื่อง
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การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม จึงสะท้อนถึงการนาเสนอข้อมูลของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ไม่สามารถสร้างความเข้าใจให้นักท่ องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม เมื่อวัดการ
รับรู้จากนิทรรศการแม่น้าโขงและนิทรรศการวิถีชีวิตชาวบ้านกลับพบผลที่แตกต่าง เนื่องจากเนื้อหาที่
สื่อความหมายที่จัดแสดงดีอยู่แล้ว ทาให้นักท่องเที่ยวรับรู้ในระดับดีถึงดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผล
การสัมภาษณ์จากงานของผู้วิจัย ซึ่งผู้ให้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหา
ของการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งว่า เนื้อหาของการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งจาเป็นต้องอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์กับความเป็นมาเชิงประวัติศาสตร์
ตามแบบมาตรฐานของกรมศิลปากร ขณะที่ผลจากการสัมภาษณ์ยังระบุเพิ่มเติมว่า เนื้อหาที่ใช้ในการ
สื่อความหมายขาดการเชื่อมโยงที่มาที่ไป และสาระสาคัญของสิ่งที่ต้องการสื่อความหมาย รวมถึงขาด
การเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ดังนั้นจึงควรมีข้อมูลนาเสนอที่น่าสนใจ โดยเพิ่มเติมเรื่องการมี
ส่วนร่วมของชุมชนให้มากขึ้น และเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เพื่อสร้างความรักท้องถิ่น และการรู้จักรากเหง้าของตัวเอง ร่วมกับการใช้ภาษาในการสื่อความหมายที่
เข้าใจง่าย เพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะชาวบ้านทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ และอาศัยการลาดับเหตุการณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ พร้อมกับเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านเครื่องมือสื่อความหมายประเภทต่างๆ อีกทั้ง
เพิ่ ม ขนาดของตั ว อั ก ษรในข้ อ ความที่ ใช้ สื่ อ ความหมายให้ ใหญ่ ม ากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานของ
Ballantyne et al. (2014) ที่ พบว่า นักท่ องเที่ย วที่ มาเที่ ยวยังแหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวัติศ าสตร์
คาดหวังความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ข้อมูลการก่อสร้าง และการเชื่อมโยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับ
เรื่ อ งเล่ า ที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น เช่ น เดี ย วกั บ การศึ ก ษาของ Sarm (2013) ที่ ก ล่ า วถึ ง สิ่ ง ส าคั ญ ที่ ท าให้
นักท่องเที่ยวกลับมาท่องเที่ยวยังนครวัด ว่า ขึ้นอยู่กับสิ่งอานวยความสะดวกด้านการสื่อความหมาย
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ข้อมูลที่ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานของชลลดา สิทธิฑูรย์ (2543) ที่ได้
เสนอแนวทางการพัฒนาเนื้อหาในการสื่อความหมายธรรมชาติที่สาคัญว่า ควรมีเนื้อหา รายละเอียดที่
แตกต่างกันไปตามชนิดของสื่อและกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้รับสื่อนั้น โดยสร้างความ
ประทับใจ และความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกับการปรับปรุง
เปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัย ถูกต้อง และเป็นที่ดึงดูดแก่นักท่องเที่ยว
5.2.3.3 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้าน
ช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านช่อง
ทางการสื่อความหมาย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านช่องทางการสื่อความหมายโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยประเด็น เครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ขณะที่ประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การท่องเที่ยว สร้างความ
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เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ตั้งที่เหมาะสม วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม รูปแบบที่เหมาะสม ปริมาณ
เพีย งพอ มีความหลากหลาย และมีความทัน สมัยอยู่ในระดับมาก เมื่อวิเคราะห์ ผ่ านเครื่องมือสื่ อ
ความหมายที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจากข้อมูลการสัมภาษณ์กลับมีข้อมูลบางส่วนที่แตกต่าง
กัน โดยเฉพาะประเด็นความทันสมัยและการใช้เทคโนโลยีที่พบว่า เครื่องมือสื่อความหมายที่มีอยู่ใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งยังไม่ทันสมัย เท่าที่ควร ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของเครื่องมือสื่อ
ความหมายแต่ละประเภท พบว่า ศูนย์บริการข้อมูล ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นที่รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งหมด สอดคล้องกับงานการศึกษาของสุวภัทร ศรีจอง
แสง (2558) ทีพ่ บว่า นักท่องเที่ยวที่เข้ามายังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิภาพของศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวในภาพรวม และในประเด็นข้อมูลจากป้ายนิทรรศการ
ที่ทาให้ รับ รู้เกี่ยวกั บคุณ ค่าด้านสังคมศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ De Rojas and Camarero (2008) ที่พบว่า ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวช่วยเพิ่มความพึง
พอใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ เนื่องจากช่วยสร้างความประทับใจ และ
เพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว โดย Fallon and Kriwoken (2003) ได้กล่าวเพิ่มเติม
ว่า ศูน ย์ข้อมู ล นั กท่องเที่ย วมีบ ทบาทสาคัญ ในการเป็นแหล่งประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่น ช่วยลด
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวจากการกระทาของนักท่องเที่ยว พร้อมกับสร้างหลัก
ปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับนักท่องเที่ยว และบางครั้งอาจเปลี่ยนทัศนคติ รวมถึงสร้างความตระหนักในการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวได้ ขณะที่ผลจากการสัมภาษณ์กลับพบความแตกต่างว่า มีนักท่องเที่ยวจานวน
น้อยมากที่เข้าไปยังศูนย์บริการข้อมูล เนื่องจากสถานที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งตั้งอยู่บน
เขา ซึ่งเป็นที่สูง และการมีประตูเข้าออกหลายทาง โดยศูนย์บริการข้อมูลตั้ งอยู่บริเวณทางเข้าออก
ประตูที่ 1 ขณะที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้าทางประตูที่ 3 ซึ่งอยู่ไกลจากศูนย์บริการข้อมูลทาให้ไม่ได้
เข้าไปหรือบางกลุ่มเดินไปไม่ไหว ส่วนบางกลุ่มมีเวลาที่ค่อนข้างจากัดจึงไม่ได้เข้าชมศูนย์บริการข้อมูล
สาหรับนักท่องเที่ยวบางท่านที่เดินเข้าไป จะเข้าไปแค่อาคารหลังแรกเท่านั้น ไม่ได้เดินลงไปดูอาคาร
หลังที่สองซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ผู้ให้
ข้อมูลได้แสดงความเห็ น เพิ่มเติมว่า ศูนย์บริการข้อมูล มีวิธีการจัดแสดงที่ไม่ดึงดูดความสนใจของ
นั กท่ องเที่ย ว และมีลั ก ษณะมืดทึบ ไม่โปร่ง ทาให้ ดูอึดอัด สอดคล้องกับงานของสมภพ ชาตวนิ ช
(2552) พบว่า ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งยังขาดความน่าสนใจ ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลได้เสนอว่า ควรใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ ยวข้อง โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการ
ภายในศูนย์บริการข้อมูล ที่ควรทารูปแบบให้น่าสนใจ ปรับปรุงความสว่างให้มากขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของชลลดา สิทธิฑูรย์ (2543) ซึ่งเสนอว่า ภายในศูนย์บริการข้อมูลควรจัดให้มีเครื่องมือสื่อ
ความหมายต่างๆ ที่หลากหลายทั้งห้องนิทรรศการ ห้ องโสตทัศนูปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์ เจ้าหน้าที่ รวมทั้ง
สิ่งอานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับงานของสุวภัทร ศรีจองแสง (2558) ที่กล่ าว
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เสนอแนะแนวทางว่า ศูนย์บริการข้อมูลควรมีโสตทัศนูปกรณ์ เช่น สื่อวีดิทัศน์ สื่อด้วยภาพ สื่อด้วย
เสียง โดยควรนาสื่อประเภทเสียงมาใช้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้ในข้อมูลประวัติความเป็นมา
ตลอดจนความส าคั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วนั้ น ๆ และป้ า ยนิ ท รรศการภายใน
ศูนย์บ ริการข้อมูลควรมีสี ขนาดตัวอักษร รูปภาพที่มีความเหมาะสมแก่นักท่องเที่ยว และมีข้อมูล
เกี่ยวกับคุณค่าด้านสังคมศาสตร์ และด้านประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว
สาหรับแผ่นพับซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่บอกเล่าเรื่องราวของจุดสาคัญต่างๆ
โดยให้รายละเอียดที่ค่อนข้างกระชับ จากผลการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วน
ใหญ่ ใช้แผ่ น พั บ ในการศึกษาข้อมู ล ทางประวัติศาสตร์ของอุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้งมากที่สุ ด
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อประเด็นเครื่องมือสื่อความหมายที่ชื่นชอบและต้องการให้มี
ในอุท ยานฯ คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ ที่ร วมถึงแผ่ นพับ สอดคล้ องกับ ข้อมูล จากการสั มภาษณ์ ที่ นักวิช าการ
วัฒนธรรมประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวใช้แผ่นพับเป็นเครื่องมือสื่อ
ความหมายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง เนื่องจากมีรายละเอียดจุดที่สาคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ และมี
รูป ภาพประกอบให้ นั กท่องเที่ยวสามารถเดินตามจุดเหล่านั้นได้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับ
การศึกษาของสุวภัทร ศรีจองแสง (2558) ที่นักท่องเที่ยวเห็นว่า แผ่นพับที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งในภาพรวม และโดยเฉพาะประเด็นขนาดของตัวอักษรในแผ่นพับมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยงานของสมภพ ชาตวนิช (2552) แสดงให้เห็นว่า สื่อสิ่งพิม พ์สามารถสื่อความหมายได้
ชัดเจนโดยไม่ต้องลงทุนสูง ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนเห็นว่า แผ่นพับที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้งไม่น่าสนใจเท่าที่ควร และมีแจกเฉพาะบริเวณศูนย์บริการข้อมูล เพียงแห่งเดียว ทาให้นักท่องเที่ยว
บางส่วนไม่ทราบ หรือไม่ได้รับแผ่นพับ
สาหรับป้ายสื่อความหมายซึ่งแบ่งเป็นป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายแนะนาการปฏิบัติตัว
และป้ายสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ มีเนื้อหาอธิบายภาพสลัก และอาคารสถานที่ต่างๆ ภายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงความคิดเห็นถึง
การที่ป้ายสื่อความหมายไม่มีรูปภาพประกอบ และมีเพียงตัวอักษรบรรยายเท่านั้น จึงเสนอเพิ่มเติมว่า
ป้ายสื่อความหมายควรมีรูปเล็กๆ ที่แสดงเรื่องราวหรืออธิบายให้เข้าใจถึงข้อมูลหรือเรื่องราวที่มีการ
นาเสนอในป้าย เพื่อให้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์น่าสนใจมากขึ้น สอดคล้องกับงานของสมภพ
ชาตวนิช (2552) ที่พบว่า ป้ายสื่อความหมายที่มีในอุทยานฯ ส่วนใหญ่จะชารุด ซึ่งจาเป็นที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไขต่อไป ขณะที่การศึกษาของสุวภัทร ศรีจองแสง (2558) พบว่า นักท่องเที่ยวให้ระดับ
ประสิทธิภาพป้ายสื่อความหมายในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการศึกษาที่แตกต่างออกไป
สาหรับ สื่อ QR Code ซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อความหมายประเภทหนึ่งที่มีในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่ สามารถสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยนาเสนอเนื้อหาโดยภาพรวมของ
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง และแอปพลิ เคชั น Buriram Magic ซึ่ งมี AR Guide ที่ ส ามารถใช้
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อุปกรณ์มือถือส่องไปยังจุดที่สนใจในแหล่งท่องเที่ยว แล้วจะมีป้ายชื่อพร้อมคาอธิบายปรากฏขึ้น แต่
เครื่องมือทั้งสองประเภทดังกล่าวข้างต้น มีข้อมูลรายละเอียดที่จากัด และหากสัญญานโทรศัพท์ หรือ
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรจะไม่สามารถใช้งานได้ โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน Buriram Magic ที่อยู่ในช่วง
การต่อสัญญาการทาแอปพลิเคชัน จึงจาเป็นที่จะต้องแก้ไขในอนาคต เช่นเดียวกับข้อมูลการสัมภาษณ์
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ (สัมภาษณ์) ที่เห็นว่า แอปพลิเคชัน Buriram Magic ไม่
สามารถใช้งานได้ด้วยปัจจัยหลายสิ่ง โดยการทาแอปพลิเคชันต้องมีการลงทุน ต้องมีงบประมาณมา
รองรับเพื่อสามารถพัฒนาเนื้อหาข้อมูลใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของนัก ท่องเที่ยว และหมุน
เปลี่ยนไปตามความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้
5.2.3.4 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้าน
ผู้รับสาร (Receiver)
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้านผู้รับสาร
พบว่า นั กท่ อ งเที่ ย วชาวไทยมีค วามคิ ดเห็ น ต่ อศัก ยภาพการจัด การการสื่ อความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้รับสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็น ความสนใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความสนใจในการใช้สื่อ การ
รับ รู้ ตระหนั ก และซาบซึ้ งถึ งคุณ ค่ าของเรื่องราวทางประวัติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่แสดง
ความคิดเห็นว่า นักท่องเที่ยวบางท่านปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม และบางท่านฝ่าฝืนกฎระเบียบการเข้าชม
สถานที่ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งงานวิจัยของชลลดา สิ ทธิฑูรย์ (2543) พบว่า แหล่ ง
ท่องเที่ยวควรมีป้ายอธิบาย ข้อห้าม และข้อควรปฏิบัติที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่นักท่องเที่ยวผ่าน และ
เห็นได้ชัดเจน หรือบริเวณที่มีข้อห้าม และข้อบังคับเฉพาะ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจินตนา วัชร
โพธิกร และวันดี เธียรสวัสดิ์กิจ (สัมภาษณ์) ที่เน้นว่า ในฐานะมัคคุเทศก์ สื่อความหมายจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องแนะนาการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องให้แก่นักท่องเที่ยว และคอยสอดส่องดูแลนักท่องเที่ยว หากมี
การกระทาที่ละเมิดข้อปฏิบัติต้องตักเตือนนักท่องเที่ยวเหล่านั้น ซึ่งการมีแนวทางปฏิบัติตัวในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จะช่วยให้ลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจาก
นักท่องเที่ยวได้
5.2.4 ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวถือเป็นหัวใจสาคัญในบรรลุ
เป้ าหมายของการสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ ซึ่ งจะสร้างทั้ งความรู้สึ ก
ภาคภูมิใจ สร้างความรู้สึกหวงแหนแหล่งท่องเที่ยว และเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศ าสตร์ เหล่ านั้ น ด้ วย โดยผู้ วิจัยได้ศึก ษาผลการวิเคราะห์ ความรู้ ของนั กท่อ งเที่ ยวเกี่ ยวกั บ
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เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปี พ.ศ. 2561 มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยาน
ประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ งอยู่ ในระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด โดยเฉพาะในหมวดความเชื่ อ และหมวดศิ ล ปะขอม
สอดคล้องกับงานการศึกษาของเชิดชาติ หิรัญโร (2546) ที่ได้ทดสอบระดับการรับรู้จากนิทรรศการใน
พิพิ ธภั ณ ฑ์ เชีย งแสน พบว่า นั กท่ องเที่ยวที่เป็ นกลุ่ มนั กเรียนนั กศึกษามีลั กษณะการรับรู้ในระดั บ
ค่อนข้างต่า ส่วนกลุ่มวัยทางานมีลักษณะการรับรู้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างดี สาหรับกลุ่มอาวุโสมี
ลักษณะการรับรู้ในระดับดีถึงดีมาก โดยรับรู้เนื้อหาด้านชาติพันธุ์วิทยาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ดีกว่า
นิทรรศการด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมที่เป็นประเด็นหลักของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง
ผู้ชมนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสนส่วนใหญ่มาชมเป็นครั้งแรก จึงอาจขาดความรู้
ความเข้ าใจหรื อ ขาดประสบการณ์ ในเรื่อ งวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของเชี ย งแสน ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึกษาของผู้วิจัยที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นครั้ง
แรก จึงอาจไม่มีความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภายในแหล่งท่องเที่ยวมาก่อน ในขณะที่การรับรู้
จาเป็นต้องอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เดิมในการเข้าใจสิ่งที่สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว หาก
ขาดความรู้หรือประสบการณ์เดิม อาจจะไม่เกิดการรับรู้สิ่งเร้าที่ได้รับใหม่เลยก็เป็นได้ ซึ่งงานของ
Poria et al. (2009) กล่าวถึงบทบาทของการสื่อความหมายที่เป็นตัวแปรที่มีความสาคัญในการสร้าง
ประสบการณ์ และช่ ว ยเสริ ม สร้ างความรู้ เกี่ ยวกั บ แหล่ งท่ องเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์นั้ น ๆ ให้ แ ก่
นักท่องเที่ยว
จากการอภิปรายผลในประเด็นต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลการศึกษาของ
ผู้วิจัย และผลการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา โดยมีทั้งส่วนที่สอดคล้องกัน ส่วนที่แตกต่างกัน และบางส่วน
เป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่มีงานวิจัยชิ้นใดได้ศึกษาเอาไว้ ซึ่งสามารถนามาพิจารณาประกอบการนาเสนอ
แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้ ดังนั้นการจะสร้างแนว
ทางการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจึงจาเป็นต้องคานึงถึงเรื่องดังกล่าว
และออกแบบแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว พร้อมกับ มีความ
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เพื่อให้การสื่อความหมายมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้ าใจระหว่างแหล่ งท่ องเที่ ย วกับ นั ก ท่ องเที่ ยว สร้างความรู้ค วามเข้ าใจใน
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่ งท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณ ค่าของ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความส าคัญ ของแหล่ งท่อ งเที่ ยวทางประวัติศ าสตร์อย่างแท้ จริง
ตลอดจนสร้างความรู้สึกหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้คง
อยู่สืบไปในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ต่อไปในอนาคต
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5.3 ข้อเสนอแนะของการวิจัย
5.3.1 ข้อเสนอแนะของการวิจัยในเชิงปฏิบัติ
ข้อ เสนอแนะของการวิจั ย ในเชิ งปฏิ บั ติ จากการวิจัย ในครั้งนี้ ผู้ วิ จัย ขอน าเสนอผ่ านแนว
ทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ กรณี ศึ ก ษา: อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลที่
ได้ในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติ ศาสตร์ชาวไทย จานวน
18 คน และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณจากการเก็บข้อมูล แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ. 2561 จานวน 400
คน ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาสถานการณ์ ก ารจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของ
นักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งผ่านลักษณะทางประชากรศาสตร์
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ความต้องการด้านการสื่อความหมาย และเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการ
สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยผ่านศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในด้าน
แหล่ ง สารหรื อ ผู้ ส่ ง สาร ด้ า นสาร ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ ความหมาย และด้ า น ผู้ รั บ สาร รวมถึ ง
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมาย พร้อมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์กับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย และวัตถุประสงค์ที่ 4 เพื่อประเมินความรู้
ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พฤติกรรม
นักท่องเที่ยว การรับรู้ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ บริบททั่วไป
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ และการสื่อความหมายใน
อุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุ รีรัม ย์ และได้นาผลการศึกษาทั้ ง
ระเบี ย บวิธีวิจั ย เชิ งคุณ ภาพ ระเบี ยบวิธีวิ จัยเชิงปริมาณ พร้อมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ที่
เกี่ ย วข้ อ งที่ ได้ ท บทวนวรรณกรรมมาวิ เคราะห์ ร่ ว มกั น เพื่ อ น าเสนอแนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว อัน
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นาไปสู่การได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจน
การรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ให้คงอยู่
สืบไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา:
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
จากสถานการณ์การส่งเสริ มแหล่งมรดกโลก (World Heritage Sites) และแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ที่มีแนวนโยบายการปรับตาแหน่งภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวสู่ การเป็ น จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีคุณ ภาพ (Quality Leisure Destination)
โดยใช้การสื่อความหมายในแหล่งท่ องเที่ยวเข้ามาเป็นเครื่องมือสาคัญ เช่นเดียวกับการสนับสนุนของ
กระทรวงการท่องเที่ย วและกีฬาที่มุ่งเน้นการสร้างศูนย์ข้อมูล การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสาร
พัฒนารูปแบบการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวให้น่าสนใจ และสร้างประสบการณ์พร้อมกับความ
ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ขณะที่แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา อารยธรรม และ
ความก้ าวหน้ าของท้อ งถิ่น ตลอดจนมีคุ ณ ค่าทางวัฒ นธรรมซึ่งเป็ น คุณ ค่าที่ แฝงอยู่ในเนื้ อแท้ ของ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศ าสตร์โดยไม่สูญหายหรือเลือนลาง
ไปตามกาลเวลา พร้อมทั้งมีคุณค่าทางวิชาการในการเป็นแหล่งข่าวสารและความรู้ที่สามารถส่งผ่าน
เรื่องราวสาคัญในอดีตเพื่อการเรียนรู้ในปัจจุบัน การนาไปใช้ในชีวิตจริง และการสืบทอดต่อไปสู่คนรุ่น
หลัง และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ในการใช้สอย (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2548) จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งการสื่อความหมาย
ถือเป็นสิ่งจาเป็นในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่นอกจากจะทาให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้
เรื่องราวทางประวัติ ศาสตร์ และได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นการเพิ่มทั้งคุณค่าและ
มูลค่าให้กับแหล่งท่องเที่ยวด้วย และหากการสื่อความหมายดีจะเป็นตัวสนับสนุนให้คนที่มาท่องเที่ยว
ได้พัฒนาความรู้ และรู้สึกถึงความหวงแหนแหล่งท่องเที่ยว (สมภพ ชาตวนิช, 2552) โดยผู้วิจัยสรุป
สาระสาคัญจากการทบทวนวรรณกรรมได้ว่า การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
เป็นศิลปะหรือเทคนิคในการสื่อสารระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์กับนักท่องเที่ยวโดยผ่าน
เครื่องมือสื่ อความหมายต่างๆ หรือสื่ อบุคคล เพื่อสร้ างความเพลิ ดเพลิ น ให้ ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ เกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ ตลอดจนสร้ างการรับ รู้
ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง โดยเฉพาะการรั บ รู้ คุ ณ ค่ า ที่ ผ นึ ก อยู่ ใ นมรดกวั ฒ นธรรม และ
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องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวทางวัฒ นธรรม โดยการท่องเที่ยวกับมรดกวัฒ นธรรมเป็นสิ่งที่
เชื่อมโยงกัน ผ่ านการสื่อความหมายที่ส ร้างความผูกพันกับมรดกวัฒ นธรรม และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมด้วยสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมาย (Touloupa, 2010) อันนามาสู่
ความรู้ สึ ก หวงแหน และความต้ องการอนุ รักษ์ แหล่ งท่ องเที่ ยวทางประวัติ ศ าสตร์ในฐานะมรดก
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ย วที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ นอกจากนี้
บทบาทของการสื่อความหมายยังช่วยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวโดยตรง ซึ่ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้กล่าวว่า การเข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ต้องได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยว แต่สิ่งสาคัญสาหรับการสื่อ
ความหมายจาเป็ นต้องอาศัยตัวนักท่องเที่ยวด้วย โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าไปจะต้องตระหนัก และมี
ความสนใจในตัวโบราณสถาน หากนักท่องเที่ยวไม่ได้สนใจก็ทาให้การสื่อความหมายนั้นไร้ค่าตามไป
ดังนั้นการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จึงจาเป็นต้องเริ่มหาเทคนิคใหม่ๆ เข้ามา
ใช้ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอันเป็นศาสน
สถานที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และมีความโดดเด่นที่สะท้อนถึงความรุ่งเรือง
ของอารยธรรมขอมในอดี ต ซึ่ ง ควรค่ า แก่ ก ารสื่ อ สารให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ รู้ ถึ ง ความส าคั ญ ใน
ขณะเดียวกัน การเข้าใจสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การเข้าใจพฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง การประเมิ น ศั ก ยภาพการจัด การการสื่ อ ความหมายที่ ในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และที่สาคัญคือ การประเมินความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ที่ ได้ รั บ จากการใช้ สื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่สาคัญ อันจะนามาสู่การนาเสนอแนวทางการพัฒนาการ
สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ และตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ต่อไป
ทั้ งนี้ ผู้ วิจั ย ได้ส รุ ป ข้อ มูล การวิจัย ในระเบี ยบวิธีวิจั ยเชิ งคุ ณ ภาพ และระเบี ย บวิธีวิจัย เชิ ง
ปริ มาณตามวัต ถุป ระสงค์ข้อที่ 1 ถึงวัตถุป ระสงค์ ข้อที่ 4 เพื่ อน าเสนอแนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ดังภาพที่ 5.1

แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่อ งเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ กรณี ศึก ษา: อุ ทยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง อ าเภอเฉลิ ม พระเกี ย รติ
จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพที่ 5.1 แผนภาพการรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

วัตถุประสงค์ที่ 4
ความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
(ข้อมูลระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ)

วัตถุประสงค์ที่ 3
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย
(ข้อมูลระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ)

วัตถุประสงค์ที่ 3
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้ ในมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
การสื่อความหมายในอุทยานฯ และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย
(ข้อมูลระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ)

วัตถุประสงค์ที่ 2
พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้
(ข้อมูลระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริมาณ)

วัตถุประสงค์ที่ 2
พฤติกรรมการท่องเทีย่ ว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้
(ข้อมูลระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ)

วัตถุประสงค์ที่ 1
สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
(ข้อมูลระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ)
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จากภาพที่ 5.1 แสดงถึงแผนผังการรวบรวมข้อมูลเพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒ นาการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ จั งหวั ด บุ รี รั ม ย์ โดยผู้ วิ จั ย สามารถน าเสนอแนวทางได้ ทั้ งหมด 5 แนวทาง ดั ง
รายละเอียดดังต่อไปนี้
แนวทางที่ 1 การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาการสื่ อ
ความหมายในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง (Collaboration of relevant interpretation
management stakeholders)
เนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งดาเนินงานในเรื่องการจัดการการสื่อความหมายอยู่
ภายใต้ การกากั บ ดูแลและกฎระเบี ยบของกรมศิ ล ปากร ซึ่งเป็ น หน่ ว ยงานหลั กที่ รับ ผิ ด ชอบเรื่อ ง
นโยบาย และงบประมาณในแหล่งประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ
โดยกรมศิลปากรเน้นพันธกิจที่สาคัญในการธารงรักษาคุณค่า และเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
การสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป การสร้างคุณค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรม การสร้าง
คุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม และการกระตุ้นจิตสานึก ตลอดจนสร้างค่านิยม
ในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมกับวิสัยทัศน์คือ สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่
คนไทยในด้านการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ (กรมศิลปากร, 2546) ขณะที่
หน่ วยงานภาครัฐอื่น ๆ และหน่ วยงานภาคเอกชนกาลั งมีโครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดบุรีรัมย์อย่างจริงจัง โดยสามารถใช้แนวทางตามกฎบัตรประเทศไทยว่าด้วยการบริหารจัดการ
แหล่งมรดกวัฒนธรรมจากร่างกฎบัตรอิโคโมสไทยว่าด้วยการอนุรักษ์และบริหารจัดการโบราณสถาน
และมรดกวัฒ นธรรมที่เกี่ยวข้องที่มีกรอบความคิดเน้นความเชื่อในความแตกต่างหลากหลาย และ
กระบวนการการมีส่ วนร่วมในการจัดการมรดกวัฒ นธรรมในฐานะที่ มรดกวัฒ นธรรม คือ ผลงาน
สร้างสรรค์ของชนในชาติที่เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันมีคุณค่าที่ตกทอดมาจากรุ่นก่อน เป็นประจักษ์
พยานของพั ฒ นาการทางประวัติศ าสตร์ สิ่ งแวดล้ อมที่ ม นุ ษ ย์ได้ ส ร้างขึ้น และระบบนิ เวศซึ่ งเป็ น
ทรัพยากรที่มีคุณค่า ไม่สามารถหาทดแทนได้ เป็นเครื่องหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงความสาเร็จของผู้คน
ในอดีต แสดงให้ เห็ นถึงวัฒ นธรรมที่โดดเด่น และเอกลักษณ์ของพื้นที่ ที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน และควรค่าแก่การสืบสานต่อไปในอนาคต (สมาคมอิโคโมสไทย, 2554) ซึ่งต้องอาศัย
การสร้างเครือข่ายขยายความร่ว มมือที่เห็ นถึงความสาคัญ ของมรดกวัฒ นธรรมอันเป็นสมบัติของ
ส่วนรวม จึงจาเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากสถาบัน ชุมชนทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนโดยสร้างเครือข่ายช่วยเหลือเกื้อกูลกัน (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2548) อันสอดคล้องกับ
กฎบั ตรอิโคโมสว่าด้ว ยการสื่ อความหมายและการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒ นธรรมในหลั กการที่ 6
หลักการคานึงถึงความเป็นองค์รวม โดยมีใจความสาคัญคือ การสื่อความหมายและการนาเสนอแหล่ง
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มรดกวัฒนธรรมจะต้องเป็นผลของการร่วมมือกันอย่างมีคุณค่าความหมายระหว่างนักวิ ชาชีพด้าน
มรดกชุมชนที่เกี่ยวเนื่อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างผู้มีความ
เชี่ยวชาญของหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ หน่วยงานของ
รัฐ ผู้จัดการแหล่ง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และวิชาชีพอื่นๆ (คณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศ
ของอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนาเสนอ, 2550) ดังนั้นการสร้างความร่วมมือในการ
จั ด การเกี่ย วกั บ แหล่ งโบราณสถาน หรือแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวัติ ศ าสตร์ในการพั ฒ นาการสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับ พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว ตลอดจนนั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ งประวัติ ศ าสตร์ช าวไทยเกี่ ยวกั บ สถานการณ์ การสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และความต้องการด้านการจัดการการสื่อความหมาย ต่าง
แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกันว่า การจัดการหรือการพัฒนาการสื่อความหมายที่มีอยู่ในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยหน่วยงานอื่นเป็นเรื่องยาก เนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งแม้จะเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวโดยตรง แต่ต้องดาเนินงานภายใต้กรอบระเบียบข้อกฎหมายของ
กรมศิลปากรที่เคร่งครัด จึงมีผ ลต่อการจัดการหรือการพั ฒ นาการสื่ อความหมาย นอกจากนี้กรม
ศิลปากรเป็นหน่วยงานราชการซึ่งดูแลแหล่งประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ทั่ว
ประเทศโดยตรง ทาให้ในการดาเนินการเสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ กว่าจะออกเป็นแนวนโยบาย
หรือการจัดสรรงบประมาณสู่หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ขณะที่งบประมาณที่ได้มาส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ
ในการจัดการหรือการพัฒ นาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สาหรับบริบทของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจึงเป็นไปได้ยากต่อการสร้างความร่วมมือ แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
และหน่ วยงานภาคเอกชนหลายแห่งจะพร้อมสนับสนุนด้ านเงินทุน และการดาเนินโครงการต่างๆ
เกี่ยวกับการสื่อความหมายภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเอกลักษณ์ของ
จังหวัดบุรีรัมย์ทมี่ ีลักษณะคือ ในการทากิจกรรมหรืองานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และชุ มชนที่เกี่ยวข้องจะร่วมมือกันทาภายใต้กรอบการ
ดาเนินงานที่เหมาะสม ทาให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และรู้ว่าจังหวัดจะมีแนวทางไปในทิศทางใด
นอกจากนี้ยังมีการยึดถือแนวทางสาคัญคือ ‘แปลก ยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยมาตรฐานบุรีรัมย์’ (วิมล ชอบ
สุข) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า จังหวัดบุรีรัมย์สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างก้าวกระโดดมาได้จนถึงทุก
วัน นี้ มาจากความร่วมมือร่วมใจของคนในจังหวัด หากสามารถสร้างความร่วมมือดังกล่ าวในการ
พัฒ นาการสื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้ จะเป็ นผลดี ต่อแหล่ งท่ องเที่ยวและ
นักท่องเที่ยวอย่างมาก โดยสิ่งที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวควรมีการ
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ประสานความร่วมมือกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งผู้เป็นเจ้าของพื้นที่
กรมศิลปากรซึ่งเป็นหน่วยงานใหญ่ที่รับผิดชอบนโยบาย และงบประมาณในการดูแลโบราณสถาน
แหล่งประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ดูแลเรื่อง
การประชาสัมพันธ์ และการตลาดของแหล่งท่องเที่ยว สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดที่ดูแล
เรื่องการพัฒนา และงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดของตนเอง หน่วยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์แหล่ งท่องเที่ยว การจัดหาและจัดเตรียมมัคคุเทศก์สื่อความหมาย
ตลอดจนชุมชนที่เกี่ยวข้องซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว และมีบทบาทเป็นทั้งนักท่องเที่ยว คนในพื้นที่
และผู้อนุรักษ์ เป็นต้น โดยการดาเนินงานที่ขึ้นอยู่กับการประสานงานระหว่างกันบนพื้นฐานของเหตุ
และผล จะนาไปสู่ความเข้าใจที่ตรงกัน และทาให้งานสามารถดาเนินไปได้
ดังนั้น จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่
เกี่ ย วข้อ งในการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง ไม่ ว่าจะเป็ น อุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงานที่สาคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1) การประชุมหารือภายในองค์กรระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สานัก
ศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา และกรมศิลปากร
การประชุมหารือภายในองค์กรระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สานักศิลปากร
ที่ 10 นครราชสีมา และกรมศิลปากรเกี่ยวกับข้อกาหนดและกฎหมายในการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่ น เนื่องจาก
การเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีอานาจในการตัดสินใจโดยตรง ทาให้
การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งจึงจาเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากเจ้าของพื้นที่เสียก่อน ซึ่งหากตรวจสอบ
ข้อกาหนดและกฎหมายภายในองค์กรได้เรียบร้อย และมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะสามารถร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นได้แล้ว จึงจะเริ่มดาเนินงานในขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป
2) การจัดตั้งคณะทางานร่วมระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง
การจัดตั้งคณะทางานร่วมระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง สานักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร ที่ว่าการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ ปราชญ์ชาวบ้าน
ชุมชนท้องถิ่น สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคม
ธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมมัคคุเทศก์จัง หวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ และบริษัทนา
เที่ยว เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายสาหรับการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ ง โดยแบ่ งหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ แต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ มี ค วามโดดเด่ น แตกต่ างกั น เริ่ม จากทุ ก
หน่วยงานเสนอโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการสื่อความหมายเข้าสู่ที่ประชุมคณะทางาน
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ร่ ว ม โดยมี อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง ส านั ก ศิ ล ปากรที่ 10 นครราชสี ม า และกรมศิ ล ปากร
รั บ ผิ ด ชอบในการพิ จ ารณาเรื่ อ งความเหมาะสมตามหลั ก การการอนุ รัก ษ์ ขณะที่ ส านั ก งานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจั งหวัดบุ รีรัมย์ และสมาคมธุรกิ จท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์มีห น้าที่ในการจัดหา
เงิน ทุน สนั บ สนุ น การประชาสั มพั นธ์ การพัฒ นาแอปพลิ เคชันการท่องเที่ ยว พร้อมกับการจัดหา
เครื่องมือสื่อความหมายประเภทต่างๆ เพิ่มเติม สาหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเด่นเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนภายนอกพื้นที่ได้รับทราบ และการพัฒ นาสื่อ QR Code ส่วนชมรมมัคคุเทศก์
จังหวัดบุรีรัมย์และมหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์มีหน้าที่ฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว รวมทั้ง
จั ด เตรี ย มมั ค คุ เทศก์สื่ อ ความหมายเพิ่ ม เติ ม ให้ กับ แหล่ งท่ องเที่ ย ว ขณะที่ บ ริษั ท น าเที่ ย วมี ห น้ าที่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
ได้รับทราบ ส่วนชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยว มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้คนใน
ท้องถิ่นรับทราบถึงแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมาย ตลอดจนข้อมูลสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อ
ความหมายที่มีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาในทิศทางเดียวกัน เป็นต้น
ซึ่งการจัดตั้งคณะทางานร่วมดังกล่าวจะสอดคล้องกับ เอกลักษณ์สาคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ สัมพันธ์กับ แนวทางสาคัญ ของจังหวัด คือ ‘แปลก ยิ่งใหญ่
อลังการ ด้วยมาตรฐานบุรีรัมย์ ’ และเข้ากับ การสร้างเครือข่ายขยายความร่วมมือ ในแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติ ศ าสตร์ อัน น ามาสู่ ก ารพั ฒ นาการสื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้งที่ มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลของการสื่อความหมาย
3) การจัดทาแผนการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การจั ดท าแผนการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง ที่
เหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสิ่งสาคัญ เนื่องจากการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวไม่สามารถบอก
เล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวได้ทั้งหมด ด้วยข้อจากัดของเวลา
หรือความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ต่างกัน ดังนั้นในการจัดทาแผนการพัฒนาจึงต้องเลือกข้อมูลในการ
น าเสนอโดยพิ จ ารณาจากลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบันแตกต่างกัน
จึงจาเป็นต้องมีแผนการพัฒนาการสื่อความหมายที่รองรับความแตกต่างดังกล่าว (ธนิก เลิศชาญฤทธ์,
2554) ดังนั้ น ในมุมมองของผู้ วิจัย จึงเน้นการจัดทาแผนพัฒ นาที่คานึงถึงการกาหนดประเด็นหลั ก
ประเด็นรอง และประเด็นย่อย พร้อมทั้งจัดระเบียบให้เข้ากับหลักการสาคัญของการสื่อความหมาย
โดยอาศั ย หลั ก การของการอนุ รั กษ์ ต ามกฎบั ต รเวนิ ส ซึ่งเป็ น กฎหมายระหว่างประเทศที่ ยึด ถือ ว่า
โบราณสถานเป็นมรดกสากลของมนุษยชาติ โดยมนุษย์ในยุคปัจจุบันมีหน้าที่รักษาเพื่อส่งต่อให้คนรุ่น
หลัง และรักษาความเป็ น ของแท้ (Authenticity) บนพื้ นฐานของการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง (V.
Charter, 2547) ขณะเดียวกันต้องอาศัย กฎบัตรอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนาเสนอ
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แหล่งมรดกวัฒนธรรม โดยเฉพาะในหลักการที่ 3 หลักการให้ความสนใจกับสภาพโดยรอบและบริบท
ซึ่งเน้นประเด็นความเป็นของแท้ คือ ความห่วงใยที่เกี่ยวข้องกับชุมชนมนุษย์เช่นเดียวกับหลักฐานวัตถุ
ที่ค งอยู่ (คณะกรรมการวิช าการระหว่างประเทศของอิ โคโมสว่าด้ว ยการสื่ อความหมายและการ
นาเสนอ, 2550) และพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2535 ซึ่ งมี ร ายละเอี ย ดส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การห้ ามซ่ อ มแซม แก้ ไข
เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ทาลาย เคลื่อนย้าย หรือขุดค้นสิ่งต่างๆ ในเขตโบราณสถาน เว้นแต่จะ
ได้รับ คาสั่งจากอธิบ ดีห รือได้รับ อนุญ าตเป็นหนังสือ (กรมศิล ปากร, 2544) พร้อมกับ ระเบียบกรม
ศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528 ซึ่งเน้นการอนุรักษ์โบราณสถานโดยคานึงถึงภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโบราณสถาน (กรมศิลปากร, 2558) ประกอบกับหลักการจัดการแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ และแนวนโยบายตามโครงการของภาครัฐ และภาคเอกชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อหาจุดยืนร่วมกันในการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งที่เหมาะสมกับพื้นที่ และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
4) การจั ด ตั้ ง วาระการประชุ ม การด าเนิ น งานตามแผนการพั ฒ นาการ สื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และการติดตามผลการดาเนินงาน
การจัดตั้งวาระการประชุม การดาเนินงานตามแผนการพัฒนาการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และการติดตามผลการดาเนินงาน โดยเมื่อมีการจัดตั้งคณะทางานร่วม
ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง นามาสู่การจัดทาแผนการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ ง จะต้ อ งมี ก ารประชุ ม หารื อ เกี่ ย วกั บ โครงการ พร้อ มทั้ งการอนุ มั ติ โครงการเพื่ อ เข้ าสู่ ก าร
ดาเนินงานการพัฒนาตามมติของที่ประชุม เพื่อนาแผนการพัฒนาดังกล่าวที่เป็นนามธรรมออกมาสู่
การปฏิ บั ติจ ริงอย่ างเป็ น รู ป ธรรมมากขึ้น เมื่อสามารถดาเนิ นงานโครงการต่ างๆ ภายใต้แผนการ
พั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้งแล้ ว จาเป็ น ต้ องมี ก ารติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้น เพื่อนามาสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่เหมาะสมกับพื้นที่ และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
ทั้งนี้ แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น มี ทั้ ง ข้ อ ดี และข้ อ จ ากั ด ที่ ส าคั ญ ที่ ต้ อ งน าไป
ประกอบการพิจารณาการใช้ โดยข้อดีของแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง คือ ความสามารถในการจัดหาบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านการท่องเที่ยว ด้านการสื่อความหมาย และด้านการบริหารมาร่วม
ทางาน นอกจากนี้ ยังรวมถึงความสามารถในการระดมเงินทุนในการดาเนินงาน เครื่องมือในการ
พัฒนาการสื่อความหมาย และข้อมูลความรู้ที่แต่ละหน่วยงานมี เพื่อนามาจัดทาเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อ
ความหมาย ขณะที่ข้อจากัดของแนวทางข้างต้น คือ ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อกฎหมายของแต่
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ละหน่ วยงานเกี่ย วกับ การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะระเบียบภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และกรมศิลปากร ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อทา
ความเข้าใจก่อนดาเนินงานในส่วนอื่นๆ ต่อไป
แนวทางที่ 2 การจัดการเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
(Content Management)
เนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายเป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบการสื่อความหมายตามทฤษฎี
แบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R ของเดวิด เบอร์โล (David K, Berlo) คือ องค์ประกอบด้าน
สาร ซึ่งสารเป็ น ข่าวสารในกระบวนการสื่อความหมายที่ผู้ส่ งสารต้องการส่ งออกไปยังผู้ รับสารใน
รูปแบบของการใช้คา เช่น คาพูด และข้อเขียน เป็นต้น หรืออยู่ในรูปแบบของสารที่ไม่ใช้คา เช่น การ
ใช้ กิริ ย าท่ าทาง สี ห น้ า และสายตา เป็ น ต้ น (กิ ต ติ ม า สุ รสนธิ , 2541) โดยเนื้ อ หาส าหรับ การสื่ อ
ความหมายที่ดีต้องเป็นเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ มีองค์ประกอบและการจัดเรียงลาดับเนื้อหาให้มีความ
เหมาะสม ใช้ภาษาที่เหมาะกับคนทุกกลุ่ม ออกแบบให้กระตุ้นความสนใจ มีเนื้อหาที่ถูกต้อง และสิ่ง
ส าคั ญ คื อ ต้ อ งเชื่ อ มโยงความรู้ สร้ างความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ เรื่อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ข องแหล่ ง
ท่องเที่ยว แนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมในแหล่งท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว
ที่แปลกใหม่ สร้างความเพลิดเพลินรวมถึงความประทับใจในการมาท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์กัน
ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมาย กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ ยวโดยเฉพาะแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ ทรงคุณ ค่าและ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความสาคัญ ตลอดจนช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักท่องเที่ยว ช่วยให้แหล่งท่องเที่ยวสามารถอยู่ต่อได้โดยไม่เสื่อมโทรม หรือเสื่อมคุณค่า
ไปตามกาลเวลา (Moscardo, 1998; Sarm, 2013) เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานที่ได้ระบุเรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ย วให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ ซึ่งการเป็นแหล่งเรียนรู้จึง จาเป็นต้องเรียบเรียงข้อมูลความรู้ ได้แก่ ข้อมูลของโบราณสถาน
ความเป็ นมาตามหลักฐานที่มีอยู่ ความสาคัญทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทางศิลปวัฒ นธรรม โดย
จัดทาออกมาในรูปของเครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ ได้แก่ หนังสือ แผ่นพับ แผ่นป้ายด้วยข้อความที่
เข้ า ใจง่ า ย ตลอดจนแปลเป็ น ภาษาต่ า งประเทศเพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545; อดิศร ศักดิ์สูง, 2554) สอดคล้องกับหลักการสื่อความหมาย
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่เน้นการสรุปเรื่องราวในลักษณะภาพรวมที่ทาให้ผู้ชม และผู้ใช้สามารถเข้าใจ
และเข้าถึงใจความได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ มีการศึกษาสูงหรือต่า
เป็นใครมาจากไหนหรือสนใจอะไรเป็นพิเศษก็ตาม นอกจากนี้ยังต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย
ผ่านการวิจัยอย่างน่าเชื่อถือ และสามารถทาให้ผู้ชมเข้าใจทรัพยากรวัฒนธรรมได้อย่างทะลุปรุโปร่ง
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(ธนิก เลิศชาญฤทธ์ , 2554) ขณะที่กฎของการสื่อความหมายได้เน้นว่า การสื่อความหมายควรเป็น
หัวใจของการนาเสนอเรื่องราวของสิ่งต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันทั้งหมดมากกว่าการนาเสนอส่วนใด
ส่ ว นหนึ่ งเพี ย งส่ ว นเดี ย ว และการสื่ อ ความหมายต้ องรู้จั ก ใช้ เทคนิ ค การสื่ อ ความหมายที่ ป รับ ให้
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย (Tilden, 2009) เมื่อนาหลักการดังกล่าวข้างต้นมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยเห็นว่า
เนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างการรับรู้เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยว อัน
นาไปสู่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งมีคุณค่าทางวัฒ นธรรม คุณค่าทางวิชาการ และคุณค่าทางเศรษฐกิจซ่อนอยู่ในตัว
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่อยู่ ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งควรค่าแก่การ
น าเสนอให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ รั บ รู้ จึ งจ าเป็ น อย่ า งยิ่ งที่ จ ะต้ อ งใช้ ก ารจั ด การเนื้ อ หาส าหรั บ การสื่ อ
ความหมายโดยเฉพาะในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ในการวิจัยในครั้งนี้
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้งเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านสาร พบว่า นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านสารอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะประเด็น เนื้อหาในการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านนี้ ขณะที่ประเด็นเนื้อหาในการ
สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูล อย่างรอบด้าน ช่วยสร้างความเข้าใจภาพรวมของ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ว่า เนื้อหาในการสื่อ
ความหมายมีรายละเอียดครอบคลุมทั้ งเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดี แสดงให้เห็นถึงความพร้อม
ด้ า นข้ อ มู ล ของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ร วบรวมข้ อ มู ล หลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ขณะที่มีบางประเด็นที่มีความคิดเห็ นแตกต่างออกไป คือ ประเด็น
เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ ยวใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ส่วนหนึ่งกล่าวว่า เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ศิลป์ ที่มีคาศัพท์
เฉพาะ ทาให้ยากต่อความเข้าใจ จึงอาจไม่สามารถเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ ผู้ให้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งได้แสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งว่า เนื้อหา
ของการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจาเป็นต้องอธิบายในเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์กับ
ความเป็นมาเชิงประวัติศาสตร์ตามแบบมาตรฐานของกรมศิลปากร ขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การ
สัมภาษณ์ยังชี้ให้เห็นถึงประเด็นเนื้อหาที่ใช้ในการสื่อความหมายขาดการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชน และการขาดการเชื่อมโยงที่มาที่ไป และสาระสาคัญของการ
สร้างปราสาทหิ น ซึ่งนั กท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรมีข้อมูล นาเสนอที่
น่ าสนใจ โดยเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ว มของชุ ม ชนให้ ม ากขึ้ น และเน้ น การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ทาง
ประวัติ ศ าสตร์ กั บ ประวัติศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น เพื่ อสร้างความรัก ท้ องถิ่น และรู้จั กรากเหง้าของตั ว เอง
ร่วมกับการใช้ภาษาในการสื่อความหมายที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกคนโดยเฉพาะชาวบ้านทั่วไปสามารถ
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เข้าถึงได้ และอาศัยการลาดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเครื่องมือ
สื่อความหมายประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังต้องการให้ตัวอักษรของข้อความในการสื่อความหมายมี
ขนาดใหญ่ ขึ้น และเมื่อวิเคราะห์ ข้อมูลการเปรียบเที ยบระหว่างลั กษณะทางประชากรศาสตร์กับ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย พบว่า ความแตกต่างของอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และที่อยู่ปัจจุบันมีผลทาให้นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้าน
สารที่ แตกต่างกัน นอกจากนี้ ลั ก ษณะทางประชากรศาสตร์ของนัก ท่องเที่ ยวที่ มาเที่ยวยังอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบันที่แตกต่าง
กัน ทาให้ นั กท่ องเที่ ย วแต่ล ะคนมี ความต้องการเนื้อ หาความรู้ หรือมี ความสนใจต่อเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ไม่เท่ากัน
ดั ง นั้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง เสนอแนวทางการจั ด การเนื้ อ หาส าหรั บ การสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยแบ่งเป็นประเด็นตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การปรับเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมาย
การปรับเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายตามหัวข้อหลักของการสื่อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ได้ แ ก่ ศาสนาฮิ น ดู ความเชื่ อ ศิ ล ปะขอม ประติ ม านวิ ท ยา
ประวั ติ ศ าสตร์ และการบู ร ณะปราสาท โดยเฉพาะรายละเอี ย ดความเป็ น มาของเรื่ อ งราวจาก
ประวัติศาสตร์ศิลป์ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทั่วไปให้มีภาษาที่เข้า ใจง่ายผ่านการใช้สื่อบุคคล
และเครื่องมือสื่อความหมายประเภทต่างๆ โดยนาข้อมูลที่ใช้ภาษาทางการแบบเดิมมาปรับเปลี่ยนผ่าน
เค้าโครงแบบใหม่ การจัดเนื้อเรื่องแบบใหม่ และเน้นการเพิ่มความน่าสนใจให้เนื้อหาด้วยการใช้ขนาด
ตั ว อั ก ษร สี สั น และรู ป ร่ า งที่ ชั ด เจน หรื อ อาจใช้ ภ าพประกอบค าบรรยายที่ ส ามารถสื่ อ สารให้
นักท่องเที่ยวเห็นภาพ เพื่อให้นั กท่องเที่ยวทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึง และเข้าใจในข้อมูลเรื่องราวของ
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างดี อันจะนามาสู่ประสิทธิผลของการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง
2) การเพิ่มเนื้อหาบรรยายเชื่อมโยงข้อมูล
การเพิ่ ม เนื้ อ หาบรรยายเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า งประวั ติ ศ าสตร์ ข องอุ ท ยาน
ประวัติศ าสตร์ พ นมรุ้ งกับ ประวัติศ าสตร์ท้ อ งถิ่ น โดยแสดงให้ เห็ น ถึงความสั ม พั น ธ์ระหว่างแหล่ ง
ท่องเที่ยวกับชุมชนใกล้เคียงผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ คติชน และประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ด้วยการใช้สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายประเภทต่างๆ ในการนาเสนอเรื่องราวเหล่านั้น เพื่อ
สร้ า งความเข้ า ใจในภาพรวมที่ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การสื่ อ สารให้ กั บ
นักท่องเที่ยวแล้ว ยังรวมถึงการสื่อสารกับคนในชุมชนให้ได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปลูกฝังให้เห็นถึงความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และการ
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ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญในท้องถิ่นของตนเองด้วย
อันจะนามาสู่ประสิทธิผลของการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
3) การจัดการเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายให้เป็นปัจจุบัน
การจัดการเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายให้เป็นปัจจุบัน โดยเพิ่มเนื้อหาให้มีความ
ทันสมัย และใส่หลักฐานข้อมูลที่ได้จากการค้นพบใหม่ๆ หรือใส่เนื้อหาข้อมูลความรู้เป็นประเด็นในแต่
ละเดือนตามหั วข้อหลักของการสื่ อความหมายในอุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง เช่น ศาสนาฮินดู
ความเชื่อ ศิลปะขอม ประติมานวิทยา ประวัติศาสตร์ และการบู รณะปราสาท หมุนเวียนกันไปเพื่อ
กระตุ้นความสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว อันจะนามา
สู่ประสิทธิผลของการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ทั้งนี้ แนวทางการจัดการเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง
ดังกล่าวข้างต้นมีทั้งข้อดี และข้อจากัดที่สาคัญที่ต้องนาไปประกอบการพิจารณาการใช้ โดยข้อดีของ
แนวทางการจัดการเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ ง คือ การกระตุ้น
ให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างการรับรู้
ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง รวมถึงได้เรียนรู้เรื่องราวของท้ องถิ่น
นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมจิตสานึกรักบ้านเกิดให้กับคนในพื้นที่ ขณะที่ข้อจากัดของแนวทางข้างต้น
คือ การศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี พร้อมกับการรวบรวมข้อมูลจากคนในท้องถิ่น
และพัฒนาเนื้อหาใหม่ๆ อย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจาเป็นต้อง
อาศัยบุ คลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในการสื บ ค้นข้อมูล นอกจากนี้การพัฒ นา ปรับปรุง
เพิ่มเติม และจัดการเนื้อหาจาเป็นต้องใช้งบประมาณในการดาเนินงานจานวนมาก
แนวทางที่ 3 การพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง (Development of tour guides and communication tools)
สื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อความหมายเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในองค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ตามทฤษฎี
แบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R ของเดวิด เบอร์โล (David K, Berlo) ได้แก่ องค์ประกอบ
ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร และด้านช่องทางการสื่อความหมาย ซึ่งช่วยให้การสื่อความหมายสัมฤทธิ์
ผล การพั ฒ นาสื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายจึ งเป็ น หนึ่ งในแนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่สาคัญ โดยต้องคานึงถึงพื้นฐานทางวัฒนธรรม แรงจูงใจ
ในการท่องเที่ยว ความสนใจ ความคาดหวังของนักท่องเที่ยว จานวนนักท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยของ
แหล่งท่องเที่ยวในเรื่องลักษณะทางกายภาพของแหล่งท่ องเที่ยว ขนาดพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่
ที่มีความเปราะบาง วัตถุป ระสงค์ในการสื่ อความหมาย เนื้อหาในการสื่อความหมาย งบประมาณ
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ความทนทานต่อสภาพอากาศ กาลังคนในการปฏิบัติงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญและเวลาในการผลิต
สื่ อ (กรมการท่ องเที่ ย ว, 2558) ขณะที่ ก ารมี เครื่อ งมื อสื่ อความหมายหลากหลายรูป แบบช่ว ยให้
สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวได้หลากหลายกลุ่มมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวอยาก
กลับมาเที่ยวซ้า นอกจากนี้การที่ นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน จึง
เลือกใช้เครื่องมือสื่อความหมายต่างกันตามความสนใจของแต่ละคน หากมี เครื่องมือสื่อความหมายที่
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ห ลากหลายโดยเฉพาะในแหล่ งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจของเรื่องราวต่างๆ มากขึ้น อันนาไปสู่การสื่อความหมายที่
ประสบผลสาเร็จได้
เนื่องจากผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่ อ
ความหมาย ได้แก่ มัคคุเทศก์สื่อความหมาย งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง แผ่นพับ ปรากฏการณ์ดวง
อาทิตย์ขึ้น-ตก ตรง 15 ช่องประตู ป้ายสื่อความหมาย ศูนย์บริการข้อมูล สื่อ QR Code แอปพลิเคชัน
Buriram Magic หนังสื อของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และแผ่นซีดีรวบรวมข้อมูล ของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยทั้งสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายประเภทต่างๆ มีข้อดีและข้อจากัด
ที่แตกต่างกัน โดยแผ่นพับจะบอกเล่าเรื่องราวของจุดสาคัญต่างๆ ด้วยรายละเอียดที่ค่อนข้างกระชับ
ส่วนงานประเพณีมีการสื่อความหมายผ่านสื่อสิ่งพิ มพ์งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง พิธีบวงสรวง ขบวน
แห่เทพพาหนะทั้ง 10 ทิศ ขบวนเสด็จพระนางภูปตีนทรลักษมีเทวี และการแสดงประกอบแสงสีเสียง
สาหรับ ศูน ย์บ ริการข้อมูลเป็ น ที่รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งหมด ส่ว น
มัคคุเทศก์สื่ อความหมายของอุทยานประวัติ ศาสตร์พนมรุ้งมีไว้บริการ หากมาเป็นกลุ่มหน่วยงาน
จะต้องทาหนังสือเพื่อขอมัคคุเทศก์ สื่อความหมายบรรยาย หรือหากเป็นบุคคลทั่วไปสามารถเข้าไป
ติดต่อที่สานักงานอุทยานฯ ได้เช่นกัน ขณะที่ป้ายสื่อความหมายเป็นไปตามรูปแบบของกรมศิลปากร
แบ่งเป็นป้ายห้าม ป้ายเตือน ป้ายแนะนาการปฏิบัติตัว และป้ายสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ มี
เนื้อหาอธิบายภาพสลัก และอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในอุทยานฯ สาหรับปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์
ขึ้น -ตก ตรง 15 ช่องประตูเป็ น การสื่ อความหมายผ่ านปรากฏการณ์ ส่ ว นแอปพลิ เคชัน Buriram
Magic มี AR Guide ที่สามารถใช้อุปกรณ์มือถือส่องไปยังจุดที่สนใจในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมีป้ายชื่อ
พร้อมคาอธิบายปรากฏขึ้น และสื่อ QR Code ที่สามารถสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือได้ โดยนาเสนอ
เนื้ อ หาโดยภาพรวมของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง นอกจากนี้ ยั ง มี ห นั ง สื อ ของอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง มีคาบรรยาย 4 ภาษา ได้แ ก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และ
ภาษาญี่ปุ่น และซีดีที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งทั้งหนังสือ
และซีดีมีจาหน่ายที่ศูนย์บริการข้อมูล โดยนักท่องเที่ยวสามารถซื้อได้ตามความสนใจของนักท่องเที่ย ว
ขณะที่มัคคุเทศก์สื่อความหมาย แผ่นพับ ป้ายสื่อความหมาย ศูนย์บริการข้อมูล สื่อ QR Code และ
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แอปพลิ เคชัน Buriram Magic จะเป็ นช่ องทางการสื่ อความหมายที่ ทุ กคนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก ส่วนงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น-ตก ตรง 15 ช่องประตู ต้อง
เป็นนักท่องเที่ยวที่มาช่วงงานประเพณี หรือมาช่วงที่มีปรากฏการณ์จึงจะสามารถเข้าถึงได้ ขณะที่
หนั งสือและแผ่น ซีดีรวบรวมข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จะต้องเป็นคนที่มีความสนใจ
เฉพาะ และต้องการเนื้อหาที่ละเอียดจึงจะซื้อเก็บไว้ใช้ประโยชน์ จึงเป็นข้อจากัดที่ทาให้นักท่องเที่ยว
บางส่วนไม่ได้ใช้เครื่องมือสื่อความหมายเหล่านี้
เมื่อศึกษาประเด็น ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายตามทฤษฎี แบบจาลองการสื่ อ
ความหมาย S-M-C-R ของเดวิด เบอร์โลจากข้อมูลแบบสอบถามสะท้อนว่า แม้ว่านักท่องเที่ยวจะมี
ความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร และด้านช่องทาง
การสื่ อ ความหมายในระดั บ มาก แต่ เมื่ อ พิ จ ารณาจากข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การการสื่ อ
ความหมายร่วมกับผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์กลับพบว่า นักท่องเที่ยวได้ให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ในการเพิ่มเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ พร้อมกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสื่อที่มีความทันสมัย รวมถึงใช้นวัตกรรมการ
สื่อสารในการพัฒ นาเครื่องมือสื่อความหมาย เช่นเดีย วกับผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ผู้ให้
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ได้เสนอถึงการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูล แผ่นพับ และป้ายสื่อความหมายให้มี
ความน่ าสนใจ พร้ อ มกั บ การปรั บ ปรุงเครือ ข่ ายโทรศั พ ท์ แ ละอิน เทอร์เน็ ต เพื่ อ รองรับ การใช้ งาน
เครื่องมือสื่อความหมายบางประเภท โดยเน้นความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับ
หลักการการอนุรักษ์ ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลยังกล่าวเพิ่มเติมถึงประเด็นสถานที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งตั้งอยู่บนเขา ซึ่งเป็นที่สูง และการมีประตูเข้าออกหลายทาง ทาให้นักท่องเที่ยวบางท่านไม่ได้
ใช้เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างครบถ้วน และเมื่อพิจารณาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ งมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ ยต่อเดือน และที่อยู่ปั จจุบันที่แตกต่างกัน ในการ
พัฒนาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายจึงจาเป็นต้องมีรูปแบบที่หลากหลายและเพียงพอ เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการที่ ห ลากหลายของกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย ว และเพื่ อ ให้ ก ารสื่ อ ความหมายมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับพื้นที่ด้วย
ดังนั้ น ผู้วิจัยจึ งเสนอแนวทางการพัฒ นาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่ อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยแบ่งเป็นประเด็นตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การพัฒนามัคคุเทศก์สื่อความหมาย
มัคคุเทศก์สื่อความหมายถือเป็นสื่อบุคคลที่ทาหน้าที่ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแก่
นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวให้คิดและร่ วมค้นหาคาตอบเรื่องราวใน
แหล่งท่องเที่ยว สร้างอารมณ์ขัน สร้างบรรยากาศให้สนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
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นั ก ท่ อ งเที่ ย วและระหว่ างนั ก ท่ อ งเที่ ย วกั บ ผู้ สื่ อ ความหมาย จะท าให้ เกิ ด ความประทั บ ใจในการ
ท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว, 2558) ขณะที่การสื่อความหมายด้วยมัคคุเทศก์เป็นลักษณะการสื่อสาร
สองทิศทาง (Two Way Communication) ที่ช่วยให้การสื่อความหมายมีประสิทธิภาพ (กิตติชัย พิน
โน และคณะ, 2554) สอดคล้องกับหลักการสื่อความหมายทรัพยากรวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องการสร้าง
ประสบการณ์ที่สนุกสนาน รื่นรมย์ และตอบสนองความต้องการของผู้ชม นักท่องเที่ยว หรือผู้บริโภค
ตลอดจนการเลือกใช้เจ้าหน้ าที่ที่มีทักษะเหมาะสมกับภาระงาน มีความรู้ เป็นมืออาชีพ และสร้าง
ความซาบซึ้ง ความตระหนั กในคุณ ค่า และการอนุรักษ์ทรัพยากรวัฒ นธรรม (ธนิก เลิศชาญฤทธ์ ,
2554) โดยเน้นถึงจุดประสงค์หลักของการสื่อความหมายที่ไม่ใช่เพียงการแนะนาเท่านั้น แต่เป็นการ
กระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนตามกฎของการสื่อความหมายของ Tilden ในข้อที่ 4
(Tilden, 2009) เช่นเดียวกับแนวทางการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานได้ระบุ
เรื่องการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยจาเป็นต้องเตรียมวิทยากรนาชมเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโบราณสถานได้อย่างเต็มที่ และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ ซึ่งวิทยากรที่นาชมต้องสื่อความหมายกับนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจน สามารถถ่ายทอดข้อมูลที่เข้าใจ
ได้ง่าย มี ความรู้ เกี่ย วกับ แหล่ งท่ องเที่ ยวอย่างดีเยี่ยม และมีความรู้ทางวิช าการทั่ ว ไป ตลอดจนมี
จิตวิทยาในการเล่าเรื่องราวแก่นักท่องเที่ยว และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สาระข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ สนุกสนานเพลิดเพลิน พร้อมทั้งมีแนวคิดในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ด้วย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545; อดิศร ศักดิ์สูง, 2554) ยิ่งไป
กว่านั้น สื่อบุคคลยังมีความสาคัญต่อการสร้างความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องเชื่อมโยงสิ่งที่กาลังจัดแสดงหรืออธิบายให้ตรงกับบุคลิกหรือประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวผู้มา
เยื อน และคานึ งถึงการสื่ อ ความหมายที่ ควรเป็ น หั ว ใจของการน าเสนอเรื่อ งราวของสิ่ งต่ างๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กันทั้งหมดมากกว่าการนาเสนอเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งเพียงส่วนเดียว (Tilden, 2009)
ตามกฎการสื่อความหมายของ Tilden ข้อที่ 1 และข้อที่ 5 สอดคล้องกับกฎบัตรอิโคโมสวาดวยการ
สื่อความหมายและการนาเสนอแหลงมรดกวัฒนธรรม หลักการที่ 1 ที่มีหลักการการเข้าถึงและการทา
ความเข้าใจ โดยมีรายละเอียดส่วนหนึ่งกล่าวว่า การสื่อความหมาย และนาเสนอควรจะส่งเสริมให้
บุ ค คล และชุ ม ชนได้ ค านึ ง ถึ ง การรั บ รู้ ข องตนเองที่ มี ต่ อ แหล่ ง และสร้ า งความสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งมี
ความหมายกับแหล่งโดยให้ภูมิรู้ รวมทั้งสภาพความจริง โดยควรมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้เกิดความ
สนใจ และเรียนรู้สื บ เนื่ องต่อไป ขณะที่ห ลั กการที่ 2 ที่มีห ลั กการความเชื่อถื อได้ของข้อมูล โดยมี
รายละเอียดส่วนหนึ่งที่กล่าวว่า ในแหล่งประวัติศาสตร์ที่การเล่าเรื่องราวแบบพื้นบ้านหรือความทรง
จาของผู้ที่มีส่วนในประวัติศาสตร์ เป็นแหล่งข้อมูลที่สาคัญเกี่ยวกับความสาคัญของแหล่ง โปรแกรม
การสื่อความหมายควรผนวกแหล่งข้อมูลเหล่านี้เข้าไปด้วย ไม่ ว่าจะโดยทางอ้อมผ่านทางโครงสร้าง
พื้นฐานทางการสื่อความหมาย หรือโดยทางตรงผ่านทางการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนที่เกี่ยวข้องใน
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รูปแบบของวิทยากรประจาแหล่ง และหลักการที่ 7 ที่มีหลักการความสาคัญของการศึกษาวิจัย การ
ประเมิ น และการฝึ กอบรม โดยมี รายละเอี ยดส่ วนหนึ่ งกล่ าวว่า โปรแกรมการสื่ อ ความหมายทุ ก
โปรแกรมควรจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นแหล่งการศึกษาแหล่งหนึ่ง และการออกแบบโปรแกรมนั้นๆ
ควรให้ความสาคัญกับความเป็นไปได้ที่จะนาไปใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน สื่อด้าน
การสื่อสารและข้อมูล กิจ กรรมพิเศษ การจัดงาน และงานอาสาสมัครตามฤดูกาล นอกจากนี้ การ
ฝึกอบรมนักวิชาชีพผู้มีคุณวุฒิเฉพาะด้านในการสื่อความหมาย และนาเสนอมรดกวัฒ นธรรม อาทิ
การสร้างสรรค์เนื้อหา การจัดการ เทคโนโลยี การนาเที่ยว และการศึกษาถือเป็นวัตถุประสงค์อัน
สาคัญยิ่ง ยิ่งไปกว่านั้นโปรแกรมการศึกษาพื้นฐานด้านการอนุรักษ์ควรผนวกเอาองค์ประกอบของการ
สื่อความหมายและการนาเสนอเข้าไว้ในหลักสูตรด้วย (คณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของอิ
โคโมสว่าด้วยการสื่ อความหมายและการนาเสนอ, 2550) ดังนั้น การพัฒ นาการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจึงจาเป็นต้องพัฒ นามัคคุเทศก์สื่อความหมายซึ่งถือเป็นสื่อบุคคลที่มี
ความส าคั ญ และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รู้ เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
หลากหลาย อันนาไปสู่การได้รับความรู้ ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างการรับรู้ ตระหนัก
และซาบซึ้ งในคุ ณ ค่ า ของเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ความเห็น
เกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสารอยู่ในระดับมาก และมี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับทุกด้าน โดยเฉพาะประเด็นความพร้อมของอุทยานฯ ในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สาหรับประเด็นเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์
ในอุทยานฯ มีความรู้ความสามารถในการแนะนาการปฏิบัติตั ว มีความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มี
ความรั บ ผิ ด ชอบ และมี บุ ค ลิ ก ภาพพร้ อ มทั้ งทั ก ษะการสื่ อ ความหมายที่ ดี สอดคล้ อ งกั บ ผลการ
สัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีมัคคุแทศก์สื่อความหมายที่มีความรู้
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีการนาเสนอที่หลากหลายทั้งด้านวิชาการ และการสร้างความสนุกสนาน
ขณะที่ผลการศึกษาจากแบบสอบถามในครั้งนี้มีประเด็นที่แตกต่างกับการสัมภาษณ์บางส่วน คือ ผู้ให้
ข้อมูลเห็นว่า มัคคุเทศ์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีจานวนน้อย ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ส่วนมัค คุเทศ์สื่อความหมายบางท่านใช้ภาษาที่ มีห ลักวิชาการมาก
เกิ น ไป จึ ง ยากต่ อ การท าความเข้ าใจและขาดความน่ า สนใจ และมั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายจาก
ภายนอกบางท่านไม่ลุ่มลึกในเรื่องราวของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จึงใช้การพูดรวบรัด จนไม่
น่าสนใจ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์กับศักยภาพการจัดการการ
สื่อความหมายด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และที่อยู่ปัจจุบันที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้ าน
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แหล่งสารหรือผู้ส่งสารแตกต่างกัน จึงมีการเสนอว่า ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และจัดเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาจุด
ต่างๆ ที่มีความสาคัญเพื่อบรรยายให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว เช่นเดียวกับผลการสัมภาษณ์ที่เน้นให้
เพิ่มจานวนมัคคุเทศก์สื่อความหมาย และจัดให้มีมัคคุเทศก์ สื่อความหมายหรือเจ้าหน้าที่ประจาจุด
ต่างๆ อีกทั้งจัดให้มียุวมัคคุเทศก์ภายในแหล่ง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอแนวทางโดยแบ่งเป็นประเด็นใน
การพัฒนาดังนี้
(1) การเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่หรื อมัคคุเทศก์สื่อความหมายภายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งการจัดเตรียมมัคคุเทศก์สื่อความหมายให้เพียงพอต่อความต้องการในแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นสิ่งสาคัญ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยัง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านแหล่งสารหรือผู้ส่ง
สารอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ อีกทั้งความพร้อมในเรื่องความสามารถของเจ้าหน้าที่
หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายภายในอุทยานฯ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแนะนาการปฏิบัติตัวในแหล่ ง
ท่องเที่ยว การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มี
ความพร้อมในการบริการ และมีทักษะในการสื่อความหมายที่ดีอยู่แล้ว สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลการสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ชาวไทย ที่กล่าวว่า เจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความรู้ในเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างดี แต่เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้ อมูล
พฤติกรรมการท่องเที่ยว ผู้วิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ ซึ่งจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นถึงจานวนของเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายที่
มีในแหล่งมีจานวนน้อย โดยมีเพียง 4 คนเท่านั้น จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และ
ในแต่ละวัน จะมีเจ้าหน้ าที่ห รือมัคคุเทศก์สื่อความหมายจานวนไม่เท่ากัน เนื่องจากการเปิดแหล่ ง
ท่องเที่ยวทุกวันแบบไม่มีวันหยุด จึงต้องมีการสลับกันหยุดหมุนเวียนไป ขณะที่การวิเคราะห์ผลจาก
แบบสอบถามของผู้วิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ ได้ใช้บริการมัคคุเทศก์สื่อความหมายไม่ว่าจะ
เป็นจากอุทยานฯ หรือจากภายนอก ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการสัมภาษณ์ที่แสดงให้เห็นถึง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเอง หรือเดินทางมาเป็นกลุ่มครอบครัวจะไม่นิยมติดต่อขอมัคคุเทศก์
สื่อความหมายของอุทยานฯ หรือจ้างมัคคุเทศก์สื่อความหมายจากภายนอก เนื่องจากนักท่องเที่ยว
หลายท่านไม่ทราบว่ามีมัคคุเทศก์ สื่อความหมายของอุทยานฯ ให้บริการ หรือบางท่านไม่สนใจให้มี
มัคคุเทศก์สื่ อความหมายน าชมแหล่งท่องเที่ยว และเมื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบันแตกต่างกัน ส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายในการ
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ท่องเที่ยว นอกจากนี้การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์กับศักยภาพการ
จัดการการสื่อความหมาย พบว่า อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบันของนักท่องเที่ยว
ที่แตกต่างกัน ทาให้มีความคิดเห็นต่อศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านแหล่งสารหรือผู้ส่ง
สารแตกต่างกัน ด้วย หากเพิ่มเจ้าหน้าที่ห รือมัคคุเทศก์สื่ อความหมายที่นาเสนอความรู้คู่กับความ
สนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น จะเป็ น ส่วนหนึ่งที่ทาให้ นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์
สามารถสร้างการจดจาสิ่งต่างๆ และเป็นการสร้างคุณ ค่าให้ กับแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
เพิ่มขึ้น
ดังนั้น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจึงควรเพิ่มเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อ
ความหมายเพื่อให้ เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ที่มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจานวนมาก ขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนที่ไม่สนใจใช้มัคคุเทศก์สื่อ
ความหมายหรือไม่ทราบว่ามีมัคคุเทศก์สื่อความหมายจะได้รับทราบข้อมูลการบริการมัค คุเทศก์สื่อ
ความหมายจากทางอุทยานฯ เพื่อติดต่อขอรับบริการดังกล่าว หรือบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบ ซึ่งจะทาให้
นักท่องเที่ยวได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อันนาไปสู่แนวคิดในการอนุรักษ์สืบทอดแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าสืบไป
(2) การพั ฒ นาโครงการอบรมมั ค คุ เทศก์ สื่ อ ความหมายประจ าอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สาหรับมัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งถือเป็นสื่อ
บุคคลที่มีความสาคัญในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งจากผลวิเคราะห์การสัมภาษณ์ พบว่า
มัค คุเทศก์สื่ อความหมายในอุท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้งมี จานวน 4 คน แบ่ งเป็ นมั คคุ เทศก์สื่ อ
ความหมายที่มีบัตรมัคคุเทศก์ 2 คน ขณะที่อีก 2 คนเป็นเจ้าหน้าที่ตาแหน่งอื่นที่ต้องมาช่วยงานใน
หน้ าที่นี้ โดยผู้ ที่มาจากตาแหน่ งอื่นอาศัยการอ่านหนังสือของกรมศิลปากรเพิ่มเติม พร้อมกับการ
ติดตามการบรรยายของมัคคุเทศก์สื่อความหมายท่านอื่นเพื่ อฝึกฝนจากการนาชมจริง ซึ่งเมื่อฝึกฝน
แล้วจะมีความรู้ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นอย่างดี เป็นไปใน
ทิศทางเดีย วกับ การประเมิน ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายด้านแหล่ งสารหรือผู้ส่ งสารที่
นักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นว่าศักยภาพดังกล่ าวอยู่ในระดับมาก ขณะที่ผลจากการสัมภาษณ์
ผู้ให้ข้อมูลในงานของผู้วิจัยพบว่า มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีหลาย
รูปแบบ ซึ่งมัคคุเทศก์สื่อความหมายบางท่านแม้จะมีข้อมูลที่ครบถ้วน แต่เป็นข้อมูลวิชาการที่ได้จาก
เนื้อหาของกรมศิลปากรซึ่งมีศัพท์เฉพาะจานวนมาก ทาให้เข้าใจยากและขาดความน่าสนใจ ขณะที่
มัคคุเทศก์สื่อความหมายอีกส่วนหนึ่งจะมีเทคนิคในการสื่ อความหมายที่บรรยายทั้งข้อมูล ความรู้
สอดแทรกความสนุกสนาน อันก่อให้เกิดความสนใจต่อการบรรยายได้
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ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมี
โครงการอบรมมัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เพื่อ พัฒนามัคคุเทศก์สื่อ
ความหมายที่มีอยู่ ให้ มีป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น สร้างการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ระหว่างมัคคุเทศก์สื่ อ
ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว เจ้ าหน้ าที่ และบุ ค ลากรอื่ น ๆ ทั้ งในหน่ ว ยงานที่ ต นสั งกั ด อยู่ แ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนความรู้เดิม และสร้างความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการใช้เทคนิคการสื่อความหมายในการนาชมที่
สร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวให้ สอดคล้องกับ หลักการที่ 7 ที่ มีหลักการความสาคัญของการ
ศึกษาวิจั ย การประเมิน และการฝึ กอบรมของกฎบัตรอิโคโมสวาดวยการสื่ อความหมายและการ
นาเสนอแหลงมรดกวัฒนธรรมด้วย ซึ่งแม้ว่าการพัฒนาคนในลักษณะนี้ต้องใช้กระบวนการ เวลา และ
ความอดทน (วันดี เธียรสวัสดิ์กิจ) แต่สิ่งที่ได้กลับมาจะคุ้มค่า เพื่อให้มีมัคคุเทศก์สื่อความหมายที่มี
ความพร้อมต่อการสื่อความหมายให้ แก่นักท่องเที่ยว อันนาไปสู่ การเกิดความประทับใจ และการ
กลับ มาเที่ย วซ้าในอนาคต นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจะได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
อุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้ง
ในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อัน
นาไปสู่แนวคิดในการอนุรักษ์สืบทอดแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่
ทรงคุณค่าสืบไป
(3) การพัฒนาโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
โดยโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งปลูกฝังให้เห็นถึงความสาคัญของ
แหล่งท่องเที่ย ว และการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มี
ความสาคัญ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการสัมภาษณ์นักวิชาการวัฒ นธรรม และนักโบราณคดี
ประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้ให้ข้อมูลว่า อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีการจัดโครงการ
อบรมยุวมัคคุเทศก์เป็นประจาทุกปี สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์คุณครูโรงเรียนพนมรุ้งที่ระบุถึง
โครงการอบรมยุ ว มัคคุ เทศก์ของอุท ยานฯ ที่ จะขอความร่ว มมือจากโรงเรียนใกล้ เคียงเพื่ อให้ เด็ ก
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่อยู่ในชมรมยุวมัคคุเทศก์ของโรงเรีย นพนมรุ้ง
จะเข้าร่วมโครงการกับอุทยานฯ ทุกปี ขณะที่ กานันตาบลตาเป๊กกล่าวเสริมว่า ควรมีการพัฒ นายุว
มัคคุเทศก์โดยดึงเด็กในท้องถิ่นเข้าร่วม และจัดให้เป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว
และเป็นการปลูกฝังความรัก ความหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์โบราณสถานของท้องถิ่นไว้ให้
คงอยู่สืบไป สอดคล้องกับตัวแทนคนในชุมชนบ้านบัวตะเคียนที่มองว่า ยุวมัคคุเทศก์เป็นเสน่ห์อย่าง
หนึ่งทีท่ าให้เด็กในท้องถิ่นได้เรียนรู้เรื่องราวของสถานที่สาคัญในพื้นที่ตัวเอง นอกจากนี้เด็กยังสามารถ
ถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวที่อาจไม่ต้องการข้อมูล ที่เป็นวิชาการมาก แต่มาฟังเด็กเล่าเรื่องราวให้ฟังแทน
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ทาให้ นั กท่ องเที่ย วรู้ สึ กผ่ อนคลาย และไม่ รู้สึ ก ว่าได้รับเรื่องราวทางวิช าการที่ ห นั กเกิ นไป ซึ่งการ
วิเคราะห์ผลจากแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และที่อยู่ปั จจุบันที่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ดังกล่าว
กับพฤติกรรมการใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การใช้ ห รือ ไม่ ใช้ มั ค คุ เทศก์ สื่ อ
ความหมายแตกต่างกัน จึงจาเป็นที่จะต้องให้ยุวมัคคุเทศก์เข้ามามีบทบาทเพื่อสร้างความสนใจใน
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ผ่านการนาเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นวิชาการมาก โดยอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ ง เป็ น ผู้ จั ด อบรมโครงการเอง ขณะที่ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล ได้ เสนอแนะถึ ง การจั ด โครงการอบรมยุ ว
มัคคุเทศก์อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มียุวมัคคุเทศก์ประจาภายในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะได้เพิ่ม
จานวนมัคคุเทศก์สื่อความหมายแล้ว ยังเป็นการสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มีใน
ท้องถิ่นให้กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนามาสู่ความรักท้องถิ่นของตัวเอง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งต่อ
ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้กับเด็กที่เข้าร่วมโครงการด้วย
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอว่า ในฐานะที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นผู้จัด
โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ในอุทยานฯ อยู่แล้ว จึงควรจัดโครงการอบรมเพิ่มขึ้นจากปีละหนึ่งครั้งมา
เป็ น ปี ล ะ 2-3 ครั้ ง โดยอาศั ย ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทั้ งหน่ ว ยงานภาครั ฐ
หน่วยงานภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างยุวมัคคุ เทศก์ที่มีความรู้ความสามารถ
ออกมานาชมนักท่องเที่ยวที่ต้องการใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมาย พร้อมทั้งจูงใจกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ ไม่
ต้องการข้อมูลที่เป็นวิชาการมากให้มาใช้บริการยุวมัคคุเทศก์อันเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการรับรู้ใน
คุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งผล
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็น การบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะบอกต่อกับผู้อื่นให้มาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จึง
เป็นไปได้ว่าหากยุวมัคคุเทศก์สามารถสร้างความประทับใจ และความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้แม้
เพียงเล็กน้อย นักท่องเที่ยวเหล่านี้อาจบอกต่อและเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ได้ให้กับ
บุคคลอื่นๆ ต่อไป ขณะเดียวกันก็เป็นการสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวที่มีในท้องถิ่น
ให้ กั บ เด็ก ที่ เป็ น ยุ ว มั คคุ เทศก์ อั น นามาสู่ ความรักท้ อ งถิ่น ของตั ว เองให้ กับ เด็ กๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
หลักการที่ 7 ที่มีหลักการความสาคัญของการศึกษาวิจัย การประเมิน และการฝึกอบรมตามกฎบัตรอิ
โคโมสวาดวยการสื่อความหมายและการนาเสนอแหลงมรดกวัฒนธรรมด้วย
(4) การพัฒ นาโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีความสาคัญในการพัฒนามัคคุเทศก์
สื่ อ ความหมายในอุท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง เช่ น เดี ย วกั น เนื่ อ งจากการจัด โครงการอบรมยุ ว
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มัคคุเทศก์ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกับโรงเรียนใกล้เคียง และการขอความร่วมมือจากเด็กนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา จึงอาจมีข้อจากัดในการฝึกเด็กเพื่อมาเป็นยุวมัคคุเทศก์ในเรื่องความสนใจของเด็ก โดย
เด็กต้องมีใจรักในการนาชม มีความพากเพียรในการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และมีช่วงเวลา
ว่าง ซึ่งเด็กหลายคนอาจต้ องการเล่ นสนุกตามประสาเด็ก หรือต้องช่วยเหลืองานที่บ้ าน ทาให้ ไม่
สามารถรั บ หน้ า ที่ ในการเป็ น ยุ ว มั ค คุ เทศก์ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ซึ่ ง เมื่ อ วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์จากแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งส่วน
ใหญ่มีที่อยู่ปัจจุ บัน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักท่องเที่ยวที่เป็นคนในจังหวัดบุรีรัมย์มา
ท่องเที่ยวเป็นอันดับ 2 จากจานวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เก็บข้อมูล รวมถึงนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งที่
ระบุ ว่ าเป็ น คนในพื้ น ที่ ใกล้ เคี ย งอุ ท ยานฯ สะท้ อ นถึ งความใกล้ ชิ ด กั บ พื้ น ที่ และการมี ป ระเพ ณี
วัฒ นธรรม และความเชื่อที่ใกล้เคียงกันระหว่างคนในพื้นที่และคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึง
เป็นไปได้ว่า การชักชวนผู้คนในท้องถิ่นที่มีความสนใจในการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ มาร่วมโครงการจะ
เป็นการเพิ่มจานวนมัคคุเทศก์สื่อความหมาย อันนาไปสู่การสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
ซึ่ ง กั น และกั น พร้ อ มกั บ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการกระตุ้ น ให้ เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของเรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงกับเรื่องราวของท้องถิ่นได้ สอดคล้องกับผลการ
วิเคราะห์ ข้อ มูล จากแบบสอบถาม พบว่า นัก ท่ องเที่ ยวส่ ว นหนึ่ งได้เสนอถึ งความต้อ งการเนื้ อ หา
เรื่องราวในการสื่อความหมายที่เน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ซึ่ง
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ผลการสั ม ภาษณ์ ที่ เน้ น การเชื่ อ มโยงประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ เข้ า กั บ
ประวัติศาสตร์ใกล้ตัว โดยเน้นความสัมพันธ์กับชุมชน ตานาน และคติชนด้วย
ดังนั้น จากผลการวิเคราะห์ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการ
จัดทาโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นขึ้น โดยแบ่งเป็นส่วนที่ 1 การอบรมในภาคทฤษฎีด้วยการให้
ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พร้อมทั้งคาแนะนาจาก
มัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานฯ และวิทยากรจากภายนอกที่มีประสบการณ์ และมีความรู้อย่าง
ละเอียด ส่วนที่ 2 คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นโดยการพูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้าน
และคนในท้องถิ่น และส่ว นที่ 3 คือ การฝึ กอบรมภาคสนามด้วยการแบ่งกลุ่มทากิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างอาสาสมัครมัคคุเทศก์สื่อความหมายในอุทยานฯ และวิทยากรจากภายนอก พร้อมกับการ
ประเมิน ผลในการฝึ กอบรม โดยโครงการนี้จะรับสมัครอาสาสมัครในท้ องถิ่นโดยไม่จากัดแค่กลุ่ ม
นักเรียนนักศึกษาเท่านั้น แต่รวมอาสาสมัครที่มีความสนใจ มีความรักในการนาชมแหล่งท่องเที่ยว
และรักท้องถิ่นตัวเอง เพื่อมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่นตนเอง ตลอดจนเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง รวมทั้งสร้างความสนุกสนาน
ประกอบกับการสอดแทรกเรื่องราวในท้องถิ่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบ อันนาไปสู่การรับรู้ ตระหนัก
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และซาบซึ้ งในคุ ณ ค่ า ของเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งช่วยกันอนุรักษ์สืบทอดให้เป็นมรดกวัฒ นธรรมตกทอดถึงลูกหลานต่ อไปใน
อนาคต โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวในท้องถิ่นดังกล่าวจะสามารถตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการการเชื่อมโยงข้อมูลทางประวัติศาสตร์กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็
สอดคล้ องกับกฎบั ตรอิโคโมสวาดวยการสื่อความหมายและการนาเสนอแหลงมรดกวัฒ นธรรมใน
หลักการที่ 2 ที่เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของวิทยากรประจาแหล่ง
และหลักการที่ 7 ที่มีหลักการความสาคัญของการศึกษาวิจัย การประเมิน และการฝึกอบรมอีกด้วย
2) การพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล
ศูนย์บริการข้อมูลเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อความหมายที่มีความสาคัญ โดยสามารถให้
ความรู้ และสร้ า งความเข้ า ใจในภาพรวมเกี่ ย วกั บ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ ง ภายในจะมี ก ารใช้ สื่ อ ที่
หลากหลายช่วยในการนาเสนอเรื่องราว เช่น ภาพถ่าย แผนผัง คาบรรยาย และหนังสือนาชม เป็นต้น
และสามารถเข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายได้ ง่ า ย ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล จึ ง เปรี ย บเสมื อ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี
ความสาคัญสาหรับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะสาหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจแหล่ง
ท่องเที่ยวในลักษณะนี้ (กรมการท่องเที่ยว, 2558; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545; อดิศร
ศั ก ดิ์ สู ง , 2554) นอกจากนี้ ยั งช่ ว ยเพิ่ ม ความพึ งพอใจให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในการเยี่ ย มชมสถานที่
ท่องเที่ยวนั้นๆ เนื่องจากช่วยสร้างความประทับใจ และเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
(De Rojas & Camarero, 2008) ซึ่งโดยทั่วไปศูนย์บริการข้อมูลจะมีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญเพื่อ
เป็นศูนย์รวมข้อมูลก่อนชมสถานที่จริง หรือสาหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าชมสถานที่จริงแล้วต้องการการ
สรุ ป ภาพรวมของแหล่ งท่ องเที่ ย วที่ มีสื่ อโสตทั ศนู ป กรณ์ ผ่ านรูป แบบสื่ อที่ ห ลากหลายช่ ว ยในการ
นาเสนอ ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในการสร้างความสนใจกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีด้วยภาพ สี
และเสียง (ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554) สะท้อนถึงความสาคัญและความสามารถในการสร้างการจดจา
เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวก่อนชมของจริงด้วย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งนิยมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวผ่านศูนย์บริการ
ข้อมูลเป็นอันดับที่ 2 ขณะที่ผลจากการสัมภาษณ์กลับมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า มีนักท่องเที่ยวจานวน
น้อยมากที่เข้าไปยังศูนย์บริการข้อมูล เนื่องจากสถานที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งตั้งอยู่บน
เขา ซึ่งเป็นที่สูง และการมีประตูเข้าออกหลายทาง โดยศูนย์บริการข้อมูลตั้งอยู่บริเวณทางเข้าออก
ประตูที่ 1 ขณะที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มเข้าทางประตูที่ 3 ซึ่งอยู่ไกลจากศูนย์บริการข้อมูล ทาให้ไม่ได้
เข้าไปหรือบางกลุ่มเดินไปไม่ไหว ส่วนบางกลุ่มมีเวลาที่ค่อนข้างจากัดจึงไม่ได้เข้าชมศูนย์บริการข้อมูล
สาหรับนักท่องเที่ยวบางท่านที่ เดินเข้าไป จะเข้าไปแค่อาคารหลังแรกเท่านั้น ไม่ได้เดินลงไปดูอาคาร
หลังที่สองซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งไว้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูล
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บางส่วนกล่าวว่า ศูนย์บริการข้อมูลเป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งหมด
แต่ภายในดูมืดทึบ ดูน่ากลัว อับ ไม่โปร่ง ประกอบกับวิธีการจัดแสดงไม่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวบางส่วน
ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง และไม่มีแผนผังบอกถึงเส้นทางการเดิน ทาให้ไม่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้า
ไป ขณะที่พฤติกรรมการท่องเที่ยวจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มาเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เน้นการเข้าชมความสวยงามของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ถ่ายภาพเป็นที่
ระลึ ก และเช็คอิ น ในสื่ อสั งคมออนไลน์ แล้ ว เดิน ทางกลั บ ไม่ เน้น เรื่องของการเรีย นรู้เรื่อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เน้นท่องเที่ยวและพักผ่อนมากกว่าการเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จาก
แหล่งท่องเที่ยว ยกเว้นกลุ่มที่เป็นนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะสาขาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และการ
ท่องเที่ยว หรือนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่มีความสนใจเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งผู้ให้ข้อมูลบางท่านกล่าวเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้จะให้ความสาคัญกับการเดินทางมาเพื่อศึกษาหาความรู้อย่างแท้จริง จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อน
ให้เห็นถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยว และได้รับ
ความสนุ ก สนานเท่ านั้ น กั บ กลุ่ ม นั กท่ องเที่ ยวที่ ส นใจเรียนรู้สิ่ งต่ างๆ อย่างแท้ จริง ขณะที่ ผ ลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบสื่อที่ต้องการ พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการ
รูปแบบสื่อที่มีความทันสมัย รวมถึงการใช้นวัตกรรมในการสื่อสาร และมีข้อเสนอเพิ่มเติมในการจัด
นิทรรศการภายในศูนย์บ ริการข้อมูล ให้ มีรูปแบบที่น่าสนใจ มีมุมสาหรับเด็กที่มีกิจกรรมให้ทาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และงานด้านโบราณคดี อีกทั้งควรเพิ่มแสงสว่าง และ
ปรับปรุงป้ายคาบรรยายให้เห็นตัวอักษรที่เด่นชัดขึ้น สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูล
ต้องการรูปแบบสื่อที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนย์บริ การข้อมูล
ว่า ควรจัดให้นักท่องเที่ยวทุกคนได้เข้าศูนย์บริการข้อมูลก่อนขึ้นปราสาท พร้อมกับการเตรียมวีดิทัศน์
บรรยายเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง เพื่ อ จั ด แสดงให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ท ราบ
รายละเอียดโดยรวมก่อนชมสถานที่จริงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และมีรูปแบบที่น่าสนใจในลักษณะ
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต พร้อมกับการมีพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ของเด็กด้วย เนื่องจากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางประชากรศาสตร์ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
และที่อยู่ ปั จจุ บั น ที่แตกต่างกัน การจัดการศูน ย์บ ริการข้อมู ล จึงควรคานึงถึงรายละเอียดต่างๆ ที่
นาเสนอสู่นักท่องเที่ยว โดยต้องสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่กาลังจัดแสดงให้ตรงกับบุคลิกหรือประสบการณ์
ของนักท่องเที่ยว (Tilden, 2009) พร้อมกับเข้าถึงความสนใจและรูปแบบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
กลุ่มต่างๆ ขณะที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีโครงการในการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลเพื่อดึงดูด
ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาข้อมูลมากขึ้น แต่มีข้อจากัดในเรื่องการปรับปรุงอาคาร เช่น ศูนย์บริการ
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ข้อมูลทั้งหลังจะต้องดาเนินการผ่านกรมศิลปากร เนื่องจากมีสถาปนิกของกรมศิลปากรกากับดูแลอยู่
ขณะที่เรื่องงบประมาณจากกรมศิลปากรที่มีจานวนจากัด ทาให้งานการปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูล
เป็นภารกิจที่มีความสาคัญรองลงมา และงบประมาณที่มีอยู่มักจะใช้ในการจัดการงานด้านอื่นๆ ของ
อุทยานฯ นอกจากนี้ความสนใจของนักท่องเที่ยวที่เข้าชมศูนย์บริการข้อมูล ก็เป็นส่วนหนึ่ งในการ
พิจารณาการปรับปรุงดังกล่าวด้วย
อย่ า งไรก็ ต าม ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล เปรี ย บเสมื อ นสมองของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ ที่เก็บ รวบรวมข้อมูล ที่มีความส าคัญ จึงจาเป็นที่ จะต้องได้รับการพัฒ นา เนื่ องจาก
อุท ยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ งเป็ น แหล่ งเรียนรู้ประวัติศาสตร์กลางแจ้งด้ว ยตั วโบราณสถานที่ อ ยู่
กลางแจ้ ง ท าให้ ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ตั ว โบราณสถานโดยตรงอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวโบราณสถานดังกล่าว จึง จาเป็นต้องคานึงถึงหลักการการอนุรักษ์ ขณะที่
ศูนย์บริการข้อมูลตั้งอยู่บริเวณทางเดินด้านล่างสุดก่อนขึ้นถึงตั วปราสาทที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมด้วย
การใช้เครื่องมือสื่อความหมายประเภทต่างๆ ที่ทันสมัย และมีความน่าสนใจ เพื่อตอบสนองพฤติกรรม
การท่องเที่ยว และความต้องการด้านการสื่อความหมายในอุทยานฯ ของนักท่องเที่ยวที่ ต้องการใช้
เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยอาศัยความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงสถาปนิก
ของกรมศิลปากร จึงได้เสนอแนวทางในการพัฒ นาศูนย์บริการข้อมูล ที่สอดคล้องกับแนวทางของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่เน้นการสร้างศูนย์ข้อมูล ศูนย์เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การ
ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นเทคโนโลยี นวั ต กรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศต่ า งๆ ในการพั ฒ นารู ป แบบการสื่ อ
ความหมาย (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558) ซึ่งการพัฒ นาศูนย์บริการข้อมูล ด้วยการใช้
เครื่องมือสื่อความหมายประเภทอื่นๆ ประกอบการสื่อความหมายเป็นสิ่งที่จาเป็นในแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านเครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้นจะมีต้นทุนสูง และหลายคนคาดหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อนักท่องเที่ยว
เข้ามา ซึ่งความเป็นจริงแล้วการพัฒนาสิ่งใดก็ตามจาเป็นต้องใช้เวลา แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์
ที่จะได้รับจากการลงทุนนั้น นับว่าประโยชน์ที่ได้เป็นผลตอบแทนในระยะยาวที่มีคุณค่ามหาศาลจนไม่
สามารถประเมิ น เป็ น ตั ว เลขได้ หากสามารถเรีย กความสนใจจากนั ก ท่ อ งเที่ ย วในการใช้ บ ริก าร
ศูนย์บริการข้อมูลที่ได้รับการพัฒ นา จะทานักท่องเที่ยวได้รับทั้งความสนุกสนานเพลิดเพลิน ได้รับ
ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ดังนั้นการ
พัฒ นาศูน ย์บ ริการข้อมูลดังกล่ าวโดยไม่รบกวนแหล่ งหรือโบราณสถานโดยตรง และใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมการสื่ อสาร พร้ อมกับ เครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ เข้ามาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการสื่อความหมาย ผู้วิจัยจึงได้แบ่งประเด็นในการพัฒนาดังต่อไปนี้
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(1) การเตรียมจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์บริการข้อมูลที่อยู่บริเวณประตู
ที่ 1 โดยบูรณาการการใช้การจัดนิทรรศการ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อผสมหรือมัลติมีเดียเข้าด้วยกัน
ทาการติดตั้งจอภาพที่เป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) การทาจอขนาดใหญ่ติดกาแพง Interactive
wall หรือการมีอุปกรณ์ จาลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริงผ่านการรับรู้ Virtual reality:
VR ได้แก่ การมองเห็ น การได้ยิ น การสัมผัส หรือการได้กลิ่ น และการสามารถตอบสนองกับสิ่ งที่
จาลองนั้นได้ โดยจาลองภาพเมื่อครั้งปราสาทยังสมบูรณ์ แสดงคาศัพท์เฉพาะที่อธิบายองค์ประกอบ
ของปราสาทหิน และแสดงข้อมูลพร้อมรูปภาพประกอบเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งหมด
โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมค้นหาข้อมูลต่างๆ อย่างเหมาะสม และได้รับรายละเอียดตาม
ต้องการ พร้อมกับ ตื่น ตาตื่นใจกับ นวัตกรรมการสื่ อสารและเทคโนโลยีที่ช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
โดยเฉพาะนั กท่องเที่ย วกลุ่มวัยรุ่นที่ขาดความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ตื่นตัวและสนใจ
ศึกษาผ่านเครื่องมือสื่อความหมายที่มีความทันสมัยตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยวมากขึ้น
(2) ก ารเต รี ย ม สื่ อ ระบ บ เสี ย ง ห รื อ Audio Guide เพื่ อ บ ริ ก ารให้
นักท่องเที่ยวที่ต้องการฟัง ซึ่งการสร้างการรับรู้จดจาให้กับนักท่องเที่ยวดังที่ผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งเสนอ
ความคิดเห็นว่า การได้ยินเป็นสิ่งที่ทาให้จาได้ดีที่สุด เนื่องจากคนเราจะจดจาในสิ่งที่ฟังมากกว่าสิ่งที่
อ่าน สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการรับรู้ที่อาศัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ การฟังเสียง ใน
การแปลความหมายเพื่ อ ให้ เกิ ด การรับ รู้ (วิ ม ลสิ ท ธิ์ หรยางกู ล , 2549; สุ ว รี ศิ ว ะแพทย์ , 2549)
นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า โดยปกติข้อมูลที่ใส่ในสื่อระบบเสียงของแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆ มักเป็นข้อมูลที่มีภาษาวิชาการหรือศัพท์เฉพาะตามแบบกรมศิลปากร ดังนั้นการจัดทาสื่อระบบ
เสียงภายในศูนย์บริการข้อมูลของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจึงควรเป็นรูปแบบของการกาหนด
จุดสาคัญตามหมายเลขเพื่อบรรยายสาระสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวตามหมายเลขนั้นๆ โดยมีภาษา
ทางวิชาการหรือศัพท์เฉพาะตามแบบกรมศิลปากรเช่นเดิม แต่เพิ่มชุดข้อมูลเพิ่มเติมที่เน้นเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เกร็ดความรู้เพิ่มเติม ตานาน และคติชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และมีการพัฒนา
สื่อที่เหมาะสาหรับเด็กเพื่อสร้างความเข้าใจ ซึ่งการให้ความรู้ควรมีเนื้อหารายละเอียดที่แตกต่างตาม
กลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ต้องการให้รับสื่อนั้น (ชลลดา สิทธิฑูรย์, 2543)
(3) การจัดมุมเรียนรู้สาหรับเด็ก โดยสร้างกิจกรรม เช่น การต่อจิ๊กซอว์ การ
ขุดแต่งโบราณสถานจาลอง และการก่อปราสาทหินจาลอง เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ ความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และงานด้านโบราณคดีผ่านการสร้าง
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ การรับรู้ ตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อันเป็นการปลูกฝังเรื่องการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้เด็กในวันนี้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต
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(4) การปรั บ ปรุงป้ ายค าบรรยายในศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ซึ่ งผลการศึ ก ษา
ข้ อ เสนอแนะของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว และข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ พบว่ า ป้ า ยค าบรรยายข้ อ มู ล ใน
ศูนย์บริการข้อมูลมีตัวอักษรขนาดเล็ก ไม่เด่นชัด ประกอบกับพื้นหลังของวัสดุแผ่นป้ายมีลักษณะโปร่ง
ขาดการซ่อมบารุง และขาดการทาความสะอาด ทาให้เห็นตัวหนังสือไม่ชัดเท่าที่ควร จึงเป็นข้อจากัด
ในการอ่าน และน ามาสู่การไม่ส นใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ จึงจาเป็นต้องปรับปรุงป้ายคา
บรรยายโดยทาให้ขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น มีสีพื้นหลังที่ทาให้ตัวอักษรเด่นชัดและมีความน่าสนใจมาก
ขึ้น พร้อมทั้งใส่รูปภาพที่เห็นเด่นชัดประกอบคาบรรยายเพื่อสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว
(5) การติ ด ตั้ ง จอภาพระบบสั ม ผั ส (Touch Screen) บริ เ วณ ทางขึ้ น
ปราสาทประตูที่ 3 เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางส่วนใช้ทางเข้าออกบริเวณประตูที่ 3 ทาให้ไม่ได้เข้าชม
ศูนย์บริการข้อมูล จึงควรมีการติดตั้งจอภาพระบบสัมผัสโดยมีที่กาบังฝนให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือติดตั้งในอาคารขนาดเล็ก โดยมีการนาเสนอข้อมูลเช่นเดียวกับศูนย์บริการ
ข้อมูล เน้นการจาลองภาพเมื่อครั้งปราสาทยังสมบูรณ์ และแสดงข้อมูลพร้อมรูปภาพประกอบเกี่ยวกับ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งหมดโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสาหรับศึกษาข้อมูลก่อน
การเข้าชมตัวปราสาทของจริงในกรณีที่นักท่องเที่ยวขึ้นชมแหล่งท่องเที่ยวจากทางประตูที่ 3
(6) การเตรี ย มเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ข้ อ มู ล ภายในศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล โดยเป็ น
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมการนาชมข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความรู้ด้านโบราณคดี
เพื่อนาเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และความสาคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ และนักท่องเที่ยวที่เข้าชมศูนย์บริก ารข้อมูล
ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
3) การพัฒนาแผ่นพับ
แผ่ น พับ เป็ น เครื่องมือสื่ อความหมายที่จัดอยู่ในหมวดสิ่ งพิ มพ์ช นิดหนึ่ง ซึ่งแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นิยมใช้ โดยแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ภายใต้การดูแลของกรม
ศิลปากรจะมีข้อมูลทางวิชาการที่สามารถนามาตีพิมพ์เป็นเครื่องมือสื่อความหมายให้กับนักท่องเที่ยว
ซึ่งวิธีนี้ทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง และสามารถตีพิมพ์ได้ครั้งละจานวน
มาก (กนิฏฐา เกิดฤทธิ์, 2560; กรมการท่องเที่ยว, 2558; ธนิก เลิศชาญฤทธ์ , 2554) ทั้งนี้ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อความหมาย พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วน
ใหญ่ ใช้แผ่ น พั บ ในการศึกษาข้อมู ล ทางประวัติศาสตร์ของอุท ยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้งมากที่สุ ด
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังมีความคิดเห็นต่อเครื่องมือสื่อความหมายที่ชื่นชอบและต้องการให้มีใน
อุทยานฯ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งหนึ่งนั้นมีแผ่นพับด้วย สอดคล้องกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่นักวิชาการ
วัฒนธรรมประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยวใช้แผ่นพับเป็ นเครื่องมือสื่อ
ความหมายมากที่สุดเป็นอันดับ หนึ่ง เนื่องจากมีรายละเอียดจุดที่สาคัญต่างๆ ภายในอุทยานฯ และมี
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รูป ภาพประกอบให้ นั กท่ องเที่ย วสามารถเดินตามจุดเหล่ านั้นได้ สาหรับเรื่องราวที่ส นใจศึกษาใน
อุท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ งของผู้ ให้ ข้ อ มู ล การสั ม ภาษณ์ พบว่า ส่ ว นให ญ่ ต้ อ งการศึ ก ษาเรื่ อ ง
ประวัติศาสตร์ การบูรณะ และการอนุรักษ์ นอกจากนี้ข้อมูลจากแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ ศิลปะขอมด้วย ขณะที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ให้ข้อมูลจากผล
การสัมภาษณ์ถึงความไม่น่าสนใจของแผ่นพับ ซึ่ง แม้ว่าแผ่นพับจะมี ข้อมูล ที่ถูกต้องแม่นยาในเรื่อง
ประวัติศาสตร์ศิลป์ และเป็นกระดาษสีก็ตาม แต่ชวนให้เก็บมากกว่านาไปใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ผู้ให้ข้อมูลบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นว่า แผ่นพับไม่สามารถเข้าถึงคนได้ทุกกลุ่ม เนื่องจาก
สถานที่แจกแผ่นพับอยู่ในศูนย์บริการข้อมูลเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ทาให้นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ทราบ
ว่ามีแผ่นพับแจก หรือไม่ได้รับแผ่นพับดังกล่าวเลย
ดังนั้น การพัฒนาแผ่นพับซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่นักท่องเที่ยวใช้งานมาก
ที่สุด สะท้อนถึงการเป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด โดยแผ่นพับของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจะมีจุดที่ส าคัญ ต่างๆ และมีรูปภาพประกอบพร้อมคาบรรยายอย่าง
กระชับ เมื่อวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่สนใจศึกษา ทาให้การ
พัฒนาแผ่นพับจึงควรเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องการอนุรักษ์ การบูรณะ และที่สาคัญควรเพิ่มข้อปฏิบัติตน
ของนักท่องเที่ยวในการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ควร
เพิ่มจุดแจกแผ่นพับบริเวณประตู 3 และเตรียมแผ่นพับให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่
4) การพัฒนาป้ายสื่อความหมาย
ป้ายสื่อความหมายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ โดยส่วนใหญ่จะมีป้ายแนะนาทาง ป้ายต้อนรับ ป้ายห้าม ป้ายตักเตือน และป้ายข้อมูล
โดยป้ายสื่อความหมายสามารถสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ด้วยข้อความ
ขนาดสั้น สร้างจุดสนใจ และสร้างการจดจาจากความถี่ในการเห็นได้อย่างสะดวก (กนิฏฐา เกิดฤทธิ์,
2560; กรมการท่ อ งเที่ ย ว, 2558) ไม่ ว่ า จะเป็ น ข้ อ ความต้ อ นรั บ การแจ้ ง เตื อ น และค าแนะน า
นอกจากนี้ป้ายสื่อความหมายยังเป็นหนึ่งในเทคนิคกลยุทธ์การจัดการนักท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ
(Fallon & Kriwoken, 2003; I. L. Kuo, 2002; Mason, 2005; Moscardo, 1998) ส าหรั บ การ
จัดทาป้ายสื่อความหมายควรพิจารณาขนาดของป้าย รูปภาพกราฟิก สีสัน วัสดุเนื้อผิว และความ
คงทนต่อสภาพแวดล้อม รวมถึงสัญลักษณ์และสีที่เป็นสากลเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าใจได้ง่ายขึ้น
(ชลลดา สิทธิฑูรย์, 2543) โดยควรติดตั้งป้ายสื่อความหมายในบริเวณที่เหมาะสม ไม่กีดขวางทางเดิน
และมีขนาดป้ายที่เหมาะสมไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป ที่สาคัญต้องคานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับแหล่ง เพื่อให้ความสาคัญกับบริบทโดยรอบไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์โดยรอบแหล่ง สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ และสภาพภูมิป ระเทศนั้น อันเป็นส่วนหนึ่งของความสาคัญทางประวัติศาสตร์ และ
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วัฒนธรรมของแหล่ง (คณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมาย
และการนาเสนอ, 2550) ซึ่งป้ายสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เป็นไปตามแนวทางของกรมศิลปากรซึ่งใช้เป็นพื้นหลังสีน้าตาล ตัวอักษรขนาดไม่ใหญ่มาก และนิยม
วางไว้ที่พื้นเพื่อไม่ให้กระทบกับตัวแหล่ง หรือโบราณสถาน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายด้านช่องทางการ
สื่ อความหมาย พบว่า นั กท่ อ งเที่ ย วที่ ม าเที่ ยวยังอุ ท ยานประวัติศ าสตร์พ นมรุ้งมี ความคิ ดเห็ น ต่ อ
ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านช่องทางการสื่อความหมายอยู่ในระดับมาก สาหรับผลการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว และความต้ อ งการด้ า นการสื่ อความหมาย พบว่ า
นักท่องเที่ยวใช้ป้ายสื่อความหมายในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นอันดับ 3 เช่นเดียวกับ
เครื่องมือสื่อความหมายที่ชอบและต้องการให้ มีในอุทยานฯ จึงสะท้อนถึงความสาคัญ ของป้ายสื่ อ
ความหมายที่มีความจาเป็นในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ขณะที่ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สั ม ภาษณ์ พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ า ป้ า ยสื่ อ ความหมายยั งไม่ ดึ ง ดู ด ความสนใจของ
นักท่องเที่ยวเท่าที่ควร ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามได้เสนอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ป้ายสื่อความหมายว่า ควรมีรูปเล็กๆ ที่อธิบายถึงข้อมูล หรือเรื่องราวที่มีการนาเสนอในป้าย เพื่อให้
ทราบว่ า ป้ า ยนี้ ห มายถึ ง โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ หรื อ ศิ ล ปกรรมใด ขณะที่ ป้ า ยสื่ อ
ความหมายควรมีสีสัน ที่โดดเด่นน่าสนใจ และมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น พร้อมกับตั้งให้สูงขึ้นเพื่อให้เห็ นได้
ชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีป้ายบอกรายละเอียดการปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่
เด่นชัด และไม่สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งข้อเสนอบางประการอาจขัดต่อหลักการอนุรักษ์
เนื่องจากการวางป้ายสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ตามหลักการอนุรักษ์จะต้อง
ไม่วางพิงหรือสร้างผลกระทบต่อตัวโบราณสถาน และจาเป็นต้องมีความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมรอบ
ข้างมากที่สุด เพื่อรักษาความเป็น ของแท้ (Authenticity) ของโบราณสถานเอาไว้ ดังนั้น ผู้ วิจัยจึง
เสนอการพัฒนาป้ายสื่อความหมายที่สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์ เหมาะสมกับพื้นที่ และตรงตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) การเพิ่ ม รู ป ภาพประกอบข้ อ มู ล ในป้ ายสื่ อ ความหมาย เนื่ อ งจากไม่
สามารถวางป้ายในตาแหน่งที่บ่งบอกรายละเอียดตามป้ายสื่อความหมายได้ ด้วยหลักการอนุรักษ์ที่
ต้องไม่กระทบตัวโบราณสถาน จึงจาเป็นต้องใส่รูปภาพเพิ่มเติมลงไปในป้ายสื่อความหมาย เพื่อให้
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมและความสนใจใช้ป้ายสื่อความหมายในการเรียนรู้
หรื อ รั บ ทราบข้ อ มู ล เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ ได้ ท ราบว่ า ป้ า ยสื่ อ ความหมายแต่ ล ะป้ า ยบอก
รายละเอียดของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือศิลปกรรมใด อันนามาสู่ความเข้าใจเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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(2) การปรับปรุงป้ายสื่อความหมายที่มีสภาพชารุดทรุดโทรมจากการตาก
แดดตากฝนมาเป็นระยะเวลานาน และการขาดหายไปของตัวอักษร โดยปรับปรุ งด้วยการใช้วัสดุทา
ป้ายที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศมากขึ้น และปรับตัวอักษรให้มีความถูกต้อง ไม่มีคาตกหล่น และ
มีขนาดตัวอักษรที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุได้อ่านป้าย
สื่อความหมายที่มีการบรรยายด้วยตัวอักษรที่ชัดเจน สร้ างความเข้าในเรื่องราวต่างๆ ที่มีในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้มากขึ้น
5) การพัฒนาสื่อ QR Code
สื่อ QR Code เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อความหมายที่สาคัญ มีลักษณะเป็นบาร์โค้ด 2
มิติ ทาหน้าที่เก็บข้อมูลต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพียงใช้โทรศัพท์มือถือสแกน
QR Code ที่พบเห็ น บนป้ ายประชาสั มพันธ์ตามแหล่ งท่องเที่ยวต่างๆ โปรแกรมจะนาเสนอข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวบนโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติ และบางครั้งจะมีข้อมูลแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อม
ค าบรรยายแบบวี ดิ ทั ศ น์ ด้ ว ย (กรมการท่ อ งเที่ ย ว, 2558) ซึ่ งสื่ อ QR Code นี้ เป็ น ตั ว แทนของ
เครื่องมือสื่อความหมายที่เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยไม่ต้องลงทุนสูง
และเหมาะกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่นิยมใช้เครื่องมือ
สื่อความหมายที่ทันสมัย ขณะที่สื่อ QR Code ที่ทาการติดตั้งในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นการ
ดาเนินงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมมือกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ทั้งนี้ ผลการ
วิเคราะห์ จ ากการสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล พบว่า นั ก ท่ อ งเที่ ย วหลายท่ านไม่ ท ราบ และไม่ เห็ น ว่า มี
เครื่องมือสื่อความหมายที่เป็นสื่อ QR Code ติดตั้งอยู่ในอุทยานฯ แม้ว่าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ได้จัดเตรียมป้าย QR Code บริเวณประตูที่ 1 ก่อนถึงทางเดินขึ้นไปตัวปราสาทพนมรุ้ง บริเวณป้อม
จาหน่ายบัตรประตูที่ 1 และบริเวณประตูที่ 3 ก็ตาม ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลบางท่านระบุว่า เนื้อหาที่มีในสื่อ
QR Code เป็นเนื้อหาโดยภาพรวม และมีข้อมูลที่ไม่ละเอียดมาก ซึ่งนักวิชาการวัฒนธรรมได้ให้ข้อมูล
เพิ่มเติมว่า สื่อ QR Code น่าจะเป็นเครื่องมือสื่อความหมายที่มีคนใช้น้อยที่สุด สอดคล้องกับข้อมูล
จากแบบสอบถามที่ ร ะบุ ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วใช้ สื่ อ QR Code ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานฯ อยู่ในลาดับที่ 5 จากจานวนสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่ใช้
สอบถาม 6 ตัว ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีความน่าสนใจอยู่ในลาดับท้าย นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์
พบว่า สภาพอากาศในฤดูฝนเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเสาสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ซึ่งหาก
อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์ไม่เสถียร หรือเป็นเครือข่ายที่ไม่มีเสาสัญญาณ จะมีผลกระทบทาให้ไม่สามารถ
อ่านรายละเอียดเนื้อหาในสื่อ QR Code ได้ จึงได้มีการเสนอข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เช่น การติดตั้งป้าย
สื่อ QR Code ในพื้นที่ที่เห็นได้เด่นชัด โดยติดตั้งสื่อ QR Code ตามจุดต่างๆ ที่มีความสาคัญ เพื่อให้
ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว และการปรับปรุงเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต เพื่อเอื้อต่อการ
ใช้อุปกรณ์มือถือในการเข้าถึงการสื่อความหมายอย่างสื่อ QR Code ได้อย่างสะดวกมากขึ้น อันเป็น
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ส่วนหนึ่ งในการน าเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญ
โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเสนอการพัฒนาสื่อ QR Code ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
(1) การประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงเสา
สัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว โดยศึกษาถึงข้อกาหนด ข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรก่อนเริ่มดาเนินการ
ส่วนอื่นๆ และการกาหนดเรื่องงบประมาณสาหรับดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ นอกจากนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้ง อุปกรณ์
สายล่อฟ้า และตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเอื้อต่อความปลอดภัยในการใช้งานสื่อ
QR Code ด้วย
(2) การติดตั้งป้ายสื่อ QR Code ในพื้นที่ที่ส ามารถเห็ นได้ชัดเจน โดยใน
ปัจจุบันสื่อ QR Code จะตั้งอยู่บริเวณประตูที่ 1 ก่อนถึงทางเดินขึ้นไปตัวปราสาทพนมรุ้ง บริเวณ
ป้อมจาหน่ายบัตรประตูที่ 1 และบริเวณประตูที่ 3 ขณะที่มีนักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ทราบว่ามีสื่อ QR
Code อยู่ที่บ ริเวณใด เนื่องจากป้ ายที่ติดตั้งไม่อยู่ในจุดที่สามารถเห็ นได้ชัดเจน จึงจาเป็นที่จะต้อง
ติดตั้งป้ายไว้ข้างๆ ป้อมจาหน่ายบัตรบริเวณประตู 1 ที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ส่วนบริเวณประตู
3 อาจจะติดป้ายใกล้กับห้องน้า หรือบริเวณบันไดทางขึ้นก่อนถึงตัวปราสาทเพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นได้
อย่างชัดเจนเช่นกัน
(3) การเพิ่มปริมาณสื่อ QR Code โดยมีเนื้อหาการบรรยายที่ครอบคลุ ม
เรื่ อ งราวต่ า งๆ ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง เช่ น ศาสนาฮิ น ดู ประติ ม านวิ ท ยา ความเชื่ อ
ประวัติศาสตร์ ศิลปะขอม และการบูรณะปราสาท รวมถึงเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างการอนุรักษ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่สนใจเนื้อหาสาคัญ โดยมีการใส่สื่อ QR Code ในป้ายคา
บรรยายภายในศูน ย์ บ ริ การข้อมูล หรือการใส่ในป้ ายสื่ อความหมายที่มีตามบริเวณต่างๆ รอบตัว
ปราสาท เพื่อให้สามารถนาเสนอข้อมูลที่มีความละเอียดหลากหลาย และตรงตามความต้องการของ
นั กท่องเที่ย วได้มากขึ้น นอกจากนี้อาจมีการพัฒ นาสื่ อ QR Code ให้ แสดงภาพเคลื่ อนไหวหรือมี
เสียงพูดแทนการอ่านข้อมูลการบรรยายเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับฟังผ่านโทรศัพท์มือถือ และได้รับ
ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นที่ชื่นชอบเครื่องมือสื่อความหมายที่ทันสมัย ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
และกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้พิการสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือดังกล่าวจากการแนะนาของเจ้าหน้าที่
ประจาอุทยานฯ เพื่อจะได้เข้าถึงการสื่อความหมายภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้ดียิ่งขึ้น
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6) การพัฒนาแอปพลิเคชัน Buriram Magic
แอปพลิเคชันนับว่าเป็นเครื่องมือสื่อความหมายในยุค ดิจิทัลอย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
แอปพลิ เ คชั น Buriram Magic ซึ่ ง ใช้ เ ทคโนโลยี Augmented Reality หรื อ AR Guide ที่ เป็ น
เทคโนโลยีการนาภาพเสมือนในรูปแบบ 3 มิติ จาลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผลที่จะ
นาวัตถุมาทับซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน ทาให้สามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรง (วิลาศ สมิทธิฤทธา,
2559) ซึ่งแอปพลิเคชัน Buriram Magic นี้ เป็นตัวแทนของเครื่องมือสื่อความหมายที่ใช้เทคโนโลยี
เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยสามารถใช้อุปกรณ์มือถือส่องไปยังจุดที่สนใจในแหล่งท่องเที่ยว และจะมีป้ายชื่อ
ความคาอธิบายปรากฏขึ้น โดยแอปพลิเคชัน Buriram Magic เป็นการดาเนินงานของสานักงานการ
ท่องเที่ย วและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์กับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งร่วมกันพัฒ นาขึ้น เพื่อนาเสนอ
รูปแบบการสื่อความหมายในลักษณะใหม่ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ พบว่า การ
ทาแอปพลิเคชัน Buriram Magic ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี Augmented Reality หรือ AR Guide
มีข้อมูลที่เป็นไปตามรูปแบบของกรมศิลปากร โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุที่มีความสาคัญในแหล่งท่องเที่ยว แต่มีข้อจากัดสาคัญ คือ เมื่อไม่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์และ
อิน เทอร์ เน็ ต หรื อ สั ญ ญาณเหล่ านั้ น ไม่เสถียร ตลอดจนการที่ ไม่ส ามารถล็ อ คสั ญ ญาณบริเวณตั ว
ปราสาทได้ และการอยู่ ในช่ว งการแก้ไขเรื่องระบบเซิร์ฟ เวอร์ (Server) ท าให้ นั ก ท่ องเที่ ย วจะไม่
สามารถอ่านรายละเอียดเนื้อหาจากแอปพลิเคชัน และไม่ได้รับความสะดวกในการใช้แอปพลิเคชัน
ดังกล่าวจนกว่าจะมีการทาสัญญาณจากสายใยแก้วนาแสง หรือออฟติกไฟเบอร์ซึ่งต้องมีการลงทุนที่สูง
มาก รวมถึงต้องขึ้นอยู่กับกฎระเบียบภายในของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งภายใต้กรมศิลปากรด้วย
ขณะที่ผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวใช้ แอปพลิเคชัน Buriram Magic ใน
การศึกษาข้อมูลเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อยู่ในอันดับสุดท้าย สะท้อนถึงการขาดการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน อย่างกว้างขวาง ขณะที่การวิเคราะห์ผลข้ อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี และ
มีความต้องการรูปแบบสื่อที่ทันสมัย และใช้นวัตกรรมทางการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ที่ต้องการให้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง หากมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน
นี้ จะสามารถตอบสนองพฤติ ก รรม และความต้ อ งการนั ก ท่ อ งเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ที่ มี ลั ก ษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และความต้องการด้านการสื่อความหมายดังกล่าวข้างต้นได้
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอการพัฒนาแอปพลิเคชัน Buriram Magic โดยมีการดาเนินการ
คล้ายกับการพัฒนาสื่อ QR Code โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) การประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงเสา
สัญญาณโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยศึกษาถึงข้อกาหนด ข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรก่อนเริ่มดาเนินการ

518
ส่วนอื่นๆ และการกาหนดเรื่องงบประมาณสาหรับดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ นอกจากนี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดตั้ง อุปกรณ์
สายล่อฟ้า และตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเอื้อต่อความปลอดภัยในการใช้งานแอป
พลิเคชัน Buriram Magic ด้วย
(2) การประสานงานและร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการติ ด ตั้ ง
สัญญาณจากสายใยแก้วนาแสง หรือออฟติกไฟเบอร์ รอบปราสาท โดยศึกษาข้อกาหนด ข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากร พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ ตั ว โบราณสถานก่ อ นเริ่ ม ด าเนิ น การ ขณะที่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ งกั บ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ควรร่วมมือกันจัดการเรื่องงบประมาณ
(3) การพั ฒ นาระบบเซิ ร์ ฟ เวอร์ (Server) ของแอปพลิ เ คชั น Buriram
Magic อย่างจริงจัง โดยพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) ให้มีขนาดใหญ่เพียงพอในการรองรับข้อมูล
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งข้อมูลที่มีในปัจจุบัน เช่น ศาสนาฮินดู ประติ
มานวิทยา ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ ศิลปะขอม และการบูรณะปราสาท พร้อมกับการเพิ่มเติมเนื้อหา
เรื่องต่างๆ ที่อาจเป็นข้อมูลในอนาคต เช่น การอนุรักษ์ และการบูรณะปราสาทเข้าไปด้วย ซึ่งการ
สร้างแอปพลิเคชันนี้เป็นโครงการสาคัญที่สามารถเป็นต้นแบบของการประยุกต์เอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ร่วมกับการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์ เพื่อให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้
จริงอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสื่อบุคคล การ
พัฒนาศูนย์บริการข้อมูล การพัฒนาแผ่นพับ การพัฒนาป้ายสื่อความหมาย การพัฒนาสื่อ QR Code
และการพัฒนาแอปพลิเคชัน Buriram Magic ควรคานึงถึงสิ่งสาคัญที่สุดคือ การทาให้กลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับกฎระเบียบการอนุรักษ์ เพื่อไม่ให้การพัฒนาดังกล่าวทาลายคุณค่า
เดิมหรือความเป็นของแท้ (Authenticity) ของโบราณสถานไป ในทางกลับกันการพัฒนาดังกล่าวควร
ช่วยสร้างความรู้ ความสนุกสนาน ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อันนาไปสู่ความรู้สึกหวง
แหน และต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมมที่ทรงคุณค่า
พร้อมกับการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้งดังกล่าวข้างต้นมีทั้งข้อดี และข้อจากัดที่สาคัญที่ต้องนาไปประกอบการพิจารณาการใช้ โดยข้อดี
ของแนวทางการพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง คือ การ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนการ
รับ รู้ ตระหนั ก และซาบซึ้ งในคุ ณ ค่ าของเรื่อ งราวทางประวัติศ าสตร์ และความส าคั ญ ของแหล่ ง
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ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจากการใช้สื่อบุคคลและเครื่องมือ
สื่อความหมายต่างๆ ที่มีในแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และความ
หลากหลายของเครื่องมือสื่อความหมายดังกล่าวจะช่วยตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มี
ความแตกต่ างได้อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ ขณะที่ข้อจากัด ของแนวทางข้างต้น คือ ความยิ่งใหญ่ ของ
โครงการที่จาเป็นต้องศึกษาข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อกฎหมายทั้งของอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้งและกรมศิลปากรอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สามารถพัฒ นาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้โครงการดังกล่าวจาเป็นต้อง
ใช้งบประมาณในการดาเนินงานจานวนมาก
แนวทางที่ 4 การประชาสัมพั น ธ์เกี่ยวกับสื่อบุค คลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง (Broadcasting about tour guides and communication
tools)
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องทาเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อ
ความหมายที่มีอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ในแหล่งท่องเที่ยว โดยอาศัยลักษณะการฟื้นฟู ผลิตซ้า และสร้างใหม่ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความหมาย คุณค่า และกาหนดบทบาทหน้าที่ให้กับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในฐานะแหล่ง
เรียนรู้สาหรับการศึกษาต่างๆ (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2548) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ที่
ต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เปรียบเสมือนข่าวหรือสิ่งเร้าที่มีผลต่อการรับรู้ของแต่ละ
บุคคล โดยความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้กับสื่อขึ้นอยู่กับแหล่งของข้อมูลที่จะมีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อ
สร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยว เช่น การโฆษณา การดาเนินงานของตัวแทนการท่องเที่ยวต่างๆ หรือ
แผ่นพับ เป็นต้น (จาเนียร ช่วงโชติ, 2519; วิมลสิทธิ์ หรยางกูล, 2549) ทาให้นักท่องเที่ยวที่มีความ
สนใจในการใช้สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริการด้านการสื่อ
ความหมายที่ มีในแหล่ งท่อ งเที่ย วเพื่ อจะได้ใช้บ ริการ ขณะเดียวกัน ก็เป็น การสร้างการรับ รู้ให้ กั บ
นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้สนใจข้อมูลเหล่านั้นได้รับทราบในลักษณะการรับรู้สาหรับอนาคตเพื่อให้ส่งต่อไป
ยังผู้อื่นผ่านการบอกต่อ หรือเมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านั้นกลับมายังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จะ
สนใจใช้บริการสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายดังกล่าวได้
ทั้งนี้ ความแตกต่ างของลั กษณะทางประชากรศาสตร์มีผ ลต่อพฤติกรรมการท่ องเที่ย วที่
แตกต่างกัน ด้วย โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้สื่อบุ คคลและเครื่องมื อสื่ อความหมายที่แตกต่างกัน
กล่าวคือ เพศที่ต่างกันจะมีแนวโน้ม และมีความต้องการส่งและรับสารแตกต่างกัน ขณะที่อายุซึ่งต้อง
ผ่ านประสบการณ์ ภู มิ ห ลั งต่ างๆ ท าให้ คนแต่ ล ะช่ว งวัย มีก ารรับ สื่ อ ที่ แ ตกต่ างกั น ทั้ งชนิ ด ของสื่ อ
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ช่วงเวลาการรับสื่อ รวมทั้งความรู้ความเข้าใจที่มีต่ อสื่อนั้นๆ แตกต่างกันตามประสบการณ์ที่ผ่านมา
ส่วนการศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร ความสนใจ และการเข้าถึงที่ต่างกัน
สาหรับอาชีพจะบ่งบอกช่วงเวลา และเรื่องที่คนแต่ละอาชีพสนใจ ส่วนรายได้มีอิทธิพลในการเลือกรับ
สื่อ โดยผู้ที่มีรายได้มากมีโอกาสในการแสวงหาสื่อที่เป็นประโยชน์กับตนเอง และสามารถเลือกใช้สื่อ
ได้หลายประเภท สาหรับที่อยู่ปัจจุบันจะมีการส่งข่าวสารข้อมูลที่แตกต่างกันด้วย (กาญจนา แก้วเทพ,
2552; ปรมะ สตะเวทิน และคณะ, 2541) ซึ่งผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า นักท่องเที่ยวมีเพศ
อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบั นที่แตกต่างกัน และความแตกต่างกัน
เหล่านั้นส่งผลต่อการใช้หรือไม่ใช้มัคคุเทศก์สื่อความหมายด้วย นอกจากนี้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามเพิ่ มเติมเกี่ย วกับ พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า นั กท่ องเที่ ยวส่ว นใหญ่ ได้รับข้อมูล
ข่าวสารการท่องเที่ยวก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจากคาชักชวนจาก
เพื่อน ญาติและครอบครัว รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์ รวมถึงละครและภาพยนตร์ ตามลาดับ
ขณะที่ช่องทางการรับ ข้อมูล ข่าวสารการท่องเที่ยวที่จูงใจให้ นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวคือ รายการ
ท่ อ งเที่ ย วทางโทรทั ศ น์ ค าชั ก ชวนจากเพื่ อ น ญาติ แ ละครอบครั ว รวมถึ ง ละครและภาพยนตร์
ตามลาดับ ในขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยืนยันว่าจะกลับมาอีก และจะบอกต่อกับผู้อื่นให้มา
ท่องเที่ยว ณ อุทยานฯ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวยัง
สะท้อนให้เห็นว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ อาชี พ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบันที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเด็นการกลับมาเที่ยวซ้า ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่
แตกต่างกันด้วย ขณะที่ผลจากการสัมภาษณ์ พบว่า นักท่องเที่ยวหลายท่านไม่ทราบว่ามีมัคคุเทศก์สื่อ
ความหมายของอุท ยานฯ ให้ บ ริ ก าร บางท่ านที่ เป็ น ชาวบ้ านรู้สึ ก อายถ้ าจะต้อ งขอมั ค คุ เทศก์ สื่ อ
ความหมายจากอุทยานฯ บางท่านไม่ทราบว่ามีสื่อ QR Code ติดตั้งไว้บริเวณใด บางท่านไม่ได้รับแผ่น
พับเนื่องจากแผ่นพับมีแจกที่ศูนย์บริการข้อมูลบริเวณประตูที่ 1 เท่านั้น เมื่อนักท่องเที่ยวมาจากทาง
ประตูที่ 3 จึงไม่มีโอกาสได้หรือไม่ทราบว่ามีแผ่นพับแจกเลย ยกเว้นกลุ่มที่มีมัคคุเทศก์สื่อความหมาย
เตรียมไว้ให้ หรือหลายท่านไม่ทราบเรื่องแอปพลิเคชัน Buriram Magic เป็นต้น ซึ่งการขาดข้อมูลเรื่อง
สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายดังกล่าว ทาให้นักท่องเที่ยวที่สนใจพลาดโอกาสในการศึกษาหา
ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้สนใจก็ขาดการ
รับรู้ข้อมูล ทาให้ไม่ได้เห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวเท่าที่ควร นอกจากนี้นักท่องเที่ยวแต่ละท่านอาจ
ไม่ได้ใช้สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายทั้งหมดที่ มีให้บริการในอุทยานฯ เพียงแต่เลือกใช้ตาม
ความสนใจ และรับรู้ว่ามีให้บริการเท่านั้น
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สะท้อนถึงความจาเป็นในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อบุคคลและ
เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งผ่านช่องทางที่แตกต่าง เพื่อให้เข้าถึงคนได้
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ทุ ก กลุ่ ม โดยหากมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ จ ากอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์พ นมรุ้ งถึ งการมี สื่ อ บุ ค คลและ
เครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ ที่มีอยู่ในอุทยานฯ อย่างกว้างขวาง จะทาให้นักท่องเที่ยวผู้ที่สนใจใช้
บริการไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคลหรือเครื่องมือสื่อความหมายเหล่านั้นได้รับทราบ และใช้บริการ เพื่อให้
ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนสร้าง
การรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อันนามาสู่ความรู้สึกหวงแหน และต้อ งการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ให้ คงอยู่ สื บ ต่อไป ในขณะที่ นักท่ องเที่ ยวที่ ไม่ ได้ส นใจ จะได้รับ รู้ว่ามีสื่ อ บุคคลและ
เครื่องมือสื่อความหมายที่ห ลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวให้บริการด้วย ซึ่ง
นักท่องเที่ยวเหล่านั้นสามารถกลับมาใช้บริการได้ในภายหลังที่มาท่องเที่ยวอีกครั้ง หรือประชาสัมพันธ์
ให้ผู้อื่นมาท่องเที่ยว และใช้สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายดังกล่าว หรือการบอกต่อกับผู้อื่นที่
จะมาท่องเที่ยวให้ได้รับทราบข้อมูลการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งด้วย นอกจากนี้
สิ่งที่สาคัญคือ การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานระดับท้องถิ่น เพื่อสร้าง
การรับรู้ที่เริ่มจากชุมชนให้กระจายไปสู่ภายนอกได้
ดังนั้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงจาเป็นต้องประชาสัมพันธ์เรื่องสื่อบุคคล
และเครื่ องมื อสื่ อความหมายเพื่ อ กระตุ้น ให้ นัก ท่ องเที่ ยวได้รับ ทราบ และได้ใช้เครื่องมื อดั งกล่ าว
ตลอดจนบอกต่อกับผู้อื่น และทาให้เกิดความต้องการมาสัมผัสสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่
มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ผู้วิจัยจึงนาเสนอแนวทางโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายภายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ถื อ เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี
ความสาคัญ จึงจาเป็นต้องมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ถึงสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มี
ในอุท ยานประวัติศาสตร์ พ นมรุ้ งให้ นักท่ องเที่ยวได้รับทราบ โดยควรติดตั้งป้ ายประชาสั มพั นธ์ไว้
บริเวณประตูทางเข้าออกทุกประตู โดยป้ายประชาสัมพันธ์ควรมีขนาด และสีตัวอักษร รวมถึงพื้นหลัง
และวัสดุที่ทนทานซึ่งสามารถเห็ นได้ชัดเจน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบว่าในแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่ ง
อ านวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ การสื่ อ ความหมายอะไรบ้ า ง น ามาสู่ ก ารให้ ค วามรู้ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ และความส าคัญ ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลของแหล่ ง
ท่องเที่ยว ซึ่งหากนักท่องเที่ยวเป็นกลุ่มที่มีความสนใจศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ หรือต้องการ
ได้รับประสบการณ์จากการท่องเที่ยวได้รับทราบ และใช้บริการสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมาย
ที่มี จะท าให้ นั กท่องเที่ย วได้รับ ความรู้ ได้รับความสนุ กสนานเพลิ ดเพลิ น ตลอดจนสร้างการรับ รู้
ตระหนั ก และซาบซึ้ ง ในเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ อันนาไปสู่การหวงแหน และต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่
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ต่อไป ขณะที่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้สนใจศึกษาข้อมูลโดยใช้สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมาย จะ
ได้รับทราบข้อมูลเพื่อบอกต่อกับผู้อื่นให้เข้ามาใช้บริการ หรือเมื่อนักท่องเที่ยวเหล่านั้นกลับมายังแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกครั้ง แล้วสนใจใช้สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว จะยิ่งทาให้
เรื่องราวต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวกระจายเป็นวงกว้างได้
2) การประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายผ่ า นสื่ อ สั ง คม
ออนไลน์
สื่อสังคมออนไลน์ ถือเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ถึงสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อ
ความหมายอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่ง่ายที่สุด เนื่องจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีเพจ
เฟสบุ๊ค (Facebook) ของตัวเอง โดยทั่วไปจะเป็นเพจเพื่อบอกเล่ากิจกรรม และแสดงรูปภาพของ
คณะหน่วยงานต่างๆ ที่มาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งจากผลการสัมภาษณ์พบว่า
นักท่องเที่ยวที่มาเป็นหมู่คณะบางคณะจะติดต่อขอเข้าชมผ่านทางเพจนี้ จึงสามารถได้รับข่าวสาร
เพิ่มเติมจากช่องทางนี้ได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ควรเปิดไลน์ทางการ (Line Official Account) ของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือการเปิดช่องยูทูป (Youtube) ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เพื่อเผยแพร่วีดิทัศน์ที่จัดทาขึ้นเป็นพิเศษสาหรับการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ให้ นักท่องเที่ ยวได้ทราบว่าในแหล่งท่องเที่ยวมีสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายประเภทใดไว้
ให้บริการนักท่องเที่ยวบ้าง เพื่อเป็นการต่อยอดการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว
ให้กับนั กท่องเที่ยวได้ ซึ่งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ดังกล่าวข้างต้น สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร (กนิฏฐา เกิดฤทธิ์,
2560; กรมการท่องเที่ยว, 2558) ซึ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่มีข้อจากัดทางด้านเวลาในการเข้าถึง
ข้อมูล โดยสามารถดูข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีความรวดเร็ว ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
และมีความสะดวกด้วย (สุจิตรา ไชยจันทร์, 2553)
3) การประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายผ่ า นหน่ ว ยงาน
ท้องถิ่น
หน่วยงานท้องถิ่นเป็นหน่วยงานสาคัญที่มีความใกล้ชิดกับคนในพื้นที่บริเวณอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พร้อมทั้งมีความสัมพันธ์กับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และงานอรุณเบิกฟ้า เป็นต้น ซึ่งผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์คน
ในชุมชนท้องถิ่น พบว่า ส่วนใหญ่ชาวบ้านธรรมดาที่อยู่ในพื้นที่จะขึ้นไปอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
บ่อย ไปเดินเล่น ไปนั่งเล่น เนื่องจากข้างบนอากาศเย็นสบาย สามารถนั่งใต้ต้นไม้ และนั่งพักผ่อนได้
ซึ่งชาวบ้ านส่ ว นมากจะมีค วามรู้ เรื่อ งราวของปราสาทพนมรุ้งอยู่ แล้ ว จึงไม่ได้ ต้ องการหาความรู้
เพิ่มเติม หรือบางท่านจะรู้สึกอาย จึงไม่กล้าขอมัคคุเทศก์สื่อความหมายของอุทยานฯ ขณะที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งนับเป็นโบราณสถานภายในท้องถิ่นที่สาคัญ จึงควรสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
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ในการเป็ น เจ้ า ของร่ ว มกั น (ธนิ ก เลิ ศ ชาญฤทธ์ , 2554) ระหว่ า งอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง
หน่วยงานท้องถิ่น และคนในท้องถิ่น สอดคล้องกับหลักการที่ 1 หลักการการเข้าถึงและการทาความ
เข้าใจ ซึ่งมีรายละเอีย ดถึงการสื่ อความหมาย และน าเสนอควรจะส่ งเสริมให้ บุคคลและชุมชนได้
คานึงถึงความรับรู้ของตนเองที่มีต่อแหล่ง และสร้างความสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับแหล่งโดยให้
ภูมิรู้ รวมทั้งสภาพความจริง โดยควรมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และเรียนรู้สืบเนื่อง
ต่อไป (คณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนาเสนอ,
2550) ดั ง นั้ น จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งประชาสั ม พั น ธ์ ถึ ง สื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งผ่านที่ ว่าการอาเภอเฉลิมพระเกียรติโดยการติดป้ายประกาศในบริเวณที่เห็ น
เด่นชัด และการให้ เจ้าหน้ าที่ส่วนท้องถิ่น กานันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งใกล้ชิดกับคนในท้องถิ่นช่วยกัน
กระจายข้อมูลต่อไปสู่คนในท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้ว่าในแหล่งท่องเที่ยวมีสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อ
ความหมายประเภทใดไว้บ ริการบ้าง และทาให้สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายเหล่านั้นเป็น
แหล่ งเรี ย นรู้ ให้ นั กท่ อ งเที่ ย วซึ่งเป็ น คนในท้ อ งถิ่ น ได้ รับ ความรู้ ได้รับ ความสนุ ก สนานเพลิ ดเพลิ น
ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ อั น น าไปสู่ ก ารหวงแหน และต้ อ งการอนุ รัก ษ์ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในท้องถิ่นให้ แก่
ลูกหลานต่อไปในอนาคต
4) การประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายผ่ า นการจั ด
นิทรรศการการท่องเที่ยวหรือการจัดกิจกรรมพิเศษ
การจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวหรือการจัดกิจกรรมพิเศษถือเป็นช่องทางสาคัญที่
เป็ น แหล่ งรวบรวมข้ อ มู ล ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย ว ซึ่ งสามารถประชาสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ สื่ อ บุ ค คลและ
เครื่องมือสื่อความหมายที่มีอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั่วไปนอกเหนือจาก
ในท้องถิ่นได้รับทราบว่า อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งไม่ได้มีแต่ก้อนหินหรือโบราณสถานเพียงเท่านั้น
แต่ยังมีกิจกรรม เครื่องมือ และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายไว้ให้ บริการกับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ย ซึ่ งการจั ด นิ ท รรศการการท่ อ งเที่ ย วหรือ การจั ด กิ จ กรรมพิ เศษสามารถเข้ าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางในเวลาเดียวกัน (กนิฏฐา เกิดฤทธิ์, 2560; กรมการท่องเที่ยว, 2558)
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนัก และ
ซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญ ของแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อัน
น าไปสู่ ก ารหวงแหน และต้ อ งการอนุ รั ก ษ์ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ โดยเฉพาะอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งต่อไป
ทั้งนี้ แนวทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งดังกล่าวข้างต้นมีทั้งข้อดี และข้อจากัดที่สาคัญที่ต้องนาไปประกอบการพิจารณา
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การใช้ โดยข้อดีของแนวทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง คือ การสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวก
ด้านการสื่อความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยว และได้ใช้งานสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมาย
ประเภทต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรลุเป้าหมายของการสื่อความหมาย อันนาไปสู่การสร้าง
การรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ขณะที่ข้อจากัดของแนวทาง
ข้างต้น คือ ความจาเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างละเอียด ต้อง
ติดต่อประสานงานกิจกรรม พร้อมทั้งจัดเตรียมสถานที่ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องใช้งบประมาณใน
การดาเนินงานจานวนมาก
แนวทางที่ 5 การสร้างการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง (Historical stories perceptive creation)
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความสาคัญใน
ประเทศไทย ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่คนท้องถิ่นจะรู้สึกภาคภูมิใจในแหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นที่ของ
ตนเอง ขณะที่นั กท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถานมักจะมี
ความคาดหวังที่จะได้รับความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545; อดิศร
ศักดิ์สูง, 2554) ทาให้การสื่อความหมายมีความสาคัญสาหรับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ใน
การพัฒ นาการสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพจึงควรสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มพูนความเคารพ
และความเข้าใจของสาธารณชน และสื่อสารถึงความสาคัญของการอนุรักษ์แหล่งมรดกวัฒนธรรม การ
นาเสนอการสื่อความหมายควรสร้างการมีส่วนร่วมให้นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมการสื่อความหมาย
โดยการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของทรัพยากรวัฒนธรรมหรือมรดกวัฒนธรรม
(ธนิก เลิศชาญฤทธ์, 2554) ที่ทาให้นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าตัวเองมีประสบการณ์ร่วม ได้รับประสบการณ์
จากการมาท่ อ งเที่ ย วมิใช่ แค่ การมาดู ด้ว ยตาเท่ านั้ น สอดคล้ องกับ กฎบั ต รอิโคโมสว่าด้ ว ยการสื่ อ
ความหมายและการนาเสนอแหล่งมรดกวัฒนธรรมตามหลักการที่ 1 หลักการการเข้าถึงและการทา
ความเข้าใจ ซึ่งมีรายละเอียดถึงการสื่อความหมาย และนาเสนอควรจะส่งเสริมให้บุคคลและชุมชนได้
คานึงถึงความรับรู้ของตนเองที่มีต่อแหล่ง และสร้างความสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับแหล่งโดยให้
ภูมิรู้ รวมทั้งสภาพความจริง โดยควรมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และเรียนรู้สืบเนื่อง
ต่อไป (คณะกรรมการวิชาการระหว่างประเทศของอิโคโมสว่าด้วยการสื่อความหมายและการนาเสนอ,
2550) แม้ว่าการรับรู้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ในอดีต การใส่ใจ หรือการให้คุณค่ากับ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ (จาเนี ยร ช่วงโชติ , 2519) ผ่านกระบวนการเลือกสรรในการรับข้อมู ล
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จดจา และสร้างการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้น (สุวรี ศิวะแพทย์, 2549) โดยใช้ประสาท
สัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้กลิ่น การรับรส การฟังเสียง และการสัมผัส แสดงออกมาในรูป
ของพฤติกรรมก็ตาม แต่แหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ต้องอาศัยการสื่อ
ความหมายเพื่ อ สร้ างการรั บ รู้ ให้ นั กท่ อ งเที่ ยวเห็ น ถึง คุ ณ ค่ า ของเรื่อ งราวทางประวัติ ศาสตร์ และ
ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นคุณค่าที่ติดมากับ
มรดกวัฒ นธรรมโดยไม่สูญหายหรือเลือนลางไปตามกาลเวลา คุณค่าทางวิชาการในการเป็นแหล่ง
ข่าวสารข้อมูลความรู้ที่สามารถส่งผ่านเรื่องราวสาคัญในอดีตผ่านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ประเพณี
ตลอดจนวิถีชีวิตที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ และนาไปปฏิบัติในชีวิตจริง และคุณค่าทางเศรษฐกิจในฐานะ
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ (สายันต์ ไพรชาญจิตร์, 2550) ซึ่งการรับรู้ที่
เกิดขึ้น จะเป็ น ตัวสร้างความรู้สึ กภาคภูมิใจ สร้างความรู้สึ กหวงแหนแหล่ งท่องเที่ยว และการเห็ น
คุณค่าที่แฝงอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นด้วย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ เช่นเดียวกับผลการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลระบุว่า นักท่องเที่ยวทั่วไปที่เข้ามาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งมักจะเดิน ชมความสวยงามของอุทยานฯ ถ่ายรูป และเช็คอินในสื่ อสังคมออนไลน์ก่อนจะ
เดินทางกลับ จึงขาดการใช้ประโยชน์จากสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว
อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทาให้นักท่องเที่ยวขาดการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สามารถเก็บเกี่ยว
จากการใช้สื่ อบุ คคลและเครื่องมือสื่ อความหมายที่มี ในแหล่ งท่ องเที่ ยวซึ่งมีบ ทบาทส าคัญ ในการ
นาเสนอความรู้ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน และสร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่า
ของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในขณะที่มี
นักท่องเที่ยวกลุ่มที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาโบราณคดี ประวัติศาสตร์ หรือการท่องเที่ยวซึ่ง
จะเป็นกลุ่มที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักใน
การพัฒนาการสื่อความหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว เมื่อศึ กษา
ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์จากแบบสอบถามของผู้วิจัยจึงเห็นถึงความแตกต่างของเพศ อายุ
การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น และที่ อ ยู่ ปั จจุ บั น สะท้ อ นถึ งกลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี ค วาม
หลากหลาย ทาให้มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนความต้องการด้านการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ต่ างกั น เช่ น เดี ย วกั บ แบบจ าลองการสื่ อ ความหมายของชแรมม์
(Schramm) รูป แบบที่ 3 ซึ่งกล่าวถึง การที่ผู้รับสารที่มีความแตกต่างกันด้านความรู้ วุฒิ การศึกษา
เพศ วัย อายุ จะแปลหรื อตี ความหมายแตกต่างกัน มีป ฏิ กิริย าตอบสนองต่ อการสื่ อ ความหมาย
แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวบางท่านอาจต้องการได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเดินทาง

526
ท่องเที่ยว สาหรับนักท่องเที่ยวบางท่านเพียงต้องการมาเที่ยวและพักผ่อนเพียงเท่านั้น นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งส่วนใหญ่มาที่นี่เป็นครั้งแรกจึ งอาจไม่มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ภายในแหล่งท่องเที่ยวมาก่อน ในขณะที่การรับรู้จาเป็นต้องอาศัย
ความรู้หรือประสบการณ์เดิมในการเข้าใจสิ่งที่สื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว หากขาดความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิม อาจจะไม่เกิดการรับรู้สิ่งเร้าที่ได้รับใหม่เลยก็เป็นได้ ซึ่งเนื้อหาในการสื่อความหมาย
ในอุ ท ยานประวัติ ศาสตร์พ นมรุ้ งตามผลการวิเคราะห์ การสั ม ภาษณ์ พบว่า เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ เป็ น
ประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ป์ ที่ มี ค าศั พ ท์ เฉพาะ เน้ น เรื่ อ งราวของประวั ติ ศ าสตร์ ข องแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ประวัติศาสตร์ศิลป์ และโบราณคดี โดยเฉพาะหัวข้อ 6 หัวข้อ ได้แก่ ศาสนาฮินดู ความเชื่อ ศิลปะ
ขอม ประติ ม านวิ ท ยา ประวั ติ ศ าสตร์ และการบู ร ณะปราสาท ซึ่ ง เป็ น เนื้ อ หาหลั ก ที่ มี ก ารสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว แต่อาจเป็นเนื้อหาที่นักท่องเที่ยวเคยได้รับทราบมาก่อนหรือไม่ก็ได้
เนื้อหาเหล่านั้นจึงมีส่วนต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเช่นกัน
ขณะที่ผลการวิเคราะห์การประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายด้านผู้รับสารซึ่ง
หมายถึงตัวนั กท่องเที่ยวจะระบุถึงความสนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความส าคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ความสนใจใช้เครื่องมือสื่อความหมาย การได้รับความรู้เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมาย การรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในเรื่องราวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ผ่ านการใช้ เครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมาย ตลอดจนความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่
อยู่ในระดับมากก็ตาม แต่เมื่อประเมินความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยใช้แบบทดสอบความรู้ด้วยข้อคาถาม จานวน 18 ข้อ ผ่านหัวข้อ 6
หั ว ข้อ ได้แก่ ศาสนาฮิน ดู ความเชื่อ ศิล ปะขอม ประติมานวิท ยา ประวัติศ าสตร์ และการบู รณะ
ปราสาท ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่ได้จาก
การสารวจภาคสนามเกี่ยวกับการสื่อความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อ
ความหมายที่สาคัญ ได้แก่ ศูนย์บริการข้อมูล แผ่นพับ มัคคุเทศก์สื่อความหมาย ป้ายสื่อความหมาย
สื่อ QR Code และแอปพลิเคชัน Buriram Magic นามาเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แล้วนามาเปรียบเทียบค่าคะแนนความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มี
ร้อยละของคะแนนที่ทาได้อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ 65 ซึ่งแปลว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในระดับน้อยที่สุด โดยเฉพาะใน
หมวดความเชื่อ และหมวดศิลปะขอม ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลจากแบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเที่ยว
และความต้องการด้านการสื่อความหมายที่ระบุว่า นักท่องเที่ยวสนใจเนื้อหาในการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง คือ ประวัติศาสตร์ และศิลปะขอม นอกจากนี้การเปรียบเทียบระหว่าง
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์กับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ อาชีพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบันที่แตกต่างกัน
จะมีค วามคิดเห็ น ของเกี่ ย วกับ ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายด้านผู้ รับสารที่ แตกต่างกั น
โดยเฉพาะประเด็นการรับรู้ถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ และประเด็น การได้รับ ความรู้เรื่องราวทางประวัติศ าสตร์ผ่ านการใช้ เครื่องมื อสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว สะท้อนถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันก็มีผลต่อการรับรู้
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ (พิชญาพร ประครองใจ, 2558) และนามาสู่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวที่แตกต่างกันด้วย
ถึงแม้การสร้างการรับ รู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ คุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องยาก แต่หากสามารถปลุกจิตสานึก
สร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้นได้แม้เพียงเล็กน้อยที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้ ก็ถือเป็นความสาเร็จก้าวแรกที่ยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ และงานโบราณคดีในอนาคตได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอการสร้างการรับรู้เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) การจัดกิจกรรมพิเศษ Road Show
การจัดกิจ กรรมพิเศษ Road Show โดยอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งร่วมมือกับ
หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น โรงเรียนพนมรุ้ง และที่ว่าการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น จัดกิจกรรม
ขึ้น โดยทาเป็นนิทรรศการที่มีเนื้อหาพร้อมรูปภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง การบูรณะปราสาท การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เข้ากับประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น การทางานของกรมศิลปากร และการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการ
ปลูกฝังและสร้างการรับรู้เรื่องราวทางประวั ติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นให้กับคนใน
พื้นที่ก่อนจะกระจายไปโดยรอบ เช่น กระจายไปที่อาเภออื่นๆ ใกล้เคียง กระจายสู่ระดับจังหวัด และ
กระจายสู่ระดับประเทศ เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับคุณค่า
ด้านประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และความหมายของทรัพยากรที่สาคัญของแหล่งท่องเที่ยวได้
2) การจัดระเบียบนักท่องเที่ยว
การจั ด ระเบี ย บนั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก คนที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้เข้าในศูนย์บริการข้อมูลเป็นอันดับแรก หากนักท่องเที่ยวเข้ามาทางประตูที่ 3
อาจศึกษาจากจอภาพระบบสัมผัส (Touch Screen) ที่จัดทาขึ้นใหม่บริเวณประตูที่ 3 ก่อนขึ้ นชม
ปราสาท ซึ่งเป็นการปูพื้นความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งมาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นครั้งแรก
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และไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์เดิมในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เลย รวมถึงแนะนาการใช้เครื่องมือสื่อความหมายที่อ ยู่ภายในศูนย์บริการ
ข้อมูลซึ่งได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว พร้อมรับชมวีดิทัศน์ที่บรรยาย
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดโดยรวมก่อนการชมสถานที่จริง โดยมีหั วข้อ 6
หั ว ข้อ ได้แก่ ศาสนาฮิน ดู ความเชื่อ ศิล ปะขอม ประติมานวิท ยา ประวัติศ าสตร์ และการบู รณะ
ปราสาท ซึ่งเป็ น เนื้ อหาหลั กของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่ มี
ความส าคั ญ โดยเฉพาะหั ว ข้ อ ความเชื่ อ และศิ ล ปะขอม โดยจากผลการประเมิ น ความรู้ ข อง
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พบว่า มีผู้ตอบผิด
จานวนมาก จึงต้องได้รับการกระตุ้นสร้างการรับรู้ เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ในหัวข้อดังกล่าวเพิ่มขึ้น ขณะที่ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าจะบอกต่อ และจะเดินทางกลับมาเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งหากสามารถสร้างการรับรู้ให้นักท่องเที่ยว
เหล่านี้ได้ จะนาไปสู่การบอกต่อให้ผู้อื่นได้ทราบ และเกิดการเดินทางกลับมาเที่ยวซ้าพร้อมกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ อันนาไปสู่การกระจายทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจน
สร้างการรับ รู้ ตระหนั ก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตลอดจนสร้างความรู้สึก
หวงแหน และต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์สืบไป
3) การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งประจาปี
การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ประจาปี โดยการจัด
แสดงนิทรรศการความรู้กลางแจ้ง การขายของที่ระลึก การจัดกิจกรรมพิชิตอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง ให้ นั กท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นที่สนใจได้ร่วมสนุกผ่านการเดินทางตามเส้ นทาง
ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยตนเอง (Route) ภายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง พร้อ มกั บ การตามหาค าใบ้
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อไขปริศนาแห่งอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เริ่มจากจุดเริ่มต้น จุดสาคัญ
ต่อๆ ไป เพื่อไปถึงเส้ นชัย โดยสอดแทรกเรื่องศาสนาฮินดู ความเชื่อ ศิลปะขอม ประติมานวิทยา
ประวัติศาสตร์ และการบูรณะปราสาท ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่มีความสาคัญ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งใน
การสร้างการรับรู้ผ่านประสบการณ์ การท่องเที่ยว นอกจากนี้ต้องมีการสร้างจุดถ่ายรูปที่สาคัญให้
นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงามอย่างใกล้ชิด และถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกภายใต้การดูแลและการให้
คาแนะนาของเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อย่างไรก็ตามในการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งประจาปี นั้น ในแต่ละปีจะต้องมีการจัดรูปแบบของงานที่แตกต่างกันไป
พร้อมทั้งการทาให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับกฎระเบียบการอนุรักษ์ เพื่อไม่ให้การ
พัฒนาดังกล่าวทาลายคุณค่าเดิมหรือความเป็นของแท้ (Authenticity) ของโบราณสถาน และเพื่อให้
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นักท่องเที่ยวได้รับ ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และประสบการณ์การท่องเที่ยว ทาให้การเดินทาง
ท่ อ งเที่ ย วยั งแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ มี ค วามน่ าสนใจมากยิ่ งขึ้ น ซึ่ งนอกจากจะท าให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ม าเรี ย นรู้ ค วามส าคั ญ ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วแล้ ว ยั ง ได้ เที่ ย วครบทุ ก จุ ด ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนาน และกระตุ้นความอยากรู้อยู่ตลอด จะทาให้
นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ และซาบซึ้งในแหล่งท่องเที่ยว (สายทิพย์ จันทรสุริยศักดิ์, 2556; สุวภัทร
ศรีจองแสง, 2558) อันนาไปสู่การพัฒนาการสื่อความหมายที่สัมฤทธิ์ผลต่อไป
4) การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมาย
การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายถือเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการเรียนรู้ ซึ่งต้องอาศัย
สื่อบุคคลหรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายเป็นตัวนา โดยเฉพาะการจัดสรรช่วงเวลาในการรับรู้เรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมเป็น
สิ่ ง ส าคั ญ ในการท่ อ งเที่ ย วโดยเฉพาะแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ โดยต้ อ งมี ช่ ว งเวลาให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลความรู้จากมัคคุเทศก์สื่อความหมาย และมีช่วงเวลาให้ นักท่องเที่ยวได้
เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว ถ่ายรูป และพักผ่อนหย่อนใจ ขณะเดียวกันสิ่งสาคัญที่ต้องคานึงถึงคือ
นักท่องเที่ยวแต่ละคนมีพื้นฐานการดาเนินชีวิต ความชอบ และความสนใจต่างกัน ซึ่งงานของผู้วิจัยได้
นาเสนอผลการวิจัยว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีเพศ อายุ การศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ ย ต่อ เดือน และที่ อยู่ปั จจุบั นที่ แตกต่ างกั น จึ งจาเป็ น ต้องมี การสื่ อความหมายที่
แตกต่างกันออกไป โดยพยายามใช้การเชื่อมโยงสิ่งที่กาลังจัดแสดงหรือสิ่งที่อธิบายให้ตรงกับบุคลิก
หรื อประสบการณ์ ข องผู้ ม าเยื อ น รวมทั้ งเน้ น การปรับ ให้ เหมาะสมกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ยวแต่ ล ะช่ ว งวั ย
(Tilden, 2009) เพื่ อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังต้องมีเทคนิคในการ
กระตุ้นความสนใจทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ให้ตระหนักในคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ขณะที่มัคคุเทศก์
สื่อความหมายมีห น้าที่สาคัญ โดยนอกจากจะต้องบอกเล่าเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวนั้นแล้ ว ใน
บางครั้งยังต้องเล่าเรื่องราวที่ไม่เป็นทางการ หรือเล่าเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมา (Touloupa, 2010) หรือ
ที่เรี ยกว่า คติช น ที่เกิดขึ้น ในบริเวณแหล่ งท่ องเที่ยว เพื่อกระตุ้นให้ นักท่องเที่ยวสนใจเรื่องราวใน
ท้องถิ่นที่สัมพันธ์กับแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยเทคนิคสาคัญ คือ การเล่าเรื่องที่มีความน่าสนใจ
สะท้อนการมีส่วนร่วมในการสื่อความหมาย มีสาระข้อมูล มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน รวมถึงให้
ความบันเทิง แต่บางครั้งก็จาเป็นที่จะต้องเล่าเรื่องน่าประหลาดใจ เรื่องพลวัตความเปลี่ยนแปลง และ
เรื่ อ งประสบการณ์ ที่ กว้างขวาง โดยเฉพาะในแหล่ งท่ องเที่ ย วส าคัญ ที่ มี ป ระวัติ อั น ยาวนาน ผ่ า น
เหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งปรากฏซากปรักหักพัง หรือสามารถย้อนรอยเหตุการณ์ ได้ เพื่อให้ นักท่องเที่ยว
จดจ าในสิ่ งที่ สื่ อ ความหมาย และน าไปสู่ ก ารสื่ อ ความหมายที่ ป ระสบความส าเร็จ (Ham, 2016;
Uzzell, 1989)
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5) การพัฒนาสื่อการ์ตูน
การพัฒนาสื่อการ์ตูนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยการสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อนาชมแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้
เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายที่ เน้ น เรื่ อ งศาสนาฮิ น ดู ความเชื่ อ ศิ ล ปะขอม ประติ ม านวิ ท ยา
ประวัติศาสตร์ และการบูรณะปราสาท ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่มีความสาคัญ โดยการเพิ่มสื่อการ์ตูนที่มีความเหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักท่องเที่ยวทั้ งสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้น
พร้อมทั้งนาเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งถึง
คุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เหล่านั้น และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
อย่างอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ เด็กและวัยรุ่น เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
ความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์ มองโลกในแง่ดีมากกว่าผู้ใหญ่ และตามสุภาษิตโบราณของไทยที่
กล่าวว่า ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก (กาญจนา แก้วเทพ, 2552; ปรมะ สตะเวทิน, 2546) การสร้าง
การรับรู้ให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วยสื่อการ์ตูนจะยิ่งสร้างความน่าสนใจให้แหล่งท่องเที่ยว และยังทาให้
การรับรู้คุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ฝังรากลึกในความคิดของนักท่องเที่ยว อันเป็นการสร้างรากฐานความสนใจในเรื่องราวดังกล่าวให้กับ
เด็กหรือวัยรุ่นที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่ นๆ จะได้รับความรู้ และจดจา
เนื้อหาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ พร้อมกับการได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นเดียวกัน
6) การสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ถื อ เป็ น ช่ อ งทางการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายด้วยความสะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน และประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการติดต่อสื่อสาร (กนิฏฐา เกิดฤทธิ์, 2560; กรมการท่องเที่ยว, 2558) โดยใส่เนื้อหาหลักถ่ายทอด
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้ ซึ่งจากผล
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล พบว่า อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีเพจเฟสบุ๊ค (Facebook) ของตัวเอง
โดยทั่วไปจะเป็นเพจเพื่อบอกเล่ากิจกรรม และแสดงรูปภาพของคณะหน่วยงานต่างๆ ที่มาท่องเที่ยว
ยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หากมีการเพิ่มเนื้อหาเรื่องศาสนาฮินดู ความเชื่อ ศิลปะขอม ประติ
มานวิทยา ประวัติศาสตร์ และการบูรณะปราสาท ซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่มีความสาคัญลงไป พร้อมกับการสร้างกิจกรรมให้ ผู้สนใจตอบ
ค าถามประจ าเดื อ นเพื่ อ ชิ ง รางวั ล โดยข้ อ ค าถามมาจากประเด็ น หลั ก ในแต่ ล ะเดื อ นที่ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งให้ข้อมูลไว้ จะสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวต้องการรับรู้ข้อมูลต่างๆ
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมากขึ้น นอกจากนี้การมีเพจจะนาไปสู่การบอกต่อ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่
สนใจเรื่องราวในเพจจะส่ งต่อข้อมูลหรือแชร์ให้ส าธารณชนได้รับรู้ข้อมูล ดังกล่าวด้วย อันเป็นการ
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กระจายความรู้พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้เกิดขึ้น ขณะที่ควรมีการสร้างไลน์ทางการ (Line Official
Account) ของอุทยานประวั ติศาสตร์พนมรุ้งเพื่อบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่างๆ หรือการ
สร้างประเด็นหลักประจาเดือนเพื่อสร้างการรับรู้ และอาจมีการสร้างกิจกรรมเช่นเดียวกับการทาเพจ
เฟสบุ๊ ค สาหรับ ช่องทางยูทูป (youtube) เป็นสื่ อสั งคมออนไลน์ที่มีความสาคัญ ซึ่งจากการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมของผู้วิจัย พบว่า ปัจจุบันมีช่องยูทูปที่ชื่อ กรมศิลป์ อยากเล่า ซึ่งมีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับ
กรมศิลปากร ขณะที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอาจสร้างช่องยูทูปของตนเองเพื่ออัพโหลดไฟล์วิดีโอ
เกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งโดยสร้างเป็นประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งสามารถอัพโหลดสื่อการ์ตูน
ที่พัฒ นาขึ้น มาไว้ในช่องทางนี้ ได้ และช่องทางอินสตาแกรม (Instagram) ที่ส ามารถอัพโหลดภาพ
สวยๆ ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งพร้อมคาอธิบายใต้ภาพเพื่อสร้างความน่าสนใจ และสร้างการ
รับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมี
ช่อ งทางทวิต เตอร์ (Twitter) เป็ น อี กหนึ่ งช่อ งทางซึ่ งสามารถใส่ ข้ อ ความขนาดสั้ น พร้อ มกั บ การ
เชื่อมโยงข้อมูลกับเพจเฟสบุ๊ค ช่องยูทูป หรืออินสตาแกรมได้ และผู้เข้าชมสามารถรีทวิตที่เป็นการแชร์
เพื่อให้ผู้อื่นเห็นข้อมูล อันเป็นการส่งต่อให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้ด้วย
ทั้งนี้ แนวทางการสร้างการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ดังกล่าวข้างต้นมีทั้งข้อดี และข้อจากัดที่สาคัญที่ต้องนาไปประกอบการพิจารณาการใช้ โดยข้อดีของ
แนวทางการสร้างการรับ รู้ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุท ยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง คือ การ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดองค์
ความรู้ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้ง
ในคุณ ค่าของเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ และความส าคัญ ของแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อันนามาสู่ความรู้สึกหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ทรงคุณค่า และการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ ยวที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ขณะที่ข้อจากัดของแนวทางข้างต้น คือ ความจาเป็นที่จะต้องมีบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างละเอียด รวมถึงต้องติดต่อประสานงานกิจกรรม และจัดเตรียมสถานที่กับผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง และต้องใช้งบประมาณในการดาเนินงานจานวนมาก
ส าหรั บ แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์
กรณี ศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 5 แนวทาง
ข้างต้น เป็น แนวทางที่ได้จ ากข้อมูลในระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ
ภายใต้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย ได้ แ ก่ สถานการณ์ ก ารจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง พฤติก รรมการท่ อ งเที่ ย ว และความต้ อ งการของนั ก ท่ องเที่ ย วด้านการสื่ อ
ความหมายในอุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง ศั กยภาพการจัด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
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ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พร้อมกับ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ ร่ว มกัน โดย
แนวทางทั้งหมดที่นาเสนอเป็นแนวทางที่เกี่ยวเนื่องกัน จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นจากแนวทาง
ที่ 1 การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคี ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เน้นการสร้างความร่วมมือระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง กรมศิลปากร
หน่ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ หน่ ว ยงานภาคเอกชน และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ เป็ น รากฐานที่
แข็งแกร่งทั้งด้านแนวคิด และงบประมาณในการพัฒนา ขณะที่แนวทางที่ 2 การจัดการเนื้อหาสาหรับ
การสื่ อ ความหมายในอุท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง เป็ น สิ่ งจาเป็ น ที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารสื่ อ
ความหมายมีเนื้อหาที่เหมาะสมตรงกับความต้องการ และกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยว และ
มิได้ลดคุณค่าเนื้อหาในฐานะแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ลง สาหรับ แนวทางที่ 3 การพัฒนาสื่อ
บุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นแนวทางที่ทาให้เนื้อหาของ
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งได้มีช่องทางเพื่อกระจายสู่สาธารณชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ส่วน
แนวทางที่ 4 การประชาสั ม พั น ธ์ เกี่ ย วกั บ สื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นแนวทางที่จะสร้างการรับรู้ถึงการบริการด้านการสื่อความหมายของอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งให้กับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และต้องการได้รับ
ประสบการณ์จากการท่องเที่ยว ขณะที่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้สนใจจะได้รับทราบเพื่อครั้งต่อไปที่มาจะได้
ใช้บริการการสื่อความหมายดังกล่าว หรือบอกต่อกับผู้อื่นที่มาท่องเที่ ยวให้ได้รับทราบและใช้บริการ
อั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการขยายการรั บ รู้เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแนวทางสุดท้าย คือ แนวทางที่ 5 การสร้างการรับรู้เรื่องราวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ง อั น น าไปสู่ ก ารมี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ เรื่อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งถือเป็นหัวใจของการดาเนินการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนว่าการ
เข้ามาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มิใช่เพียงแค่ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
เพียงเท่านั้น เหนือสิ่งอื่นใด นักท่องเที่ย วจะต้องได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งได้รับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ
ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อันนาไปสู่
การหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่
ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้ ผู้ วิจั ยได้จั ดทาตารางสรุป สาระส าคัญ ของแนวทางการพัฒ นาการสื่ อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ทั้ ง 5 แนวทางพร้ อ มกั บ แนวทางย่ อ ยในการด าเนิ น งาน วิ ธี ก าร
ดาเนินการ ข้อดีและข้อจากัด ดังตารางที่ 5.2 และได้จัดทาแผนภาพสรุปแนวทางการพัฒนาการสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ดังภาพที่ 5.2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แนวทางที่ 1 การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ ยวข้องในการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (Collaboration of relevant interpretation
management stakeholders)
แนวทางย่อยในการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินการ
ข้อดี
ข้อจากัด
1) การประชุมหารือภายในองค์กรระหว่าง เนื่องจากองค์กรระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สานักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ความสามารถใน ข้ อ ก า ห น ด
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สานักศิลปากร และกรมศิลปากรเป็นหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีอานาจใน การจัดหาบุคลากร กฎระเบี ย บ และ
ที่ 10 นครราชสีมา และกรมศิลปากร
การตัดสินใจโดยตรง จึงจาเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจากเจ้าของพื้นที่เสียก่อน โดยต้อง ร ะ ด ม เ งิ น ทุ น ข้อกฎหมายของแต่
ตรวจสอบข้อกาหนดและกฎหมายภายในองค์กรก่อนเริ่มดาเนินงานในขั้นตอนอื่นๆ ต่อไป เค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่
2) การจัดตั้งคณะทางานร่วมระหว่างภาคีที่ การจัดตั้งคณะทางานร่วมระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพัฒนาเครือข่ายสาหรับการ ความ รู้ เ พื่ อใช้ ใ น เค ร่ งค รั ด ท าให้
เกี่ยวข้อง
พัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การพั ฒ นาการสื่ อ ต้องใช้ระยะเวลาใน
ค ว า ม ห ม า ย ใ น การศึกษา
ให้แต่ละหน่วยงานที่มีความโดดเด่นแตกต่างกัน
3) ก ารจั ด ท าแ ผ น การพั ฒ น าก ารสื่ อ การจัดทาแผนการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่เหมาะสม อุ ท ย า น
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาจากลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน กระบวนการ ประวัติศาสตร์พนม
สื่ อ ความหมายทรั พ ยากรวั ฒ นธรรม กฎบั ต รเวนิ ส กฎบั ต รอิ โ คโมสว่ า ด้ ว ยการสื่ อ รุ้ง
ความหมายและการน าเสนอแหล่ งมรดกวั ฒ นธรรม พระราชบั ญญั ติ โ บราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
รวมถึงระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน พ.ศ. 2528
4 ) ก า ร จั ด ตั้ งวา ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก า ร การจัดตั้งคณะทางานร่วมระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง นามาสู่การจัดทาแผนการพัฒนาการสื่อ
ด าเนิ น งานตามแผนการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้ จะต้องมีการประชุมหารือ พร้อมทั้งการอนุมัติ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โครงการเพื่อเข้าสู่การดาเนินงาน และการติดตามผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้น เพื่อนามาสู่
และการติดตามผลการดาเนินงาน
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว

ตารางที่ 5.2 ตารางสรุปสาระสาคัญของแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

533

แนวทางที่ 2 การจัดการเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (Content Management)
แนวทางย่อยในการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินการ
1) การป รั บ เนื้ อห าส าห รั บ การสื่ อ การปรับเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายตามหัวข้อหลักของการสื่อความหมาย
ความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ได้แก่ ศาสนาฮินดู ความเชื่อ ศิลปะขอม ประติ
มานวิทยา ประวัติศาสตร์ และการบูรณะปราสาทให้มีภาษาที่เข้าใจง่าย หรือใช้
ภาพประกอบคาบรรยายที่อธิบายรายละเอียดความเป็นมาของเรื่องราวผ่านสื่อ
บุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายประเภทต่างๆ เพื่อการเข้าถึงนักท่องเที่ยวทุก
กลุ่ม
2) การเพิ่มเนื้อหาบรรยายเชื่อมโยงข้อมูล การเพิ่มเนื้อหาบรรยายเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น โดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างแหล่ง
ท่องเที่ยวกับชุมชนใกล้เคียงผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ คติชน และประเพณี
วัฒนธรรมในท้องถิ่นด้วยการใช้สื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายประเภท
ต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจภาพรวมทีท่ ุกคนสามารถเข้าถึงได้
3) การจั ด การเนื้ อ หาส าหรั บ การสื่ อ การจัดการเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายให้เป็นปัจจุบัน โดยเพิ่มเนื้อหาให้มี
ความหมายให้เป็นปัจจุบัน
ความทั นสมัย และใส่ห ลักฐานข้อมูลที่ได้ จากการค้นพบใหม่ ๆ หรือใส่เนื้อหา
ข้อมูลความรู้เป็นประเด็นในแต่ละเดือน เช่น ศาสนาฮินดู ความเชื่อ ศิลปะขอม
ประติมานวิทยา ประวัติศาสตร์ และการบูรณะปราสาท หมุนเวียนกันไปเพื่ อ
กระตุ้นความสนใจให้นักท่องเที่ยวติดตาม
ข้อดี
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมี
ความสนใจในเรื่ อ งราว
ท า ง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
เรี ย น รู้ เ รื่ อ งราวข อ ง
ท้ อ งถิ่ น สร้ า งการรั บ รู้
ตระหนัก และซาบซึ้งใน
คุณ ค่าของเรื่องราวทาง
ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ แ ล ะ
ความส าคั ญ ของแหล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ อี ก ทั้ ง
ส่งเสริมจิตสานึกรักบ้าน
เกิดให้กับคนในพื้นที่

ข้อจากัด
1) ต้ อ งศึ ก ษา รวบรวม
ข้ อ มู ล แ ล ะ พั ฒ น า
เนื้ อ ห า ให ม่ ๆ อ ย่ า ง
สม่าเสมอ
2) ต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี
ความรู้ ค วามสามารถ
เฉ พ าะ ใน ก ารสื บ ค้ น
ข้อมูล
3) ต้องใช้งบประมาณใน
การด าเนิ น งานจ านวน
มาก
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แนวทางที่ 3 การพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (Development of tour guides and communication tools)
แนวทางย่อยในการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินการ
ข้อดี
ข้อจากัด
1) การพัฒนามัคคุเทศก์สื่อความหมาย (1) การเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายภายในอุทยานประวัติศาสตร์ ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ 1 ) ต้ อ ง ศึ ก ษ า
พนมรุ้ง โดยเพิ่มเจ้าหน้าที่หรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายให้เพียงพอต่อความต้องการของ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมี ค วาม ข้ อ ก า ห น ด
นัก ท่อ งเที่ ยวโดยเฉพาะในวัน หยุด เสาร์ -อาทิ ตย์ ที่มี นั กท่ องเที่ย วเข้ามาท่ องเที่ ยวเป็ น สนใจในเรื่ องราวทาง กฎระเบี ย บ และ
จานวนมาก
ประวั ติ ศ าสตร์ สร้ า ง ข้อกฎหมายทั้งของ
(2) การพัฒนาโครงการอบรมมัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนม การรั บ รู้ ต ระห นั ก อุ ท ย า น
รุ้ง โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างมัคคุเทศก์สื่อความหมาย เจ้าหน้าที่ และบุคลากรอื่นๆ และซาบซึ้ งในคุ ณ ค่ า ประวัติศาสตร์พนม
เพื่ อ ทบทวนความรู้ เดิ ม และสร้ างความรู้ ใหม่ ๆ ในเรื่อ งการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ข อ งเรื่ อ งร า ว ท า ง รุ้ ง แ ล ะ ก ร ม
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการใช้เทคนิคการสื่อความหมายในการนา ประวั ติ ศ าสตร์ และ ศิ ล ป า ก ร อ ย่ า ง
ความสาคัญของแหล่ง เคร่งครัด
ชมที่สร้างความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว
(3) การพั ฒ นาโครงการอบรมยุ ว มั คคุ เทศก์ ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์พ นมรุ้ ง โดยจั ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง 2) ต้ อ ง ใ ช้
โครงการอบรมเพิ่มขึ้นจากปีละหนึ่งครั้งมาเป็นปีละ 2-3 ครั้ง โดยอาศัยความร่วมมือกับ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ งบประมาณในการ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบอกต่อและเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูล โดย เฉพ าะอุ ท ยาน ดาเนิ นงานจานวน
ความรู้ที่ได้ให้กับบุคคลอื่นๆ ขณะเดียวกันก็เป็นการสอดแทรกความรู้ความเข้าใจในแหล่ง ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง มาก
จากการใช้ สื่ อ บุ ค คล
ท่องเที่ยวที่มีในท้องถิ่นให้กับเด็กที่เป็นยุวมัคคุเทศก์
(4) การพัฒนาโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยรับ แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ สื่ อ
สมัครอาสาสมัครในท้องถิ่นโดยไม่จากัดแค่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาเท่านั้น เน้นการอบรม ความหมายต่างๆ ที่มี
ในแหล่งท่องเที่ยว
ในภาคทฤษฎี และการฝึกอบรมภาคสนาม พร้อมกับการประเมินผลในการฝึกอบรม
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แนวทางย่อยในการดาเนินงาน
2) การพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล

วิธีการดาเนินการ
(1) การเตรียมจอภาพอิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์บริการข้อมูลที่อยู่บริเวณประตูที่ 1 โดยบูรณา
การการใช้การจัดนิทรรศการ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และสื่อผสมหรือมัลติมีเดียเข้าด้วยกัน โดย
ทาการติดตั้งจอภาพที่เป็นระบบสัมผัส (Touch Screen) การทาจอขนาดใหญ่ ติดกาแพง
Interactive wall หรือมีอุปกรณ์ Virtual reality: VR เพื่อจาลองภาพเมื่อครั้งปราสาทยัง
สมบูรณ์ แสดงคาศัพท์เฉพาะที่อธิบายองค์ประกอบของปราสาทหิน และแสดงข้อมูลพร้อม
รูปภาพประกอบเกี่ยวกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งหมดโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่
(2) การเตรียมสื่อระบบเสียง หรือ Audio Guide โดยกาหนดจุดสาคัญตามหมายเลขเพื่อ
บรรยายสาระสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวตามหมายเลขนั้นๆ โดยมีภาษาทางวิชาการหรือศัพท์
เฉพาะตามแบบกรมศิลปากรเช่นเดิม แต่เพิ่มชุดข้อมูลเพิ่มเติมที่เน้นเรื่องราวประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เกร็ดความรู้เพิ่มเติม ตานาน และคติชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
(3) การจั ด มุ ม เรี ย นรู้ ส าหรั บ เด็ ก โดยสร้ า งกิ จ กรรม เช่ น การต่ อ จิ๊ ก ซอว์ การขุ ด แต่ ง
โบราณสถานจาลอง และการก่อปราสาทหินจาลอง เป็นต้น
(4) การปรับปรุงป้ายคาบรรยายในศูนย์บริการข้อมูล โดยทาให้ขนาดตัวอักษรใหญ่ขึ้น มีสีพื้น
หลังที่ทาให้ตัวอักษรเด่นชัดและมีความน่าสนใจมากขึ้น พร้อมทั้งใส่รูปภาพที่เห็นเด่นชัด
ประกอบคาบรรยาย เพื่อสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว
(5) การติ ด ตั้ ง จอภาพระบบสั ม ผั ส (Touch Screen) บริ เวณทางขึ้ น ปราสาทประตู ที่ 3
เนื่องจากนักท่องเที่ยวบางส่วนใช้ทางเข้าออกบริเวณประตูที่ 3 ทาให้ไม่ได้เข้าชมศูนย์บริการ
ข้อมูล จึงควรมีการติดตั้งจอภาพระบบสัม ผัสโดยมี ที่ก าบั งฝนให้ เรียบร้อ ย หรือติด ตั้งใน
อาคารขนาดเล็ก โดยมีการนาเสนอข้อมูลเช่นเดียวกับศูนย์บริการข้อมูล
ข้อดี
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5) การพัฒนาสื่อ QR Code

4) การพัฒนาป้ายสื่อความหมาย

3) การพัฒนาแผ่นพับ

แนวทางย่อยในการดาเนินงาน

วิธีการดาเนินการ
(6) การเตรียมเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลภายในศูนย์บริการข้อมูล โดยเตรียมเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการ
ฝึก อบรมการน าชมข้อ มู ล เรื่อ งราวทางประวัติ ศ าสตร์ และความรู้ ด้ านโบราณคดี ข อง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ควรเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องการอนุรักษ์ การบูรณะ และข้อปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยวด้วย
ภาษาที่เข้าใจง่าย ควรเพิ่มจุดแจกแผ่นพับบริเวณประตู 3 และเตรียมแผ่นพับให้มีปริมาณ
ที่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
(1) การเพิ่มรูปภาพประกอบข้อมูลในป้ายสื่อความหมาย โดยใส่รูปภาพเพิ่มเติมลงไปใน
ป้ายสื่อความหมายเพื่อบอกรายละเอียดของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ หรือ
ศิลปกรรมที่จัดแสดง
(2) การปรับปรุงป้ายสื่อความหมายที่มีสภาพชารุดทรุดโทรม โดยเปลี่ยนมาใช้วัสดุทาป้าย
ที่มีความทนทานต่อสภาพอากาศมากขึ้น และปรับตัวอักษรให้มีความถูกต้อง ไม่มีคาตก
หล่น และมีขนาดตัวอักษรที่ชัดเจนมากขึ้น
(1) การประสานงานและร่วมมือกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการปรับ ปรุงเสาสัญ ญาณ
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยศึกษาถึงข้อกาหนด ข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรก่อนเริ่ม
ด าเนิ น การส่ ว นอื่ น ๆ และการก าหนดเรื่ อ งงบประมาณ พร้ อ มกั บ ต้ อ งติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์
สายล่อฟ้า และตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ดังกล่าว
(2) การติดตั้งป้ายสื่อ QR Code ในพื้นที่ที่สามารถเห็นได้ชัดเจน โดยติดตั้งป้ายไว้ข้างๆ
ป้อมจาหน่ายบัตรบริเวณประตู 1 ส่วนบริเวณประตู 3 อาจจะติดป้ายใกล้กับห้องน้า หรือ
บริเวณบันไดทางขึ้นก่อนถึงตัวปราสาท เพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นได้อย่างชัดเจนเช่นกัน
ข้อดี

ข้อจากัด
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วิธีการดาเนินการ
(3) การเพิ่มปริมาณสื่อ QR Code โดยเฉพาะในป้ายคาบรรยายภายในศูนย์บริการข้อมูล
หรือการใส่ในป้ายสื่อความหมายที่มีตามบริเวณต่างๆ รอบตัวปราสาทเพื่อให้สามารถ
นาเสนอข้อมูลที่มีความละเอียดหลากหลาย
6) การพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น Buriram (1) การประสานงานและร่วมมือกับ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการปรับ ปรุงเสาสั ญ ญาณ
Magic
โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว โดยศึกษาถึงข้อกาหนด ข้อ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากรก่อนเริ่ม
ด าเนิ น การส่ ว นอื่ น ๆ และการก าหนดเรื่ อ งงบประมาณ พร้ อ มกั บ ต้ อ งติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์
สายล่อฟ้า และตรวจสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์ดังกล่าว
(2) การประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตั้ง สัญญาณจากสายใย
แก้วนาแสง หรือออฟติกไฟเบอร์ โดยศึกษาข้อกาหนด ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของกรมศิลปากร พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้ น กั บ ตั ว โบราณสถานก่ อ นเริ่ ม ด าเนิ น การ ขณะที่ อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ งกั บ
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ควรร่วมมือกันจัดการเรื่องงบประมาณ
(3) การพัฒนาระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) ของแอปพลิเคชัน Buriram Magic อย่างจริงจัง
โดยพั ฒ นาให้ มีข นาดใหญ่ เพี ย งพอในการรองรับ ข้อ มู ลเรื่อ งราวที่ เกี่ ยวข้ องกั บ อุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้งข้อมูลที่มีในปัจจุบัน และการเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องต่างๆ ที่อาจเป็น
ข้อมูลในอนาคต

แนวทางย่อยในการดาเนินงาน
ข้อดี
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แนวทางที่ 4 การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง (Broadcasting about tour guides and
communication tools)
แนวทางย่อยในการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินการ
ข้อดี
ข้อจากัด
1) การประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ บุ ค คลและ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณประตูทางเข้าออกทุกประตู โดยป้ายประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ให้กับ 1) ต้ อ งมี บุ ค ลากรที่ มี
เครื่องมือสื่อความหมายภายในอุทยาน ควรมีขนาด และสีตัวอักษร รวมถึงพื้นหลังและวัสดุที่ทนทานซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจน นั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ ความรู้ ค วามสามารถ
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
สิ่งอานวยความสะดวก และมี ค วามพร้ อ มใน
2) การประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ บุ ค คลและ ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านเพจเฟสบุ๊ค (Facebook) ของอุทยานฯ นอกจากนี้ต้องเปิด ด้านการสื่อความหมาย การให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายผ่ า นสื่ อ สั งคม ไลน์ทางการ (Line Official Account) หรือการเปิดช่องยูทูป (Youtube) ของอุทยาน ภายในแหล่งท่องเที่ยว สื่อบุคคลและเครื่องมือ
ออนไลน์
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง เพื่ อ เผยแพร่ วี ดิ ทั ศ น์ ที่ จั ด ท าขึ้ น เป็ น พิ เ ศษส าหรั บ การ และได้ใช้งานสื่อบุคคล สื่ อ ความหมายที่ มี ใ น
แ ล ะ เค รื่ อ ง มื อ สื่ อ อุทยานประวัติศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
3) การประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ บุ ค คลและ ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านที่ว่าการอาเภอเฉลิมพระเกียรติโดยการติดป้ายประกาศใน ความหมายประเภท พนมรุ้งอย่างละเอียด
เครื่องมือสื่อความหมายผ่านหน่ วยงาน บริเวณที่เห็นเด่นชัด และการให้เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น กานันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งใกล้ชิด ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ 2) ต้ อ ง ติ ด ต่ อ
สู ง สุ ด เ พื่ อ บ ร ร ลุ ประสานงานกิ จ กรรม
ท้องถิ่น
กับคนในท้องถิ่นช่วยกันกระจายข้อมูลต่อไปสู่คนในท้องถิ่น
4) การประชาสั ม พั น ธ์ สื่ อ บุ ค คลและ ใช้การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวหรือการจัดกิจกรรมพิเศษ เป้ า หมายของการสื่ อ กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3) ต้ องใช้งบประมาณ
เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายผ่ า นการจั ด โดยมีกิจกรรม เครื่องมือ และการบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อความหมายไว้ ความหมาย
ใน ก า ร ด า เนิ น งา น
นิ ท รรศการการท่ อ งเที่ ย วหรื อ การจั ด บริการให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางในเวลา
จานวนมาก
กิจกรรมพิเศษ
เดียวกัน

539

แนวทางที่ 5 การสร้างการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (Historical stories perceptive creation)
แนวทางย่อยในการดาเนินงาน
วิธีการดาเนินการ
ข้อดี
1) การจั ด กิ จ กรรมพิ เศษ Road อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น โรงเรียนพนมรุ้ง และ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวมี
Show
ที่ว่าการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น จัดกิจกรรมขึ้น โดยทาเป็นนิทรรศการที่มีเนื้อหา ความสนใจในเรื่ อ งราว
พร้อมรูปภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนม ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
รุ้ง การบู รณะปราสาท การเชื่ อมโยงประวัติ ศาสตร์เข้ ากับ ประวัติ ศาสตร์ท้ องถิ่ น การ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่
ทางานของกรมศิลปากร และการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใน
2) การจัดระเบียบนักท่องเที่ยว
การจั ด ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วทุ ก คนที่ ม าเที่ ย วยั ง อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ได้ เ ข้ า ใน เ รื่ อ ง ร า ว ท า ง
ศูนย์บริการข้อมูลเป็นอันดับแรก หากนักท่องเที่ยวเข้ามาทางประตูที่ 3 อาจศึกษาจาก ประวัติศาสตร์ของแหล่ง
จอภาพระบบสั ม ผั ส (Touch Screen) ที่ จั ด ท าขึ้ น ใหม่ บ ริ เวณประตู ที่ 3 ก่ อ นขึ้ น ชม ท่ อ งเที่ ย ว ต ล อด จ น
ปราสาท ซึ่งเป็นการปูพื้นความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่เพิ่งมาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็น สร้างการรับรู้ ตระหนัก
ครั้งแรก และไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์ เดิมในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ และซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า
ความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เลย เพื่อจะได้ทราบรายละเอียดโดยรวม ข อ ง เ รื่ อ ง ร า ว ท า ง
ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ แ ล ะ
ก่อนการชมสถานที่จริง โดยเฉพาะหัวข้อความเชื่อ และศิลปะขอม
3) การจั ด งานเทศกาลท่ อ งเที่ ย ว การจัดเทศกาลท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ความส าคั ญ ของแหล่ ง
อุ ท ย าน ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ พ น ม รุ้ ง กลางแจ้ ง การขายของที่ ระลึ ก การจัด กิ จ กรรมพิ ชิต อุ ท ยานประวัติ ศ าสตร์พ นมรุ้งให้ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง
ประจาปี
นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเด็กและวัยรุ่นที่สนใจ ได้ ร่วมสนุกผ่านการเดินทางตามเส้นทาง ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
ท่องเที่ยวด้วยตนเอง (Route) ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง พร้อมกับการตามหา โด ย เฉ พ า ะ อุ ท ย า น
คาใบ้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อไขปริศนาแห่งอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และการ ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
สร้างจุดถ่ายรูปที่สาคัญ โดยจัดรูปแบบของงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี พร้อมทั้งการทา
ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และเหมาะสมกับกฎระเบียบการอนุ รักษ์เพื่อไม่ให้การ
พัฒนาดังกล่าวทาลายคุณค่าเดิมหรือความเป็นของแท้ (Authenticity) ของโบราณสถาน

ข้อจากัด
1) ต้องมีบุ คลากรที่ มี
ความรู้ความสามารถ
และมี ค วามพร้ อ มใน
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เ รื่ อ ง ร า ว ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ข อง
อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้งอย่างละเอียด
2 ) ต้ อ ง ติ ด ต่ อ
ประสานงานกิจกรรม
กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
3) ต้องใช้งบประมาณ
ใน ก ารด าเนิ น งาน
จานวนมาก
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วิธีการดาเนินการ
การจัดสรรช่วงเวลาในการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยอาศัยสื่อบุคคลหรือมัคคุเทศก์สื่อความหมายเป็นตัวนา
ต้องจัดช่วงเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ทราบข้อมูลความรู้จากมัคคุเทศก์สื่อความหมาย และมี
ช่วงเวลาให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยว ถ่ายรูป และพักผ่อนหย่อนใจ
5) การพัฒนาสื่อการ์ตูน
การพั ฒ นาสื่อการ์ตูนให้ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยการสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อนาชมแหล่งท่องเที่ยว โดยมี
เนื้อหาที่เน้นเรื่องศาสนาฮินดู ความเชื่อ ศิลปะขอม ประติมานวิทยา ประวัติศาสตร์ และ
การบู ร ณะปราสาท ซึ่ งเป็ น เนื้ อ หาหลั ก ของเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่มีความสาคัญ
6) การสร้ า งการรั บ รู้ ผ่ า นช่ อ งทางสื่ อ การถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งผ่านสื่อสังคม
สังคมออนไลน์
ออนไลน์ต่ างๆ ได้แ ก่ เพจเฟสบุ๊ ค (Facebook) ไลน์ท างการ (Line Official Account)
ช่ อ งทางยู ทู ป (youtube) ช่ อ งทางอิ น สตาแกรม (Instagram) และช่ อ งทางทวิ ต เตอร์
(Twitter)

แนวทางย่อยในการดาเนินงาน
4) การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมาย
ข้อดี

ข้อจากัด
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แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

1. การปรับเนื้อสาหรับการสื่อความหมาย
2. การเพิ่มเนื้อหาบรรยายเชื่อมโยงข้อมูล
3. การจัดการเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายให้เป็นปัจจุบัน

1. การพัฒนามัคคุเทศก์สื่อความหมาย 4. การพัฒนาป้ายสื่อความหมาย
2. การพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล
5. การพัฒนาสื่อ QR Code
3. การพัฒนาแผ่นพับ
6. การพัฒนาแอปพลิเคชัน Buriram Magic
1. การประชาสัมพันธ์ภายในอุทยานฯ
2. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานท้องถิ่น
4. การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดนิทรรศการการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมพิเศษ
1. การจัดกิจกรรมพิเศษ Road Show
5. การพัฒนาสื่อการ์ตูน
2. การจัดระเบียบนักท่องเที่ยว
6. การสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
3. การจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งประจาปี
4. การพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมาย

แนวทางที่ 2
การจัดการเนื้อหาสาหรับการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

แนวทางที่ 3
ก า รพั ฒ น า สื่ อ บุ ค ค ล แ ล ะ เค รื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

แนวทางที่ 4
การประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ สื่ อ บุ ค คลและ
เค รื่ อ งมื อ สื่ อ ค วาม ห ม าย ที่ มี ใน อุ ท ย าน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

แนวทางที่ 5
การสร้างการรับ รู้ เรื่อ งราวทางประวัติศ าสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ภาพที่ 5.2 แผนภาพสรุปแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

1. การประชุมหารือภายในองค์กรระหว่างอุทยานฯ สานักศิลปากรที่ 10 และกรมศิลปากร
2. การจัดตั้งคณะทางานร่วมระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง
3. การจัดทาแผนการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
4. การจั ด ตั้ งวาระการประชุ ม การด าเนิ น งานตามแผนการพั ฒ นาการสื่อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และการติดตามผลการดาเนินงาน

แนวทางที่ 1
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง
ในการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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จากการสรุป แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อความหมายในแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณี ศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อาเภอเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 5 แนวทาง
ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ความสอดคล้ อ งของแนวทางกั บ ทฤษฎี แ บบจ าลองการสื่ อ
ความหมาย S-M-C-R ของเดวิด เบอร์โล (David K, Berlo) ที่แบ่งออกเป็น องค์ประกอบด้านแหล่ง
สารหรื อ ผู้ ส่ ง สาร (Source or Sender) ด้ า นสาร (Message) ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ ความหมาย
(Channel) และด้ านผู้ รั บ สาร (Receiver) ซึ่ งผู้ วิจัยได้จากการทบทวนวรรณกรรมเพื่ อน ามาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ โดยแนวทางที่ 1 การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการสื่อ
ความหมายในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์พ นมรุ้ง เป็ น รากฐานที่ ส าคั ญ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาการสื่ อ
ความหมายตามองค์ป ระกอบส าคัญ ต่ างๆ ส าหรับ แนวทางที่ 2 การจัด การเนื้ อหาส าหรับ การสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สอดคล้องกับ องค์ประกอบการสื่อความหมายด้านสาร
ขณะที่แนวทางที่ 3 การพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และแนวทางที่ 4 การประชาสั มพันธ์เกี่ยวกับสื่ อบุคคลและเครื่องมือสื่ อความหมายที่มีในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สอดคล้องกับองค์ประกอบการสื่อความหมายด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร และ
องค์ประกอบการสื่อความหมายด้านช่องทางการสื่อความหมาย และแนวทางที่ 5 การสร้างการรับรู้
เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ ในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง สอดคล้ อ งกั บ องค์ ป ระกอบการสื่ อ
ความหมายด้านผู้รับสาร ซึ่งความสอดคล้องดังกล่าวมีส่วนช่วยให้การพัฒ นาการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีความเหมาะสมกับพื้นที่ และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว
เพื่อให้การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
สร้างความเพลิดเพลิน ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง อันนามาสู่ความรู้สึกหวงแหน
และความต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ทรงคุณค่า และการเป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
ทั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ จั ด ท าแผนภาพสรุ ป แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่สอดคล้องกับทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R ของเดวิด เบอร์
โล (David K, Berlo) ตามภาพที่ 5.3 ดังนี้

แนวทางที่ 5
การสร้ า งการรั บ รู้ เ รื่ อ งราวทาง
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ข อ ง อุ ท ย า น
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

องค์ประกอบการสื่อความหมาย
ด้านผู้รับสาร

ภาพที่ 5.3 แผนภาพสรุปแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่สอดคล้องกับทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R
ของเดวิด เบอร์โล (David K, Berlo)

แนวทางที่ 1
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

แนวทางที่ 4
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อบุคคล
และเครื่อ งมื อ สื่อ ความหมายที่ มี ใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

แนวทางที่ 3
การพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง

แนวทางที่ 2
การจั ด การเนื้ อ หาส าหรั บ การสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง

แนวทางที่ 3
การพัฒนาสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง

แนวทางที่ 4
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อบุคคล
และเครื่อ งมื อ สื่อ ความหมายที่ มี ใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

องค์ประกอบการสื่อความหมาย
ด้านช่องทางการสื่อความหมาย

องค์ประกอบการสื่อความหมาย
ด้านสาร

องค์ประกอบการสื่อความหมาย
ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร
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5.3.2 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
การศึ กษาวิจั ย ในครั้ งนี้ ผู้ วิจัยมี ข้อเสนอแนะเพื่ อเป็น ส่ ว นหนึ่งที่ เป็น ประโยชน์ ต่อองค์ก ร
หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โดยทั่วไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนักและ
ซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ อันนาไปสู่การหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้
คงอยู่ สื บ ไปในฐานะมรดกวั ฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า และทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ส ามารถสร้า ง
มูลค่าเพิ่มได้ให้กับนักท่องเที่ยว ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.3.2.1 หน่วยงานภาครัฐ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สานักศิลปากรที่ 10
นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
บุรีรัมย์ สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ว่าการอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น สานักงานเทศบาล และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
หรือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ภายในพื้นที่ และพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถนาผลการวิจัย
ไปใช้ในการวางแผนร่วมกันเพื่อพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ อื่ น ๆ ภายในพื้ น ที่ หรื อ ในพื้ น ที่ ต่ างๆ ทั่ ว ประเทศ โดยการก าหนด
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการสื่อความหมายที่เป็นรูปธรรม
5.3.2.2 หน่วยงานภาคเอกชน เช่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ บริษัทนา
เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ ชมรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงาน
ภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์ภายในพื้นที่ และพื้นที่ต่างๆ ทั่ว
ประเทศ สามารถน าผลการวิจั ย ไปใช้ ในการวางแผนในการเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการพั ฒ นาการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อื่นๆ ภายในพื้นที่
หรือในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการดาเนินงานในขอบข่ายต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์การสื่อ
ความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การจัดเตรียมและพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ
การประชาสัมพันธ์คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น
5.3.2.3 สถาบั น การศึกษา เช่น มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยต่างๆ
และศูนย์ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง สามารถนาการศึกษาวิจัยไปใช้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ การ
จัดการโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิ ลปวัตถุ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
อารยธรรมอินเดีย และอารยธรรมขอมเพื่อการเรียนการสอน รวมถึงสามารถใช้ในการต่อยอดงานวิจัย
เพื่อพัฒ นางานวิจัยโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้าง
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ความรู้ความเข้าใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และสร้างการตระหนั กถึง คุณ ค่าของเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มากขึ้น
5.3.2.4 ชุมชนท้องถิ่น เช่น คนในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ ยวทางประวัติศาสตร์ทั้งภายในพื้นที่ และพื้นที่
ต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเรื่องราวใน
ท้องถิ่น เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ร่วมสมัยที่มีความสาคัญ และเรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีในท้องถิ่นผ่ านการจัดกิจกรรมภายในท้องถิ่น และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
ร่วมกัน
5.3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.3.1 การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เน้ น การศึ ก ษาการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง โดยเลื อ กศึ ก ษาสื่ อ บุ ค คลและเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี อ ยู่ ในอุ ท ยาน
ประวัติศ าสตร์พ นมรุ้ งผ่ านประเด็นศูนย์บ ริการข้อมูล แผ่ นพั บ ป้ ายสื่ อความหมาย มัคคุเทศก์สื่ อ
ความหมาย สื่อ QR Code และแอปพลิเคชัน Buriram Magic เป็นหลัก เนื่องจากช่วงเวลาที่ผู้วิจัยไป
ศึ ก ษาเป็ น ช่ ว งระหว่ า งเดื อ นสิ งหาคมถึ งเดื อ นกั น ยายน ท าให้ ไม่ ส ามารถเก็ บ ข้ อ มู ล เรื่ อ งการสื่ อ
ความหมายผ่านประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้น -ตก ตรง 15 ช่องประตู ได้
ขณะที่การสื่ อความหมายด้วยหนั งสื อ และแผ่ นซีดีต้องเป็นกลุ่ มนักท่องเที่ ยวที่ส นใจและซื้อไปใช้
ประโยชน์ เท่ านั้ น ดังนั้ น ในงานวิจั ย ครั้งต่ อไปจึงควรศึก ษาเกี่ยวกั บ การสื่ อความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งในช่วงเวลาที่มีการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง และปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์
ขึ้น-ตก ตรง 15 ช่องประตู พร้อมทั้งสอบถามกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้ใช้เครื่องมือสื่อความหมายประเภท
หนังสือ และแผ่นซีดีเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุม
มากขึ้น
5.3.3.2 ควรศึกษาแนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ องเที่ย วทาง
ประวัติศาสตร์อื่นๆ หรือแหล่งท่องเที่ยวประเภทอื่น เพื่อนาเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ
และนาผลการวิจัยไปใช้การในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
5.3.3.3 ควรศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเปรียบเทียบระหว่างนักท่องเที่ยวชาวไทย
กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อนามาสู่มาตรการการจัดการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ที่ มี ค วามละเอี ย ดอ่ อ น ซึ่ ง ป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการจั ด การแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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5.3.3.4 ควรศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบในการจัดการการสื่อความหมายในแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในรายละเอียดเชิงลึก เช่น กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โครงสร้างการ
ทางานเกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายในหน่วยงาน และนโยบายที่เด่นชัดของการจัดการการ
สื่ อ ความหมายในหน่ ว ยงาน เป็ น ต้ น เพื่ อ พั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว และสร้างความรู้ความเข้าใจ
การรับรู้ ตลอดจนความตระหนักและซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในอนาคต
5.3.3.5 ควรศึกษาเรื่องการจัดการการสื่อความหมายในการท่องเที่ยวเชื่อมโยงอารย
ธรรมขอม เพื่อสร้างมาตรฐานการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มี
วัฒนธรรมร่วมกัน ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน และเกิดการ
เคารพคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ซึ่งกันและกัน อันนาไปสู่ความรู้สึกหวงแหนและ
ต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของมนุษยชาติ
และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม อันนามาสู่รายได้ในประเทศ และการกระจาย
รายได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
5.3.3.6 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์กับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด
โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเท่านั้น จึงสามารถศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพการจัดการการ
สื่อความหมายกับการรับรู้ และความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ทั้งอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และแหล่ งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ เพื่ อ
ตรวจสอบว่าศัก ยภาพดังกล่ าวมี ผ ลต่อ การรับ รู้อ ย่างไร และท าให้ นั กท่ อ งเที่ ย วมีค วามรู้เกี่ ยวกั บ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวมากน้อยเพียงใด อันนามาสู่แนวทางการสร้าง
การรั บ รู้ และกระตุ้ น ให้ นั กท่ อ งเที่ ยวเกิด ความรู้เกี่ย วกับ เรื่องราวทางประวัติ ศาสตร์ข องอุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นั้นๆ เพิ่มมากขึ้น
5.3.3.7 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ ทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R
ของเดวิด เบอร์โลในการศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเท่านั้ น สาหรับการศึกษาครั้งต่อไปจึงควร
นาเอาทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมายของท่านอื่นมาใช้ หรือค้นหาทฤษฎีใหม่ เช่น การวิเคราะห์
ความส าคั ญ และประสิ ท ธิ ภ าพ (Important and Performance Analysis: IPA) เพื่ อ ประเมิ น
ความสาคัญและประสิทธิภาพของการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อื่นๆ เป็นต้น
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5.3.3.8 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสาหรับการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการท่องเที่ยว
และความต้องการด้านการสื่อความหมาย รวมถึงศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ ย ว และใช้ส ถิติเชิ งอนุ มาน ได้แก่ Chi-Square T-Test และ One-way ANOVA เพื่ อศึกษา
เปรี ยบเที ย บระหว่างลั กษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการท่องเที่ ยว และเปรียบเที ยบ
ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับศั กยภาพการจัดการการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
เท่านั้น จึงสามารถใช้สถิติชนิดอื่นที่แตกต่างไปมาทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลการวิจัยที่
ครอบคลุม และมีความหลากหลายมากขึ้น
5.3.4 ข้อจากัดของการวิจัย
ในขั้น ตอนการดาเนิ น งานวิจัยตั้งแต่เริ่มเขียนบทที่ 1 จนกระทั่ งสิ้ นสุ ดการวิจัย ผู้ วิจัยพบ
ข้อจ ากัดในการดาเนิ น งานวิจั ย เกี่ย วกั บการเก็บ ข้อมู ล ในระเบี ยบวิธีวิจัยเชิงคุ ณ ภาพที่ ต้องติ ดต่ อ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ซึ่งบางหน่วยงานต้องใช้ระยะเวลาในการ
ติดต่อเพื่อขอเข้าสัมภาษณ์ ทาให้การดาเนินงานในส่วนการสัมภาษณ์ล่าช้าไป

549

5.4 ปัจฉิมบท
วิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “แนวทางการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายใน แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ”
ฉบับนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้วิจัยที่ได้เรียนวิชาเอกประวัติศาสตร์ในระดับปริญญาตรี และเรียน
คณะการจัดการการท่องเที่ยวในระดับปริญญาโท จึงมีแนวคิดที่จะนาสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการ
ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ อื่ น ในการปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ที่ มี ต่ อ เรื่ อ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งหมายถึง ศิลปะหรือเทคนิคในการสื่อสารระหว่างแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กับนักท่องเที่ยวโดยผ่านเครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ หรือสื่อบุคคล เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน ให้
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจน
สร้างการรับ รู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของ
แหล่ งท่องเที่ย วทางประวัติศาสตร์ อย่างแท้จริง อันนามาสู่ ความรู้สึ กหวงแหน และความต้องการ
อนุ รั ก ษ์ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วนั้ น ๆ ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า และการเป็ น ทรั พ ยากรการ
ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
เนื่องจากผู้วิจัยได้เดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ทาให้เห็นพฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เน้นการหามุมถ่ายรูปที่สวยถูกใจ และถ่ายรูปเพียงเท่านั้น
แม้ว่านักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันจะต้องประสบการณ์จากการท่องเที่ยว แต่ไม่ได้ต้องการศึกษาข้อมูลที่
มีรายละเอียดอย่างจริงจัง โดยนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เป็นเรื่อง
ที่น่าเบื่อ ไกลตัว หรือแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็นเพียงซากปรักหักพังของสิ่งก่อสร้างในอดีต
ขณะที่บางท่านรู้สึกว่าการมาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่อมาดูอะไร หรือมาปราสาทหินที่มี
แต่ ก้ อ นหิ น มาดู ท าไม ไม่ เห็ น มี อ ะไรน่ า สนใจ เป็ น ต้ น ซึ่ ง แท้ จ ริ ง แล้ ว ในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศ าสตร์ยั งมี เรื่อ งราวทางประวัติศาสตร์ที่ เต็ มไปด้ว ยแนวคิด ความเชื่ อ วิถีชีวิต และจารีต
ประเพณีที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน สะท้อนให้เห็นผ่านโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุอัน
เป็นหลักฐานที่ทิ้งร่องรอยมาจากอดีตแฝงอยู่จานวนมาก แม้ไม่สามารถพูดด้วยตัวเองได้ แต่สิ่งเหล่านี้
ช่วยชี้ทิศทางเพื่อนาไปสู่หลักฐานอื่นๆ และการแสวงหาความจริงในอดีต ซึ่งการศึกษาเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ผ่านแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว เป็นการกระตุ้นให้มนุษย์เกิดสานึกใน
การสืบค้นข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงอดีตและปัจจุบัน กระทั่งเกิดการเรียนรู้จากอดีตเพื่อเป็นบทเรียนของ
ปัจ จุบั น อัน ก่อให้ เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตของบุคคลทั่วไป และที่สาคัญ
สามารถน าไปสู่ น โยบายการจั ด การด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ในปั จ จุ บั น และอนาคต พร้ อ มกั บ การสั่ ง สม
ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ ตีความ และแก้ปัญหา เรื่องราวทางประวัติศาสตร์จึงมิใช่เ รื่องที่น่าเบื่อ
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อย่ างที่ห ลายคนคิด เพีย งแค่ต้องเปิดใจเรียนรู้เท่านั้น ขณะที่ แหล่งท่ องเที่ยวทางประวัติศาสตร์มี
ความสาคัญในเชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กับสถานที่ให้เด่นชัดมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์จึงเป็นทั้งมรดกวัฒนธรรมที่มีความหมาย สะท้อนถึ งสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของ
มนุษย์ในอดีตที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาถึงปัจจุบัน และควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้เพื่อส่งต่อไปยังชน
รุ่นหลังต่อไป ซึ่งคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ไม่ได้มีเพียงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ติดมา
กับมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ โดยไม่สู ญหายหรือเลือนรางไปกับกาลเวลา หรือเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้
เพียงเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าทางวิชาการในการเป็นแหล่งข้อมูล และแหล่งความรู้ที่สามารถส่งผ่าน
เรื่องราวสาคัญในอดีตให้มนุษย์สามารถเรียนรู้ และนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้ยังมี
คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ในการใช้ ส อยและสร้ า งรายได้ ด้ ว ย ขณะเดี ย วกั น แหล่ ง ท่ อ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์ก็เป็นทรัพยากรวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลผลิตของวัฒนธรรมในระบบวัฒนธรรมทั้งในอดีต
หรือปั จจุ บัน ที่มีคุณ ค่า หรือเป็ น ตัวแทนที่สื่อถึงวัฒ นธรรมต่างๆ ได้ สอดคล้องกับการเป็น ทุนทาง
วัฒนธรรมซึ่งครอบคลุมทั้งทุนวัฒนธรรมเชิงมูลค่าที่สามารถเป็นสินค้าและบริการที่ก่อให้เกิดรายได้
พร้อมกับการเป็นทุนวัฒนธรรมเชิงคุณค่าที่เชื่อมโยงความคิด ความเชื่อ และคุณค่าเพื่อสร้างความ
เข้าใจระหว่างนักท่องเที่ยว คนในท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ได้เห็นถึงความสาคัญของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในฐานะทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในประเทศของตนเองด้วยความ
ภาคภูมิใจ ดังกระแสพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตอนหนึ่งที่มี
ใจความว่า

โบราณวัตถุ ศิล ปวัตถุ และโบราณสถานทั้ งหลายนั้น ล้ ว นเป็น ของมี คุณ ค่าและ
จาเป็นแก่การศึกษาค้นคว้า ในทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี เป็นเครื่อง
แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาแต่อดีตกาล สมควรจะสงวนรักษาให้
คงทนถาวร เป็นสมบัติส่วนรวมของชาติไว้ตลอดกาล. . .
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2550: 21)

ขณะที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็น โบราณสถานที่ผ่านกาลเวลาอย่างยาวนาน สะท้อน
ถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรขอมในอดีต อันประกอบด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อศาสนาฮินดูหรือศาสนา
พุทธนิกายมหายาน ตลอดจนระบบการเมืองการปกครองที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองที่มีความสาคัญ ซึ่งม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (2549) กล่าวว่า ปราสาทเขาพนมรุ้งนับว่า
เป็นศาสนบรรพตที่งดงามที่สุดในประเทศไทย หมายถึง เป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่บนยอดเขาแห่งเดียว
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ในประเทศไทยที่โดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมอารยธรรมขอม พร้อมด้วยสิ่งดึงดูดใจจากปรากฏการณ์
ดวงอาทิ ตย์ขึ้น -ตก ตรง 15 ช่องประตู ความเลื่ องลื อในการทวงคืนทับ หลั งนารายณ์ บรรทมสิ น ธุ์
กระแสการท่องเที่ยวตามรอยละครนาคี และการผลักดันการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
อีกแห่ งหนึ่ งของประเทศไทยร่ว มกับปราสาทอื่นๆ ในเส้ นทางวัฒ นธรรมพิม าย ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่า ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งมีจานวนเพิ่มขึ้นทุกปี
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจึงมีฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษา
และอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คงคุณค่าอยู่ตลอดไป นามาสู่การเลือกพื้นที่ศึกษาของผู้วิจัยในครั้งนี้
สาหรับแนวคิดในการศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ”
นี้ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังและอบรม
สั่งสอนจากอาจารย์ท่านสาคัญที่เคยกล่าวไว้ในวิชาประวัติศาสตร์ความคิดและทฤษฎีการเมืองโลก
สมั ย เรี ย นระดั บ ปริ ญ ญาตรี ว่า ‘เราต้ อ งรู้จั ก ตนเอง รู้จั ก คนอื่ น รู้ จั ก สิ่ งแวดล้ อ ม และท าให้ ผ สม
กลมกลืนกัน ’ จึงนามาสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งซึ่งทาให้รู้ว่าแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างไร มีความพร้อมเรื่องใดบ้าง โดย
ผ่านมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวั ติศาสตร์พนมรุ้ง
และนั ก ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ช าวไทยที่ ส นใจท่ อ งเที่ ย วในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง
การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ย ว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่ อความหมายใน
อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง การประเมิ น ศั ก ยภาพการจั ด การการสื่ อ ความหมายในอุ ท ย าน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และการประเมินความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่สะท้อนถึงการรู้จักคนอื่นซึ่งในที่นี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปี พ.ศ. 2561 พร้อมกับมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตลอดจนนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง รวมถึงการสารวจพื้นที่ของนักวิจัยร่วมกับ
การทบทวนวรรณกรรมที่ทาให้รู้จักสิ่งแวดล้อม และเหนือสิ่ง อื่นใดคือการทาให้ผสมกลมกลืนกันโดย
การนาข้อมูลที่ได้จากระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์ และระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่
ได้จากการเก็บแบบสอบถาม พร้อมกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาร้อยเรียงออกมาเป็น
แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งทั้ง 5 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่
1 การสร้ า งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งภาคี ที่ เกี่ ย วข้ อ งในการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง แนวทางที่ 2 การจั ด การเนื้ อ หาส าหรั บ การสื่ อ ความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศ าสตร์ พ นมรุ้ ง แนวทางที่ 3 การพั ฒ นาสื่ อบุ คคลและเครื่องมือ สื่ อความหมายในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง แนวทางที่ 4 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมาย
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ที่มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และแนวทางที่ 5 การสร้างการรับรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง ซึ่ ง เป็ น แนวทางที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ และ
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว
ท้ายที่สุด วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เปรียบเสมือนการเดินทางท่องเที่ยวที่ยาวนาน ตลอดเส้นทางนี้
เต็มไปด้วยการเรียนรู้ และประสบการณ์ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงอาจไม่ใช่งานที่ดีที่สุด แต่เป็นงานที่
ผู้วิจัยทุ่มเทและตั้งใจทาอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้งานชิ้นนี้เป็นตัวถ่ายทอดให้ทุกคนได้เ ห็ นถึง
คุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ พร้อม
กับการสร้างความสนใจต่อการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่มีความ
เหมาะสมกับ พื้น ที่และตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยว เพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ ของการสื่ อ
ความหมายในการสืบ ทอดต่อไปให้ คนรุ่นหลังได้รับความรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ตลอดจนก่อให้เกิดการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อันนาไปสู่ความภาคภูมิใจ การ
ลดการแปรเปลี่ยนจากทุนวัฒนธรรมที่กลายเป็นเพียงสินค้าทางการท่องเที่ยวซึ่งถูกตีค่าเป็นมูลค่าที่ได้
จากการท่องเที่ยวผ่านจานวนรายได้ และจานวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพียงเท่านั้น มาเป็นการสร้าง
จิตสานึกร่วมกันในการหวงแหน และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ไว้ให้คนรุ่นหลังสืบไป
ในฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้าง
มู ล ค่ าเพิ่ ม ได้ แม้ ว่ าคนทั่ ว ไปอาจจะมองว่าการพั ฒ นาการสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสิ้นเปลืองหรือสูญเปล่า เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่ได้สนใจในเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์ หรือสนใจได้รับความรู้จากการมาท่องเที่ยวมากนัก แต่สิ่งสาคัญที่ผู้วิจัยตระหนักถึง
คือ การพัฒนาในวันนี้ก็เพื่อเป็นรากฐานสาคัญในอนาคต เปรียบเสมือนการปลูกไม้ผลที่หากต้องการ
เก็บผลผลิตก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ก ารลงมือปลูก รดน้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ดูแลใส่ใจจนกระทั่งโตพอที่จะมี
ผลที่ ส ามารถขายได้ ขณะที่ ไม้ผ ลเหล่ านั้น ตายลงก็ส ามารถกลายเป็นปุ๋ ยให้ กับ ไม้ผ ลรุ่นใหม่ต่อได้
เช่นเดียวกับการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับ
นักท่องเที่ยว แม้ในตอนเริ่มต้นอาจมีเพียงแค่คนกลุ่มเดียวซึ่งมีจานวนน้อยนิดที่สนใจ แต่หากเรามอง
อีกมุมหนึ่ง การเริ่มต้นพัฒนาการสื่อความหมายที่เกิดขึ้นนับว่าเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในการสร้างการ
รับรู้ผ่านสื่อบุคคลและเครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ ผ่านก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่เหมื อนกับการดูแลเอาใจ
ใส่ไม้ผลทีละขั้นตอน เพื่อให้คนจานวนน้อยนิดที่ได้สัมผัสถึงคุณค่าของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ
ความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เหล่านั้นได้เป็นผู้ต่อยอดความคิดให้ กับผู้อื่นใน
อนาคต ขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวได้ปลูกฝังให้กลุ่มคนที่ ไม่สนใจในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ได้หันกลับมาสนใจในเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้น
ด้วย ซึ่งเท่ากับเป็นการธารงคุณค่าความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ให้คงอยู่ตลอดไป
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ก.1 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์
ก.1.1 การกาเนิด พัฒนาการ และความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีต้นกาเนิดจากดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ในอินเดียโบราณ ที่ซึ่งชนเผ่า
พื้นเมืองอย่างดราวิเดียน หรือที่เรียกว่า ทมิฬ ดารงชีวิตอยู่ด้วยการทาเกษตรกรรมอย่างกว้างขวาง วิถี
ชีวิตของผู้คนที่ผูกติดกับธรรมชาติทาให้มีความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับการบูชาธรรมชาติ การนับถือเทพ
เจ้าตามธรรมชาติ การบูชารูปเคารพ และการเวียนว่ายตายเกิด ขณะที่ชาวอารยันอพยพเข้ามาใน
อินเดียราว 1,000 ปีก่อนพุทธกาลได้นาศาสนาพระเวทเข้ามาด้วย โดยมีลักษณะสาคัญในการบูชาเทพ
เจ้าที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติคล้ายกับชนเผ่าพื้นเมืองในดินแดน แต่มีความแตกต่าง คือ การไม่มีรูป
เคารพ เนื่องจากชาวอารยันอพยพเคลื่อนย้ายไปมา การติดต่อกับเทพเจ้าจึงมีเพียงการก่อกองไฟ ใส่
ของสังเวยบูชายัญ และสวดอ้อนวอนบูชาเทพเจ้าเท่านั้น และไม่เชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อ
ชาวอารยันตั้งหลักแหล่งในอินเดียเป็นระยะเวลาหนึ่ง จึงได้นาศาสนาพระเวทมาปะปนกับความเชื่อ
พื้นเมืองจนเกิดเป็นศาสนาพราหมณ์ขึ้น และเริ่มยอมรับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด โดยเชื่อว่าการจะ
หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ ต้องกระทาตนให้ถูกพระทัยพระผู้เป็นเจ้า เมื่อตายแล้วจะได้กลับ
เข้าไปรวมกับพระองค์ และไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่า พระผู้เป็นเจ้า คือ
มหาบุรุษ หรือพรหมันซึ่งเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งทั้งปวง
ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์เกี่ยวข้องกับเทพเจ้า โดยเฉพาะพระอินทร์ ซึ่งเป็นเทพเจ้าผู้
ยิ่งใหญ่ เป็นทั้งเทพเจ้าแห่งดินฟ้าอากาศ และเทพเจ้าแห่งสงคราม ซึ่งชาวอารยันเป็นชนชาตินักรบจึง
ให้ความสาคัญ และนับถือพระอินทร์เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการนับถือเทพเจ้าองค์อื่ นๆ เช่น
พระวรุณ พระพาย และพระอาทิตย์ เป็ นต้น โดยเทพเจ้าแต่ล ะองค์จะมีความส าคัญ ต่างกัน และ
ประทานพรแตกต่างกัน ดังนั้นแบบแผนและขั้นตอนในการบูชาแต่ละองค์จึงแตกต่างกันด้วย ขณะที่
ในสมัย นี้ มีคั มภี ร์ส าคัญ คือ คัมภี ร์ พ ระเวทเกิดขึ้น กล่ าวกันว่าเป็น พระวัจนะของพระผู้ เป็น เจ้าที่
ถ่ายทอดแก่พวกฤาษี เมื่อเรียนรู้ก็ถ่ายทอดต่อไปแก่ศิษย์รุ่นต่อๆ มา คือ พวกพราหมณ์ ซึ่งเป็นนักบวช
ที่สามารถติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้า และรู้พระทัยของพระองค์ได้ เรื่องราวของคัมภีร์สาคัญสมัยแรกจึง
เป็นการเล่าให้ ฟัง และสงวนอยู่ในตระกูลเท่านั้น ในเวลาต่อมาจึ งมีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
ภาษาสันสกฤต โดยคัมภีร์พระเวทแบ่งออกเป็น 4 คัมภีร์ย่อยที่สาคัญ คือ ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท
และอาถรรพเวท ซึ่งคัมภีร์ฤคเวท แปลว่า ความรู้แห่งบทกวี นับเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดอันเป็นผลงาน
จากการสร้างสรรค์ของเหล่าจินตกวีหลายท่านที่ร วบรวมบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าจานวน 1,028 บท
ใช้ส วดสรรเสริญเทพเจ้าองค์สาคัญ ได้แก่ พระอัคนี คือ เทพเจ้าแห่งไฟ พระโสม คือ เทพเจ้าแห่ ง
เครื่องดื่ม พระอิน ทร์ คือ เทพเจ้าแห่ งชัยชนะ และพระอาทิตย์ คือ กลุ่ มเทพเจ้าตามหลักการของ
จริยธรรม ได้แก่ เทพเจ้าวรุณ เทพเจ้ามิตรา และเทพเจ้าอารยัน เป็นต้น (ธนู แก้วโอภาส, 2542)
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ต่อมาเมื่อการบูชายัญสลับซับซ้อนมากขึ้น และมีจานวนเทพเจ้าเยอะขึ้น จึงมีการคัดแยกออกมาเป็น
คัมภีร์ยชุรเวท และคัมภีร์สามเวท ส่วนคัมภีร์อาถรรพเวทจะมีเนื้อหาเป็นมนต์ และคาถาอาคมต่างๆ
(สุรางค์ศรี ตันเสียงลม และคณะ, 2551) นอกจากคัมภีร์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการนาระบบวรรณะ
เข้ามาใช้ โดยแบ่งมนุษย์ออกเป็น 4 วรรณะ คือ พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร ตามความเชื่อว่า
แต่ละวรรณะมาจากอวัยวะของเทพเจ้า (ธิดา สาระยา, 2554) ได้แก่
1) พราหมณ์ เกิดจากพระโอษฐ์ห รือปากของพระผู้ เป็นเจ้า คือ นักบวชที่มีฐานะ
สูงสุด มีหน้าที่ศึกษาคัมภีร์พระเวท เป็นผู้สวดอ้อนวอน ทาพิธีกรรมบูชา และติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้า
ตลอดจนนาคาสอนจากพระผู้เป็นเจ้ามาเผยแผ่แก่มนุษย์ นอกจากนี้ยังรวมถึงอาชีพครู อาจารย์ นักคิด
ผู้ตั้งกฎหมาย ผู้พิพากษา เสนาบดี และปุโรหิตของกษัตริย์
2) กษัตริย์ เกิดจากพระพาหาหรือแขนของพระผู้เป็นเจ้า คือ กษัตริย์ เจ้าประเทศ
ราช นักรบ มีหน้าที่รบเพื่อป้องกันบ้านเมือง ปกครองบ้านเมืองให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งวรรณะนี้มี
การผูกโยงกับลัทธิเทวราชาที่มีความเชื่อว่ากษัตริย์เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งเทพเจ้าที่อวตารลงมาสู่
โลกมนุษย์เพื่อสร้างความสงบสุข ความอุดมสมบูรณ์ และนาความร่มเย็นมาสู่อาณาประชาราษฎร์
3) แพศย์ เกิดจากพระโสณีหรือสะโพกของพระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ประกอบอาชีพต่างๆ
เพื่อจรรโลงสังคม เช่น เกษตรกร พ่อค้า ช่างฝีมือ และเจ้าของที่ดิน เป็นต้น
4) ศูทร เกิดจากพระบาทหรือเท้าของพระผู้เป็นเจ้า คือ กลุ่มวรรณะต่าที่สุด เป็นคน
ผิวดาต่างเผ่าพันธุ์กับชาวอารยัน ส่วนใหญ่มักมีหน้าที่เป็นผู้รับใช้ เช่น กรรมกร และทาส เป็นต้น
ภายหลั งจากที่ ช าวอารยั น มี คั ม ภี ร์ พ ระเวท 4 คั ม ภี ร์ และปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ม าเป็ น
เวลานาน ได้เกิดข้อสงสัยต่อสิ่งที่ปฏิบัติ ด้วยเหตุนี้จึงมีความเห็นใหม่กลายเป็นความเชื่อว่า มีเทพเจ้า
องค์เดียวตามหลักเอกนิยม ความคิดเห็นใหม่นาไปสู่การเกิดคัมภีร์เล่มใหม่ ได้แก่ คัมภีร์อรันยกะ และ
คัมภีร์อุปนิษัท ซึ่งจะมีความสาคัญต่อการพัฒนาจากศาสนาพราหมณ์ไปสู่ศาสนาฮินดู ขณะเดียวกันได้
เกิดศาสนาใหม่ขึ้นเพื่อต่อต้านแนวคิดความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ ได้แก่ ศาสนาเชน และศาสนา
พุทธ ซึ่งล้ว นไม่เชื่อในเรื่ องพระผู้ เป็นเจ้าผู้ ยิ่งใหญ่ และระบบวรรณะ ต่อมาช่ว งพุ ทธศตวรรษที่ 6
ศาสนาพุทธได้เกิดนิกายใหม่แยกออกจากนิกายเถรวาท คือ นิกายมหายานซึ่งรับเอาความเชื่อถือแบบ
ศาสนาพราหมณ์เข้าไปปะปน จึงมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้สร้างโลก และบันดาลให้เกิดพระ
โพธิสัตว์อีกมากมายเพื่อคุ้มครองผู้นับถือนิกายนี้ และมีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อบูชา ขณะที่พุทธ
ศตวรรษที่ 10 ศาสนาพราหมณ์จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อต่อต้านศาสนาพุทธนิกายมหายานจน
เปลี่ยนเป็น ศาสนาฮิน ดู และแบ่งเป็น 2 นิกายสาคัญ คือ ไวษณพนิกาย และไศวนิกาย (สุภัทรดิศ
ดิศกุล, 2556) โดยไวษณพนิกายเกิดในสมัยอวตารหลังสมัยพุทธกาลประมาณ 200 ปีเศษ ผู้นาของ
นิกายนี้ เดิมอยู่ในนิกายภาควัต บูชาพระถควานซึ่งหมายถึงพระผู้ควรบูชา ต่อมาได้กาหนดพระผู้ควร
บูชา คือ พระวิษณุ เทพเจ้าสูงสุดของคนพื้นเมืองเดิมทางตอนใต้ โดยถือว่าทรงเป็นเทพแห่งมหาสมุทร
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เป็นทั้ งผู้สร้าง ผู้รักษา ผู้ทาลาย และถือว่าพระรามและพระกฤษณะ คือ อวตารของพระวิษณุเพื่อ
ปราบยุคเข็ญ พร้อมทั้งนับถือพระลักษมีซึ่งเป็นชายาพระวิษณุเป็นศักติ ซึ่งคัมภีร์สาคัญของนิกายนี้คือ
คัมภีร์สังหิตา คัมภีร์รามายณะ และคัมภีร์ภควัตคีตา (คณะจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2552) ขณะที่ไศวนิกายเกิดขึ้นในสมัยเดียวกันกับไวษณพนิกาย หากแต่เป็นนิกายที่นับถือ
พระศิวะ หรือพระอิศวรซึ่งเป็นเทพแห่งภูเขาว่าเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ มีการแบ่งออกเป็นลัทธิย่อย เช่น
ปาศุปัต และไศวะ โดยลัทธิปาศุปัตเกิดขึ้นตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้น สาหรับไศวนิกายนี้มี
ความเชื่อว่า พระศิวะเป็นต้นกาเนิดของทุกสรรพสิ่ง พระองค์สร้างพระพรหม และพระนารายณ์ ชาว
อารยั น ในอิ น เดี ย ตอนเหนื อ นั บ ถื อ พระศิ ว ะเป็ น เทพเจ้ า สู ง สุ ด เชื่ อ ว่ า ผู้ ใดบู ช าพระศิ ว ะย่ อ มได้
รับประทานพร นอกจากนี้ยังมีการนั บถือพระอุมาซึ่งเป็นชายาพระศิวะเป็นศักติ และบูชาศิวลึงค์เป็น
สัญลักษณ์ควบคู่กับพระศิวะ จึงเห็นได้ว่าศาสนสถานส่วนใหญ่ที่ผู้สร้างนับถือนิกายนี้จะประดิษฐาน
ศิวลึงค์ไว้กลางองค์ปราสาทประธาน โดยเชื่อว่า ศิวลึงค์เป็นต้นกาเนิดของสรรพชีวิต ตราบใดที่ศิวลึงค์
และฐานโยนี อยู่ ด้วยกัน โลกจะอยู่เย็นเป็นสุ ข และมีความอุดมสมบูรณ์ สื บไป ดังนั้นจึงมีพิธีกรรม
บูชาศิวลึงค์ โดยพราหมณ์จะเป็นผู้นาน้ามารดบนศิวลึงค์ และน้าที่รดนั้นจะไหลออกไปทางช่องโยนีลง
ไปสู่ผู้คนที่มารองรับน้าศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่าสามารถรักษาโรคภัย พร้อมทั้งนาความเจริญ ความสุข และ
ความสงบมาสู่ผู้นั้น (กิตติ โล่ห์เพชรัตน์, 2555) ขณะที่การสร้างศิวลึงค์นั้นมีองค์ประกอบสาคัญ คือ
ส่วนบนสุดโค้งมน เรียกว่า รุทรภาค หมายถึง พระศิวะ ส่วนกลางทรงแปดเหลี่ยม เรียก วิษณุภาค
หมายถึง พระวิษณุ และส่วนล่างทรงสี่เหลี่ยม เรียกว่า พรหมภาค หมายถึง พระพรหม (อรุณศักดิ์ กิ่ง
มณี, 2555)
สาหรับเรื่องราวของพระศิวะหรือพระอิศวรตามคัมภีร์ปุราณะได้กล่าวว่า พระศิวะทรงปรากฏ
ขึ้นในโลกอันว่างเปล่าโดดเดี่ยวเป็นเวลานาน อยู่ร่วมกับพระนางอุมาผู้เป็นศักติในศิวโลก โดยพระนาง
อุมาซึ่งเป็นชายาของพระองค์เป็นทั้งผู้เมตตา และผู้น่าสะพรึงกลัว ทรงมีโอรส 2 องค์คือ พระขันธ
กุมาร เทพเจ้ าแห่ งการสงคราม และพระคเณศ เทพเจ้าผู้ มี เศี ยรเป็ นช้ าง พระศิว ะทรงสร้างพระ
นารายณ์ขึ้นมา มีสี่กร สวมเสื้อผ้าสีเหลือง มีจักร และตะบองเป็นอาวุธ (สรเชต วรคามวิชัย, 2530ก)
ขณะเดียวกันพระองค์ก็ ทรงเป็น ผู้ทาลายพร้อมกับผู้ให้ชีวิตด้วยเหตุว่าความตายก่อให้เกิดชีวิตใหม่
พระองค์มีหนึ่งเศียร สี่กร มีเนตรสามเนตรโดยเนตรที่สามตั้งขวางอยู่กลางหน้าผาก พระเกศาเป็น
ขมวด เกล้าเป็นชฎา และบางครั้งมีรูปดวงจันทร์ข้างแรมประดับอยู่ด้วย ทรงนุ่งหนังกวางหรือหนังเสือ
มีงูเป็นสังวาล ทรงถือตรีศูล และมีโคนนทิเป็นพาหนะ บางครั้งพระศิวะก็ทรงฟ้อนราเป็นนาฏราช ซึ่ง
เป็นการฟ้อนราที่กาหนดระยะโชคชะตาของมนุษย์ (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2539)
ในช่ ว งยุ ค ที่ ศ าสนาพราหมณ์ เปลี่ ย นเป็ น ศาสนาฮิ น ดู คั ม ภี ร์ อุ ป นิ ษั ท ถื อ เป็ น คั ม ภี ร์ ที่ มี
ความสาคัญในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งอธิบายถึงธรรมชาติของสากลจักรวาล และวิญญาณของมนุษย์
พร้อมทั้งอธิบายการเกิดใหม่ของมนุษย์ รวมถึงกฎแห่งกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด โดยคาสอนที่
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สาคัญในคัมภีร์ คือ ปรมาตมันหรือพรหม หมายถึง วิญญาณดั้งเดิมหรือความจริงสูงสุดในจักรวาล ทุก
สิ่งทุกอย่างเกิดมาจากพรหม และกลับคืนสู่พรหม พรหมจึงเป็นหนึ่งและเป็นอมตะ ขณะที่อาตมันหรื อ
ชีวาตมันเป็นส่วนย่อยของพรหมที่ปรากฏแยกออกมาอยู่ในแต่ละบุคคล การจะให้ชีวาตมันเข้าไปรวม
กั บ พรหม คื อ การหลุ ด พ้ น จากทุ ก ข์ โดยการบรรลุ โ มกษะและไม่ ต้ อ งเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด อี ก จาก
แนวความคิดปรัชญาอุปนิษัทดังกล่าวจึงเกิดลัทธิโยคะ ซึ่งนิยมเข้าญาณสมาบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการ
เวี ย นว่ า ยตายเกิ ด และให้ ชี ว าตมั น กลั บ ไปรวมอยู่ กั บ พรหมตามเดิ ม (ธนู แก้ ว โอภาส, 2542)
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อสาคัญในเรื่องจักรวาล และศูนย์กลางของจักรวาล โดยเชื่อว่าเขาพระสุเมรุ
คือ ศูนย์กลางจักรวาลที่ลอยอยู่เหนือพื้นน้า ล้อมรอบด้วยพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดวงดาว บน
ยอดเขาพระสุเมรุ คือ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ รอบๆ เขาพระสุเมรุจะแบ่งเป็น 4 ทวีปในระนาบเดียวกัน
แยกออกมาจากเขาพระสุเมรุด้วยมหาสมุทร เรียกว่า นทีสีทันดร มหาสมุทรแต่ละชั้นจะมีน้าแต่ละ
ประเภทที่แตกต่างกันไป เช่น น้าบริสุทธิ์ น้านม และน้ามันเนย เป็นต้น (สุรางค์ศรี ตันเสียงลม และ
คณะ, 2551) มีป่าหิมพานต์ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์หิมพานต์ชนิดต่างๆ และมีสระอโนดาตที่มีตาน้าอยู่สี่
ทิศ ลักษณะของแต่ละทิศจะเป็นหน้าสิงห์ ช้าง ม้า และวัว ตามลาดับ โดยทิศที่เป็นหน้าวัวจะเป็นทิศที่
น้าจากสระอโนดาตไหลออกไปยังมหาสมุทร
แนวคิดและความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด ระบบวรรณะ
ลัทธิเทวราชา การบูชาเทพเจ้า และความเชื่อเรื่องศูนย์กลางของจักรวาลนี้ แสดงถึงความรุ่งเรืองของ
อารยธรรมอินเดียที่ผูกติดกับความเชื่อทางศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลต่อมนุษย์และสังคมมนุษย์ สะท้อน
ออกมาเป็ น คัมภีร์ ภาษา การปกครอง พิ ธี กรรมทางศาสนา รวมถึงศาสนสถาน โดยเฉพาะศาสน
สถานที่นิยมออกแบบแผนผังการสร้างให้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณยอดเขา ซึ่งเปรียบเสมือนยอดเขาพระ
สุเมรุ โดยสร้างเป็นวิหาร และปราสาทต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นชั้นๆ แทนด้วยทวีปทั้งสี่ และมหาสมุทร
ทั้ ง เจ็ ด ขณะที่ ข อบของจั ก รวาลจะไปสิ้ น สุ ด ที่ ร ะเบี ย งล้ อ มรอบวิ ห ารหรื อ ปราสาทนั้ น (อรญา
อานาจเจริญพร และคณะ, 2552ก) สาหรับไศวนิกายที่นับถือพระศิวะจะแทนเขาพระสุเมรุด้วยเขา
ไกรลาสอันเป็นที่สถิตของพระศิวะ นอกจากนี้การบูชาเทพเจ้า การเขียนศิลาจารึก และพิธีกรรมที่
เกิดขึ้นสอดคล้องสัมพันธ์กับการเมืองการปกครองที่มีรากฐานจากความเชื่อทางศาสนาด้วย ดังนั้นเมื่อ
มีการแผ่ขยายอารยธรรมอินเดียไปยังดินแดนต่างๆ จึงทาให้ศิลปวัฒนธรรม แนวคิดและความเชื่อทาง
ศาสนาเข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒ นธรรมท้องถิ่นในดินแดนนั้นๆ จึงสามารถเห็น ศิลปวัฒ นธรรมที่
สวยงามปรากฏตามโบราณสถานต่างๆ ที่สอดประสานระหว่างอารยธรรมอินเดียกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
อย่างลงตัว

587
ก.1.2 การแผ่ขยายของอารยธรรมอิน เดีย บริบทของภู มิภ าคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้
ภายใต้ความรุ่งเรืองของรัฐโบราณ และพลวัตของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
ดินแดนอินเดียโบราณ และดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยรัฐโบราณมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดมาเป็นเวลานานในฐานะชาวน้าที่มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกัน โดยอินเดียเป็นดินแดนกว้างใหญ่ที่มี
พัฒนาการการตั้งบ้านเรือนในลักษณะชุมชนเกษตรกรรมตอนในของทวีป พร้อมกับชุมชนชาวน้าตาม
ชายฝั่งที่สัมพันธ์กับการเชื่อมโยงระหว่างชุมชน การค้าระหว่างชุมชนตามชายฝั่ง ตลอดจนการสืบทอด
ความเชื่อทางศาสนาที่ดาเนินมาอย่างยาวนาน จุดเริ่มต้นที่สาคัญเกิดขึ้นในอินเดียทางตอนใต้ซึ่งชาว
ดราวิเดียน หรือชาวทมิฬตั้งรกรากอยู่ในฐานะชุมชนชาวน้า และได้สร้างแวดวงการค้าโดยมีบทบาทใน
การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเกษตรกรรมตอนในเพื่อให้ได้ผลผลิต หรือทรัพยากรที่เพียงพอในการ
ดารงชีวิตพร้อมทั้งต่อยอดด้านการค้า รวมถึงมีบทบาทในการแลกเปลี่ยนค้าขายทั้งการค้าเลียบชายฝั่ง
และการค้ากับพ่อค้าต่างชาติตามแนวบริเวณชายฝั่งทะเลทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกจนถึงศรีลังกา
กระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงออกสู่ทะเลกว้างเพื่อเปิดน่านน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบทบาท
ดังกล่าวดาเนินมาเนิ่นนานก่อนสมัยที่ชาวอารยัน และชาวกรีกโรมันจะเข้ามายังดินแดนนี้ ขณะที่ยุค
สมัยราชวงศ์โจฬะทางตอนใต้ที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดถือเป็นช่วงที่การค้าขยายตัวอย่างมาก จึงมีพ่อค้า และ
นักเดินเรือจากอินเดียทางตอนใต้เข้าไปค้าขายกับชุมชนเมืองท่าต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก
ขึ้น ด้วยวิถีแห่งชาวน้า ตลอดจนความน่าสนใจของช่องแคบมะละกาอันเป็นศูนย์รวมการค้าที่สามารถ
เดินทางอย่างสะดวกโดยใช้ระยะเวลาค่อนข้างสั้น และในฤดูกาลที่เหมาะสมยังเป็นเส้นทางที่ปลอดภัย
สาหรับเรือขนาดเล็กด้วย (D. G. E. Hall, 2557) ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน
อัน น าไปสู่ การเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการแผ่ อารยธรรมอิ น เดี ย และสร้างอิท ธิพ ลต่อ การรับ อารยธรรม
ดังกล่าวของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมา
ขณะที่อิน เดีย ทางตะวัน ตก และอินเดียทางตอนเหนือมีอารยธรรมเก่าแก่ ตั้งแต่ส มัยสิน ธุ
อันเป็นรากฐานความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมที่แผ่ไปยังส่วนต่างๆ ของดินแดนในอินเดียผ่านความเจริญ
ในระดับ อารยธรรมเมื อ ง เห็ น ได้ จ ากซากเมื อ งที่ ก่ อ ด้ว ยอิฐ และการวางผั งเมื อ งอย่างเป็ น ระบบ
จนกระทั่ งเข้าสู่ ส มั ย อารยั น ซึ่งมีส่ ว นในการวางรากฐานอารยธรรมทางตอนเหนือ และแผ่ อานาจ
ทางการเมืองไปครอบคลุ มยั งพื้ น ที่ต่างๆ ในดิ นแดนในระยะต่อมา โดยในช่ว งที่ช าวกรีกและชาว
เปอร์เซียทาสงคราม ทาให้พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชสามารถแผ่อานาจเข้ามาในอินเดียจนเกิด
การติดต่อระหว่างกรีซ อินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเส้นทางการค้าเครื่ องเทศ โดยเฉพาะชาว
กรีกโรมันที่ต้องการพริกไทยดาอย่างมาก พ่อค้าอินเดียในตะวันตกและทางตอนเหนือจึงมีบทบาท
สาคัญทางการค้าในการเป็นตัวกลางจัดหาเครื่องเทศจากดินแดนแถบตะวันออก ในเวลาต่อมาราชวงศ์
เมารยะเริ่มมีอานาจขึ้นจากการถอยทัพของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช จึงได้ รวบรวมดินแดนให้
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เป็นปึกแผ่น (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคา, 2557) ทาให้การค้าขยายตัวอย่างกว้างขวาง
ขณะที่เส้นทางสายไหมอันเป็นเส้นทางการค้าที่เชื่อมระหว่างกรีซ เปอร์เซีย อินเดีย ทิเบต และจีนก็
เฟื่องฟูอย่างมาก (ธิดา สาระยา, 2554) โดยมีเส้นทางคมนาคมทางบกที่สามารถเดินทางจากอินเดียถึง
จีนโดยผ่านเมืองอัสสัมของพม่าตอนเหนือ และมณฑลยูนนานของจีน (D. G. E. Hall, 2557)
สาหรับบริบทของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศหลากหลาย
แบ่งเป็นพื้นที่แนวเทือกเขา ที่ราบสูงตอนบนของภาคพื้นทวีป พื้นที่ที่ราบลุ่มแม่น้าและสันดอนปาก
แม่น้า โดยมีแม่น้ าสาคัญ 5 สาย คือ แม่น้าอิรวดี แม่น้าสาละวิน แม่น้าเจ้าพระยา แม่น้าโขง และ
แม่น้าแดงทางตอนเหนือของเวียดนาม พร้อมทั้งมีสาขาแม่น้าขยายเป็นวงกว้าง ขณะเดียวกันก็มีพื้นที่
บริเวณคาบสมุทรมลายู รวมถึงบางส่วนของกลุ่มเกาะ และบริเวณพื้นที่ในเขตภูเขาไฟ ทาให้เกิดการ
กระจายตัวของผู้คนนาไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่และผู้คน ตลอดจนการเกิดขึ้นของรัฐโบราณบน
พื้นฐานความคิดว่า รัฐแต่ละรัฐ หรือเมืองแต่ละเมืองมิได้มีขอบเขตของดินแดนที่แน่นอน ผลัดกัน
รุ่งเรืองและเสื่อมไปตามปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกในรูปของปริมณฑลแห่งอานาจ (ชุลีพร
วิรุณหะ, 2557) ขณะที่รัฐโบราณระยะแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามหลักฐานเอกสารจีนได้
กล่ าวถึง ฟูนั น หรือ ฝู ห นาน ซึ่งเป็ นรัฐ ที่มีพื้นฐานการทาเกษตรกรรมโดยมีชลประทานที่ดีพ ร้อม
สาหรับการปลูกข้าว และการเป็นรัฐการค้าที่สาคัญตามข้อมูลจากบันทึกของพ่อค้าชาวจีนที่กล่าวว่า
ชาวฟูนันเป็นหนึ่งในกลุ่มที่อาศัยท้องทะเลในการเลี้ยงชีพ และมีวิถีชีวิตแบบเดียวกันกับชาวน้าใน
อินเดีย (เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล, 2558) สันนิษฐานว่า ฟูนันมีเมืองท่าทางการค้าชื่อเมืองออกแก้ว ซึ่งมี
คลองใหญ่เชื่อมถึงกัน และติดต่อกับทะเลโดยเรือเดินทะเลสามารถแล่นได้ (ชุลีพร วิรุณหะ, 2557) มี
บทบาทสาคัญในฐานะศูนย์กลางการค้า และคุมเส้นทางคมนาคมเข้าสู่จีน นอกจากนี้ยังเป็นตัวกลาง
ระหว่างจีนและอินเดียในยุคการค้าเส้นทางสายไหมที่รุ่งเรืองด้วย ในช่วงเวลาที่การค้าในอินเดีย จีน
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโต การขยายขอบเขตแนวคิดความเชื่อทางศาสนาจากศาสนาพระเวท
สู่การผสมผสานกับความเชื่อพื้นเมืองจนเกิดเป็นศาสนาพราหมณ์ และการเกิดของศาสนาพุทธในเวลา
ต่ อ มา ท าให้ มี ก ารแผ่ ข ยายความเชื่ อ ทางศาสนาไปตามเส้ น ทางการค้ า ด้ ว ย แม้ การติ ด ต่ อ กั บ
ชาวต่างชาติจากโพ้นทะเลจะเป็นข้อห้ามในทางทฤษฎีของศาสนาพราหมณ์ แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ผู้
นับถือศาสนาพราหมณ์ที่เป็นพ่อค้าได้ออกแสวงหาสินค้าจากที่อื่นดังตาราอรรถศาสตร์ของโกฑิลญะที่
กล่าวว่า พ่อค้าอินเดียไปแสวงหาตัวยา เครื่องเทศ และของหอมสาหรับบูชาพระเป็นเจ้าไกลถึงสุวรรณ
ทวีป รวมทั้งเข้าไปตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบคาบสมุทรมลายูด้วย ขณะที่พ่อค้าจานวนหนึ่งที่นับถือ
ศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาแห่งความเสรีไม่ยึดติดกับระบบวรรณะได้ก้าวสู่บทบาททั้งทางโลก และทาง
ธรรมด้วยการทาการค้าพร้อมกับแผ่ขยายความเชื่อในศาสนาพุทธ ทาให้ศาสนาพุทธขยายตัวไปใน
เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้อย่างกว้างขวาง ซึ่งฟูนันก็ได้รับเอาศาสนาพุทธเข้าไปปะปนกับความเชื่อ
พื้นเมือง และอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ที่มีอยู่ก่อนหน้า โดยเลือกรับตามความเหมาะสมกับตนเอง
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หรือตามความศรัทธาของผู้นา (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคา, 2557) จึงสะท้อนว่า การแผ่
ขยายความเชื่อของศาสนาพุทธเป็นส่วนหนึ่งของการแผ่อารยธรรมอินเดียที่สาคัญในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 7-9 และอารยธรรมอินเดียที่ผูกติดกับศาสนาอย่างแน่นแฟ้นจึงได้เติบโตขึ้นพร้อมกับการค้าอย่าง
กว้างขวาง ทาให้น่านน้ าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นส่วนขยายของการค้ามหาสมุทรอินเดีย
(ธิดา สาระยา, 2554)
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเส้นทางการค้าที่สาคัญเนื่องจากความวุ่นวายในแผ่นดินจีน และการ
รุกรานจากภายนอกในระยะต่อมา ส่งผลให้เส้นทางสายไหมดั้งเดิมถูกลดความสาคัญลง ทาให้ดินแดน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บริเวณช่องแคบมะละกาที่มีลักษณะความสัมพันธ์หมู่เกาะอย่างหลวมๆ ใน
ฐานะรัฐการค้าได้ทวีความสาคัญยิ่งขึ้น ขณะที่อินเดียทางตะวันตกและทางตอนเหนือหันมาดาเนินการ
ค้าในบริเวณดังกล่าวซึ่งอินเดี ยทางตอนใต้เคยติดต่อค้าขายมาเป็นเวลานาน ทาให้การค้าของอินเดีย
ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบกับช่วงการครองราชย์ของราชวงศ์คุปตะในพุทธศตวรรษที่
9-11 ซึ่งเป็นสมัยที่เรียกว่า ยุคทองของอารยธรรมอินเดีย (สุรางค์ศรี ตันเสียงลม และคณะ, 2551)
โดยศิลปะอินเดียเจริญสูงสุดในสมัยนี้ และในสมัยหลังคุปตะช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-13 อารยธรรม
อิ น เดี ย ได้ ถู ก เผยแผ่ อ อกไปภายนอกอย่ างกว้า งขวางทั้ งทางบกและทางน้ า เช่ น เดี ย วกั บ ศาสนา
พราหมณ์ที่รุ่งเรืองอย่างมาก จึงทาให้แนวคิดเหล่านี้ถูกปลูกฝังให้อินเดียทางใต้ด้วย
ส าหรั บ อิ น เดี ย ในยุ คสมัย ที่ ศ าสนาพุ ท ธเริ่มเสื่ อมลง และถูกกลื น เข้ากับ ศาสนาพราหมณ์
พร้อมกับการปฏิรูปปรัชญาความคิดของศาสนาพราหมณ์ใหม่กลายเป็นศาสนาฮินดู โดยแบ่งเป็นไศว
นิกาย และไวษณพนิกาย จึงมีแนวคิดในการสร้างศาสนสถานด้วยหินเพื่อประดิษฐานประติมากรรม
พระศิวะ หรือพระวิษณุ ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากกษัตริย์ นักรบ และพราหมณ์ที่พยายามสร้างอานาจ
ในระบบวรรณะ สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเรื่องระบบวรรณะกับการเมืองการปกครอง
อย่างแนบแน่นโดยใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางที่สาคัญ ซึ่งพราหมณ์จะเป็นผู้ประกอบพิธี รับรองและ
ส่งเสริมอานาจของกษัตริย์ให้กระจายสู่ท้องถิ่นเพื่อควบคุมชุมชน และชนเผ่าต่างๆ ขณะที่เกิดการแผ่
ขยายศาสนาฮินดูที่มีลักษณะตามแนวตั้งจากส่วนบนลงสู่ส่วนล่างจนเกิดการขยายที่ดินเพื่อการเกษตร
การค้าที่ควบคุมโดยรัฐและสมาคมพ่อค้า รวมถึงการสนับสนุนวรรณะพ่อค้าที่กว้างขวางมากขึ้น (ธิดา
สาระยา, 2554) ทาให้อารยธรรมอินเดียที่แผ่ไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระยะต่อมาเกี่ยวพันกับ
ศาสนาฮินดูโดยเฉพาะไศวนิกายซึ่งสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เนื่องจากไม่เคร่งครัดเรื่องระบบ
วรรณะมากนัก พร้อมทั้งสามารถรวมความเชื่อของชาวพื้นเมืองเข้าไว้ด้วยกัน ทาให้มีผู้เคารพนับถือ
เลื่อมใสได้โดยง่าย (กมเลศวร ภัตตาจารย์, 2547) จึงสามารถแพร่หลายออกไปได้อย่างรวดเร็ว
อารยธรรมอินเดียที่ผูกติดกับความเชื่อทางศาสนาสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนา
ฮินดูที่แผ่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนเกิดกระบวนการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างอารยธรรม
อินเดียจากภายนอกเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในลักษณะเลือกรับ ปรับตัว
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และผสมกลมกลืนกันโดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมตอนใน ซึ่งเห็นได้จากพิธีบูชายัญของคนพื้นเมือง
เพื่อบูชาภูเขา ต้นแห่งความอุดมสมบูรณ์สอดคล้องกับความเชื่อของศาสนาฮินดูไศวนิกายในการบูชา
พระศิวะซึ่งเกี่ยวข้องกับภูเขาด้วย รวมถึงการบูชาศิวลึงค์ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความอุดมสมบูรณ์ที่
แสดงถึงอานาจสร้างสรรค์ของพระศิวะ (กมเลศวร ภัตตาจารย์, 2547) เพื่อความอุดมสมบูรณ์ในการ
ทาเกษตรกรรม ขณะที่ เรื่องการเมืองการปกครอง ฝ่ ายที่มีอานาจมักนาเอาแนวคิดความเชื่อของ
ศาสนาฮินดูมาปรับใช้เพื่อสร้างและรักษาฐานอานาจของตนดังที่ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ได้กล่าวถึง
การรั บ ภาษาสั น สกฤต วรรณคดีต่างๆ เช่น รามายณะ มหาภารตะ หรือคัมภีร์ปุราณะ และหลั ก
กฎหมายพระธรรมศาสตร์ มานวธรรมศาสตร์หรือกฎหมายพระมนูมาใช้ล้ว นแต่เป็นขนบธรรมเนียม
ประเพณีในราชสานัก และระเบียบการปฏิบัติของราชวงศ์แบบฮินดู (อาณัติ อนันตภาค, 2558) โดย
หัวหน้าเผ่ าหรือเจ้าเมืองในภูมิภ าคล้วนใช้ประโยชน์ของสถาบันเพื่อให้ตนเองเป็นอิส ระจากกรอบ
อานาจที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายประเพณี ดั้งเดิม และยกฐานะของตนให้เหนือกว่าหัวหน้าเผ่าหรือเจ้า
เมืองอื่นๆ เพื่อที่จะได้รับความร่วมมือ หรืออ้างสิทธิ์ในการเรียกเก็บผลผลิตส่วนเกิน หรือแรงงานจาก
ชุมชน เนื่องจากสังคมเกษตรกรรมซึ่งมี การปลูกข้าวเป็นหลัก ทาให้มีความต้องการแรงงานมากกว่า
ที่ดิน ขณะที่ประชากรในดินแดนอยู่กระจัดกระจายอย่างเบาบาง อานาจของผู้ปกครองจึงเกี่ยวกับการ
ควบคุมประชาชนยิ่งกว่าดินแดน (เดวิด แชนเลอร์, 2557) เพื่อสร้างฐานอานาจทางเศรษฐกิจและ
การเมือง พร้อมกับรักษาอานาจนั้นให้คงอยู่ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงจากการสืบทายาทไปสู่
ลัทธิเทวราชา ทาให้พราหมณ์กลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเมืองซึง่ ประสานกับระบบวรรณะอย่าง
แนบแน่น สาหรับกษัตริย์ซึ่งอาศัยพราหมณ์ในการสร้างความชอบธรรม และเสริมอานาจอันศักดิ์สิทธิ์
พร้อมทั้งอบรมสั่งสอน และดาเนินพิธีกรรมให้ประชาชนยอมรับอานาจกษัตริย์ ยอมรับหน้าที่ของตน
ในการผลิต และบริการชนชั้นที่เหนือกว่าตน พราหมณ์ก็ได้ รับการสนับสนุนเรื่องที่ดิน และตาแหน่ง
หน้าที่จากกษัตริย์เช่น กัน (สุเทพ สุนทรเภสัช , 2548) นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปลี่ยนรูปแบบทาง
สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคเท่าเทียมกัน อาศัยการสืบทายาท
เป็นเครื่องกาหนดฐานะทางสังคม ความสัมพันธ์ทางเครือญาติเป็นพื้นฐานของกลุ่มความร่วมมือ และ
กลุ่มทางการเมืองที่มีการกาหนดอาณาเขตอย่างง่า ยๆ เปลี่ยนเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
การเปลี่ยนระบบการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านกับศูนย์กลางทางการเมือง และศาสนา
โดยอาศัยการถ้อยทีถ้อยอาศัยไปสู่ระบบที่ยอมรับว่าอีกภูมิภาคหนึ่งมีอานาจเหนือกว่าจนเกิดการแบ่ง
ชนชั้ น ในสั งคมลั ก ษณะรู ป พี ร ะมิ ด ขณะเดี ย วกั น ความเป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการเมื อ ง และศาสนา
กลายเป็ น สั ญ ลั กษณ์ ของระบบความคิ ดเกี่ยวกับ จักรวาล สั งคม และศีล ธรรม กษั ตริย์ผู้ มีอานาจ
ศักดิ์สิทธิ์ และกลุ่มพระหรือนักบวชที่รวมกันในรูปองค์การกับชาวนาผู้ทาการผลิต และเป็นพื้นฐานที่
สาคัญของสังคม (สุเทพ สุนทรเภสัช , 2548) ขณะที่การก่อสร้างศาสนสถานได้กลายเป็นศูนย์กลาง
ของเมืองตามโครงสร้างกายภาพทางการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจ เป็นต้น
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ก.1.3 พัฒนาการของอาณาจักรขอม
อาณาจักรฟูนัน หรือ ฝูหนาน ถือว่าเป็นรัฐโบราณระยะแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา เริ่มขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 6 (กิตติ โล่ห์เพช
รัตน์, 2555) โดยคาว่า ฝูหนาน นี้ ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ให้ทัศนะว่า น่าจะตรงกับคาว่า บนัม
หรือ พนม ในภาษาเขมร ซึ่งแปลว่า ภูเขา สันนิษฐานว่าอาณาจัก รโบราณแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่ม
แม่น้าโขงตอนใต้หรือที่ราบปากแม่น้าโขง โดยสมัยที่อาณาจักรมีความเจริญสูงสุดสามารถปกครองไป
ถึงอ่าวไทย รวมทั้งดินแดนแม่น้าโขงตอนล่าง แต่ไม่รวมดินแดนบริเวณทะเลสาบเขมร (รุ่งโรจน์ ธรรม
รุ่ งเรื อ ง และศานติ ภั ก ดี ค า, 2557) ต านานในดิ น แดนกล่ าวถึงความเป็ น มาของอาณาจั ก รไว้ว่ า
ผู้ปกครองของฟูนันเป็นสตรีซึ่งเป็นลูกสาวของพญานาคได้ทาการสู้รบ และพ่ายแพ้ต่อพราหมณ์ชาว
อินเดียที่เดินทางมากับเรือสินค้า จึงเกิดการแต่งงานระหว่างทั้งสองขึ้น จึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการ
ผสมผสานระหว่างอารยธรรมอิ นเดียกับอารยธรรมพื้นเมือง (ชุลีพร วิรุณหะ, 2557) ขณะที่ศาสนา
พุทธรุ่งเรืองอย่างมากในสมัย นี้ แต่ก็มีการปะปนกับความเชื่อดั้งเดิมในท้องถิ่น (เดวิด แชนเลอร์ ,
2557) สาหรับจุดสิ้นสุดของอาณาจักรตามพงศาวดารราชวงศ์สุยของจีนได้กล่าวว่า ปัญหากบฏในรัฐ
เจนละซึ่งอยู่ภ ายใต้การปกครองของฟูนัน ทาให้ อาณาจัก รฟูนัน ต้องล่ มสลายไปในช่ว งกลางพุท ธ
ศตวรรษที่ 11
ขณะที่อาณาจักรเจนละ หรือเจิ้นลา เป็นอาณาจักรที่มีความสาคัญต่อมา โดยปรากฏข้อมูลใน
เอกสารจีนช่วงราชวงศ์สุยว่า อาณาจักรเจนละ หรือเจิ้นลา เดิมอยู่ภายใต้การปกครองของฟูนัน หรือ
ฝูหนาน ซึ่งศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ได้ระบุว่าตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้าโขงตอนกลางเขตจาปาศักดิ์ และ
มีเมืองศูนย์กลางคือ เศรษฐปุระ โดยมีศาสนสถานสาคัญคือ วัดภูจาปาศักดิ์ (ธิดา สาระยา, 2537)
กษัตริย์องค์สาคัญของเจนละ คือ พระเจ้าภววรมัน และพระเจ้าจิตรเสน ซึ่งมีศักดิ์เป็นพี่น้องกัน และ
สืบเชื้อสายกษัตริย์ฟูนัน โดยพระเจ้าภววรมันได้ก่อกบฏต่อฟูนัน สันนิษฐานว่าเป็นการก่อกบฏต่อสู้
เพื่อสิทธิ์ในการปกครองอาณาจักร ต่อมาเมื่อขึ้นครองราชย์อาณาจักรเจนละก็ยังคงทาศึกสงคราม
อย่างไม่ว่างเว้น เมื่ อพระเจ้าจิตรเสน พระอนุช าขึ้นครองราชย์ต่อ ทรงพระนามว่า มเหนทรวรมัน
พระองค์ทรงตีได้ดินแดนแถบลุ่มน้ามูลตอนล่าง และทรงฉลองชัยชนะด้วยการสถาปนาลึงค์อุทิศถวาย
แด่พระเจ้าแห่งภูเขา พร้อมทั้งสร้างจารึกไว้หลายหลักตามฝั่งแม่น้าโขงบริเวณเมืองกราตี เมืองสะตึง
เตรง และทางตะวันตกไกลไปถึงบุรีรัมย์และสุรินทร์ (D. G. E. Hall, 2557)
ต่อจากนั้นโอรสของพระเจ้ามเหนทรวรมันคือ พระเจ้าอีศานวรมันได้ขึ้นครองราชย์ต่อ ซึ่ง
สมั ย พระองค์ ถื อ เป็ น ช่ ว งยุ ค ทองของเจนละ ทรงได้ รั บ การยกย่ อ งว่ าเป็ น ผู้ รบชนะฟู นั น ทั้ ง หมด
เนื่องจากเข้ายึดเมืองหลวงของอาณาจักรฟูนันไว้ได้ (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2539) และขยายอานาจลงทาง
ใต้แผ่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ (ธิดา สาระยา, 2535) ทาให้ฟูนันซึ่งเป็นรัฐใต้การปกครองของเจนละ
อย่างหลวมๆ มาเป็ นเวลานานถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของเจนละอย่างสมบูรณ์ ตามพงศาวดาร
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ราชวงศ์ถังที่ ได้ บั น ทึกไว้ ขณะที่ อาณาจักรเจนละมี อานาจรุ่งเรืองแทนอาณาจักรฟู นัน ตั้งแต่พุ ท ธ
ศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา โดยสร้างเมืองหลวงใหม่ ปรากฏชื่อในศิลาจารึกว่า อีศานปุระ คาดกันว่า
เมืองหลวงใหม่แห่ งนี้ น่ าจะเป็ น กลุ่ มโบราณสถานที่ส มโบร์ไพรกุกใกล้ เมืองกาปงธมในปัจจุบัน (สุ
ภัทรดิศ ดิศกุล, 2539) โดยพบจารึกในประเทศไทย เช่น จารึกช่องสระแจง จารึกบ้านวังไผ่ จารึกถ้า
เป็ดทองด้านในและด้านนอก จารึกปากน้ามูล 1 และ 2 จารึกวัดสุปัฏนาราม 1 จารึกวัดศรีเมืองแอม
จารึกดงเมืองเตย และจารึกบ้านตาดทอง (ธิดา สาระยา, 2537) ซึ่งกล่าวถึงพระปรีชาสามารถของ
กษัตริย์แห่งอาณาจักรเจนละ โดยเฉพาะเรื่องราวของพระเจ้าจิตรเสนขณะปกครองอาณาจักรด้วย
ในเวลาต่อมาเอกสารจีนสมัยราชวงศ์ถังได้กล่าวถึง ความวุ่นวายและการจราจลในเจนละภาย
หลังจากพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 สวรรคตโดยไม่มีรัชทายาทสืบต่อ พร้อมด้วยการเข้ามามีอานาจของ
ราชวงศ์จากชวา จึงมีการแบ่งเจนละออกเป็นเจนละบก และเจนละน้า โดยเจนละบกมีที่ตั้งแถบลุ่ม
แม่น้าโขงตอนกลาง และมีเศรษฐปุระเป็นเมืองหลวง ขณะที่เจนละน้าอยู่บริเวณดินแดนลาวตอนกลาง
และตอนใต้ ในปั จ จุ บั น แยกออกเป็ น เมื อ งเล็ ก เมื อ งน้ อ ยไม่ ส ามารถรวมกั น ได้ อ ย่ างมั่ น คง จึ งถู ก
พระเจ้าสัญชัย กษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์จากชวายึดครอง (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดี
คา, 2557) แต่ไม่ได้ทาลายบ้านเมืองให้เสื่อมสลาย และจากหลักฐานจารึกขอมโบราณได้กล่าวถึง พระ
เจ้าชัยวรมันที่ 2 ซึ่งเป็นเชื้อสายของกษัตริย์องค์สุดท้ายของเจนละว่า พระองค์น่าจะถูกเชิญไปเป็นตัว
ประกันที่ชวาช่วงเดียวกับการยกกองทัพมาโจมตีอาณาจักร เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสวามิภักดิ์ของเจน
ละที่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์แห่งชวา โดยระหว่างที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ประทับอยู่ที่
ชวา พระองค์ทรงเรียนรู้ระบบการปกครองของราชวงศ์ไศเลนทร์ และทรงเลื่อมใสในศาสนาฮินดูอย่าง
มาก (เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล, 2558) โดยแผนที่สมัยที่แยกเป็นเจนละบกและเจนละน้า สามารถดูได้จาก
ภาพที่ ก.1

ภาพที่ ก. 1 แผนที่แสดงอาณาเขตของอาณาจักรเจนละ
แหล่งที่มา: ธิดา สาระยา, 2537.

593
ในเวลาต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เสด็จกลับมาจากการเป็นตัวประกันที่ชวา พระองค์ทรง
รวมเจนละบกและเจนละน้าเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งประกาศอิสรภาพจากอานาจของชวาอย่างสิ้นเชิง
และได้ ส ร้ า งอาณาจั ก รขอมสมั ย พระนครขึ้ น โดยทรงน าเอาพิ ธี เคารพบู ช าแบบใหม่ ตลอดจน
สถาปัตยกรรมและลวดลายเครื่องประดับแบบใหม่ และสถาปนาลั ทธิเทวราชาขึ้น ตามจารึกสด๊กก๊อก
ธมได้กล่าวถึงการนาเอาลัทธินี้มาใช้ว่า การสถาปนาได้รับความช่วยเหลือจากพราหมณ์ตระกูลศิวะ
ไกวัลยะ (สุรางค์ศรี ตันเสียงลม และคณะ, 2551) ทาให้ตระกูลนี้ได้รับตาแหน่งสาคัญเป็นปุโรหิต และ
ขุนนางจานวนมาก พร้อมทั้งสร้างแบบแผนประเพณีการปกครองว่า หากพราหมณ์หรือขุนนางได้รับ
พระราชทานที่ดินจะต้องสร้างหมู่บ้าน เทวสถาน และขุดบาราย ซึ่งเป็นที่มาของระบบกัลปนาในเวลา
ต่อมา (อภิชาติ ทวีโภคา, 2558) จึงเห็นการสร้างปราสาทหินจานวนมากตั้งแต่สมัยของพระองค์ เป็น
ต้นมา นอกจากนี้พระองค์ยังทรงขยายพระราชอานาจไปไกลครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของแหลมอินโด
จีน ขณะที่สมัยของพระองค์มีการย้ายเมืองหลวงถึง 4 ครั้ง ได้แก่ การเริ่มต้นตั้งศูนย์กลางที่เมืองอินทร
ปุระ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของกาปงจามในปัจจุบัน ต่อมาย้ายไปที่เมืองหริหราลัย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเสียมราฐ ต่อมาได้สร้างเมืองหลวงแห่งที่สามคือ อมเรนทรปุระ แต่ไม่
ปรากฏว่าตั้งอยู่ที่ใด และสุดท้ายคือ เมืองมเหนทรบรรพต ซึ่งอยู่บนเขาพนมกุเลน ห่างจากบริเวณ
เมืองพระนครในปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อาณัติ อนันตภาค, 2558) แต่พบว่าเมือง
หลวงที่ พ ระองค์ อยู่ ที่ สุ ด ท้ าย และเมื องหลวงที่ ใช้ในรัช กาลต่ อมาคื อ เมื องหริห ราลั ย นอกจากนี้
พระองค์ยังทรงสร้างบารายตะวันออกเพื่อระบบชลประทานด้วย
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 3 ทรงเป็นโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 มีชื่อเสียงเรื่องการล่าช้าง
ต่อมาเมื่อพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 ขึ้นครองราชย์ทรงริเริ่มสร้างระบบชลประทานโดยสร้างทะเลสาบ
ขนาดใหญ่ รวมถึงสร้างปราสาทหินสาคัญ เมื่อพระโอรสคือ พระเจ้ายโศวรมันที่ 1 ขึ้นครองราชย์ได้
ย้ายเมืองหลวงจากเมืองหริหราลัยมาสร้างเมืองหลวงใหม่ คือ ยโศธรปุระ หรือเมืองพระนคร โดยมีเขา
พนมบาแค็งอยู่ตรงศูนย์กลางของเมือง และทรงสร้างปราสาทไว้หลายแห่ง ซึ่งหลักฐานจากจารึกปักษี
จากรงและจารึกสด๊กก๊อกธมกล่าวไว้ว่า พระองค์ทรงเป็นนักรบ มีพระอัจฉริยะในเรื่องชลประทาน
พร้อมทั้งค้าจุนศาสนาฮินดูอย่างมาก เมื่อพระเจ้าหรรษาวรมันที่ 1 ขึ้นครองราชย์ต่อ ได้เกิดเหตุการณ์
ความยุ่งยากในราชสานัก ต่อมาพระเจ้าอีศานวรมันที่ 2 ขึ้นครองราชย์ได้เพียงระยะสั้นก็สิ้นพระชนม์
ทาให้ พระเจ้าชัยวรมันที่ 4 ขึ้นครองราชย์ต่อ ทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองยโศธรปุร ะมาอยู่ที่เมือง
โฉกครคยะ หรือ เกาะแกร์ ขณะที่พระโอรสคือ พระเจ้าหรรษาวรมันที่ 2 ขึ้นครองราชย์ด้วยเวลาอัน
สั้น ทาให้พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ขึ้นครองราชย์ต่อ จึงทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองโฉกครคยะมา
อยู่ที่เมืองยโศธรปุระตามเดิม และสร้างปราสาทจานวนมาก
สมั ย พระเจ้ าชั ย วรมั น ที่ 5 นั บ ว่ าเป็ น ช่ ว งที่ ศิ ล ปวิท ยาการแขนงต่ างๆ เจริญ รุ่งเรื องมาก
ประกอบกับพราหมณ์ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ารับราชการ และมีบทบาททางการปกครองในราช
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สานัก ทาให้ศาสนาฮินดูไศวนิกายได้รับการอุปถัมภ์อย่างมาก หลังจากพระองค์ก็มีพระเจ้าอุทัยทิตย์วร
มันที่ 1 และพระเจ้าชัยวีรมันขึ้นครองราชย์ ส่วนกษัตริย์ที่มีความสาคัญและมีบทบาทองค์ต่อมาคือ
พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ทรงเป็นนักปราชญ์ นักทฤษฎีการเมืองการปกครองตามคัมภีร์อรรถศาสตร์
สันนิษฐานว่า พระองค์แย่งชิงพระราชสมบัติพระเจ้าชัยวีรมัน โดยจารึกวัดธิปเดยบันทึกว่า พระองค์
ทรงสืบ เชื้อสายจากพระมารดาของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 1 และพระองค์ทรงตั้งราชวงศ์ศรวะขึ้น
แม้ ว่า พระองค์ จ ะนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธนิ ก ายมหายาน แต่ ท รงยอมรับ ลั ท ธิ เทวราชา และประสาน
ผลประโยชน์กับเหล่าพราหมณ์ด้วย (อภิชาติ ทวีโภคา, 2558) กษัตริย์องค์ต่อมาคือ พระเจ้าอุทัยทิตย์
วรมันที่ 2 เป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กับพราหมณ์ในราชสานัก แต่ยังคงยอมรับลัทธิ
เทวราชา และทรงสร้างปราสาทบาปวนซึ่งประดิ ษฐานศิวลึงค์ทอง พร้อมทั้งสร้างบารายตะวันตก ใน
รัชกาลต่อมา ได้แก่ พระเจ้าหรรษาวรมันที่ 3 พระองค์พยายามฟื้นฟูบ้านเมืองจากปัญหาความวุ่นวาย
โดยช่วงที่อาณาจักรอ่อนแอ หัวเมืองทางภาคเหนือซึ่งมีขุนนางเมืองมหิธรปุระดูแล จึงได้แยกตัวเป็น
อิ ส ระ ขณะที่ พ ระเจ้ า ชั ย วรมั น ที่ 6 ขึ้ น ครองราชย์ ต่ อ มา ทรงเป็ น โอรสของพระเจ้ าหิ รั ณ ยวรมั น
พระองค์มีวงศ์ญาติอยู่ที่เมืองมหิธรปุระ ในสมัยนี้สันนิษฐานว่า สายสกุลของพราหมณ์ศิวไกวัลยะหมด
ลง ทาให้การประกอบพิธีของลัทธิเทวราชาอันศักดิ์สิทธิ์มาอย่างยาวนานกว่าสองศตวรรษต้องสิ้นสุดลง
ต่อมาในสมัยพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1 พระองค์ทรงอุปถัมภ์ศาสนาพุทธ แต่ก็มีการสร้างปรางค์ และ
ปราสาทซึ่ งมี การสลั กหน้ าบั น เกี่ ย วกั บ พระกฤษณะ แสดงให้ เห็ น ถึงความส าคัญ ของศาสนาฮิ น ดู
ไวษณพนิกายด้วย
สมัยสาคัญอย่างสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้ากษิตีนทราทิตย์ และพระ
นางนเรนทรลักษมีตามจารึกพนมรุ้ง 7 ที่บันทึกไว้ พระองค์ทรงสถาปนาพราหมณ์ทิวากรพร้อมทั้ง
พระราชทานเครื่องยศ ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นพราหมณ์ในตระกูลใหม่ที่เข้ามาแทนตระกูลเดิมที่หมดไป
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่น่าเกรงขาม ทาสงครามแย่งชิงสมบัติกับพระประยูรญาติอย่างโหดเหี้ยม ใน
ขณะเดียวกันพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างปราสาทนครวัดซึ่งเป็นปราสาทที่มีความงดงามยิ่งใหญ่อย่างมาก
เพื่ ออุทิศให้ พ ระวิษณุ นอกจากนี้ พ ระองค์ยังทาสงครามกับจามปา และได้ส่ งทู ตติดต่อกับจีน ด้ว ย
(เดวิด แชนเลอร์, 2557) หลังจากนั้นเป็นสมัยของพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 และพระเจ้ายโศวรมันที่
2 ต่อมาเมื่อพระเจ้าตรีภูวนาทิตยวรมันขึ้นครองราชย์ได้สูญเสียเอกราชให้กับจามปา จนกระทั่งพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 ราชวงศ์มหิธรปุระกับเจ้าหญิงชัยราช
จุฑามณีแห่งชยาทิตยปุระทรงกอบกู้เอกราชขับไล่พวกจามออกไป แล้วทรงขึ้นครองราชย์ ถือเป็นสมัย
แห่งความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธนิกายมหายาน พร้อมทั้งทรงก่อสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ อโรคยา
ศาลหรือโรงพยาบาล และธรรมศาลาหรือที่พักคนเดินทางตลอดถนนสายเมืองพระนครไปยังพื้นที่
ต่างๆ จานวนมาก โดยจารึกที่พบในประเทศไทย เช่น จารึกเมืองพิมาย จารึกกรอบคันฉ่องสัมฤทธิ์
จารึกบ้านปราสาท จารึกปราสาทตาเหมือน จารึกด่านประคาได้กล่าวถึงการสร้างอโรคยาศาล ซึ่ง
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จารึกด่านประคา ได้กล่าวว่า ‘พระองค์ได้สร้างโรงพยาบาลและรูปโพธิสัตว์ไภษัชยสุคตพร้อมด้วยรูป
พระชิโนรสทั้งสองโดยรอบ เพื่อความสงบแห่งโรคของประชาชนตลอดไป’ (วิสุทธิ์ ภิญโญวาณิชกะ
และคณะ, 2550) ขณะที่จารึกปราสาทพระขรรค์ กล่าวไว้ว่า พระองค์สร้างบ้านมีไฟ หรือที่พักคน
เดินทางตามสายทางเดินที่มีอยู่ในอาณาจักรขอม คือ บนถนนนอกเมืองพระนครไปยังอาณาจักรจาม
ปา บนถนนจากเมืองพระนครไปยังพิมาย และตามสายทางเดินไปตามเมืองต่างๆ รวม 121 แห่ง
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงเป็นกษัตริย์ที่ต้องรับผิดชอบความรุ่งเรืองของอาณาจักร พร้อมกับ
การดูแลประชาชน แต่สิ่งสาคัญที่กลายเป็นผลกระทบจนเป็นส่วนหนึ่งของการเสื่อมอานาจ และการ
ล่มสลายของอาณาจักรในเวลาต่อมา คือ โครงการการสร้างปราสาทต่างๆ ในสมัยพระองค์ที่ทรง
เกณฑ์ประชาชนมาสร้าง ทั้งที่ประชาชนยังเจ็บปวดจากความลาบากเดือดร้อนตั้งแต่การก่อสร้างสมัย
พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และการเผชิญกับสงครามที่ตามมาในช่วงก่อนหน้า เมื่อมาถึงสมัยพระองค์ ทรง
รีบเร่งในการก่อสร้างศาสนสถานจานวนมาก พร้อมทั้งเสริมแต่งปราสาทรุ่นเก่าหลายแห่งในอาณาจักร
พระนคร รวมถึงส่วนหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน ด้วยขณะขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงพระ
ชรามากแล้ ว การก่อ สร้ างจึ งต้อ งแข่ งกับ เวลา รวมถึงแนวคิ ดในการสร้างความชอบธรรม และปู
แนวความคิดให้แก่ผู้สืบราชสมบัติต่อมา และแนวคิดการทาให้เมืองพระนครกลับมาสะอาดบริสุทธิ์อีก
ครั้งหลังจากถูกชาวจามลบหลู่หรือการล้างกรรม (เดวิด แชนเลอร์ , 2557) การกระทาของพระองค์
ดังกล่าว ทาให้ราษฎรยิ่งยากจนทั้งจากการเก็บภาษีที่สูง การเกณฑ์มาใช้แรงงาน และใช้ในการทหาร
(D. G. E. Hall, 2557) ตลอดจนการน าเอาทรั พ ยากรที่ มี ในอาณาจั ก รมาใช้ อ ย่ า งมหาศาล ซึ่ ง
ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ได้กล่าวถึงประชาชนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ไว้ว่า ‘ประชาชนเขมรยุค
นครหลวงได้ไต่ขึ้น ไปจนถึงจุดยอดสุดของพลั งอานาจของเขา แล้ วก็ได้กลิ้ งตกลงมา ถูกบดขยี้อยู่
ภายใต้ ความหนั ก อึ้ งแห่ งความทยานในเกีย รติย ศของกษั ต ริย์ข องเขาเอง’ (จิ ตร ภู มิ ศั กดิ์ , 2554)
นอกจากนี้การที่พระองค์ทรงเลื่อมใสในศาสนาพุทธนิกายมหายานอย่างมาก ทาให้พราหมณ์ที่เคยมี
บทบาทในราชสานัก ซึ่งควบคุมที่ดิน และข้าทาสจานวนมากถูกลดบทบาทและอานาจลง เหตุการณ์
ข้างต้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ต่ออาณาจักรขอมในช่วงยุคสุดท้ายของอาณาจักร
หลังจากยุคสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาณาจักรขอมก็เข้าสู่ยุคเสื่อม แม้จะยังคงมีกษัตริย์
ปกครองต่อมา เช่น สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ซึ่งเป็นผู้ละทิ้งศาสนาพุทธ ทาลายล้างประติมากรรม
ทางพุทธศาสนา พร้อมกับดัดแปลงพุทธมฤตกาลัยให้กลับเป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดู (จิตร ภูมิศักดิ์,
2554) และแทนที่ด้วยการให้พราหมณ์กลับเข้ามามีอานาจในราชสานักอีก สะท้อนถึงปัญหาบ้านเมือง
ภายในเกี่ย วกับ ศาสนาที่ฝั งรากลึ กจนเกิดความขัดแย้งในเวลาต่อมา จากบันทึ กของโจวต้ากวาน
ชาวเมืองอุนโจว มณฑลจีเกียงของจีนซึ่งเข้ามาในอาณาจักรขอมช่วง พ.ศ. 1839 และได้เขียนบันทึก
บอกเล่าถึงสภาพบ้านเมือง เรื่องราวในราชสานัก และขนมธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งบอกเล่าความ
กดดันที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 8 ต้องเผชิญ ต่อด้วยช่วงของพระเจ้าอินทรวรมันที่ 3 ในฐานะลูกเขยของ
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พระองค์ ซึ่งทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเข้ามามีอานาจในฐานะกษัตริย์องค์ใหม่ ตามที่หนังสื อ
บั น ทึ ก ว่ าด้ ว ยขนบธรรมเนี ย มประเพณี ข องเจิ น ละโดย เฉลิ ม ยงบุ ญ เกิ ด (2557: 43) มี ใจความ
เกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 8 และพระเจ้าอินทรวรมันที่ 3 ว่า

พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่นี้ เป็นพระราชบุตรเขยของพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่า เดิมมี
ตาแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหาร พระเจ้าแผ่นดินองค์พ่อตาทรงมีพระสิเนหาในพระ
ราชธิดา พระราชธิดาจึงได้ทรงลักเอาพระขรรค์ทองคาไปให้พระสวามี เป็นเหตุให้
พระโอรสาธิร าชทรงสื บ สั น ติว งศ์ต่ อไปไม่ ได้ จึงได้ว างแผนใช้ กาลั งทหารเข้ายึ ด
อานาจ พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ทรงทราบเข้า จึงโปรดให้ตัดนิ้วเท้าเสีย แล้วเอาตัว
จาไว้ในห้องมืด

จากข้อความข้างต้นสันนิษฐานได้ว่า พระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่นี้ หมายถึง พระเจ้าอินทรวรมัน
ที่ 3 และพระเจ้าแผ่นดินองค์เก่า หมายถึง พระเจ้าชัยวรมันที่ 8 แสดงถึงการรัฐประหารแย่งอานาจ
กันภายในราชสานักซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางศาสนา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้กลายเป็น
ส่วนหนึ่งที่กระตุ้นให้ประชาชนหันมายอมรับนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทกันมากขึ้น เนื่องจาก
แนวคิดของศาสนาดังกล่าวเหมือนเป็นการปลดปล่อยผู้คนจากอานาจในอดีต เป็นปรัชญาใหม่ที่ทาให้
หลุดพ้นจากระบบวรรณะ ลัทธิเทวราชาซึ่งกษัตริย์สถาปนาตนเป็นเหมือนเทพเจ้า และการถูกเกณฑ์
แรงงานสร้างเทวสถาน โดยแทนที่ด้วยประชาธิปไตย และการเข้าถึงจิตใจของสามัญชนผู้ยากจนทั่วไป
(จิตร ภูมิศักดิ์, 2554) ในเวลาต่อมาอาณาจักรขอมก็เข้าสู่ช่วงแห่งการจลาจลของทาส การเกิดน้าท่วม
ใหญ่ รวมถึงปัจจัยภายนอกอย่างการเข้ามารุกรานของทั้งอาณาจักรจามปา และอยุธยาทาให้มีการ
กวาดต้อนคนในราชสานักไปเป็นเชลยจานวนมาก มีการทาลายบ้านเมือง พร้อมกับการเข้ามาอย่าง
เข้มแข็งของศาสนาพุทธนิกายเถรวาท ทาให้ขนมธรรมเนียมประเพณีแบบเดิม รวมถึงศิลปวิทยาการที่
เคยมีขาดการรับช่วงต่อ จนกระทั่งอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่ค่อยๆ เสื่อมอานาจ และหมดความสาคัญ
ลงในที่สุด
พัฒ นาการของอาณาจักรขอมดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่น
ของอารยธรรมอินเดียทางด้านศาสนา ศิลปกรรม และการเมืองการปกครองที่สัมพันธ์กับศาสนาฮินดู
ทั้งไศวนิกาย และไวษณพนิกาย ตลอดจนอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายมหายานและนิกายเถรวาทกับ
ความเป็นมาของอาณาจักรขอม โดยมีจุดเริ่มต้นที่สาคัญในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 ที่ทรงได้รับการ
การปลูกฝังแนวคิดทางศาสนาฮินดูตั้งแต่พระองค์ทรงเป็นตัวประกันที่ชวา และการได้รับการสนับสนุน
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จากพราหมณ์ ในการขึ้น ครองราชย์ ทาให้ อิ ท ธิพ ลแนวคิ ดความเชื่อทางศาสนาฮิ นดู แสดงออกใน
รูปแบบของการสร้างปราสาทหิน พิธีกรรมทางศาสนา และระบบการปกครองตามลัทธิเทวราชาที่ฝัง
อยู่ในวัฒนธรรมของขอมมาอย่างยาวนาน ขณะเดียวกันก็รับเอาวัฒนธรรมอื่นๆ จากอารยธรรมอินเดีย
เช่ น ระบบการเขี ย น ฉั น ทลั ก ษณ์ ภาษาสั น สกฤต ศั พ ท์ เกี่ ย วกั บ ชนชั้ น ในสั ง คม สั ง คมวิ ท ยา
เกษตรกรรม ประติมานวิทยา ดาราศาสตร์ และสุนทรียศาสตร์ เป็นต้น ขณะที่การสร้างปราสาทหิน
ต้องใช้แรงงาน และทรัพยากรจานวนมหาศาล ประกอบกับแนวคิดเกี่ยวกับศาสนาที่เปลี่ยนแปลงไป
ในแต่ละยุคสมัยตามประสบการณ์ ความเลื่อมใส และความสนใจของกษัตริย์ ทาให้เกิดการนับถือ
ศาสนาฮินดูที่ต่างกันทั้งไศวนิกาย และไวษณพนิกาย ตลอดจนอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายมหายาน
และนิกายเถรวาทนามาสู่ความขัดแย้งทางศาสนาที่กัดกร่อนฐานรากของอาณาจักรทีละน้อย ภายใต้
สภาพสังคมที่อ่อนแอผนวกกับปัจจัยภายนอกที่ถาโถมเข้ามา ทั้งการเข้ามาแย่งชิงดินแดนของชาวจาม
และอยุธยา รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนเป็นตัวแปรสาคัญที่ทาให้อาณาจักรขอมเสื่อมสลายไปใน
ที่สุด ขณะที่ร่องรอยอารยธรรมขอมที่สะท้อนผ่านโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนศิลปวัตถุที่อยู่ใน
ประเทศกัมพูชา และบางส่วนของประเทศไทยในปัจจุบันมีผลต่อการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
เช่นเดียวกับเหตุการณ์สาคัญของอาณาจักรขอมในอดีต ในการศึกษารายนามของกษัตริย์ ช่วงเวลาที่
ขึ้นครองราชย์ เหตุการณ์สาคัญ ตลอดจนรายชื่อปราสาทหินที่มีการสร้างในแต่ละรัชสมัย ได้สะท้อน
ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรือง และความยิ่งใหญ่ของอาณาจักร ดังตารางที่ ก.1
ตารางที่ ก. 1 เหตุการณ์สาคัญของอาณาจักรขอมในอดีต
กษัตริย์ขอม
พระเจ้าชัยวรมันที่ 2

พระเจ้าอินทรวรมันที่ 1
พระเจ้ายโศวรมันที่ 1

พระเจ้าหรรษาวรมันที่ 1
พระเจ้าชัยวรมันที่ 4

ครองราชย์
เหตุการณ์สาคัญ
พ.ศ. 1345-1378 รวมเจนละบกและเจนละน้ า
เข้ า ด้ ว ยกั น , สร้ า งเมื อ งหลวง
ใหม่
พ.ศ. 1420-1432 สร้างบารายตะวันตก

ชื่อปราสาทในรัชสมัย
กลุ่ ม ปราสาทพนมกุ เ ลน,
ป ร าส าท ไพ รป รา ส าท ,
ปราสาทตระพังพง
ปราสาทบากอง, ปราสาท
พระโค
พ.ศ. 1432-1443 ย้ายเมืองหลวงจากเมืองหริหรา ปราสาทโลเลย, ปราสาทบา
ลั ย มาอยู่ ที่ ย โศธรปุ ร ะ หรื อ แค็ง, ปราสาทพนมกันดาล,
เมื อ งพระนคร, สร้ า งบาราย ปราสาทเขาพระวิหาร
ตะวันออก
พ.ศ. 1443-1465
ป ร า ส า ท ปั ก ษี จ า ก ร ง ,
ปราสาทกระวาน
พ.ศ. 1471-1485 ย้ายเมืองหลวงจากเมืองยโศธร ปราสาทธม
ปุระมาอยู่ที่เมืองโฉกครคยะ
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กษัตริย์ขอม
พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1

ครองราชย์
เหตุการณ์สาคัญ
พ.ศ. 1487-1500 ย้ า ย เมื อ งห ล ว งจ า ก เมื อ ง
โฉกครคยะมาอยู่ที่เมืองยโศธร
ปุระตามเดิม
พ.ศ. 1511-1544 ศิ ล ป วิ ท ยาการแขนงต่ า งๆ
เจริญรุ่งเรืองมาก
พ.ศ. 1545-1593
-

พระเจ้าอุทัยทิตย์วรมันที่ 2
พระเจ้าหรรษาวรมันที่ 3

พ.ศ. 1593-1609
พ.ศ. 1609-1623

พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2

พ.ศ. 1656-1693

พระเจ้าชัยวรมันที่ 7

พ.ศ. 1724-1762

พระเจ้าชัยวรมันที่ 5

ชื่อปราสาทในรัชสมัย
ปราสาทแม่ บุญ ตะวันออก,
ปราสาทแปรรูป
ปราสาทบันทายศรี

ปราสาทตาแก้ ว , ปราสาท
พิมานอากาศ
ปราสาทบาปวน
เกิดกลุ่มกบฏโดยเจ้าชายชัยวร
มั น ซึ่ งเป็ น โอรสของเจ้ าครอง
เมืองมหิธรปุระ ต่อมาเป็นพระ
เจ้าชัยวรมันที่ 6
รบชนะอาณาจักรจามปา และ ปราสาทนครวั ด , ปราสาท
ส่งทูตติดต่อกับจีน
บันทายสาเหร่
รบชนะจามปา, สถาปนาระบบ ปราสาทตาพรหม, ปราสาท
พุ ท ธราชา และสร้า งปราสาท พระขรรค์ , ปราสาทบายน,
หิ น อโรคยาศาล และธรรม ปราสาทนาคพั น , ปราสาท
ศาลา
บันทายกุฎี

แหล่ งที่มา: ดัดแปลงจาก กิตติ โล่ ห์ เพชรัตน์ , 2555; เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล, 2558; รุ่งโรจน์ ธรรม
รุ่งเรือง และศานติ ภักดีค า, 2557; สรศักดิ์ จันทร์วัฒ นกุล , 2551; อรุณ ศั กดิ์ กิ่งมณี ,
2555.
ก.1.4 แนวคิดเรื่องการสร้างปราสาทหินที่สัมพันธ์กับศาสนา การเมืองและการปกครอง
ตามรอยอารยธรรมอินเดียในอาณาจักรขอม
แนวคิดการสร้ างปราสาทหิ นมีความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับ ศาสนา การเมืองและการ
ปกครอง สะท้อนการรับอารยธรรมของอินเดียเรื่องแบบแผนการสร้างอานาจของกษัตริย์ และเพื่อ
ดารงความเป็นเทพเจ้าตามลัทธิเทวราชาให้คงอยู่สืบไป โดยลัทธิดังกล่าวเป็นการเปรียบกษัตริย์เสมือน
เทพเจ้า เชื่อว่าเมื่อกษัตริย์สวรรคต ดวงพระวิญญาณของพระองค์จะหลอมรวมกับเทพเจ้า จึงต้องมี
การสร้างปราสาทหินอันเป็นตัวแทนที่อยู่ของเทพเจ้า พร้อมกับเป็นแหล่งประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เพื่ อ ให้ ด วงพระวิญ ญาณของกษั ต ริย์ก ลั บ มารวมกั บ เทพเจ้ า ได้ ขณะที่ การเข้าใจความหมายของ
ปราสาทหินจะช่วยให้เข้าใจแนวคิดทางในการสร้างได้มากขึ้น โดยคาว่า ปราสาท พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายว่า ปราสาท คือ เรือนยอดซ้อนกันเป็นชั้นๆ สาหรับเป็นที่

599
ประทับเฉพาะพระมหากษัตริย์ หรือเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่ วนในสารานุกรมไทยสาหรับ
เยาวชนฯ เล่มที่ 30 (2548) เรื่องปราสาทขอมในประเทศไทย อธิบายไว้ว่า ปราสาท คือ อาคารที่มี
ส่วนกลางเป็นห้ องเรียกว่า ห้องครรภคฤหะ หรือ เรือนธาตุ และมีห ลังคาเป็นชั้นซ้อนกันหลายชั้น
เรียกว่า เรือนชั้น หลังคาแต่ละชั้นเป็นการย่อส่วนของปราสาท โดยนามาซ้อนกันในรูปสัญลักษณ์แทน
ความหมายของเรือนฐานัน ดรสู งอันเป็นที่สถิตของเหล่าเทพเทวดา จึงมีลักษณะเป็น อาคารที่เป็น
ศาสนสถาน เพื่อประดิษฐานรูปเคารพ ตกแต่งลวดลายรูปสัตว์ เทวดา และการจาลองจักรวาล เป็น
ต้น และการทาพิธีกรรมทางศาสนา มิ ใช่พ ระราชมณเฑียรอันเป็ นที่ ประทั บของพระมหากษั ตริย์
เช่นเดียวกับ Auboyer (1994) ที่กล่าวถึงศาสนสถานในอินเดียไว้ว่า เป็นรูปแบบจาลองที่สถิตของ
เทพที่ถูกกล่าวถึงในจารึกในฐานะของเขาพระสุเมรุอันเป็นแกนกลางของจักรวาล แสดงออกในรูปทรง
ทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฏชัดเจน คือ ปราสาทซึ่งมีหลังคาซ้อนชั้นขึ้นไปเป็นยอดแหลมทรงพีระมิด
โดยแต่ละชั้นที่ซ้อนกัน ขึ้น ไปหมายถึงจานวนในชั้นภูมิจักรวาลที่สถิตของเทพเช่นเดียวกับการแบ่ง
สวรรค์ออกเป็นชั้น โดยใช้สาหรับวางรูปเคารพ (สุภัทรดิศ ดิศกุล, 2547) จึงกล่าวได้ว่า ปราสาทใน
อาณาจักรขอมนั้นสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาฮินดูไศวนิกายหรือไวษณพ
นิ กาย และศาสนาพุ ทธนิ กายมหายาน นอกจากนี้ ป ราสาทหิ น ยังมีบ ทบาทในการเป็น ที่ บรรจุศ พ
กระดูกหรือขี้เถ้าของศพ ซึ่งอาจเป็น กษัต ริย์ห รือผู้ ส ร้าง หรือ ของผู้ อื่นที่ ลู กหลานมาสร้างอุทิ ศให้
ภายหลัง เพื่อให้เป็นที่สถิตของดวงวิญญาณของผู้ตาย ทาให้ในบางกรณีการจะเรียกปราสาท หรือ
ศาสนสถานดังกล่าวว่า เทวาลัย คือ ที่บูชาและประดิษฐานเทวรูป หรือที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้า
หรือ เรียกว่า วัด อย่างเดียวไม่ได้ ส่วนจะเรียกว่าเป็น มฤตกาลัย คือ ที่บรรจุศพหรื ออัฐิ อย่างเดียวก็
ไม่ได้ ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์จึงเสนอคาว่า Temple funéraire หรือ Funeral temple โดยใน
ภาษาไทย คือ มฤตกเทวาลัย ที่มีความหมายว่า ศาสนสถานที่เกี่ยวเนื่องกับศพหรือการตาย (จิตร ภูมิ
ศักดิ์, 2554)
ขณะที่ในอินเดียมีสถาปัตยกรรมอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดที่สร้างด้วยวัสดุถาวร ได้แก่ อิฐและหิน
ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมในประเทศอิหร่านและเมโสโปเตเมีย ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่
สร้างถวายเฉพาะองค์เทพหรือศาสดาองค์สาคัญเท่านั้น และชนิดที่สร้างด้วยไม้ ซึ่งพระมหากษัตริย์จะ
ประทับในพระราชมณเฑียรเครื่องไม้เท่านั้น (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี , 2555) โดยรายละเอียดของวัสดุนั้น
จะเห็นว่า อิฐเป็นวัสดุที่ทาได้ง่าย สามารถเคลื่อนย้ายและนาไปเรียงได้ง่าย แต่มีข้อจากัดด้วยความไม่
คงทนเท่าหิน และการสลักลวดลายลงไปที่เนื้อไม่ดีเท่าหินเช่นกัน (ภภพพล จันทร์วัฒ นกุล , 2560)
ส่วนหินเป็นวัสดุที่มีความทนทานมากกว่า จึงนิยมในการนาไปสร้างปราสาททั้งในศาสนาฮินดูทั้งสอง
นิกาย และศาสนาพุทธนิกายมหายาน สาหรับอาณาจักรขอมได้รับความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างด้วย
วัสดุคงทนเป็ น ครั้ งแรกผ่านอารยธรรมอินเดีย ในช่วงแรกระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-13 จึงสร้าง
ปราสาท หรือศาสนสถานด้วยอิฐในลักษณะตั้งอยู่โดดๆ ไม่มีระเบียบ ยกเว้นเทวสถานกลุ่มปราสาทสม
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โบร์ไพรกุกซึ่งมีเทวสถาน 5 หลังรวมกันเป็นหมู่ โดยแสดงถึงความเคารพในแผนผังและความศักดิ์สิทธิ์
ของศาสนสถานอย่ างชั ดแจ้ ง กระทั่ งในพุ ท ธศตวรรษที่ 16 จึ งนิ ยมใช้ หิ น ทรายในการสร้างแทน
ลักษณะหินทรายของขอมโดยมากจะเป็นสีเทา บางครั้งมีสีแดง เขียว เหลือง หรือม่วงซึ่งมีความงดงาม
ต่างกันไป โดยหินทรายจะใช้ในส่วนที่เป็นโครงสร้างรองรับน้าหนัก เช่น บานประตู กรอบประตู เสา
ติดกับผนัง หรือเสาประดับกรอบประตู (ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2560) แต่หินทรายมีเนื้อไม่เหนียว
แน่น และมักแยกออกเป็นแผ่นบางทาให้โบราณสถานที่สร้างด้วยหินชนิดนี้พังทลายไปโดยง่าย ขณะที่
หินทรายเหล่านี้มีเฉพาะบางพื้นที่ในอาณาจักรขอมเท่านั้น เช่น พนมกุเลน ซึ่งห่างจากตัวเมืองพระ
นครออกไปราว 40 กิโลเมตร โดยมีการขุดหินเพื่อก่อสร้างศาสนสถานในเมืองพระนคร นอกจากนี้ยัง
มีการใช้ศิลาแลง ซึ่งมีธาตุเหล็กปน มีสีค่อนข้างแดง สามารถหาได้ง่ายด้วยเป็นหินที่มีอยู่มากในเมือง
พระนคร เมื่อขุดขึ้นมาใหม่ๆ จะเปียกชื้น ตัดแต่งได้ง่าย หลังจากนามาตากอากาศให้แห้งระยะหนึ่ง
แล้ว จะมีความแข็งมาก แต่ไม่สามารถแกะสลักลวดลายได้ (ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2560)
สาหรับการก่อสร้างปราสาทหินมีขั้นตอนการก่อสร้างลักษณะพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้เทคนิ ค คลุ ม หลั งคาโค้ งประทุ น แบบก่ อ ยื่ น (Corbelling Vault) ที่ ถูก น ามาใช้ ค ลุ ม พื้ น ที่ อ าคาร
ปราสาท (วสุ โปษยะนั น ทน์ , 2540) โดยก่อผนังของอาคารทั้งสองด้านซึ่งอยู่ตรงกันข้ามให้เข้ามา
บรรจบกันทีละน้อยด้วยการนาเอาก้อนหินทรายซึ่งตัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขนาดไล่เลี่ยกันเรียงกันออก
อย่างต่อเนื่องในลักษณะเช่นเดียวกับถ้าตามธรรมชาติ ส่วนหลังคาของปราสาททาด้วยการวางหิ น
ทรายซ้อนกันโดยให้เหลื่อมกันทีละน้อยกระทั่งบรรจบกันที่ยอดสุด ขณะที่ยอดของหลังคาหรือเครื่อง
บนด้านในจะทาเป็ น ช่องว่างส าหรับ วางศิล าฤกษ์ ซึ่งศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ได้กล่ าวว่า ความ
แตกต่างในการวางตาแหน่งของศิลาฤกษ์เกี่ยวพันกับข้อมูลทางดาราศาสตร์เป็นสาคัญ ขณะที่หินแต่
ละก้อนที่เรียงต่อกันจะไม่มีตัวประสาน แต่สามารถคงตัวอยู่ได้ด้วยหลักการใช้น้าหนักของหินเป็นตัว
กดทับซึ่งกันและกัน โดยให้รอยต่อของหินแต่ละก้อนเหลื่อมกัน ส่วนที่ง่ายต่อการพังทลายจะทาการ
เบิกหินเป็นร่องแล้วนาเหล็กรูปตัวไอ หรือลักษณะใกล้เคียงวางเชื่อมกัน และมีการเจาะรูหินก้อนใหญ่
ไว้ทั้งสองด้านสาหรับตอกลิ่มไม้แล้วใช้เชือกผูกคล้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนย้าย (สุริยวุฒิ สุข
สวัสดิ์, 2549) เมื่อทาโครงสร้างเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนการแกะสลัก ซึ่งลวดลายในปราสาทใหญ่มักใช้
ระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเวลานานหลายสมัย (กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ , 2555) โดยรุ่งโรจน์
ธรรมรุ่ งเรือง (2551ก) และสรเชต วรคามวิชัย (2530ข) ให้ ความเห็ น เพิ่ มเติมว่า ปราสาทหิ น ใน
วัฒนธรรมขอมหลายแห่งมีการประดับประดาแกะสลักลวดลายที่สวยงาม แต่ลวดลายมักยังไม่เสร็จ
สมบู รณ์ สะท้อนถึงแนวความเชื่อบางอย่าง ได้แก่ ความส าคั ญ ของทิศ โดยให้ ความส าคัญ กับทิ ศ
ตะวันออกมากที่สุด ทาให้ผู้สลักจะสลักด้านตะวันออกหรือด้านหน้าเสร็จก่อน ขณะที่แนวความคิด
เรื่องฐานั น ดรศักดิ์ในงานสถาปั ตยกรรมมักจะเน้นปราสาทประธานเป็นอันดับแรกๆ โดยปราสาท
ประธานซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของศาสนสถานเป็นอาคารที่มียอดและจานวนของการซ้อนชั้น เป็นส่วนที่มี
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ความสาคัญที่สุด นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับระบบจัดการงานช่าง เนื่องจากการสร้างปราสาทหินต้อง
ใช้แรงงานจานวนมาก และมีกระบวนการทางานหลายขั้นตอน เมื่อถึงขั้นตอนการแกะสลักซึ่งเป็นงาน
ที่ต้องอาศัยความละเอียด จึงจาเป็นต้องใช้ช่างฝีมือเข้า มาทา แต่ช่างฝีมือในสมัยนั้นอาจมีจานวนน้อย
หรือการต้องย้ายไปทาปราสาทหลังอื่นแทน (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2551ข) ทาให้ช่างไม่เพียงพอที่จะ
สลักในแต่ละปราสาทได้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหลัง และกรณีที่สาคัญ คือ การขูดลบเพื่อสลักเรื่องราวใหม่ให้
เป็นไปตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู หรือศาสนาพุทธนิกายมหายานที่กษัตริย์องค์ใหม่นับถือ ซึ่ง
จากเรื่องราวข้างต้น จึ งสะท้อนถึงความยากล าบากในการก่อสร้ างปราสาทหนึ่งหลั งที่ ใช้ทั้ งเวลา
แรงงาน และทรัพยากรอย่างมหาศาล รวมทั้งปัญญาความคิดที่มีกรรมวิธียุ่งยากสลับซับซ้อน อีกทั้ง
ต้อ งมี ก ฎเกณฑ์ และระเบี ย บของพิ ธีก รรมต่ างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเริ่ ม ตั้ งแต่ ห าแหล่ งหิ น การ
เคลื่อนย้ายหิน วิธีการก่อสร้าง การวัดสัดส่วน การวางผัง การวางรากฐาน ตลอดจนขั้นตอนการสลัก
ลวดลายให้ออกมาเป็นเรื่องราวต่างๆ พร้อมกันนี้ต้องมีความรู้ด้านโหราศาสตร์ และดาราศาสตร์เข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย (ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ และวิไลรัตน์ ยังรอต, 2550) ดังนั้นการสร้างปราสาทหินหลังหนึ่ง
จึงเป็ น การแสดงถึงบุ ญ ญาบารมีของกษัต ริย์ผู้ ส ร้างที่ มิใช่ว่าทุ กคนจะสามารถสร้างได้ (อภิ วัน ทน์
อดุลยพิเชฏฐ์, 2542)
สาหรับการสร้างปราสาทหินจะมีพิธีกรรมก่อนเริ่มก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และหลังก่อสร้าง
เสร็ จ โดยเฉพาะเมื่ อ การก่ อ สร้ างส าเร็จ ลุ ล่ ว ง จะต้ อ งมี พิ ธี ก รรมการเบิ ก พระเนตรรูป เคารพซึ่ ง
ประดิษฐานในปราสาทประธานตามแนวคิดการสร้างอุทิศให้พระบรมศพของเชื้อพระวงศ์ หรือสร้าง
เป็นพระเกียรติให้พระราชบิดาและพระราชมารดา อันสอดคล้องกับความเชื่อทางศาสนาของอินเดีย
เรื่องรูปสลักต่างๆ ซึ่งไม่สามารถนามาบูชาได้จนกว่าจะมีการทาให้มีชีวิตโดยการเบิกพระเนตรของรูป
สลักหรือภาพที่สลักบนศิวลึงค์ก่อน ขณะที่แนวคิดในการสืบทอดเจตนาของกษัตริย์องค์ก่อนในการ
ธารงรักษาปราสาทหินหรือศาสนสถานที่สร้างไว้ ตัวอย่างเช่น พระเจ้ายโศวรมันทรงขอร้องในจารึกให้
ผู้สืบต่อจากพระองค์ปกปักรักษาปราสาทที่ทรงสร้าง และประดิษฐานรูปสลักพระราชบิดาและพระ
ราชมารดาเอาไว้ ว่ า ‘ขอให้ รั ก ษา ธรรม ซึ่ ง ส าหรั บ ข้ า ฯ แล้ ว เปรี ย บเสมื อ นสะพาน ’ ถื อ เป็ น
สาระสาคัญตามความเชื่อของศาสนาฮินดู นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องจักรวาล และศูนย์กลางของ
จักรวาล โดยในศาสนาฮินดูไศวนิกายที่มีพระศิวะเป็นเทพเจ้าองค์สาคัญที่สุด ปราสาทประธานจะมีรูป
เคารพแทนพระศิว ะ หรื อมีศิว ลึ งค์อัน เป็น สั ญ ลั กษณ์ ของกษัต ริย์ผู้ เป็ นสมมติเทพตั้งอยู่กลางห้ อ ง
ครรภคฤหะโดยเฉพาะปราสาทประจารัชกาล (อภิชาติ ทวีโภคา, 2558) และได้กาหนดให้ปราสาท
ประธานแทนเขาไกรลาสอันเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและเป็นที่ประทับของพระศิวะ โดยใช้แผนผัง
การก่อสร้าง และคูเมืองเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้าที่ล้อมรอบเขาไกรลาส ส่วนซุ้มประตู (โคปุระ) ทั้ง 4
ทิศทาหน้ าที่เชื่อมผู้ คนจากทวีป น้ อยใหญ่ ส าหรับสะพานนาคราชหรือฉนวนทางเดินแทนสะพาน
สายรุ้งซึ่งเป็ นสะพานที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ และกาแพงหรือระเบียงสามชั้นแทนเขา
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วงกต เป็นต้น แม้ว่าบางครั้งราชสานักจะมีการเปลี่ยนแปลงการนับถือเป็นศาสนาฮินดูไวษณพนิกายที่
นับถือพระวิษณุ หรือการนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน แต่รูปแบบแผนผังสถาปัตยกรรมสาหรับ
ก่อสร้างปราสาทหินในฐานะศาสนสถานตามแนวความเชื่อเรื่องจักรวาล และศูนย์กลางของจักรวาลก็
ยังคงมีการสืบทอดต่อมา (อภิชาติ ทวีโภคา, 2558) และความเชื่อในเรื่องพญานาค เทพแห่งน้าผู้ซึ่ง
อาศัยอยู่ ณ ก้นเกษียรสมุทรตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ขณะเดียวกันก็เปรียบเสมือนตัวแทนของ
ความเชื่อพื้นเมืองเดิมของขอมซึ่งเชื่อว่าพญานาคเป็นบรรพบุรุษ พร้อมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของดิน น้า
และความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวง (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคา, 2557) ที่สอดประสานกับ
ความเชื่อใหม่ในการเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทหินอย่างลงตัว (วสุ โปษยะนันทน์, 2540) จากเรื่องราว
ดังกล่าวข้างต้น จึงสะท้อนถึงความเกี่ยวพันระหว่างแนวคิดการสร้างปราสาทหินกับแนวคิดความเชื่อ
ตามศาสนาฮินดูทั้งสองนิกาย รวมถึงศาสนาพุทธนิกายมหายานที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นฝัง
รากลึกในอาณาจักรขอม
นอกจากนี้แนวคิดการสร้างปราสาทหิ นยังสะท้อนความแนบแน่นระหว่างศาสนาฮินดูกับ
การเมืองการปกครองในอาณาจักรขอมได้อย่างแจ่มชัด ด้วยราชวงศ์ขอมมีเชื้อสายชาวอินเดียก้าวขึ้น
เป็นผู้นาในยุคเริ่มต้นของอาณาจักร ขณะที่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 อันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านที่สาคัญ
พระองค์ได้เสด็จกลับมาจากการเป็นตัวประกันของชวาเพื่อรวบรวมดินแดนในอาณาจักรเจนละเดิมที่
แตกสลายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้สาเร็จจากความช่วยเหลือของพราหมณ์คนสาคัญ ผู้เป็นทั้ง
อาจารย์สอนศาสนาฮินดูไศวนิกาย และนักปราชญ์แนะแนวทางกู้บ้านเมืองและการเมืองการปกครอง
เมื่อพระองค์มีอานาจขึ้นอีกครั้ง (สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2545) และสถาปนาลัทธิ
เทวราชาอันเป็นลัทธิที่เคารพบูชากษัตริย์ มีสาระของความเป็นกษัตริย์ที่เชื่อกันว่าสถิ ตอยู่ภายในศิว
ลึงค์ ซึ่งตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของเทวสถานอันหมายถึงศูนย์กลางจักรวาลที่เชื่อมระหว่างเทพเจ้ากับ
มนุษย์โดยผ่านสื่อคือ นักบวชพราหมณ์ (Coedes, 2556) จากแนวคิดดังกล่าว ทาให้พราหมณ์มีส่วน
สาคัญในการอภิเษกและรับรองความศักดิ์สิทธิ์ (สุเทพ สุนทรเภสัช, 2548) ให้พระองค์มีฐานะเสมือน
ปางอวตารของพระศิว ะบนโลกมนุษ ย์ พร้ อมกับการสร้างศิวลึ งค์ อัน เป็น สั ญ ลั กษณ์ แห่ งเทวราชา
ประดิษฐานในปราสาทประธานอันเป็นศูนย์กลางของศาสนสถานซึ่งแทนเขาไกรลาสอันเป็นที่ประทับ
ของพระศิวะ ขณะเดียวกันพระองค์ทรงใช้เขาพนมกุเลนเป็นศูนย์กลางอานาจ มีผลทาให้พระราช
อานาจของกษัตริย์สมัยเมืองพระนครตั้งอยู่บนพื้นฐานของศาสนาฮินดูเป็นสาคัญเรื่อยมา (สุรางค์ศรี
ตันเสียงลม และคณะ, 2551) สะท้อนถึงการสร้างปราสาทหินในฐานะศาสนสถานดังกล่าวเพื่อใช้เป็น
เครื่องตอกย้าถึงอานาจและบารมีของกษัตริย์ในฐานะเทพเจ้าได้อย่างมั่นคง
ขณะที่การสร้างปราสาทหินในอาณาจักรขอมที่ดาเนินมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 เป็น
ต้นมา โดยมีทั้งปราสาทหินที่ถวายพระศิวะตามศาสนาฮินดูไศวนิกาย ถวายพระวิษณุตามไวษณพ
นิกาย รวมถึงสร้างอุทิศเพื่อศาสนาพุทธนิกายมหายานในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งถือว่าเป็นช่วง
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สุดท้ายก่อนเข้าสู่ยุคเสื่อม และการล่มสลายของอาณาจักรอย่างแท้จริงในเวลาต่อมา ช่วงระยะเวลา
ดังกล่ าวได้ส ะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งความเกี่ ยวข้อ งระหว่ างศาสนาและการเมื องที่ สั ม พั น ธ์กั บ การสร้าง
ปราสาทหินในฐานะศาสนสถานถวายเทพเจ้าหรือพระพุทธเจ้า และการทาลายเพื่อเปลี่ยนแปลงไป
เป็นอีกศาสนาหนึ่ง โดยนิราศนครวัดของสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงประพันธ์ไว้เมื่อ
เสด็จฯ ไปกัมพูชา พ.ศ. 2467 ได้กล่าวถึงลักษณะของปราสาทหินไว้ว่า

. . .โบราณสถานที่เรียกกันว่าปราสาทหินนั้ น มิใช่พระราชมณเฑียรที่ประทับของ
พระเจ้าแผ่นดิน ที่จริงสร้างเป็นวัด มิฉะนั้นก็เป็นเทวสถานทั้งนั้น ลักษณะที่สร้าง
ต่างกันโดยลัทธิศาสนา สร้างเป็นวัดในพระพุทธศาสนาก็มี สร้างเป็นเทวสถานบูชา
พระศิวะ (คือพระอิศวร) ก็มี สร้างเป็นเทวสถานบูชาพระวิษณุ (คือพระนารายณ์) ก็
มี ประหลาดที่โบราณสถานเหล่านั้นหลายแห่ง และมักเป็นสถานที่สาคัญชั้นสร้าง
ก่อนนครวัด มีรอยขีดขูดและแก้รูปภาพที่จาหลัก บางแห่งขูดพระพุทธรูปออกเสีย
บางแห่งขูดรูปศิวลึงค์ออกเสีย บางแห่งก็มีรอยจาหลักพระพุทธรูปตรงที่ขูดศิวลึงค์
หรือจาหลักศิวลึงค์ลงตรงที่ขูดพระพุ ทธรูป ส่อให้เห็นว่าพวกขอมเคยแปลงวัดใน
พระพุทธศาสนาเป็นเทวสถาน และแปลงเทวสถานเป็นวัดในพระพุทธศาสนาก็มี อีก
ประการหนึ่ง ในบรรดาปราสาทหินทั้งปวงนั้น ไม่ว่าแห่งใดคงมีรอยทาค้างอยู่ทั้งนั้น
แม้นครวัดก็เป็นเช่นนั้น. . .
(สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2545: 91)

นอกจากนี้ การสร้างปราสาทหิ น ดังกล่ าวยังสะท้ อนถึงความเชื่อ มโยงระหว่างอาณาจักรขอมกั บ
ดิ น แดนอั น เป็ น พื้ น ที่ ข องประเทศไทยในปั จจุ บั น ผ่ านโบราณสถาน โบราณวั ต ถุ และศิ ล ปวั ต ถุ ที่
หลงเหลือ และทิ้งร่องรอยมาจนถึงปัจจุบัน โดยหนังสือนิทานโบราณคดี พระนิ พนธ์ในสมเด็จฯ กรม
พระยาดารงราชานุภาพ (2546: 289) ได้กล่าวถึงปราสาทหินเมื่อครั้งเสด็จไปมณฑลอีสาน ความว่า

บนแผ่นดินสูงที่ตั้งมณฑลนครราชสีมา มณฑลอุดร มณฑลอีสานมีพุทธาวาสและ
เทวสถานซึ่งมักเรียกปนกันว่า ‘ปราสาทหิน’ สร้างไว้แต่โบราณมากมายหลายแห่ง
แทบนับไม่ถ้วน แม้ไม่มีขนาดใหญ่โตเหมือนเช่นที่นครวัดเมืองเขมร แต่ก็มีที่แปลก
และที่สร้างด้วยฝีมืออย่างประณีตน่าชมหลายแห่ง. . .
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แนวคิดเรื่องการสร้างปราสาทหิน ที่สัมพันธ์กับศาสนา การเมืองและการปกครองอย่างแนบ
แน่นตามรอยอารยธรรมอินเดียในอาณาจักรขอมได้สะท้อนว่า การสร้างปราสาทหิน ในฐานะศาสน
สถานสาหรับศาสนาฮินดูไศวนิกาย และไวษณพนิกาย ตลอดจนศาสนาพุทธนิกายมหายานเพื่อเป็นทั้ง
สถานที่ประดิษฐานของเทวรูป ศิวลึงค์ หรือพระพุทธรูปที่มีความสาคัญ การเป็นสถานที่สาหรับบรรจุ
ศพ กระดูกหรือขี้เถ้าของศพ ตลอดจนการเป็นสถานที่สาคัญในการตอกย้าแนวความคิดทางการเมือง
การปกครองในลัทธิเทวราชา ซึ่งอาณาจักรขอมได้เลือกรับ ปรับปรุง และผสมผสานแนวคิดอารย
ธรรมอินเดียให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมของตน จนกระทั่งกลายเป็นวัฒนธรรมของขอมที่ฝังราก
ลึก นามาสู่ความรุ่งเรืองถึงขีดสุดจนกระทั่งเข้าสู่ความเสื่อมสลาย และทิ้งไว้เพียงร่องรอยในอดีตผ่าน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ก.1.5 ศิลปะขอมกับศิลปกรรมในปราสาทหิน
อาณาจั กรขอมนั บ เป็ น ดิน แดนที่เปิ ดรับ อารยธรรมอินเดียเข้ามาทั้ งความเชื่อทางศาสนา
การเมืองการปกครอง ภาษาและอักษร ตลอดจนศิลปะต่างๆ โดยเลือกรับสิ่งที่เหมาะสมกับบริบท
บ้านเมือง พร้อมทั้งปรับแต่งให้สอดคล้องกับแนวคิดดั้งเดิมของพื้นถิ่นจนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะของ
ตนเอง โดยเฉพาะเรื่องศิลปะ ซึ่งมีการพัฒ นาการจนกลายมาเป็นศิลปะขอมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
และเด่นชัดในตัวเอง ผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญของการเข้าใจในรายละเอียดของรูปแบบทางศิลปะขอม
เพื่อเข้าใจเรื่องราวในการสร้างสรรค์ผลงานปราสาทของขอม โดยแบ่งเป็นศิลปะก่อนยุคพระนคร และ
ศิลปะสมัยพระนคร ซึ่งรูปแบบศิลปะก่อนยุคพระนครส่วนใหญ่จะเป็นการก่อสร้างอย่างง่าย ไม่ยุ่งยาก
มากนัก ขณะที่การแกะสลักเน้นลวดลายของพรรณไม้ และสัตว์ในทิพยนิยายที่มีความงดงาม แต่ไม่
ซับซ้อน จึงสะท้อนถึงความเรียบง่ายในการสร้างปราสาทในสมัยนี้ ดังตารางที่ ก.2
ตารางที่ ก. 2 รูปแบบศิลปะก่อนสมัยพระนคร
รูปแบบศิลปะ
พนมดา
สมโบร์ไพรกุก

ไพรกเมง
กาพงพระ

พุทธศักราช
รายละเอียดศิลปะ
1100-1150 มีการสร้างปราสาทด้วยอิฐ มีลักษณะคล้ายพีระมิด ไม่มีทับหลัง
1150-1200 ทับหลังมีลักษณะรูปโค้ง มีพวงมาลัยห้อย และมีตัวมกร หรือ เบญจลักษณ์ ซึ่ง
เป็นสัตว์ประหลาดในทะเลชนิดหนึ่งอยู่ที่ส่วนปลายของพวงมาลัยภายในรูป
เหนือวงโค้งและมีรูปคนโผล่ออกมา
1180-1250 ทับหลังมีลักษณะรูปโค้ง มีพวงมาลัยห้อย แต่ไม่มีตัวมกร ภายในเป็นรูปใบไม้
ม้วน และเน้นลวดลายใบไม้และดอกไม้แทน
1250-1350 มั ก มี ล วดลายพรรณไม้ ลั ก ษณะเป็ น ลายวงโค้ ง และปกคลุ ม ด้ ว ยใบไม้ จ น
เหมือนพวงมาลัย และปลายทั้งสองจะม้วนออก

แหล่งที่มา: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์, 2555; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคา, 2557.
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ขณะที่ศิลปะสมัยพระนครเน้นความสลับซับซ้อนของการออกแบบและการแกะสลักลวดลาย
พร้อมกับการประยุกต์เอาความเชื่อในศาสนาฮินดูเข้ามาใช้อย่างเข้มข้น นอกจากนี้ยังมีรูปแบบพิเศษที่
สร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมา โดยใช้การแกะสลักบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
หนึ่งๆ สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและพัฒนาการทางศิลปะจากการรับเอาอารยธรรมอินเดียมาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาให้เป็นศิลปะในแบบฉบับของวัฒนธรรมขอม ดังตารางที่ ก.3
ตารางที่ ก. 3 รูปแบบศิลปะสมัยพระนคร
รูปแบบศิลปะ
กุเลน

พุทธศักราช
รายละเอียดศิลปะ
1370-1420 อยู่ระหว่างยุคเก่ากับยุคเมืองพระนคร จึงมีทับหลังที่มีลวดลายดูแปลกใหม่ได้รับ
อิทธิพลจากศิลปะจาม มีลักษณะเป็นรูปโค้งและวงรูปเหรียญที่มีลายพวงมาลัย
กับลายก้านขด ส่วนบริเวณตรงกลางจะเป็นรูปสัตว์หรือมังกร
พระโค
1420-1440 ทับหลังมีการแกะสลักลวดลายค่อนข้างลึก ลวดลายพวงมาลัยม้วนออก ส่วน
ปลายเป็นตัวมกร นาค หรือลวดลายของใบไม้ ส่วนกลางท่อนพวงมาลัยจะเป็น
รูปสัตว์และเทวดา ได้แก่ ครุฑ หน้ากาล พระอินทร์ ส่วนปลายท่อนพวงมาลัยจะ
แกะสลักรูปนาคหันออกจากกัน รวมถึงเริ่มนาหินทรายเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง
ปราสาท
บาแค็ง
1440-1470 เริ่มใช้การแกะสลักหินมากขึ้น โดยใช้หินในการก่อสร้างปราสาทขนาดใหญ่และ
มักสร้างอยู่บนยอดเขา ลักษณะทับหลังเป็นท่อนพวงมาลัย ส่วนปลายจะม้วน
ออกเป็นลายใบไม้ บริเวณท่อนกลางตรงพวงมาลัยจะสลักเป็นรูปเทวดาในท่านั่ง
อยู่เหนือหน้ากาล หรือเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ หรือพระวิษณุทรงครุฑ
เกาะแกร์
1465-1490 เน้นรูปทรงใหญ่โต ทับหลังมีลักษณะศิลปะแบบบาแค็ง บริเวณตรงกลางสลัก
เรื่องราวทางศาสนา
แปรรูป
1490-1510 ส่วนใหญ่เลียนแบบศิลปะแบบพระโคและศิลปะแบบบาแค็ง แต่ไม่ละเอียดอ่อน
ช้อยเท่า
บันทายศรี
1510-1550 ทับหลังจะมีลวดลายละเอียด อ่อนช้อย และสลักรูปดอกไม้เลื้อยออกจากก้าน
ตรงท่อนพวงมาลัยจะมีรูปสัตว์ ได้แก่ ครุฑ หรือ ช้างออกมาคั่น
คลัง หรือเกลียง 1510-1560 ทับหลังมีลวดลายคล้ายศิลปะแบบบันทายศรี แกะสลักรูปหน้ากาลคายท่อน
พวงมาลัยที่ออกมาจากปาก แล้วใช้มือมายึดที่พวงมาลัยเอาไว้
บาปวน
1560-1630 ทับหลังมีลักษณะเป็นการเล่าเรื่อง โดยมีภาพบุคคลเป็นส่วนใหญ่ มีรูปของหน้า
สัตว์ประหลาดโดยการผสมผสานรวมเข้ากับเทวดาที่นั่งอยู่ภายในซุ้ม หรือบาง
ภาพอาจเป็นการเล่าเรื่องของกฤษณาวตาร
นครวัด
1650-1720 ส่วนใหญ่เป็นรูปภาพเล่าเรื่องราว แต่จะไม่มีลวดลายของพรรณไม้บริเวณตรง
กลาง ภาพจะมีขนาดเล็กและมีรูปสัตว์ ได้แก่ หงส์ นาค ที่ใช้แทนที่ลายหน้ากาล
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รูปแบบศิลปะ
บายน

พุทธศักราช
รายละเอียดศิลปะ
1720-1780 มีลักษณะพิเศษ คือ ภาพจาหลักส่วนมากจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ ภาพ
ชีวิตทั่วไป

แหล่งที่มา: กิตติ โล่ห์เพชรัตน์, 2555; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคา, 2557.
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะขอม พบว่า ความศรัทธาและความเชื่อทาง
ศาสนาทั้งศาสนาฮินดูไศวนิกายและไวษณพนิกาย ตลอดจนศาสนาพุทธนิกายมหายาน ประกอบกับ
แนวคิดจากระบบการเมืองการปกครองจากอารยธรรมอินเดียที่สอดคล้องกับความเชื่อพื้นเมือง ได้แก่
ความเชื่อเรื่องภูเขา ความเชื่อเรื่องจักรวาลและศูนย์กลางจักรวาล ความเชื่อเรื่องนาค ความเชื่อเรื่อง
การเวียนว่ายตายเกิด และแนวคิดเรื่องลัทธิเทวราชา เป็นต้น ทาให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะที่ได้รับ
เอาอารยธรรมอินเดียดังกล่าวข้างต้นมาปรับแต่งให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมของอาณาจักรขอม
เพื่อพัฒนาให้ได้รูปแบบศิลปะพิเศษที่สร้างสรรค์เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวภายใต้ชื่อ ศิลปะขอม และ
นารูปแบบศิลปะนั้นมาใช้ในการออกแบบ และก่อสร้างปราสาทหินในฐานะศาสนสถานในอาณาจักร
ขณะที่ ศิ ล ปะขอมแต่ ล ะแบบทั้ ง ศิ ล ปะก่ อ นยุ ค พระนคร และศิ ล ปะสมั ย พระนครมี พั ฒ นาการ
ต่อเนื่องกัน ซึ่งบางช่วงเวลาอาจมีงานศิลปะมากกว่า 1 รูปแบบอยู่ร่วมสมัยกัน สะท้อนสกุลช่างที่มิได้
มีเพี ย งหนึ่ งเดีย ว พร้ อ มทั้ งแสดงให้ เห็ น ถึ งความประณี ตในการออกแบบ ก่ อสร้าง และแกะสลั ก
ลวดลายภายในปราสาท อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรขอมในอดีต
ก.1.6 รูปแบบ โครงสร้าง และศิลปกรรมของปราสาทหิน
ก.1.6.1 แผนผังและรูปแบบของปราสาทหินโดยทั่วไป
ปราสาทหินโดยทั่วไปจะมีการออกแบบอย่างมีระเบียบแบบแผน เนื่องจากคติการ
สร้างตามความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะศาสนาฮินดู ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ แผนผัง
แบบล้อมรอบจุดศูนย์กลาง โดยมีลักษณะคือ ปราสาทประธานอยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยระเบียงคด
อาจมีสระน้าหรือกาแพงล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บนพื้นราบ เริ่มนิยมตั้งแต่ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ในระยะแรกมักนิยมสร้างปราสาทประธานบนยอดของฐานที่ซ้อนเป็นชั้น มีปราสาท
บริวารลดหลั่นตามฐานที่ซ้อนลงมา ต่อมาสร้างระเบียงคดล้อมรอบฐานที่ซ้อนเป็นชั้นนั้น และในพุทธ
ศตวรรษที่ 18 ได้สร้างอาคารอื่นๆ รายรอบอีกหลายหลัง (กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ , 2555; อรุณศักดิ์ กิ่ง
มณี, 2555) ดังภาพที่ ก.2
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ภาพที่ ก. 2 ตัวอย่างแผนผังแบบล้อมรอบจุดศูนย์กลาง
แหล่งที่มา: ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2560.
ขณะที่อีกรู ป แบบ คื อ แผนผั งแบบตรงเข้าสู่ จุดศูน ย์กลาง โดยมากจะเป็ นศาสน
สถานที่อยู่บนภูเขา มีบันไดทางเดิน และสิ่งปลูกสร้างเป็นระยะที่นาขึ้นไปสู่ปราสาทประธานซึ่งอยู่บน
ยอดเขา เริ่มนิยมตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 (กิตติ โล่ห์เพชรัตน์ , 2555; อรุณศักดิ์ กิ่งมณี , 2555) ดัง
ภาพที่ ก.3

ภาพที่ ก. 3 แผนผังแบบตรงเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
แหล่งที่มา: ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2560.
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ก.1.6.2 โครงสร้างปราสาทหินโดยทั่วไป
ปราสาทหิ น โดยทั่ วไปประกอบด้ว ย ปราสาทประธานตรงกลาง ปราสาทบริวาร
ล้อมรอบ สระน้า และกาแพงล้อมรอบ โดยปราสาทประธานมีลักษณะเช่นเดียวกับภาพที่ ก.4

ภาพที่ ก. 4 ส่วนประกอบของปราสาทประธานโดยทั่วไป
แหล่งที่มา: อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555.
สาหรับโครงสร้างปราสาทหินโดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบต่างๆ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) ปราสาทประธาน สิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นหัวใจของศาสนสถาน และมักหั น
หน้าไปทางทิศตะวันออก (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคา, 2557)
2) บรรณาลัย ส่วนใหญ่เป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า ออกแบบเป็นเรือนชั้นซึ่ง
ใช้งานได้จริงเพียงชั้นล่าง หลังคาเป็นทรงจั่ว มักตั้งอยู่ทางทิศเฉียงหน้าปราสาทประธาน และหันหน้า
สู่ปราสาทประธาน โดยเป็นอาคารที่ใช้เก็บคัมภีร์ทางศาสนา (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดี
คา, 2557)
3) ระเบียงคด เป็นอาคารยาวที่คดหักศอกล้อมรอบพื้นที่ และอาคารสาคัญ
ของศาสนสถาน (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคา, 2557)
4) กาแพง ใช้ล้ อ มรอบพื้ นที่ และอาคารส าคัญ ของศาสนสถาน (รุ่งโรจน์
ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคา, 2557)
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5) โคปุ ระ เป็นซุ้มประตูทางเข้าออก (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ
ภักดีคา, 2557)
6) คูน้า ทาหน้าที่ล้อมรอบศาสนสถาน(รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ
ภักดีคา, 2557)
7) ทางดาเนินและสะพานนาคราช ทอดยาวด้านหน้าโคปุระ เป็นทางเดิน
เข้าสู่ศูนย์กลางของศาสนสถาน (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีคา, 2557)
8) ทับหลัง ส่วนที่วางพาดอยู่เหนือประตู หน้ าต่าง เพื่อรับน้าหนักผนังที่อยู่
เหนือประตูหรือหน้าต่าง ทาด้วยไม้ หิน หรือศิลาแลง พบมากในปราสาทขอม และมักแกะสลักเป็น
ลวดลายโดยนิยมสลักรูปพระนารายณ์หรือพระศิวะ หรือสลักเป็นเรื่องสาคัญในศาสนาฮินดู (วิบูลย์ ลี้
สุวรรณ, 2559)
9) หน้ าบั น แผ่ น หิ น ที่ เรียงซ้อ นกั น เป็ น ทรงสามเหลี่ ยมอยู่ เหนื อทั บ หลั ง
นับเป็นส่วนบนของกรอบประตู ส่วนใหญ่นิยมทากรอบหน้าบันเป็นลาตัว และเศียรนาคอยู่เหนือเสา
กรอบประตู ส่วนตัวหน้าบันนิยมแกะสลักภาพเล่าเรื่องทางศาสนาหรือลวดลายต่างๆ (อรุณศักดิ์ กิ่ง
มณี, 2555)
10) เสานางเรียง เสานางจรัล หรือเสาเทียน เป็นเสาหินทรงสี่เหลี่ยม ยอด
เสาสลักคล้ายรูปดอกบัวตูม หรือแท่งสี่เหลี่ยมปลายมน ส่วนใหญ่ปัก เป็นระยะอยู่สองข้างทางเดินเข้า
สู่ศาสนสถาน (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
11) เสาติดกับผนัง เป็นแท่งหิ นรูปเสาสี่ เหลี่ ยมที่อยู่ด้านข้างวงกบกรอบ
ประตู รองรับหน้าบันส่วนบน ส่วนใหญ่สลักลวดลายงดงาม ตอนล่างของเสาบางครั้งสลักภาพเทพเจ้า
ภาพเล่าเรื่อง ฤาษี และสัตว์ต่างๆ (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
12) เสากรอบประตู หรือ เสาอิงประตู อยู่บริเวณด้านหน้าของวงกบกรอบ
ประตู ซึ่งเป็นการประดับตกแต่ง บางครั้งอาจช่วยในการถ่ายเทน้าหนักทับหลัง โดยสมัยแรกมักทา
เป็นเสากลม ต่อมาเปลี่ยนเป็นเสาแปดเหลี่ยมสลักลวดลายต่างๆ (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
13) ชั้นเชิงบาตร หรือ ชั้นวิมาน หรือ ชั้นบัญชร เป็นการย่อจาลองลักษณะ
ของเรือนธาตุซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆ เสมือนการจาลองวิมานของเทพเจ้า โดยคาว่า เชิงบาตร หมายถึง
ตาแหน่งที่รองรับส่วนบนเอาไว้ (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
14) ซุ้มบัญชร ซุ้มหน้าบันขนาดเล็กของชั้นเชิงบาตร ที่ย่อจาลองจากเรือน
ธาตุขึ้นไป นิยมสลักภาพเล่าเรื่อง ภาพบุคคล หรือลายพรรณพฤกษา (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
15) บั น แถลง หรื อ บรรพแถลง แท่ ง หิ น รู ป จั่ ว ทรงสามเหลี่ ย ม ปั ก อยู่
ด้านหน้าซุ้มบัญชรของชั้นเชิงบาตร ซึ่งสลักภาพเทพเจ้าต่างๆ (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
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16) นาคปัก แท่งหินทรงสามเหลี่ยม ปักอยู่ที่มุมชั้นเชิงบาตร ส่วนใหญ่สลัก
รูปเศียรนาคหลายเศียร บางท่านเรียกว่า กลีบขนุน (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
17) บัวยอด หรือ บัวกลุ่ม สลักรูปดอกบัว มีลวดลายกลีบบัวรอบ ประดับ
บนส่วนยอดปราสาทหิน บางแห่งสลักเป็นรูปกลศหรือหม้อน้ามนต์แทน (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
18) ศู ล เครื่อ งมื อ ปลายแหลม หรื อ หอก ปั ก อยู่ เหนื อ ยอดปราสาท มี
จานวนยอดแฉกต่างกัน เช่น ตรีศูล (สามยอด) ปัญจศูล (ห้ายอด) นพศูล (เก้ายอด) (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี,
2555)
19) บราลี แท่งหินกลึงปลายมนคล้ายดิ นสอสั้น นามาเรียงแถวประดับสัน
หลังคาให้เกิดความงดงาม และเพื่อป้องกันไม่ให้นกบินมาเกาะและสร้างความสกปรกแก่ศาสนสถาน
(ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2560)
20) มณฑป อาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างไว้ด้านหน้าปราสาทประธาน มี
ฉนวนหรืออันตราระเชื่อมกับตัวปราสาท ภายในมณฑปมักปกปิดซ้อนเร้นจากสายตาคนภายนอก
(ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2560)
21) อั น ตราระ หรือ ฉนวน หรือ มุ ข กระสั น ใช้ เรีย กส่ ว นเชื่ อ มระหว่า ง
มณฑปกับตัวปราสาท (ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2560)
ก.1.6.3 แบบจาลองปราสาทประธานโดยทั่วไป
2

1

4

3

5
ภาพที่ ก. 5 แบบจาลองปราสาทประธานโดยทั่วไป
แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ และวิไลรัตน์ ยังรอต, 2550.
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แบบจาลองปราสาทประธานโดยทั่วไป จะมีรายละเอียดของส่วนประกอบดังต่อไปนี้
(ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ และวิไลรัตน์ ยังรอต, 2550)
1) หมายเลข 1 สิขร หมายถึง ยอด ประกอบด้วยวิมานของเทพเจ้าซ้อน
ลดหลั่นกันขึ้นไป เกิดเป็นชั้นหลังคาที่มียอดโค้งสูง เมื่อประกอบเข้ากับตัวอาคารด้านล่าง ทาให้อาคาร
ทั้งหลังมองดูคล้ายภูเขา
2) หมายเลข 2 ยอดสู งสุ ด ของปราสาท เป็ น จุ ด บรรจบกั น ของหลั ง คา
ปราสาท และอยู่ในตาแหน่งเหนือครรภคฤหะพอดี มักพบสัญลั กษณ์ที่สัมพันธ์กับจักรวาลเก็บซ่อนไว้
ในบริ เวณนี้ เช่ น แผ่ น อิ ฐ สลั ก ลายเป็ น รูป เต่ า กลี บ บั ว 8 กลี บ เทพประจ าทิ ศ พระอาทิ ต ย์ และ
พระจันทร์ เป็นต้น
3) หมายเลข 3 ครรภทวาร เป็นทางเข้าทางเดียวของตัวปราสาท มีเพียง
พราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมเพื่อสื่อสารกับเทพเจ้าเท่านั้นที่ จะผ่านเข้าไปได้ โดยทั่วไปปราสาทมักหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการหันสู่ทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น เมื่อแสงอาทิตย์ที่สาดส่อง
ผ่านครรภทวารเข้าไป จะก่อให้ เกิดพลังแก่รูปเคารพ หรือศิวลึงค์ภายในครรภคฤหะของปราสาท
ประธาน
4) หมายเลข 4 ครรภคฤหะ เป็ นห้ องที่ ต้ องมีแ ผนผั งเป็ น สี่ เหลี่ ยมจัตุรัส
เสมอ เชื่อว่าภายในห้องนี้เต็มไปด้วยระเบียบอันมั่นคง ไม่มีจุดจบและหลุดพ้นจากกาลเวลา ผนังหนา
หนักที่ล้อมอยู่ช่วยกั้นให้ตัดขาดจากโลกภายนอกที่วุ่นวายและสิ่งชั่วร้าย ทาให้พื้นที่ภายในเป็นเสมือน
พรหมันปุระอันสงบสุขและบริสุทธิ์ เป็นที่สาหรับประดิษฐานรูปเคารพในปราสาทประธาน ซึ่งต้องมี
พิธีอัญเชิญเทพเจ้าให้เสด็จลงมาสถิตเพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์ เหมาะสมต่อการกราบไหว้ ตาแหน่งที่
ประดิษฐานรูปเคารพยังถือเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นจุดที่สามารถเชื่อมสวรรค์และโลกมนุษย์เข้า
ไว้ด้วยกัน
5) หมายเลข 5 กรุ เป็นช่องคูหาเล็กๆ ไว้ใต้พื้นครรภคฤหะเสมอ เพื่อบรรจุ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เต่าและดอกบัวที่ทาด้วยหิน เงิน และทอง ฝังรวมกับอัญมณีต่างๆ
ก.1.6.4 งานแกะสลักภายในปราสาทหินโดยทั่วไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) เรื่องเล่าเทพเจ้า ตานานเทพเจ้าจะถ่ายทอดออกมาเป็น ภาพสลักประดับ
ประดาตามส่ วนต่างๆ ของศาสนสถาน โดยทั่ว ไปหากเป็น ศาสนสถานที่อุทิศให้ เทพเจ้าองค์ใดจะ
ปรากฏเรื่องราวของเทพเจ้าองค์นั้นในตาแหน่งสาคัญ และมีจานวนมากเป็นพิเศษ หากเป็นศาสน
สถานของพระศิวะย่อมมีเรื่องราวของพระองค์โดดเด่นที่สุด เช่น ศิวนาฏราช เป็นต้น หากเป็ นศาสน
สถานของพระวิษณุย่อมมีเรื่องราวของพระองค์โดดเด่นกว่าเทพเจ้าองค์อื่น เช่น นารายณ์บรรทมสินธุ์
(อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555) เป็นต้น

612
2) ลวดลายประดับสาคัญ เช่น นาค เกียรติมุข (หน้ากาล) วิมานจาลองปราสาทจาลอง ดอกบัว และพรรณพฤกษา (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
3) นาค ชาวขอมมีความเชื่อเรื่องนาคว่ าคือบรรพบุรุษของตน ขณะที่ความ
เชื่อทางศาสนาฮินดู และศาสนาพุทธก็มีความเชื่อเรื่องนาคเช่นกัน ในการสร้างปราสาทหินในฐานะ
ศาสนสถานจึงมักแสดงออกในรูปของงูใหญ่มีหลายเศียร เป็นผู้ปกปักรักษาศาสนสถาน ปรากฏอยู่ตาม
ส่วนต่างๆ ของศาสนสถานโดยเฉพาะกรอบหน้าบัน (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
4) ครุฑ เป็นสัตว์ครึ่งนกครึ่งคนในเทพนิยาย เทวนิยายของฮินดูกล่าวว่า
ครุฑและนาคเป็นพี่น้องต่างมารดา ต่อมามีเหตุทะเลาะกันจึงเป็นศัตรูกัน โดยครุฑเป็นพาหนะและ
ผู้รับใช้พระวิษณุ เป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ และเป็นผู้พิทักษ์เขตแดนเชิงเขาพระสุเมรุด้วย (อรุณศักดิ์
กิ่งมณี, 2555)
5) สิ งห์ เป็น สั ตว์ส มมติในเทพนิยาย ถือว่าเป็น สั ตว์หิ มพานต์ในดินแดน
เหล่าเทพ เป็นสัตว์ประจาทิศร่วมกับช้าง ม้า และสัตว์อื่นๆ เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง มีอานาจ
พิทักษ์ทางขึ้นเขาพระสุเมรุ และเป็นสัญลักษณ์ของสวรรค์ (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
6) เกียรติมุข เป็นลายหน้าสัตว์จาพวกสิงห์ บ่อยครั้งไม่มีริมฝีปากล่าง มัก
สลักอยู่กลางทับหลังหรือหน้าบัน เป็นอสุรกายที่กาเนิดจากพระศิวะเพื่อปราบราหู แต่ด้วยความเกรง
กลัวอสุรกายตนนี้ ราหูจึงขออภัยโทษ แต่อสุรกายตนนี้หิวโซจึงกัดกินร่างกายตนเองเหลือแต่เศียร
พระศิวะจึงเรียกว่า เกียรติมุข แปลว่า ใบหน้าอันมีเกียรติ และให้สถิตอยู่หน้าทางเข้าที่ประทับของ
พระองค์ ปัจจุบันนิยมเรียกหน้ากาล อันหมายถึงเวลาด้วย (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
7) วิมานจาลอง-ปราสาทจาลอง แนวคิดของศาสนสถาน คือ เป็นที่ประทับ
หรือเป็นวิมานของเทพเจ้า จึงพบรูปวิมานจาลองประดับตามส่วนต่างๆ โดยเป็นอาคารที่มีบุคคลหรือ
เทพเจ้าประทับอยู่ภายใน (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
8) ดอกบัวและพรรณพฤกษา วิมานของเทพเจ้าย่อมเต็มไปด้วยมวลหมู่ไม้
สวรรค์ที่หอมและงดงาม ศาสนสถานจึงประดับประดาด้วยภาพสลักพรรณพฤกษาต่างๆ โดยเฉพาะ
ดอกบัว เนื่องจากเชื่อว่าเป็นดอกไม้มงคล (อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
9) หงส์ เป็นลวดลายประดับตกแต่ง เป็นนกน้าในจินตนาการ มีกายขาว
บริสุทธิ์ มีเสียงไพเราะกังวาน เป็นสัตว์มีปัญญา อาศัยอยู่บนเทือกเขาหิมาลัย ใกล้เขาไกรลาสอันเป็นที่
สถิตของพระศิวะ ขณะที่เป็นพาหนะของพระพรหม หงส์จึงเป็นสัญลักษณ์แสดงเขตแดนแห่งสวรรค์
(อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, 2555)
10) โยคี หรือ ฤาษี เป็นลวดลายนักบวชที่จาศีลบาเพ็ญภาวนาอยู่ตามเชิง
เขาไกรลาส บางตนมีอิทธิฤทธิ์มาก (ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2560)
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ก.1.6.5 ประติมานวิทยาที่พบในปราสาทหินโดยทั่วไป
ประติ ม านวิ ท ยา เป็ น สาขาหนึ่ งของการศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์ ศิล ปะที่ เน้ น ศึ ก ษา
ประวัติ คาบรรยาย และตีความหมายของเนื้อหาของภาพ โดยคาว่า ประติมา มาจากคาว่า Icon ใน
ภาษาอังกฤษ หมายถึง วัตถุเพื่อการบูชาหรือสิ่งที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับพิธีกรรมอันเกี่ยวข้องกับลัทธิ
นิยมเทวะองค์ใดองค์หนึ่ง ขณะที่ประติมานวิทยาเป็นวิชาที่มีประโยชน์ต่อนักประวัติศาสตร์ศิลปะใน
การศึกษารูปเคารพหรือองค์ประติมาที่เชื่ อมโยงสัญลักษณ์เพื่อให้รู้ความหมายก่อนหน้านั้น (เกียรติ
ขจร ชัยเธียร, 2549) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ศิวนาฏราช เป็นเรื่องราวของพระศิวะที่ปราบฤาษีป่าตารกะที่ ประพฤติ
ตนไม่ดี พระศิว ะได้ชัย ชนะเหนื อฤาษี จึงทาการฟ้อนราออกมาด้วยท่ วงท่าที่ สวยงาม โดยมีท่ารา
ทั้งหมด 108 ท่า มีความเชื่อว่าพระศิวะจะเสด็จลงมาฟ้อนราทุกปี หากปีไหนทรงฟ้อนราได้งดงามถูก
จังหวะ โลกจะเกิดสันติสุข แต่หากฟ้อนราอย่างรุนแรง โลกจะเกิดภัยพิบัติ (ภภพพล จันทร์วัฒนกุล ,
2560) ซึ่งการที่ปราสาทหินมีรูปศิวนาฏราชในท่าราที่อ่อนช้อยมาประดับไว้ที่ปราสาท เชื่อว่าแสดงถึง
ความหมายว่าให้เกิดความสงบสุข ณ สถานที่นั้นๆ ในขณะที่บางทีมีการประทับศิวนาฏราชในท่วงท่าที่
รุนแรง เป็นการสะท้อนถึงสภาพบ้านเมืองในช่วงการสร้างปราสาทด้วย
2) อุมามเหศวร เป็นเรื่องราวของพระศิวะเมื่อกลับมาได้พระอุมาซึ่งกลับ
ชาติมาเป็นชายา ด้วยความกลัวที่จะสูญเสียพระอุมาไปอีก ไม่ว่าจะเสด็จไปไหนจึงมักพาพระอุมาไป
ด้วย และแสดงความรักโดยประคองกอดไปทุกหนแห่ง แม้แต่ตอนทรงโคนนทิยังกอดพระอุมาไว้บน
พระเพลา (ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2560)
3) นารายณ์บรรทมสินธุ์ เป็นเรื่องราวของความเป็นไปของสามโลก หาก
ปกติสุข พระวิษณุ จ ะบรรทมอยู่ ในวิษณุ ทวีปที่เต็มไปด้วยพรรณพฤกษา และนางอัปสรคอยบารุง
บาเรอให้เกิดความรื่นรมย์บนหลังของพญาอนันตนาคราชกลางทะเลน้านม หรือ เกษียรสมุทร โดยมี
พระลักษมีคอยปรนนิบัติพัดวีให้นอนอย่างเป็นสุข (ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2560)
4) กูรมาวตาร เป็นเรื่องราวของพระวิษณุที่อวตารเป็นเต่า ตอนที่ จะกวน
เกษียรสมุทรเพื่อได้น้าอมฤต เนื่องจากอสูรมีฤทธิ์เยอะกว่าพวกเทวดาจากการที่เทวดาโดนฤาษีทุรวาส
สาปแช่งพระอินทร์และเหล่าเทวดาไว้ เมื่อพระอินทร์และเทวดาไปเฝ้าพระวิษณุ พระองค์ทรงแนะนา
ให้กวนเกษียรสมุทรเพื่อให้ได้น้าอมฤตมาดื่มจะได้มีพลังและไม่มีวันตาย โดยออกอุบายให้อสูรเข้ามา
ช่วยและตกลงว่าจะแบ่งกัน การกวนเกษียรสมุทรใช้เขามันทระเป็นไม้กวน นาควาสุกรีเป็นเชือกพัน
เขามันทระ ส่วนเทวดาและอสูรช่วยกันหมุนปั่น ฝ่ายเทวดาอยู่ฝั่งหางของนาค ขณะที่อสูรอยู่ฝั่งหัว
เมื่อการกวนใช้เวลานานเป็นพันปี ความร้อนที่เกิดจากการหมุนทาให้นาคคายพิษออกมาโดนเหล่าอสูร
และกระจายไปตามที่ต่างๆ พระศิวะจึงช่วยกลืนพิษเพื่อไม่ให้มนุษย์ต้องเดือดร้อน ต่อมาเขามันทระ
ค่อยๆ หมุนเจาะแกนโลกจนเกือบทะลุ พระวิษณุจึงอวตารเป็นเต่าเพื่อใช้กระดองแข็งหนุนรองรับเขา
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มันทระไม่ให้เจาะทะลุแกนโลก สุดท้ายเมื่อได้น้าอมฤตมาแล้ว เหล่าเทวดาออกอุบายให้ได้ดื่มน้าอมฤต
ก่อนเหล่าอสูรจนหมด แต่มีอสูรชื่อราหูที่สามารถดื่มได้ทัน เมื่อพระวิษณุรู้จึงใช้จักรตัดตัวราหูขาดสอง
ท่อน ราหูจึงเหลือแต่ท่อนบนซึ่งได้ดื่มน้าอมฤตเท่านั้น (ภภพพล จันทร์วัฒนกุล, 2560)
จากรู ป แบบ โครงสร้าง และศิล ปกรรมของปราสาทหิ น ที่ มี รายละเอี ยดของแผนผั งและ
รูป แบบของปราสาทหิ นโดยทั่วไป โครงสร้างปราสาทหินโดยทั่วไป แบบจาลองปราสาทประธาน
โดยทั่ ว ไป ตลอดจนประติ ม านวิท ยาดั งกล่ าวข้างต้น สะท้ อ นให้ เห็ น ถึงการน าอารยธรรมอิน เดี ย
โดยเฉพาะแนวคิดและความเชื่อทางศาสนาของศาสนาฮินดูไศวนิกายและไวษณพนิกาย รวมถึงศาสนา
พุทธนิ กายมหายาน และระบบการเมืองการปกครองตามลัทธิเทวราชาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมขอมมาใช้ในการสร้างปราสาทหินทั่วเมืองพระนครตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 2 กระทั่ง
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ในฐานะศาสนสถานที่สาคัญ นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการนาเอาศิลปะ
ขอมที่พัฒนาเพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ และแกะสลักประดับตกแต่ง
ผลงานทางศิลปกรรมที่งดงาม พร้อมทั้งบอกเล่าเรื่องแนวคิดความเชื่อตามหลักทางศาสนา และแสดง
ถึงความเจริญ รุ่ งเรื องของอาณาจั กรขอมในอดี ต พร้อมกับ การแผ่ ขยายอานาจ และอิ ทธิพ ลมาสู่
ดินแดนในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ในปัจจุบัน อันจะเห็นได้
จากจานวนโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมขอมกระจายอยู่จานวน
มากในบริเวณดังกล่าว โดยหนึ่งในปราสาทหินแบบขอมที่มีความสาคัญ คือ อุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง ที่ตั้งอยู่ในอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งถือว่าเป็นศาสนสถานที่ตั้งอยู่บนยอดเขา
ที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดในประเทศไทย โดยมีการออกแบบและวางแผนผังปราสาทเช่นเดียวกันกับ
ปราสาทหินโดยทั่วไปของขอม นอกจากนี้ยังเป็นศาสนสถานที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาคัญ
ทางประวัติศาสตร์ และสะท้อนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างดินแดนเมืองพระนครของอาณาจักร
ขอมในอดีตกับดินแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี
ก.1.7 ภูมิหลังของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2521) ทรงอ่านจารึกซึ่งพบในปราสาท
พนมรุ้งแล้วให้ความหมายว่า พนมรุ้ง น่าจะประกอบขึ้นจากคาเขมร 2 คา คือ พนม (วฺน) หรือ (ภฺนุ˚)
แปลว่า ภูเขา และ รุง แปลว่า กว้างหรือใหญ่ โดยพบชื่อที่เขียนนี้ในจารึกภาษาเขมร K.1067 K.1068
และ K.1090 ซึ่งปรากฏชื่อเรียกว่า vnamฺ run หรือ วฺน รุง แต่เนื่องจาก v สามารถเปลี่ยนเป็น b ได้
คานี้จึงกลายเป็นคาว่า พนมรุ้ง ในภาษาไทยได้ และสามารถออกเสียงได้เช่นเดียวกันกับภาษาเขมร
เมื่อประกอบการพิจ ารณาจากจารึกสันสกฤต K.384 ซึ่งมีคาภาษาสันสกฤตว่า สถูล แปลว่า ใหญ่
กว้าง หยาบ และคาว่า สฺถูลาทฺริ หรือ สฺถูลไศล หรือ อทฺริ แปลว่า ภูเขา สอดคล้องกับชื่อในอดีต และ
ชื่อภาษาเขมรในปัจจุบันได้ตรงตัว โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าคาภาษาเขมรไม่มีการเพี้ยนเสียงหรือเปลี่ยน
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ความหมาย จึงแสดงให้เห็นว่าได้เรียกชื่อนี้สืบทอดมาตลอดรุ่นลูกรุ่นหลาน ดังนั้นเมื่อรวมคาทั้งสองคา
นี้ จึงแปลว่า ภูเขาใหญ่ และเรียกว่า พนมรุ้ง เช่นเดิม
จากการค้นพบและตีความจารึกในปราสาทพนมรุ้งตามงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พบว่า มีจารึกภาษาเขมรจานวน 7 หลัก ได้แก่ จารึกหมายเลข K.1066 K.1067
K.1068 K.1071 K.1072 K.1090 และ K.1091 ซึ่งจารึกภาษาเขมรนี้ ส่วนใหญ่มีสภาพชารุดมาก แต่
สมเด็จพระเทพรัตนฯ ได้ทรงแปลและตีความว่า เป็นเรื่องที่ดินที่ถวายแด่เทพเจ้าหรือศาสนสถาน การ
ถวายเครื่องบริโภค น้ามัน สิ่งของต่างๆ เพื่อถวายแด่เทพเจ้าหรือศาสนสถาน และการสลักชื่อข้าทาส
บริวารของปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของปราสาทพนมรุ้งในฐานะศาสนสถานที่มี
ความยิ่งใหญ่ในอดีต
ขณะเดียวกันก็มีจารึกภาษาสันสกฤตจานวน 3 หลัก ได้แก่ จารึกหมายเลข K.1069 K.1092
และ K.384 โดยจารึกหมายเลข K.1069 นี้ สันนิษฐานจากลักษณะตัวอักษรพบว่า เป็นจารึกสมัยก่อน
สมั ยพระนคร (ประมาณพุ ท ธศตวรรษที่ 12-13 หรือ คริส ต์ ศ ตวรรษที่ 6-7) โดยรูป ร่างของหิ น มี
ร่องรอยว่าถูกน ามาใช้ในการก่อสร้างแล้ ว จึงเกิดปัญ หาว่ามาจากที่อื่นหรือว่าอยู่ที่นี่มาก่อนสร้าง
ปราสาท ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ เสนอว่า หากอยู่มาก่อ นแล้วแสดงว่าบริเวณยอดเขาพนมรุ้งเคยเป็น
สถานที่ ส ร้ า งปราสาทมาก่ อ นการสร้ า งปราสาทพนมรุ้ ง ที่ เห็ น กั น อยู่ ทุ ก วั น นี้ (สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2521) ขณะที่จารึกหมายเลข K.384 เป็นจารึกที่มีความสมบูรณ์
และมีความสาคัญที่สุดเนื่องจากตัวอักษรของจารึกที่พบใหม่ และการตีความโดยสมเด็จพระเทพฯ กับ
จารึกเก่าที่ตีความโดยศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์สอดรับกันพอดี
ตามศิ ล าจารึ ก ภาษาสั น สกฤตหมายเลข K.384 ซึ่ งสมเด็ จพระเทพฯ ได้ ท รงศึ ก ษา แปล
ความหมาย และตี ความร่วมกับ การอ้างอิงการแปลของศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ประกอบกัน มี
ทั้งหมด 68 บท โดยมีบทที่สาคัญ คือ บทที่ 3 กล่าวถึงการขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในเมืองเล็ก บทที่
4 ซึ่งกล่าวถึงหิรัณยลักษมีได้ให้กาเนิดพระเจ้าศรีชัยวรมเทพ ซึ่งศาสตราจารย์เซเดส์กล่าวว่า คือ พระ
เจ้ าชัย วรมั น ที่ 6 ขณะที่ บ ทที่ 5 กล่ าวถึงหิ รัณ ยลั ก ษมีแ ละหิ รัณ ยวรมั นทรงให้ ก าเนิ ดพระราชาผู้
ประเสริฐ คือ ศรรธรณีนทรวรมันและศรียุพราช ซึ่งศาสตราจารย์เซเดส์กล่าวว่า ศรรธรณีนทรวรมัน
คือพระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 1 (กษัตริย์ในสมัยเมืองพระนคร ก่อนหน้าพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2) และศรี
ยุพราช คือ พระยุพราชซึ่งสิ้นพระชนม์ไปก่อน บทที่ 6 กล่าวถึงพระเจ้ากษิตีนทราทิตย์ พระนัดดาแห่ง
พระเจ้าหิรัณยวรมัน และนัดดาของพระเจ้าหิรัณยลักษมีทรงให้กาเนิดศรีสูรยวรมัน ซึ่งศาสตราจารย์
เซเดส์กล่าวว่าคือ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แห่งเมืองพระนคร ขณะที่บ ทที่ 8 กล่าวสรรเสริญพระนาง
ภู ป ตี น ทรลั ก ษมี ว่ า เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ความนั บ ถื อ และทรงให้ ก าเนิ ด นเรนทราทิ ต ย์ ผู้ เ ฉี ย บแหลม
ศาสตราจารย์เซเดส์สันนิษฐานว่า ภูปตีนทรลักษมีมีฐานะเป็นพี่หรือน้องของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ดัง
นั้นนเรนทราทิตย์จึงเป็นหลานลุงหรือหลานน้าของพระเจ้าสุริ ยวรมันที่ 2 ขณะที่สมเด็จพระเทพฯ
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เห็นต่างออกไปว่า ภูปตีนทรลักษมีน่าจะมีฐานะเป็นอาของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 และนเรนทราทิตย์
น่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แต่โดยรวมแล้วแสดงให้เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกัน
ทางเครือญาติระหว่างนเรนทราทิตย์กับพระเจ้า สุริยวรมันที่ 2 ส่วนบทที่ 13 กล่าวสรรเสริญถึงคนผู้
หนึ่ง โดยใช้คาว่า พระองค์ เพื่อแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง ซึ่งมีจิตใจมั่นคงต่อความรัก และมีความสามารถ
ด้านบทกวี บทที่ 14-20 เป็ น บทที่ชื่นชมความงาม พร้อมเปรียบเป็นพระศิวะที่มีความงามยิ่งกว่า
กามเทพ บทที่ 22-30 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรบว่าสามารถเอาชนะได้ด้วยแขนที่แข็งแรง
ข้างที่ถนัดเพียงข้างเดียวก็เอาชนะศัตรูได้ หรืออาจหมายถึงมีอานาจตามที่สมเด็จพระเทพฯ ได้ตีความ
ไว้ ศัตรูและข้าศึกเกรงกลัว มีความสามารถในการใช้ธนู จักร และพระขรรค์ โดยเฉพาะบทที่ 24 ที่
กล่าวถึงการขึ้นครองราชย์หลังจากปราบปรามประเทศอื่นในสงครามด้วยความสามารถของพระองค์
ซึ่งในที่นี้หมายถึงนเรนทราทิตย์ ขณะที่บทที่ 31 กล่าวถึงการนับถือเทพเจ้ารวมกันเป็นตรีมูรติ คือ
พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ บทที่ 42 กล่าวถึงภูเขาชื่อ รมยคีรี มีต้นไม้หลากหลายชนิด ซึ่ง
สันนิษฐานว่าใช้เป็นที่บาเพ็ญพรต และกล่าวถึงการบาเพ็ญพรตของพระองค์ บทที่ 43 กล่าวถึงกิจวัตร
ของพระองค์ ผู้ ผ นวชเป็ น โยคี ขณะที่ บทที่ 44 กล่ าวถึงการที่ พ ระองค์ไม่อดอาหาร เนื่องจากหาก
พระองค์อด หมู่โยคีก็ต้องอดด้วย หมู่โยคีอาจต้องลาบากเพราะพระองค์ พระองค์จึงทานน้อยเท่าๆ
กับหมู่โยคีต่างๆ สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่ามิได้ออกผนวชด้วยความสมัครใจ แต่หากว่าเป็นเรื่อง
ที่เหตุการณ์ ทางการเมืองบี บ บั งคับก็เป็นได้ (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,
2521) บทที่ 46 กล่าวถึงการทาสมาธิว่าเมื่ออยู่ภ ายในถ้าสามารถเปล่งรัศมีออกมา บทที่ 48 อาจ
กล่าวถึงนเรนทราทิตย์ซึ่งได้รับการยกย่องเท่าเทียมพระศิวะอัษฏมูรติ รูปทั้ง 8 ของพระศิวะ ได้แก่ ดิน
น้า ไฟ ลม อากาศ พระอาทิตย์ พระจันทร์ และอาตมัน สามารถบรรลุได้ถึงความเป็นพระเจ้า บทที่
52 กล่าวสรรเสริญพระองค์ซึ่งช่วยเหลือผู้ที่ถูกงูกัด บทที่ 54 กล่าวถึงการถวายของแก่พระศิวะ ณ
พนมรุ้ง ขณะที่บทที่ 57 กล่าวถึงหิรัณยะ สันนิษฐานว่าเป็นโอรสของนเรนทราทิตย์ เมื่ออายุ 20 ปีได้
ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระบิดาที่ทาด้วยทอง บทที่ 62 กล่าวถึงหิรัณยะที่มีพระปรีชาสามารถ
ในการแต่งคาประพันธ์ และแต่งคาสรรเสริญนเรนทราทิตย์ พระบิดาของพระองค์ บทที่ 65 กล่าวถึง
บุคคลที่มีความภักดีต่อการนับถือปาศุปตะของนเรนทราทิตย์ได้สร้างรูปนเรนทราทิตย์อันเป็นหนึ่ง
เดียวกับพระศิวะหรือศิวลึงค์ตัวแทนของพระศิวะ ณ ปราสาทพนมรุ้ง
ส าหรั บ การแปลความหมายของศิ ล าจารึ ก ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น นอกจากสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงแปลจารึกที่พบที่ปราสาทพนมรุ้งในช่วงปี พ.ศ. 2520-2521
แล้ ว พบว่ า มี บ างส่ ว นที่ ได้ รั บ การตี ค วามจากศาสตราจารย์ ย อร์ ช เซเดส์ ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ ในวารสาร
Insciption du Cambodge ปี ค.ศ. 1938 Vol. 8 นอกจากนี้ยังมีการแปลบางส่วนลงหนังสือจารึกใน
ประเทศไทยเล่ม 2-4 นิตยสารศิลปากร ปีที่ 31 เล่ม 2 พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2530 และหนังสือ
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ปราสาทพนมรุ้งของกรมศิลปากร พ.ศ. 2531 โดยมีรายละเอียดจารึกที่พบ และแปลความเรียบร้อย
ดังตารางที่ ก.4
ตารางที่ ก. 4 ข้อมูลจารึกที่พบที่ปราสาทพนมรุ้ง

1.
2.
3.

1
2
3

ทะเบียนวัตถุ
บร
K
8 1069
11 1067
16
-

4.
5.
6.

4
5
6

9
12
13

ลาดับ จารึกพนมรุ้ง

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1068
1066
1072
1091
1071
7,9
1,10 384
384
(bis)
8
14
10
15
- 1090
- 1092
เศษจารึก
ก้อ นหิ น ที่ ตั ว ปราสาท
ก้อ นหิ น ที่ ตั ว ปราสาท
จารึกขอบขับ เงิน

วัตถุ
ศิลา
ศิลา
ศิลา

อายุสมัย
พุทธศตวรรษ พุทธศักราช
13-14
1532
16
-

อักษร

ภาษา

หลังปัลลวะ
ขอมโบราณ
ขอมโบราณ

สันสกฤต
เขมร
สันสกฤต,
เขมร
เขมร
เขมร
สันสกฤต,
เขมร

ศิลา
ศิลา
ศิลา

16
16
16

-

ขอมโบราณ
ขอมโบราณ
ขอมโบราณ

ศิลา

-

1693

ขอมโบราณ

สันสกฤต,
เขมร

ศิลา
ศิลา
ศิลา
ศิลา
ศิลา
ศิลา

17
16-17
16
17-18
17-18

-

ขอมโบราณ
ขอมโบราณ
ขอม

สันสกฤต
เขมร
เขมร
สันสกฤต
สันสกฤต
เขมร

ศิลา

17-18

-

ขอม

เขมร

ภาชนะ
เงิน

18

-

ขอม

เขมร

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, 2531.
จากข้อมูลในการแปลจารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง แสดงให้เห็นว่า การสร้างปราสาทพนมรุ้งมี
พลวัตมาอย่างยาวนาน โดยระหว่างปลายพุทธศตวรรษที่ 15 สิ่งก่อสร้างบนเขาพนมรุ้งถูกใช้เป็นศาสน
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สถานในศาสนาฮินดูไศวนิกายแล้ว กษัตริย์เมืองพระนครในอาณาจักรขอมมีบทบาทในการสถาปนา
ศาสนสถานดังกล่าว เริ่มต้นด้วยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1487-1511) ซึ่งพระองค์น่าจะเป็น
ผู้อุปถัมภ์กลุ่มปราสาทอิฐซึ่งมีมาก่อนแล้ว และอาจจะทรงเป็นผู้สร้างพลับพลาอันเป็นศาลาเปลื้อง
เครื่องเพิ่มเติม รวมถึงการสร้างบารายสระใดสระหนึ่งหรือทั้งสองสระ ดังข้อความในจารึกพนมรุ้ง 3
ได้มีบทสรรเสริญพระเกียรติคุณไว้ (กรมศิลปากร, 2548) ต่อมาพระเจ้าชัยวรมันที่ 5 (พ.ศ. 15111544) พระราชโอรสของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ซึ่งนับถือศาสนาเดียวกันกับพระราชบิดาจึงมีการ
อุปถัมภ์ปราสาทต่างๆ สร้างจารึกสรรเสริญพระเกียรติคุณพระราชบิดา พร้อมกับถวายที่ดินให้ ด้วย
โดยในสมัยนี้ศาสนสถานบนเขาพนมรุ้งน่าจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง ดังข้อความในจารึก
2-6 และ K.1090 โดยเฉพาะจารึก K.1067 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(2521) ทรงกล่ า วไว้ ว่ า สมั ย พระเจ้ า ชั ย วรมั น ที่ 5 เป็ น ยุ ค สมั ย ที่ ศิ ล ปวิ ท ยาการแขนงต่ า งๆ
เจริญรุ่งเรืองมาก และศาสนาทางการในสมัยนั้น คือ ศาสนาฮินดูไศวนิกาย โดยศาสนสถานบนเขา
พนมรุ้งอันเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ เรียกว่า พระกัมรเตงชคตแห่งพนมรุ้ง แฝงด้วยความหมายให้น้อม
ระลึกถึงกษัตริย์องค์ก่อน คือ พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ซึ่งตามความเชื่อของศาสนาฮินดู เชื่อว่าเมื่อ
กษัตริย์ล่วงลับไปแล้ว ดวงพระวิญญาณจะกลับไปรวมอยู่กับ เทพเจ้า จารึกยังได้กล่าวถึง ผู้ปกครอง
เมืองต่างๆ ที่ถวาย หรือซื้อถวายที่ดินให้กับศาสนสถาน สร้างเมือง และสร้างอาศรมให้โยคีนักพรตดัง
ปรากฏชื่อราเชนทราศรมในจารึกพนมรุ้ง 6 และ K.1090 สันนิษฐานว่า พระเจ้าชัยวรมันที่ 5 เป็น
ผู้สร้างเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระราชบิดา หรือราเชนทรอาศรมอาจจะเป็นอาศรมหลังใดหลัง
หนึ่งในสองหลังที่พระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 สร้างถวายนักบวชในศาสนาก็เป็นได้ (กรมศิลปากร,
2548) ขณะที่ความยิ่งใหญ่ของศาสนสถานสอดคล้องกับความสาคัญของข้าทาสที่คอยรับใช้ จึงพบว่า
มีการจารึกชื่อข้าทาสจานวนมากบนจารึก K.1066 และ K.1090 รวมถึงชุมชนหลายชุมชนหรือเมือง
เล็กเมืองน้อยที่ล้อมรอบ และมีส่วนในการกัลปนาถวายที่ดิน ข้าทาส พร้อมทั้งดูแลศาสนสถาน โดย
จารึกพนมรุ้ง 3 ที่กล่าวถึง ‘โขลญพลได้ซื้อ (ที่ดิน) แก่ผู้เป็นประภูวิษัยแห่งพนมรุ้ง ชื่อวาบนน และ
ที่ดินสาหรับสร้างกุตินั้นโขลญพลได้ซื้อให้แก่วาบบร ผู้เป็นประภูวิษัยแห่งวิชัยบุรี . . .ทาหน้าที่ประจา
เทวสถาน การบูชาทั้งปวง. . .’ ขณะที่จารึก K.1068 กล่าวถึง

ได้ซื้อที่ดินจากพระจังวาด เพื่อสร้างเมืองและอาศรม และถวายทาสเหล่านี้ตามบัญชี
เพื่ อ ส่ งไปถวายแด่ พ ระกั ม รเตงชคตพนมรุ้ง และพระกั ม รเตงชคตพนม. . .เป็ น
พระราชบัญญัติ ลงพระอาลักษณ์แห่งเมืองลาเบงถวาย. . .ข้าวสาร แด่อาศรม. . .
ถวายช้าง ม้า ทางทิศเหนือและอีศานแห่งพระกัมรเตงชคตแห่งพนมรุ้ง พระจังวาด
แห่งเมืองลาเบงถวายแด่ พระกัมรเตงชคตแห่งพนมรุ้ง

619
และจารึก K.1090 ที่ปรากฏข้อความ ‘คืนสรุก และนาทั้งผอง แก่วระกมรเตง อัญ วฺน รุง . . .’ ได้
แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนสถานบนเขาพนมรุ้งในยุคนั้น นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่า พนมรุ้ง เป็น
ชื่อเรียกประกอบคานาม 3 คาคือ ประภูวิษัย พระกัมรเตงชคต และพระกัมรเตงอัญ โดยประภูวิษัย
น่าจะเป็นชื่อตาแหน่งข้าราชการ หัวหน้าจังหวัด หรือคานาหน้าชื่อ ขณะที่ พระกั มรเตงชคต และ
พระกัมรเตงอัญ ซึ่ง กัมรเตง หรือ กัมรเตงอัญ เป็นภาษาเขมรโบราณ แปลว่า เจ้านาย ส่วน ชคต เป็น
ภาษาเขมรแปลว่า สัตว์โลก ปวงชน ดังนั้นกัมรเตงชคตน่าจะแปลว่า เจ้าเมืองหรือหัวหน้าประชาชน
ในถิ่นนั้นๆ หรือเจ้าแห่งสัตว์โลกหรือเป็นที่เคารพนับถือของปวงชน แต่เมื่ อมีการพิจารณาจากจารึก
หลายหลักพบว่า กัมรเตงชคต ไม่ได้นามาใช้เรียกหรือนาหน้าชื่อตาแหน่งบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่นิยม
ใช้ กัมรเตง หรือ กัมรเตงอัญกับผู้เป็นเชื้อพระวงศ์ นักบวชสาคัญ และข้าราชการระดับสูง นอกจาก
นี้กัมรเตงอัญยังใช้เรียกหรือนาหน้าชื่อเทวรูป หรือรู ปเคารพ หรือศาสนสถานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้ ง สองอย่ า งควบคู่ กั น ไป ส าหรั บ กั ม รเตงชคตแห่ ง พนมรุ้ ง น่ า จะหมายถึ ง ศาสนสถานของ
พระมหากษัตริย์หรือเกี่ยวพันกับพระราชอานาจที่เป็นเทวราชา หรือพุทธราชา ส่วนจารึกอื่นๆ มิได้
กล่าวถึงคานี้อีกเลย มีเพียงคาว่า พนมรุ้ง เท่านั้น (กรมศิลปากร, 2548) พร้อมกันนี้ตามจารึกหลัก
ต่างๆ ยังมีการกล่าวถึงรายการสิ่งของที่ถวายแด่เทพเจ้าที่ประกอบด้วยน้ามั น งา ถั่ว เกลือ ข้าว แพะ
หมู และของถวายที่แปลกออกไปคือ สุรา ปรากฏในจารึก K.1068 ซึ่งไม่เคยปรากฏในรายการของ
ถวายมาก่อน จึงเป็นไปได้ว่า สุรา น่าจะเกี่ยวข้องกับศาสนาฮินดูไศวนิกายที่มีอิทธิพลลัทธิตันตระ
เนื่องจากมีการถวายสุราและของมึนเมาในพิธีได้ โดยลัทธิตันตระอยู่ในวัฒนธรรมของขอมมาเป็นเวลา
ยาวนาน (สุ ริ ย วุ ฒิ สุ ข สวัส ดิ์ , 2549) จากข้ อ มู ล ดั งกล่ าวข้ า งต้ น สะท้ อ นให้ เห็ น ความส าคั ญ ของ
สิ่งก่อสร้างในฐานะศาสนสถานบนเขาพนมรุ้งที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนามาอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่เมื่อพระเจ้าสุ ริย วรมันที่ 1 แห่ งเมืองพระนครในอาณาจักรขอมทรงขึ้นครองราชย์
พระองค์ทรงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน จึงมีผลให้ศาสนสถานศาสนาฮินดูไศวนิกายบนเขาพนม
รุ้งซบเซาลงไปพร้อมกับหลักฐานด้านจารึกที่ขาดหายไป จนกระทั่งต่อมาอีก 100 ปี จึงมีการฟื้นฟู
ศาสนสถานบนเขาพนมรุ้งขึ้นมาใหม่ด้วยสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และงดงาม โดยจารึกพนมรุ้ง 7 และ 9
หรือ K.384 ได้บันทึกพระนามของกษัตริย์เมืองพระนครและราชวงศ์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับปราสาท
พนมรุ้ง โดยศาสตราจารย์เซเดส์ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่า ลาดับของกษัตริย์ราชวงศ์มหิธรปุระซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องกับปราสาทพนมรุ้งในสมัยหลังน่าจะมี 5 พระองค์คือ พระเจ้าชัยวรมันที่ 6 พระเจ้าธรณิน
ทรวรมัน ที่ 1 พระเจ้าสุริยวรมัน ที่ 2 พระเจ้าธรณินทรวรมันที่ 2 และพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ขณะที่
เจ้าชายนเรนทราทิตย์ ผู้สืบเชื้อสายมหิธรปุระจากเมืองพระนคร (ภูมิจิต เรืองเดช, 2543) น่าจะเป็นผู้
ที่สร้างปราสาทประธานที่พนมรุ้ง
สาหรับนเรนทราทิตย์ ทรงเป็นโอรสของพระนางภูปตีนทรลักษมี ตามจารึก K.384 กล่าวว่า
ทรงเป็นผู้ที่มีความงาม มีความสามารถในการประพันธ์บทกวี เป็นผู้มีปัญญาและความรู้ มีความกล้า
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หาญ และมีความสามารถในการรบ สันนิษฐานว่านเรนทราทิตย์อาจทรงเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถ
ของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ซึ่งได้เข้าร่วมรบพร้อมกับกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ในการรวบรวม
แผ่นดินเมืองพระนครให้เป็นปึกแผ่น จากศึกสงครามดังกล่าวทาให้ไว้วางพระราชหฤทัย และอาจจะ
ทรงเป็น พระญาติของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ , 2549) ด้วยการเป็นหลานลุงหรือ
หลานน้า หรือเป็นลูกพี่ลูกน้อง จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ปกครองเมืองภายใต้ราชวงศ์มหิธรปุระ ซึ่ง
สันนิษฐานว่าเป็นดินแดนบริเวณเขาพนมรุ้ง โดยมีพนมรุ้งเป็นจุดศูนย์กลาง และมีประชาชนอาศัยอยู่
หนาแน่นจนสามารถเกณฑ์แรงงานในการก่อสร้างได้ ประกอบกับบนเขาพนมรุ้งมีโบราณสถานที่เคย
เป็นศาสนสถานมาอย่างยาวนาน จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในสร้างศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่อย่างปราสาท
พนมรุ้งได้ ขณะที่ความสัมพันธ์ของอานาจเมือ งพระนครแห่งอาณาจักรขอมเป็นเหมือนดินแดนอื่นๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้ลักษณะความสัมพันธ์กันแบบหลวมๆ เป็นปริมณฑลแห่งอานาจ มิใช่
การกาหนดเขตแดนที่แน่นอน (ชุลีพร วิรุณหะ, 2557) จึงมีรัฐหลายรัฐ มิได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
เป็นญาติกันบ้าง ไม่เป็นบ้าง ซึ่งรัฐบางรัฐที่เกี่ยวข้องกับเมืองพระนครอาจอยู่บริเวณที่ราบสูงโคราช
(สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2521) ของประเทศไทยในปัจจุบัน แสดงให้เห็น
ว่ากษัตริย์แถบนี้ที่มีอานาจการปกครองที่เป็นอิสระ แต่ยอมรับความเป็นผู้นาของเมืองพระนคร (ศูนย์
วัฒนธรรม วิทยาลัยครูบุรีรัมย์, 2527) ดังนั้นการที่นเรนทราทิตย์ทรงปกครองเมืองแถบเขาพนมรุ้งจึง
เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับการที่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ทรงครองราชย์ที่เมืองพระนครในอาณาจักรขอม
สะท้ อ นถึงความสั มพั น ธ์ระหว่างราชวงศ์ มหิ ธ รปุ ระแห่ งเมื องพระนครกั บ ราชวงศ์ มหิ ธ รปุ ระแห่ ง
ปราสาทหินพนมรุ้งที่เป็นสายราชวงศ์เดียวกัน โดยลักษณะการปกครองดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด
ของสุจิตต์ วงศ์เทศ (2542: 64-65) ที่ได้ให้ทัศนะว่า

. . .อานาจทางการเมืองและอารยธรรมขอมแห่งกัมพูชามีเหนือบ้านเมืองอีสานมาช้า
นาน แต่ไม่ใช่การส่งขุน นางมาปกครอง หากเป็นความสั มพันธ์แบบเครือญาติ ที่
ยอมรับเดชานุภาพของกษัตริย์อาณาจักรกัมพูชา บริเวณลุ่มแม่น้ามูลเป็นที่ตั้งของ
แคว้นมหิธรปุระ ซึ่งเป็นจุดกาเนิดราชวงศ์มหิธรปุระที่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้า
สูรยวรมันที่ 2 ผู้สร้างปราสาทนครวัด

ตามจารึกพบที่พนมรุ้งหลัก K.384 กล่าวว่า นเรนทราทิตย์ทรงมีความแก่กล้าในการบาเพ็ญ
พรต โดยในช่วงท้ายของชีวิตได้สละราชสมบัติมาบาเพ็ญพรตอยู่บนปราสาทพนมรุ้งที่พระองค์สร้าง
ขึ้นด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอันแรงกล้าต่อศาสนาฮินดูไศวนิกาย เมื่อศึกษาจากจารึก และภาพสลักใน
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ปราสาทพนมรุ้งจะเห็นว่า พระองค์นับถือ และปฏิบัติตามลัทธิปาศุปตะ (รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, 2551
ก) ซึ่งได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ ณ ปราสาทพนมรุ้งอย่างน้อยก็ช่วงเวลาใกล้เคียงกับศักราชที่สร้างจารึกหลัก
K.384 ดั งกล่ า ว โดยลั ท ธิ ป าศุ ป ตะถื อ ก าเนิ ด ขึ้ น ในอิ น เดี ย และแพร่ ห ลายไปยั ง ดิ น แดนต่ างๆ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปรัชญาโยคะที่เน้นการบาเพ็ญตบะ ปฏิบัติโยคะเพื่อการหลุดพ้น ลัทธินี้ก่อตั้ง
โดยท่านโยคีลากุลิสะ ซึ่งบาเพ็ญเพียรจนถึงขั้นสูงสุดและได้รับการเคารพนับถือเสมือนเป็นอวตารของ
พระศิวะองค์ที่ 28 ท่านมีศิษย์สาคัญ 4 ท่านคือ คุสิกะ การ์กา มิหิระ และเการุ สยะ โดยสังเกตได้ว่า
ทับหลังชั้นในของปราสาทประธานซึ่งมักสลักภาพที่แสดงให้เห็นถึงลัทธิความเชื่อของปราสาทแห่งนั้น
โดย ณ ปราสาทพนมรุ้งได้สลักเป็นภาพโยคีห้าตนนั่งเรียงกัน มีจานวน 2 ชิ้น ซึ่งม.ร.ว. สุริยวุฒิ สุข
สวั ส ดิ์ สั น นิ ษ ฐานว่ า ภาพนี้ น่ า จะหมายถึ ง ท่ า นลากุ ลิ ส ะแ ละศิ ษ ย์ เ อกทั้ ง 4 ท่ า น หรื อ ไม่ ก็
หมายถึงนเรนทราทิตย์ ซึ่งมาบ าเพ็ญพรตที่นี่ (ธวัชชัย องค์วุฒิ เวทย์ และวิไลรัตน์ ยังรอต, 2550)
ขณะที่ปาศุปตะมีการกล่าวถึงในศิลาจารึกสมโบร์ไพรกุก สมัยพระเจ้าอีศานวรมัน พ.ศ. 1170 และไม่
ปรากฏลั ท ธิ ป าศุ ป ตะในหลั ก จารึ ก อี ก เลยหลั งจากสมั ย พระเจ้ า ยโศวรมั น ที่ 1 (สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , 2521) จึงเป็นไปได้ว่าลัทธิดังกล่าวอาจแผ่มาถึงบริเวณเขาพนม
รุ้ง กระทั่งมีการสืบทอดต่อมา โดยนเรนทราทิตย์ได้เรียนรู้ลัทธิดังกล่าว ทรงมีความต้องการหลุดพ้น
จากทุกข์ พร้อมกับการกลับเข้าไปรวมกับเทพเจ้าตามความเชื่อของศาสนาฮินดูจึงได้ออกผนวชจนถึง
วาระสุดท้ายของชีวิต หรืออาจเป็นไปได้ว่าระยะเวลาดังกล่าวมีการขัดแย้งเรื่องการสืบราชสมบัติใน
เมืองพระนครต่อจากพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 จนเป็นเหตุให้ทรงจาเป็นต้องหลีกเลี่ยงมิให้เกิดสงคราม
แย่งชิงราชบัลลังก์ขึ้นภายในดินแดนของพระองค์ (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2549) ขณะที่หิรัณยะ โอรสของ
นเรนทราทิตย์เป็นผู้ให้จารึกเรื่องราวเพื่อสรรเสริญเกียรติคุณของพระบิดา (จรรยา มาณะวิท และ
อัจฉรา แข็งสาริกิจ, 2542) ไว้ที่ปราสาทพนมรุ้ง โดยตอนท้ายของจารึกที่พบจึงได้กล่าวถึงหิรัณยะว่า
ทรงรุ่งเรืองด้วยเดชานุภาพเท่าเทียมพระบิดาด้วย (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2549) ขณะที่ศาสนสถานอย่าง
พนมรุ้งคงอยู่สืบมา โดยในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 สันนิษฐานได้ว่าบริเวณนี้ยังคงเป็นชุมชนที่สาคัญ
หรือเป็นศูนย์กลางทางการเมืองที่ค่อนข้างจะสาคัญในสมัยนั้น (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี , 2521) เนื่องจากระบบชลประทานที่ดี ประกอบกั บการสร้างบรรณาลัยในบริเวณ
ปราสาทพนมรุ้ งเพิ่ มเติม และการตัดถนนที่ตรงมาจากเมืองพระนครในอาณาจักรขอมมายังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในปัจจุบันไปจนถึงพิมาย ซึ่งมีเส้นทางผ่านพนมรุ้งที่เรียกว่า
เส้นทางสายราชมรรคา หรือ Royal Roads (อรญา อานาจเจริญพร และคณะ, 2552ข) พร้อมกันนี้
ตลอดเส้นทางจะพบปราสาทเล็กหรือธรรมศาลากว่า 121 แห่ง และสถานพยาบาลหรืออโรคยาศาล
อีกจ านวน 102 แห่ ง ตลอดเส้ น ทางดั งปรากฏในจารึก ปราสาทตาพรหมและปราสาทพระขรรค์
(จรรยา มาณะวิท และอัจฉรา แข็งสาริกิจ , 2542) อันแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของปราสาทพนมรุ้ง
ในฐานะศาสนสถานที่มีความสาคัญตลอดมา โดยแผนที่เส้นทางสายราชมรรคาเป็นดังภาพที่ ก.6
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ภาพที่ ก. 6 แผนที่เส้นทางโบราณระหว่างเมืองพระนครถึงเมืองพิมาย (เส้นทางสายราชมรรคา)
แหล่งที่มา: Rooney, 1999.
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ภูมิหลังของปราสาทพนมรุ้งในอดีตซึ่งสะท้อนเรื่องราวเกี่ยวกับแนวคิดความเชื่อทางศาสนา
ความเป็ น อยู่ ข องบ้ านเมื อ ง ตลอดจนความสั ม พั น ธ์กั บ เมื อ งพระนครแห่ งอาณาจัก รขอมอัน เป็ น
เรื่องราวทางประวัติศ าสตร์ที่สามารถศึกษาได้จากจารึกที่พบในปราสาท ประกอบกับหลักฐานที่พบ
จากการสารวจ ได้แก่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่พบบริเวณปราสาท นามาสู่การศึกษา
ในเรื่องศิล ปะที่ใช้ ลั กษณะการก่อสร้าง ประติมานวิทยา รายละเอียดการบูรณะปราสาทพนมรุ้ง
ตลอดจนเหตุการณ์สาคัญร่วมสมัยของปราสาทพนมรุ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ก.1.7.1 รูปแบบศิลปะที่พบในปราสาทพนมรุ้ง
การตี ค วามจากจารึก พบที่ ป ราสาทพนมรุ้ ง สะท้ อ นให้ เห็ น ว่ า อาคารต่ างๆ ใน
ปราสาทพนมรุ้ งสร้ างขึ้ น ในช่ว งเวลาที่ ต่ างกั น โดยดูจ ากลั ก ษณะของศิ ล ปะในยุ ค สมั ยซึ่ งมี ความ
แตกต่างกันตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 15-18 (คริสต์ศตวรรษที่ 10-12) ตัวอย่างเช่น ช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 15 สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 ได้มีการสถาปนาเทวาลัยถวายพระศิวะที่เขาพนมรุ้ง
ได้สร้างปราสาทอิฐสองหลัง เป็นศิลปะแบบบาแค็งตอนปลาย และแบบเกาะแกร์ตอนต้น โดยมีการ
บูรณะต่อเติมในช่วงสมัยอื่น ปรางค์น้อยซึ่งอยู่ยุคศิลปะแบบคลัง และบาปวน สมัยพุทธศตวรรษที่ 16
ปราสาทประธานที่สร้างสมัยนเรนทราทิตย์ ร่วมสมัยกับกษัตริย์พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 แห่งเมืองพระ
นคร สมัยพุทธศตวรรษที่ 17 ซึ่งเป็ นศิลปะแบบบาปวนและนครวัด โดยมีลักษณะนครวัดมากกว่า
ขณะที่สะพานนาคราชและเสานางเรียงอยู่ในศิลปะแบบนครวัด ระเบียงคดเป็นศิลปะแบบบาปวนต่อ
ด้วยศิลปะแบบนครวัด ส่วนบรรณาลัยเป็นศิลปะแบบบายนในพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวร
มันที่ 7 ขณะที่ปราสาทพนมรุ้งมีทั้งจุดที่สร้างและสลักลวดลายครบถ้วน โดยปราสาทประธานของ
พนมรุ้งมีลวดลายสลักที่สมบูรณ์ครบถ้วน และหลายจุดที่ยังสร้างไม่เสร็จ เช่น ระเบียงคดโดยรอบ ซึ่ง
พบว่า ระเบียงด้านตะวันออกได้รับการเอาใจใส่ดูแลมากกว่าด้านอื่นๆ แม้ว่าจะมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จ
ในขณะที่ด้านตะวันตกมีหลายส่วนที่ทาทิ้งค้างอยู่ เป็นต้น
ก.1.7.2 ลั ก ษณะการก่ อสร้าง ประติ ม ากรรม และประติ มานวิท ยาของปราสาท
พนมรุ้ง
สาหรับการก่อสร้างปราสาทพนมรุ้งได้นาเอาศิลาทรายและศิลาแลงมาจากแหล่งตัด
หินบริเวณเทือกเขาพนมดงรักที่อยู่ไกลออกไปจากเขาพนมรุ้งประมาณ 30 กิโลเมตร สันนิษฐานว่า
เป็นพื้นที่เขตอาเภอบ้านกรวดหรือบริเวณห้วยเมฆาซึ่งเป็นแหล่งหินทรายสีขาวใต้ดิน เป็นแหล่งตัดหิน
ที่อยู่ใกล้กับปราสาทพนมรุ้ง และพบร่องรอยการตัดหินเป็นแท่งวางเรียงรายอยู่ บนพื้นที่กว้างใหญ่ใน
บริเวณดังกล่าว โดยจะมีการกาหนดขนาดก่อนที่จะตัดมาใช้งาน (อรญา อานาจเจริญพร และคณะ,
2552ค) ซึ่งปราสาทประธาน ปรางค์น้อย ระเบียงคดด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก บันได
ชาลา และสะพานนาคราชล้วนแต่สร้างจากหินทรายเป็นหลัก (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ , 2549) ขณะที่หิน
ทรายสีชมพูมีในพื้นที่เขตอาเภอกระสังซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดสุรินทร์กับจังหวัดบุรีรัมย์ การ
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ลาเลียงน่าจะใช้ทั้งทางบกและทางน้า สาหรับการก่อสร้าง ใช้การวางหินทรายซ้อนกันโดยให้เหลื่อม
กัน ซึ่งหิ น ทรายแต่ ละก้อนที่เรียงต่อกันจะไม่มีตัวประสาน แต่สามารถคงตัวอยู่ได้ด้วยหลักการใช้
น้าหนักของหินเป็นตัวกดทับซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังมีการเจาะรูหินก้อนใหญ่ไว้ทั้งสองด้านสาหรับ
ตอกลิ่มไม้แล้วใช้เชือกผูกคล้องเพื่อใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนย้าย (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2549)
ขณะที่ ในปราสาทพนมรุ้งมี ป ระติ ม ากรรมจ านวนมาก ซึ่ งแสดงถึ งรู ป แบบทาง
ศิลปกรรมที่สาคัญ โดยประติมากรรมจาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ประติมากรรมลอยตัว และ
ประติมากรรมนูนต่า โดยประติมากรรมลอยตัวที่พบซึ่งแสดงลักษณะของศิลปะที่แตกต่างในแต่ละยุค
สมัย ได้แก่ พระศิวะ พระวิษณุ รูปบุรุษ เทวนารี ศิวลึงค์ ทวารบาล โคนนทิ ช้าง ระมาด กระบือ หงส์
ม้า คชสีห์ สิงห์ และนาค ซึ่งเป็นศิลปะแบบบาปวนและนครวัดเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเศียรบุรุษ พระ
พรหม และเทพธิดาเป็นศิลปะแบบเกาะแกร์ และพระคเนศเป็นศิลปะแบบไพรกเมง ซึ่งเป็นศิลปะ
สมัยก่อนพระนคร สันนิษฐานว่าอาจถูกนามาไว้ยังปราสาทพนมรุ้งในภายหลัง ขณะที่ประติมากรรม
นูนต่าที่พบที่พนมรุ้ง ได้แก่ รูป เทพเจ้าและฤาษี นครวัด รูปสั ตว์ทั้งนาค หน้ากาล หงส์ ครุฑ สิงห์
วานร และนกแก้ว จะเป็นศิลปะแบบบาปวนและนครวัด (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2549)
สาหรับประติมานวิทยาในส่วนภาพเล่าเรื่องที่พบในพนมรุ้งสามารถศึกษาได้จาก
หน้าบัน หน้าบันชั้นลด ทับหลัง ซุ้มบัญชร และส่วนต่างๆ จากฐานเสาติ ดผนัง โดยแบ่งได้เป็นประติ
มานวิทยาในศาสนาฮินดูไศวนิกาย ได้แก่ ศิวนาฏราช อุมามเหศวร ศิวมหาเทพ พระศิวะและพระอุมา
ประทานพรแก่อสูร ส่วนประติมานวิทยาในศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย ได้แก่ ครุฑวาหนะ พระวิษณุ
อนันตศายิน ซึ่งแบ่งได้เป็นวามนาวตารหรือวิษณุตรีวิกรม รามาวตาร พระรามเดินดง วิราธลักนางสี
ดา พระรามและพระลักษมณ์รบวิราธ ท้าวราพณ์ลักนางสีดา สุครีพรบพาลี พระรามยกทัพ นาคบาศ
และนางสีดาเสด็จโดยบุษบกมายังสนามรบ กุมภกรรณรบกองทัพวานร พระอคัสตยะสนมนตร์อาทิตย์
หฤทัยแก่พระราม หรือท้าวมาลีวราชว่าความ พระรามเสด็จกลับเมืองอโยธยา ส่วนกฤษณาวตาร
สามารถแบ่งได้เป็นพระกฤษณะต่อสู้กับนาคกาลียะ พระกฤษณะต่อสู้กับช้างกุวัลยปิถะและราชสีห์
พระกฤษณะยกเขาโควรรธนะ พระกฤษณะฆ่าพระยากงส์ นอกจากนี้ยังมีมหาภารตะตอนพิธีสวยมพร
พระนางเทราปที พระกฤษณะประทับท่ามกลางพวกปาณฑพ การกรีฑาทัพ สงครามระหว่างราชวงศ์
เการพกับราชวงศ์ปาณฑพ ประติมานวิทยาของภาพสลักอื่นๆ ได้แก่ เทพประจาทิศคือ พระอินทร์
พระยม พระวรุณ ท้าวกุเวร พระอิสาน พระพรหม และเทพเจ้า 9 องค์ นอกจากนี้ยังพบประติมาน
วิทยาจากภาพแกะสลักที่สันนิษฐานว่าเกี่ยวกับนเรนทราทิตย์ เช่น พิธีอภิเษกนเรนทราทิตย์ ฤาษีห้า
ตน และโยคทักษิณามูรติด้วย (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2549)
ก.1.7.3 การบูรณะปราสาทพนมรุ้ง
การบูรณะปราสาทพนมรุ้งมาจากการสารวจของนักวิชาการทั้งชาวต่างประเทศ และ
ชาวไทย ตลอดจนแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมตามหลักสากล ซึ่งประเทศไทยในฐานะ
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สมาชิกองค์การยูเนสโก (UNESCO) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมภายใต้
องค์การสหประชาชาติ จึงจาเป็นต้องสารวจอย่างกว้างขวาง และทาการบูรณะแหล่งมรดกวัฒนธรรม
ที่สาคัญที่ปรากฏในประเทศไทย ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการ
สารวจบริเวณปราสาทพนมรุ้ง โดยหนังสือนิทานโบราณคดี พระนิพนธ์ในสมเด็จฯ กรมพระยาดารงรา
ชานุภาพได้กล่าวถึงปราสาทพนมรุ้ง และปราสาทที่เกี่ยวข้องในมณฑลอีสาน เมื่อครั้งเสด็ จฯ มณฑล
อีสานในปี พ.ศ. 2472 ความว่า

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง ฉันเห็นเมื่อไปมณฑลอีสานครั้งหลังอยู่ที่อาเภอชัยภูมิแขวง
จังหวัดนครราชสีมา สร้างไว้บนยอดเขาพนมรุ้งใกล้เมือง ซึ่งเรียกกันว่า ‘เมืองต่า’
อยู่ที่เชิงเขา ทาเป็นเทวสถานตามลัทธิวิษณุเวท ไม่มีพระพุทธศาสนาเจื อปน แต่องค์
ปรางค์ใหญ่ที่เป็ นประธานพังทลายลงเสียแล้ว ไม่เห็นรูปทรงของเดิมได้เหมือนที่
เมืองพิมาย แต่พิจารณาดูเห็นว่าจะเป็นของสร้างภายหลังปราสาทหินเมืองพิมาย
(สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2546: 291)

เมื่อศึกษาเกี่ยวกับการบูรณะปราสาทพนมรุ้ง จะเห็นได้ว่าก่อนการบูรณะ ปราสาท
พนมรุ้ งได้ถูกใช้เป็ น ศาสนสถานเรื่อยมาตั้ งแต่ช่ว งเดียวกับ สมัยเมื องพระนครของอาณาจัก รขอม
จนกระทั่งอยู่ภายใต้พื้นที่ของประเทศไทย โดยแปรเปลี่ยนจากศาสนสถานในศาสนาฮินดูมาสู่ศาสน
สถานในศาสนาพุทธ โดยสภาพของปราสาทหินพนมรุ้งก่อนการบูรณะเป็นไปตามภาพที่ ก.7 และภาพ
ที่ ก.8

ภาพที่ ก. 7 ภาพปราสาทพนมรุ้งเมื่อครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพเสด็จฯ มณฑลอีสานใน
ปี พ.ศ. 2472
แหล่งที่มา: Denes, 2012.
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ภาพที่ ก. 8 ภาพปราสาทพนมรุ้งเมื่อครั้งสมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพเสด็จฯ มณฑลอีสานใน
ปี พ.ศ. 2472
แหล่งที่มา: Denes, 2012.
ส าหรั บ การบู ร ณะปราสาทพนมรุ้ง ใช้วิ ธีอ นั ส ติ โลซิ ส (Anastylosis) ซึ่งเป็ น การ
บูรณะโบราณสถานที่เป็นที่ยอมรับกันโดยสากล สอดคล้องกับหลักการอนุรักษ์โบราณสถานของโลกที่
ยึดถือกันอยู่ การบูรณะด้วยวิธีดังกล่าวเหมาะแก่การบูรณะโบราณสถานประเภทปราสาทหิน จาก
บันทึกของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ (2491: 30-33) ได้จดบันทึกเรื่องการซ่อมโบราณสถานด้วยวิธีอนัส
ติโลซิส ซึ่งได้ความรู้มาจากการร่วมงานกับฝรั่งเศสในการขุดแต่งโบราณสถาน โดยกล่าวไว้ว่า

. . .มีกฎอยู่ว่าจะไม่ทาของใหม่อะไรเพิ่มเติมลง หรือประดับประดาลวดลายอะไรให้
วิจิตรพิสดารไปมากกว่าของที่มีอยู่ แปลว่ามีอยู่เท่าไหร่ก็เอาไว้เท่านั้น นอกจากที่
จาเป็นจริง เช่น ตัวไม้ตัวหนึ่ง . . .ท่อนต้นและท่อนปลายยังอยู่ แต่ท่อนกลางขาด
หายไป. . .เช่นนี้ จาเป็ นต้องทาท่อนกลางขึ้นใส่ เพื่อยึดท่อนต้นและท่อนปลายให้
ติดต่อกัน

โดยอนัสติโลซิส (Anastylosis) หมายถึง การนาชิ้นส่วนท่อนต่างๆ ของเสากลับมาสู่
ที่เดิม และมีความหมายขยายออกมาครอบคลุมถึงการที่องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมโดยทั่วไปของ
โบราณสถานกลับไปตั้งอยู่ ณ ตาแหน่งเดิม (วสุ โปษยะนันทน์, 2540) กลายมาเป็นทางเลือกใหม่ของ
การบู ร ณะปฏิ สั งขรณ์ โบราณสถาน ส าหรับ วิธีก ารนี้ เริ่ม แรกมาจากการบู รณะโบราณสถานของ
ประเทศกรีซ ขณะที่การกล่าวถึงวิธีนี้ในระดับสากลมีจุดเริ่มต้นมาจากการประชุมระหว่างประเทศของ
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สถาปนิกและช่างผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโบราณสถานครั้งที่ 1 ณ กรุงเอเธนส์ ที่ประชุมได้รับรองกฎบัตร
เอเธนส์ (Athens Charter) ซึ่ ง ปรากฏชื่ อ อนั ส ติ โ ลซิ ส ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เทคนิ ค ของการอนุ รั ก ษ์
โบราณสถาน และเริ่มนาเข้ามาใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกเมื่อครั้งบูรณะปราสาทบันทายศรี
ในประเทศกัมพู ชา ด้วยการใช้อนั ส ติโลซิส ประยุกต์ (วสุ โปษยะนันทน์ , 2551) เช่นเดียวกับกรม
ศิลปากรโดยความร่วมมือจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) และรัฐบาลฝรั่งเศสได้นาเอาวิธีนี้มาใช้อย่าง
เป็นทางการครั้งแรกในโครงการบูรณะปราสาทประธานของปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
และในเวลาต่อมามีการเสนอให้บูรณะปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ระหว่างปี พ.ศ. 2514-2530
โดยคณะนักโบราณคดีและสถาปนิกไทย ขณะที่วิธีการนี้ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบจากทีห่ ลวงบริบาลบุรี
ภัณ ฑ์ ได้เคยกล่ าวไว้ เนื่ องจากต้ องเน้ น ความมั่ น คงแข็ งแรงของโบราณสถานเป็ น หลั ก และไม่ ได้
เคร่งครัดกับเรื่องการห้ามต่อเติมเช่นเดิม สอดคล้องกับกฎบัตรเวนิสที่กล่าวถึงการบูรณะเพื่อคงความ
เป็นของแท้ของแต่ละพื้นที่ย่อมใช้หลักการบนความแตกต่างของแต่ละวั ฒ นธรรมได้ ซึ่งจุดมุ่งหมาย
ของอนัสติโลซิสคือ ความเป็นของแท้ เพื่ออนุรักษ์คุณค่าทางด้านความงามและด้านประวัติศาสตร์ของ
โบราณสถาน พร้อมทั้งปกป้องโบราณสถานจากการคุกคามในด้านต่างๆ โดยคานึงถึงโอกาสในการ
กลับมาแก้ไขบูรณะ หากมีการค้นพบชิ้นส่วนอาคารเพิ่มเติมในภายหลังที่ มีผลให้มีการตีความหมาย
ของโบราณสถานที่ต่างไปจากเดิมหรือพิสูจน์ได้ว่ามีความผิดพลาดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วย (วสุ โปษยะ
นัน ทน์ , 2540) ขณะที่การบู รณะปราสาทหินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทาให้ ค้นพบว่า เนื่องจาก
สภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น จึงต้องแยกหิ นดั้งเดิมที่นากลับไปเรียงกับพื้นดินด้วยการทาฐานราก
คอนกรีต เพราะความชื้นอาจทาให้หินทรายเสียหายได้ พร้อมทั้งเสริมแรงภายในด้วยคอนกรีตเช่นกั น
โดยซ่อนอยู่หลังของรูปอาคารเพื่อช่วยถ่ายน้าหนักลดแรงที่มากระทาต่อวัสดุโบราณ
การบูรณะด้วยวิธีอนัสติโลซิส (Anastylosis) เริ่มจากการกาจัดต้นไม้และวัชพืชออก
จากบริเวณทางาน ขุดลอกหินที่ถูกดินฝังอยู่เป็นเวลานานขึ้นมา เมื่อได้หินแล้วจะนามาแยกประเภท
โดยคัดเลือกพิจารณาอย่างระมัดระวัง ทาการใส่รหัสลงบนหินเพื่อให้สะดวกในการบูรณะ หากหินบาง
ก้อนไม่ทราบว่าเป็นส่วนประกอบใด เพียงแต่ทราบว่าหินก้อนนั้นตกอยู่ทิศใดของปราสาทจะทาการใส่
อักษร ทาแบบสารวจสภาพปัจจุบันของโบราณสถานที่ยังอยู่โดยละเอียดและแม่นยาที่สุด (วสุ โปษยะ
นันทน์, 2540) ขั้นต่อมาจะถอดรื้อหินจากส่วนของโบราณสถานที่ยังอยู่กับที่ลงก้อนต่อก้อน และใส่
รหัสหินก้อนนั้นๆ ให้สัมพันธ์กับหิ นที่ติดกัน หรือหินที่ตกโดยรอบซึ่งใส่รหัสไว้แล้ว จากนั้นจะทดลอง
เรียงดูก่อนเพื่อทดสอบ ต่อด้วยการเตรียมคน การทาฐานราก (สรเชต วรคามวิชัย , 2530ข) เมื่อทา
ฐานรากเสร็จแล้ว จะนาหินที่รื้อถอนมาวางไว้ตาแหน่งเดิม ส่วนก้อนหินที่หายไปจะทดแทนด้วยก้อน
หินใหม่โดยไม่ทาลวดลายเลียนแบบของโบราณ
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กรณีของการบูรณะปราสาทพนมรุ้งเป็นการรื้อโบราณสถานที่อยู่ในสภาพพังทลาย
และทรุดตัว ซึ่งถือเป็นงานที่ ละเอียดและซับซ้อน ต้องทาผังโบราณสถานอย่างละเอียด โดยนาส่วน
ต่างๆ มาสงวนรักษาให้มีสภาพดีขึ้น และเสริมความแข็งแรงของรากฐานโบราณสถานเดิมในส่วนที่
ทรุดตัว และในส่วนที่คาดว่าจะทรุดตัวในภายหลังด้วยการใช้เทคนิคใหม่โดยทารากฐานใหม่โดยใช้วิธี
ทาฐานด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรับน้าหนักหินจานวนมากได้ เมื่อ
รากฐานอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้ว จึงประกอบอาคารขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิมที่ได้ศึกษาผังรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ศิลปะโดยเปรียบเทียบกับโบราณสถานอื่นที่มีอายุหรือลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกั น แล้วเสริมส่วนโครงสร้างของอาคารด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทาท่อระบายน้าภายในด้วยเทคนิคการก่อสร้างแบบใหม่ แต่ปิดซ่อนโครงสร้างสมัยใหม่โดยใช้หินเดิม
มาเสริมทั้งด้านในและด้านนอกตัวอาคาร ส่วนใดที่ขาดหายไปและไม่สามารถหาของเดิมมาได้จะต้อง
ใช้แท่งหินเรียบไม่มีลวดลายหรือโกลนแต่ไม่มีลวดลายละเอียด ซึ่งเป็นวัสดุชนิดเดียวกันเสริมเข้าไป
แทน เพื่อให้มีความกลมกลืนแต่เห็นว่าเป็นของเสริม (กรมศิลปากร, 2548) ซึ่งคุณปรีชา นุชละม้าย
กล่าวว่า การเสริมหิ น ใหม่แต่ไม่มีการสลักเพื่อให้ นักท่องเที่ยวเห็ นว่าอันไหนเป็นหิ นเก่าซึ่งมีมาแต่
โบราณ และอันไหนที่เป็นการเสริมในการบูรณะ โดยขั้นตอนในการบูรณะสามารถเห็นได้ ดังภาพที่
ก.9 ถึงภาพที่ ก.12

ภาพที่ ก. 9 ปราสาทประธานด้านใต้ก่อนการบูรณะ
แหล่งที่มา: สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2549.
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ภาพที่ ก. 10 การจาแนกแท่นหินทรายเป็นกลุ่มตามรหัสที่กาหนดไว้
แหล่งที่มา: สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2549.

ภาพที่ ก. 11 การบูรณะโดยการทารากฐานมณฑปปราสาทประธานของปราสาทพนมรุ้งใหม่
แหล่งที่มา: สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2549.
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ภาพที่ ก. 12 การบูรณะปราสาทประธานของปราสาทพนมรุ้ง
แหล่งที่มา: สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2549.
ขณะที่ผู้วิจัยได้รวบรวมรายละเอียดการบูรณะปราสาทพนมรุ้งด้วยวิธีอนัสติโลซิส
จากหนังสือปราสาทพนมรุ้ง และหนังสืออุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เพื่อแสดงให้เห็นขั้นตอนของ
การบูรณะซึ่งใช้เวลา และอาศัยประสบการณ์ความรู้อย่างมากในการประกอบสร้างปราสาทให้กลับมา
สมบูรณ์ เพื่อเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าสืบมา โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ ก.5
ตารางที่ ก. 5 รายละเอียดการบูรณะปราสาทพนมรุ้ง
ปีพุทธศักราช
2514
2515-2516
2520

2521
2522
2523

รายละเอียดการบูรณะปราสาทพนมรุ้ง
เริ่มบูรณะปราสาทพนมรุ้ง โดยการขุดลอกหินที่ถูกดินฝังขึ้นมา พร้อมกับใส่รหัสลงบน
หินแต่ละก้อน
บูรณะปรางค์น้อย
บูรณะหน้ายอดปรางค์พร้อมมุขประธานชั้นที่ 1 และ 2 และบูรณะมณฑปหลังคาด้าน
ทิศตะวันออกและด้านทิศใต้ ซึ่งการบูรณะมณฑปหลังคาระเบียงด้านทิศตะวันออกและ
ด้านทิศใต้แล้วเสร็จในปีเดียวกันนี้
บูรณะองค์ปรางค์ประธาน
ทดลองประกอบฐานและหน้าบันยอดปราสาทประธานชั้นที่ 3 พร้อมทั้งรื้อระเบียงคด
ด้านทิศตะวันออกซีกใต้ และรื้อสะพานนาคราช
บูรณะหน้าบันยอดปรางค์ประธานชั้นที่ 2 บูรณะระเบียงคดด้านทิศตะวันออกซีกใต้ต่อ
และรื้อระเบียงคดทั้งหมด ซึ่งการบูรณะองค์ปรางค์ประธานและสะพานนาคราชแล้ว
เสร็จในปีนี้
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2524
2525
2526
2527
2528

2531

รายละเอียดการบูรณะปราสาทพนมรุ้ง
บูรณะระเบียงด้านทิศตะวันออก รื้อซุ้มประตูด้านทิศตะวันออก และรื้อบันไดนาคศิลา
ทราย
รื้อ นั่ งร้านปรางค์ ป ระธาน เสริม รากฐาน รื้อสะพานนาคราช บู รณะระเบี ย งด้ านทิ ศ
ตะวันออก และบูรณะชานบันไดเชื่อมระหว่างบันไดนาคกับตัวบันไดทางขึ้น
บูรณะระเบียงด้านทิศตะวันออกและสะพานนาคราชระหว่างระเบียงด้านนอกกับปรางค์
ประธาน รื้อสะพานนาคราชหน้าระเบียง และรื้อบันไดศิลาทราย
บูรณะระเบียงด้านทิศตะวันออก บันได ชานนาค ระเบียงด้านใต้ และขุดแต่งบูรณะฐาน
ระเบียงชั้นนอกด้านทิศเหนือ
บูรณะบันได ระเบียงด้านทิศใต้ และขุดแต่งบูรณะฐานระเบียงชั้นนอกด้านทิศเหนือ รื้อ
ระเบียงด้านทิศตะวันตก ทาผังรูป ซึ่งการบูรณะสิ่งก่อสร้างภายในปราสาทแล้วเสร็จ
80% ในปีเดียวกันนี้
การบูรณะปราสาทเสร็จสมบูรณ์

แหล่งที่มา: สรเชต วรคามวิชัย, 2530ข; สมัย สุทธิธรรม, 2546.
หลังจากได้กล่าวถึงภูมิหลังของปราสาทพนมรุ้งในอดีตตั้งแต่พระเจ้าราเชนทรวรมัน
ที่ 2 สมัยเมืองพระนครแห่งอาณาจักรขอมจนกระทั่งช่วงนเรนทราทิตย์สร้างปราสาทประธาน และ
สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างอาคารในบริเวณปราสาทพนมรุ้ง รวมถึง
ศิ ล ปะที่ ใช้ ในการก่ อ สร้ า ง การแกะสลั ก ลวดลาย ลั ก ษณะการก่ อ สร้ า ง ประติ ม านวิ ท ยา และ
รายละเอียดการบูรณะปราสาทพนมรุ้ง ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือเกี่ยวกับปราสาท
พนมรุ้งเพื่อลาดับเหตุการณ์สาคัญร่วมสมัยของปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งเป็นเหตุการณ์ช่วงการเข้ามาสารวจ
ปราสาทพนมรุ้งครั้งแรกโดยชาวต่างชาติจากประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2428 จนกระทั่งการเปิดเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ภายใต้ชื่อ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปี พ.ศ. 2531 และการ
จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในปี พ.ศ. 2534 ดังตารางที่ ก.6
ตารางที่ ก. 6 ลาดับเหตุการณ์สาคัญร่วมสมัยของปราสาทพนมรุ้ง
ปีพุทธศักราช
2428

2437

เหตุการณ์สาคัญ
นายเอเตียน แอมอนิแยร์ (Etienne Aymonier) ผู้แทนของรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส
เดินทางมาสารวจข้อมูลโบราณคดีของกัมพูชา พร้อมทั้งเข้ามาสารวจที่ปราสาทหินพนม
รุ้ง และเขียนบทความตีพิมพ์เป็นภาษาฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2445
พระจากวัดตาเป๊กนารอยพระพุทธบาทมาประดิษฐานบริเวณปรางค์น้อย ซึ่งเป็น ส่วน
ปราสาทหินที่ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของปราสาทประธาน เพื่อให้ประชาชนได้ปิดทอง
และนมัสการในวันสงกรานต์เป็นประจาทุกปี
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2449

2449

2450
2451-2462

2463-2509
2472

2478
2481
2503-2504

2504 - 2508
2508
2514
2515
2515-2516

เหตุการณ์สาคัญ
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพเสด็จฯ มาที่พนมรุ้ง เมื่อคราวเสด็จฯ มณฑลอีสาน
และทรงพระนิพนธ์เรื่อง ปราสาทพนมรุ้ง ไว้ในหนังสือนิทานโบราณคดี ซึ่งตีพิมพ์เมื่อ
พ.ศ. 2463
นายพันเอกเอเตียน เอ็ดมองด์ ลูเนต์ เดอ ลาจงกิแยร์ (E.E.Lunet de Lajonquiere) ได้
เขียนหนังสือ Inventaire Descriptif des Monuments du Cambodge ซึ่งกล่าวถึง
การสารวจปราสาทพนมรุ้ง พร้อมทั้งแสดงภาพและแผนผังของปราสาทไว้
นายพันเอกเอเตียน เอ็ดมองด์ ลูเนต์ เดอ ลาจงกิแยร์ (E.E.Lunet de Lajonquiere) ได้
นาจารึกหลักหนึ่งจากพนมรุ้ง คือ จารึกพนมรุ้ง 7 (K.384) มาไว้ที่กรุงเทพฯ
Major Erik Seidenfaden (M.R.A.S.) พร้อมทั้ง Groote และ AH.Hale เดินทางสารวจ
พนมรุ้ง 2 ครั้ง โดยภาพถ่ายได้รับการเก็บรักษาไว้ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขณะที่
เรื่องราวได้ถูกบันทึกอยู่ในบทความเรื่อง A Siamese Account of the Construction
of the temple on Khao Phnom Rung
ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ (George Coedes) ได้แปลจารึกที่พบในประเทศกัมพูชาและ
ประเทศไทยไว้ในหนังสือ Inscription du Cambodge
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพเสด็จฯ มาที่พนมรุ้งครั้งที่ 2 โดยทรงบันทึกภาพ
ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ซึ่งตกลงมาจากหน้าประตูมณฑปทางทิศตะวันออก และ
แตกหักออกเป็น 2 ส่วน
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอน 75 ขึ้น
ทะเบียนเป็นโบราณสถานพนมรุ้ง โบราณสถานหมายเลข 1 ของจังหวัดบุรีรัมย์
พระโอภาสธรรมญาณริเริ่มให้มีงานบุญประพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจาปี
คณะสารวจของกรมศิลปากรนาโดยอาจารย์มานิต วัลลิโภดมได้ สารวจโบราณสถานใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และ
จังหวัดศรีสะเกษ โดยการสารวจครั้งนี้กองทัพอเมริกัน -อังกฤษได้ถ่ายภาพทางอากาศ
เอาไว้ และพบว่ามีการสร้างกุฏิที่พานักของสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตซึ่งขึ้นไปบาเพ็ญวิปัสสนา
ธุระ ณ บริเวณวัดปราสาทพนมรุ้งในปัจจุบัน
สันนิษฐานว่า ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ถูกโจรกรรมไปจากปราสาทพนมรุ้ง
กรมศิลปากรได้ยืดเอาทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่แตกออกเป็น 2 ชิ้น โดยยืดเอาทับ
หลังชิ้นเล็กจากร้านกรุงเก่า (Capital Antique) แถบราชประสงค์ในกรุงเทพฯ
กรมศิลปากรเริ่มดาเนินการบูรณะปราสาทพนมรุ้งด้วยวิธีอนัสติโลซิส
เจ้าหน้าที่โครงการบูรณะปราสาทพนมรุ้งค้นพบชิ้นส่วนของจารึกใหม่ (จารึกพนมรุ้ง 9
ซึ่งเป็นส่วนล่างของจารึกพนมรุ้ง 7 หรือ K.384)
การบูรณะปรางค์น้อยทาให้มีการเคลื่อนย้ายรอยพระพุทธบาทจาลองออก และนาไปไว้
ยังสถานที่ใหม่ที่เหมาะสม
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ปีพุทธศักราช
2516

2520

2520-2521

2531

2531

2534

เหตุการณ์สาคัญ
ศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุลได้พบทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ที่ จัดแสดงอยู่ที่
สถาบั น ศิ ล ปะ นครชิ ค าโก ประเทศสหรัฐ อเมริก า (The Art Institute of Chicago)
และทรงมีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมศิลปากรอย่างเป็นทางการว่าควรจะขอกลับคืน
โครงการบูรณะปราสาทพนมรุ้งได้รับการบรรจุเข้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่
4 ใช้ชื่อว่า โครงการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยมีนายสัญชัย หมายมั่นเป็นหัวหน้า
โครงการ
สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารีเสด็ จ ฯ มาศึ ก ษาจารึ ก ที่ พ บใน
ปราสาทพนมรุ้ง ทรงพระราชนิพนธ์วิทยานิพนธ์เรื่อง จารึกพบที่ปราสาทพนมรุ้ง ตาม
หลักสูตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร
การบูรณะปราสาทเสร็จสมบูรณ์ และในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ได้เปิดเป็น
อุทยานประวัติศาสตร์อย่างเป็นทางการ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีเสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานเปิดงาน
สถาบันศิลปะ นครชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ส่งทับหลังนารายณ์ บรรทมสินธุ์
กลับคืนสู่ประเทศไทยในพระนามของศาสตราจารย์ ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล และได้นาเอา
ทับหลังชิ้นนี้กลับไปติดตั้งยังที่เดิม ณ องค์ปราสาทประธานพนมรุ้ง
จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับกรมศิลปากรและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานประเพณี
ขึ้ น เขาพนมรุ้งสื บ ทอดงานประเพณี เดิ ม เพื่ อ พั ฒ นาและส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย วทาง
วัฒนธรรมของจังหวัด

แหล่งที่มา: กรมศิลปากร, 2548; เบญจวรรณ นาราสัจจ์ , 2555; ภูมิจิต เรืองเดช, 2543; สมัย สุทธิ
ธรรม, 2546; สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2549.
สาหรับ เหตุการณ์สาคัญ ร่วมสมัย ของปราสาทพนมรุ้งสะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามา
ส ารวจปราสาทพนมรุ้ งของชาวต่ างชาติ ซึ่งเข้ ามาส ารวจปราสาทต่างๆ ในประเทศกัม พู ช าและ
ประเทศไทย เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอาณาจักรขอมในอดีตที่ทิ้งร่อ งรอยความรุ่งเรือง พร้อมกับความเสื่ อม
สลายของอาณาจักรผ่านโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ตลอดจนการแผ่ขยายแนวคิดเรื่อง
การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า ทาให้นักวิชาการชาวไทยเข้าร่วมในการเดินทางสารวจแหล่ง
มรดกวัฒนธรรมเหล่านั้น ขณะที่ในประเทศไทยมีจานวนของโบราณสถานในลักษณะศิลปะขอมอยู่
เป็นจานวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคดังกล่าวที่มี
โบราณสถานอันงดงามอย่างปราสาทพนมรุ้งตั้งอยู่ จึงนามาสู่การริเริ่มใช้วิธีการสากลในการบูรณะ
ปราสาทพนมรุ้งให้กลับคืนมา พร้อมกับการทวงคืนสมบัติของชาติอย่างทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
และการเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เพื่อให้ชาวบ้าน นักสารวจ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติได้เข้าเยี่ยมชม
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จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาหัวข้อเรื่องการกาเนิด พัฒนาการ และความเชื่อ
ของศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู เรื่ อ งการแผ่ ข ยายของอารยธรรมอิ น เดี ย บริ บ ทของภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ความรุ่งเรืองของรัฐโบราณ และพลวัตของอารยธรรมอินเดียในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องพัฒนาการของอาณาจักรขอม เรื่องแนวคิดเรื่องการสร้างปราสาทหินที่สัมพันธ์
กับศาสนา การเมืองและการปกครองตามรอยอารยธรรมอินเดียในอาณาจักรขอม เรื่องศิลปะขอมกับ
ศิลปกรรมในปราสาทหิน เรื่องรูปแบบ โครงสร้าง และศิลปกรรมของปราสาทหิน และเรื่องภูมิหลัง
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งจะเห็ นได้ว่า ความสอดคล้องของการสร้างปราสาทพนมรุ้งที่
กลายเป็นร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองในอดีตของอาณาจักรขอมที่ยิ่งใหญ่ สัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นกับ
ความเชื่อของศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ และระบบการเมืองการปกครองที่แผ่ขยายมาจากอารยธรรม
อินเดียโดยการทาการค้าระหว่างดินแดนอินเดียกับดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาอย่างยาวนาน
ขณะที่เกิดการเลือกรับ ปรับ และผสมกลมกลืนกับบริบททางสังคม นามาสู่การสร้างปราสาทหินเพื่อ
เป็นที่สถิตของเทพเจ้า เป็นที่สาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นที่ที่แสดงอานาจอันศักดิ์สิทธิ์
ของกษัตริย์ ตลอดจนเป็นที่พักนักเดินทาง และโรงพยาบาลขนาดเล็ก โดยมีศิลปกรรมรูปแบบเฉพาะ
ของขอม และสร้างตามหลักทางศาสนาในเรื่องจักรวาล และศูนย์กลางจักรวาล สมมติเทพ และลัทธิ
เทวราชา พร้อมกับการแผ่ขยายดินแดนไปยังพื้นที่ต่างๆ โดยอาศัยความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่ไม่มี
ขอบเขตของเขตแดนที่แน่นอน แต่ใช้อานาจในการกาหนดแทน ซึ่งดินแดนในประเทศไทยปัจจุบันเคย
เป็นดินแดนที่มีความสาคัญและสัมพันธ์กับราชวงศ์ที่ปกครองเมืองพระนครแห่งอาณาจักรขอม จึงมี
การสร้างปราสาทตามธรรมเนียมเดียวกันจานวนมาก หนึ่งในนั้นคือปราสาทพนมรุ้ง จากจารึกพบที่
พนมรุ้งซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงอ่าน แปลความ และตีความเพื่อ
บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูไศวนิกายมาอย่างยาวนาน มีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับเมืองพระนครแห่งอาณาจักรขอมในอดีตตั้งแต่สมัยพระเจ้าราเชนทรวรมันที่ 2 และ
การก่อสร้างปราสาทประธานในสมัยนเรนทราทิตย์ ซึ่งถือว่าเป็นพระญาติของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2
แห่งเมืองพระนคร จนกระทั่งการสร้างเส้นทางผ่านพนมรุ้งของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และการเสื่อม
อานาจของอาณาจักรขอม อัน ทาให้ บริเวณปราสาทพนมรุ้งที่ เคยรุ่งเรืองต้องหมดความสาคัญ ลง
ขณะที่ในเวลาต่อมา นั กวิชาการชาวต่ างชาติและชาวไทยได้เริ่มเข้ามาสารวจมรดกวัฒ นธรรมผ่าน
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิล ปวัตถุ ที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ รวมถึงในจังหวัดบุรีรัมย์ จน
นามาสู่การบูรณะปราสาทพนมรุ้ง และการเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการ
พร้อมกับ การจัดงานประเพณี ขึ้น เขาพนมรุ้งในระยะต่อมา อันเป็นแนวทางในการอนุรักษ์โบราณ
สถานที่ส าคัญ ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ทรงคุณ ค่า และทรัพ ยากรการท่องเที่ยวที่ส ามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้

ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ในการทาวิทยานิพนธ์
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้ให้สัมภาษณ์

643
รายนามผู้ให้สัมภาษณ์
1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐ
1. คุณสุรีรัตน์ ทองภู
นักโบราณคดีประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
สานักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร
2. คุณจาปา จันทร์ประโคน
นักวิชาการวัฒนธรรมประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
สานักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร
3. คุณเทอด คะเชนทร
มัคคุเทศก์สื่อความหมายประจาอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
4. คุณทวี ไขว้พันธุ์
ปลัดอาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
5. คุณจอน ผ่องขา
กานันตาบลตาเป๊ก
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
6. คุณวิจิตร ใสแจ่ม
คุณครูประจาชมรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนพนมรุ้ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. คุณทัศนีย์ แก้วยงกฎ
คุณครูประจาชมรมยุวมัคคุเทศก์โรงเรียนพนมรุ้ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. คุณวิมล ชอบสุข
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์
ตัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานภาคเอกชน
1. คุณวันดี เธียรสวัสดิ์กิจ
ประธานชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์
2. คุณจินตนา วัชรโพธิกร
มัคคุเทศก์สื่อความหมายจังหวัดบุรีรัมย์
ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์
3. คุณบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
4. คุณฉัตรชัยพัฒน์ สาระรัมย์ เลขานุการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
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ตัวแทนชุมชนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ท่องเที่ยว
1. คุณพชรมณฑ์ ผ่องขา
คนในชุมชนบ้านดอนขวาง หมู่ 8 ตาบลตาเป๊ก
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
2. คุณกมลนัทธ์ น้อยพลี
คนในชุมชนบ้านบัวตะเคียน หมู่ 10 ตาบลตาเป๊ก
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

2. นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทยที่สนใจท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1. คุณนพวรรณ ศรีประพฤทธิ์ชัย
2. คุณกรีธากร สังขกูล
3. คุณชุตินันท์ มาลาธรรม
4. คุณยิ่งยศ บุญจันทร์

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
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แบบสัมภาษณ์สาหรับผู้มีส่วนเกีย่ วข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
เรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ
บริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ย ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร์ (NIDA) จั ดทาขึ้น โดย นางสาว นภารัตน์
อยู่ประเสริฐ ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จั งหวัดบุ รีรัมย์ ” ผู้วิจั ย หวังเป็ น อย่า งยิ่งว่า ท่านจะให้ ข้อ มูลอย่างครบถ้ วนเพื่อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ เคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ไม่หลอกลวง บีบบังคับหรือละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคลในการสัมภาษณ์ โดยข้อมูลและความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น
ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ
นางสาว นภารัตน์ อยู่ประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ศิลปะหรือเทคนิคในการสื่อสารระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์กับนักท่องเที่ยวโดยผ่านเครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ หรือสื่อบุคคล เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อันนามาสู่ความรู้สึกหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในฐานะมรดก
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
วันที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………… เวลา………………………………………………………………….
สถานที่สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตให้ผู้วิจัยบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์
อนุญาต
ไม่อนุญาต
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………………………..……………………..……..…………….
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………….…………..…………………….………..
ตาแหน่งที่รับผิดชอบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หน่วยงานที่สังกัด…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ระยะเวลาของประสบการณ์ในการทางานด้านการสื่อความหมาย จานวน…………..ปี
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ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับ สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
2.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปัจจุบันเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปัจจุบันเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปัจจุบันเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ข้อคาถามเกี่ย วกับ พฤติกรรมการท่ องเที่ ย ว และความต้องการของนักท่ องเที่ ย วด้านการสื่ อความหมายในอุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
3.1 รูปแบบและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มาเทีย่ วยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อเนือ้ หา รูปแบบ และบริเวณการจัดแสดงในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อความหมาย และการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
เป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

648
ส่วนที่ 4 ข้อคาถามเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์
4.1 จุดเด่นของการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ข้อจากัดของการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.3 แผนการในอนาคตอันใกล้เกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจะเป็นอย่างไร/ควรเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการจัดการการสื่อความหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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แบบสัมภาษณ์สาหรับนักท่องเทีย่ วเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
เรียน นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชาวไทย
แบบสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ
บริการแบบบูรณาการ คณะการจัดการการท่องเที่ย ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร์ (NIDA) จั ดทาขึ้น โดย นางสาว นภารัตน์
อยู่ประเสริฐ ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุ ทยาน
ประวัติศาสตร์พ นมรุ้ง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จั งหวัดบุ รีรัมย์ ” ผู้วิจั ย หวังเป็ น อย่า งยิ่งว่า ท่านจะให้ ข้อ มูลอย่างครบถ้ วนเพื่อ เป็ น
ประโยชน์ต่อการวิจัย ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะดูแลปกป้องสิทธิประโยชน์ เคารพในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ไม่หลอกลวง บีบบังคับหรือละเมิดสิ ทธิ
ส่วนบุคคลในการสัมภาษณ์ โดยข้อมูลและความคิดเห็นของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยเท่านั้น
ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ
นางสาว นภารัตน์ อยู่ประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
นิยามศัพท์เฉพาะ
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ศิลปะหรือเทคนิคในการสื่อสารระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์กับนักท่องเที่ยวโดยผ่านเครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ หรือสื่อบุคคล เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อันนามาสู่ความรู้สึกหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในฐานะมรดก
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
วันที่สัมภาษณ์……………………………………………………………………………………………… เวลา……………………………………………………..…………..
สถานที่สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผู้ให้สัมภาษณ์อนุญาตให้ผู้วิจัยบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์
อนุญาต
ไม่อนุญาต
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………………………..…………..…………………...............
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………….…………..………………………………
อาชีพ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……..………………..
จานวนครั้งที่เคยท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง…………..ครั้ง ด้วยระยะเวลาประมาณ……………..ชั่วโมง
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ส่วนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับ สถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดบุรีรัมย์
2.1 ความคิดเห็นของท่านต่อแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปัจจุบันเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 การสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปัจจุบันเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งในปัจจุบันเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 3 ข้ อคาถามเกี่ย วกับ พฤติกรรมการท่ องเที่ ย ว และความต้ องการของนั กท่ องเที่ ย วด้า นการสื่ อความหมายในอุท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
3.1 รูปแบบและพฤติกรรมของท่าน และนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 ความคิดเห็นของท่านต่อเนื้อหา รูปแบบ และบริเวณการจัดแสดงในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.3 ความต้องการของท่านเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อความหมาย และการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็น
อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 4 ข้อคาถามเกี่ยวกับศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
บุรีรัมย์
4.1 จุดเด่นของการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ข้อจากัดของการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งคืออะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ต่อการจัดการการสื่อความหมายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก จ
หนังสือขอเชิญเป็นผู้เชีย่ วชาญตรวจสอบเครือ่ งมือ

653

654

655

ภาคผนวก ฉ
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
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ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
แบบสอบถามสาหรับการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ ง 2) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย ว และความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วด้ า นการสื่ อ
ความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 3) เพื่อประเมินศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง และ 4) เพื่อประเมิน ความรู้ ของนักท่ องเที่ยวเกี่ยวกับ เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยผู้วิจัยได้พัฒ นาแบบสอบถามเพื่อให้อาจารย์ที่
ปรึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามในด้านความ
ตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content Validity) เพื่ อ วัด ความสอดคล้ อ งของข้ อ ค าถามและวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
งานวิ จั ย ตลอดจนความชั ด เจนและความเหมาะสมในการใช้ ภ าษาของแบบสอบถาม โดยการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence:
IOC) ทั้งนี้ ค่าดัชนีความสอดคล้องดังกล่าวต้องมีค่ามากกว่า 0.50 (IOC > .50) จึงจะถือว่า ข้อคาถาม
นั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ตารางแสดงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒติ รวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม
ชื่อ-นามสกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
2. อาจารย์รุ่งรัตน์ หัตถกรรม
3. คุณคมสัน สุวรรณรัตน์

ตาแหน่งและสถานที่ทางาน
หั ว หน้ า ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร์ คณ ะอั ก ษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ชาการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประธานชมรมมัคคุเทศก์อาชีพ ภาษาอังกฤษ
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ
IOC ผลการประเมิน
1 2 3
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1 ท่านเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
บ่อยแค่ไหน
1) 1 ครั้งต่อปี
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
2) 2 ครั้งต่อปี
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
3) 3 ครั้งต่อปี
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
4) มากกว่า 3 ครั้งต่อปี
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วยั ง อุ ท ยาน 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
2) ศึกษาหาความรู้/ดูงาน
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์/เป็นทางผ่าน
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
4) เรียนรู้ประวัติศาสตร์
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
5) สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
6) ถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
7) ได้รับรางวัลในการเดินทางมา
0 1 1 0.67 สอดคล้อง
8) ตามรอยละคร
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
9) สานึกรักบ้านเกิด
0 1 1 0.67 สอดคล้อง
10) เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ
0 1 1 0.67 สอดคล้อง
11) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
0 1 1 0.67 สอดคล้อง
12) แก้บน
0 1 1 0.67 สอดคล้อง
13) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………… 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
3 ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนี้เป็นครั้งที่
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1) เดินทางมาครั้งแรก
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
2) มากกว่า 1 ครั้ง ครั้งที่ (โปรดระบุ)………………………………… 0 1 1 0.67 สอดคล้อง
4 ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้ในช่วงเวลาใด
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1) วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
2) วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
3) วันหยุดตามเทศกาล
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
4) วันหยุดพักผ่อนประจาปี
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ข้อ

ประเด็นคาถาม
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ข้อ

ประเด็นคาถาม

5 บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับท่านในครั้งนี้คือใคร
1) มาคนเดียว
2) เพื่อน/กลุ่มเพื่อน
3) ครอบครัว
4) คู่แต่งงาน
5) เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนที่ทางาน
6) เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนในสถานศึกษา
7) นักท่องเที่ยวร่วมกรุ๊ปทัวร์
8) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………
6 ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวของท่านครั้งนี้เป็นลักษณะใด
1) เดินทางมาคนเดียว
2) เดินทางมาเป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
7 ก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้ ท่านหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) คาชักชวนจากเพื่อน ญาติ หรือครอบครัว
2) รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
3) ละคร/ภาพยนตร์
4) นิตยสาร/วารสาร/คู่มือท่องเที่ยว/แผ่นพับ/หนังสือพิมพ์
5) ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์
6) Blog เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
7) เว็บไซต์หน่วยงานการท่องเที่ยว
8) เว็บไซต์กรมศิลปากร
9) เว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
10) เว็บไซต์สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
11) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
12) สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา
13) การประชาสัมพันธ์จากที่ทางาน
14) ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว
15) นิทรรศการการท่องเที่ยว
16) Line
17) Facebook
18) Twitter

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
0 1 1
0 1 1
0 1 1
1 1 1

1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
0.67
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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19) Instagram
20) Youtube
21) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
22) แอปพลิเคชัน Hug Buriram
23) แอปพลิเคชัน Go2Buriram
24) แอปพลิเคชัน SilpakornOnline
25) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….
8 ข้ อ มู ล แหล่ งท่ อ งเที่ ย วจากแหล่ งใดที่ ท่ า นคิ ด ว่ า จู งใจให้ ม า
ท่องเที่ยวมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) คาชักชวนจากเพื่อน ญาติ หรือครอบครัว
2) รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
3) ละคร/ภาพยนตร์
4) นิตยสาร/วารสาร/คู่มือท่องเที่ยว/แผ่นพับ/หนังสือพิมพ์
5) ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์
6) Blog เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
7) เว็บไซต์หน่วยงานการท่องเที่ยว
8) เว็บไซต์กรมศิลปากร
9) เว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
10) เว็บไซต์สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
11) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
12) สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา
13) การประชาสัมพันธ์จากที่ทางาน
14) ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว
15) นิทรรศการการท่องเที่ยว
16) Line
17) Facebook
18) Twitter
19) Instagram
20) Youtube
21) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
22) แอปพลิเคชัน Hug Buriram
23) แอปพลิเคชัน Go2Buriram

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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9

10

11

12

ประเด็นคาถาม
24) แอปพลิเคชัน SilpakornOnline
25) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….
ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้โดยพาหนะประเภทใด
1) รถยนต์ส่วนบุคคล
2) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
3) รถยนต์ให้เช่า
4) รถโดยสารสาธารณะ (รถบัส/รถตู้/รถจักรยานยนต์)
5) รถบัส/รถตู้ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
6) รถบัส/รถตู้ของที่ทางาน
7) รถบัส/รถตู้ของกรุ๊ปทัวร์
8) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………
ท่ า นใช้ ร ะยะเวลาในอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ พ นมรุ้ ง เป็ น
เวลานานเท่าใด (เศษของชั่วโมงให้ตัดออก)
1) ครึ่งชั่วโมง
2) 1 ชั่วโมง
3) 2 ชั่วโมง
4) มากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป
กิจกรรมใดที่ท่านทาในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ)
1) เดินชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
2) ถ่ายภาพกับแหล่งท่องเที่ยว
3) จดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์
4) ศึกษาการบริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์
5) เลือกซื้อของที่ระลึกของแหล่งท่องเที่ยว
6) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
7) แก้บน
8) วาดภาพแหล่งท่องเที่ยว
9) เข้าชมเพื่อการศึกษา
10) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….
ส่วนจัดแสดงใดในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่ท่านสนใจ
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 0

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

0
0
0
0
1

0.67
0.67
0.67
0.67
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

IOC ผลการประเมิน

662
ข้อ

ประเด็นคาถาม

1) ศูนย์บริการข้อมูล
2) พลับพลาเปลื้องเครื่อง
3) ทางเดินขึ้นปราสาทและสะพานนาคราช
4) ซุ้มประตูและระเบียงคด
5) ปราสาทประธาน
6) ปราสาทอิฐ 2 หลัง
7) ปรางค์น้อย
8) บรรณาลัย
9) ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
10) หน้าบันศิวนาฏราช
11) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….
13 ท่านได้ใช้บริการมัคคุเทศก์สื่อความหมายหรือไม่
1) ใช้ มัคคุเทศก์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
2) ใช้ มัคคุเทศก์จากภายนอก
3) ไม่ใช้มัคคุเทศก์
14 ท่านได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
จากการใช้เครื่องมือสื่อความหมายประเภทใดบ้างในอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ศูนย์บริการข้อมูล
2) แผ่นพับ
3) มัคคุเทศก์สื่อความหมาย/เจ้าหน้าที่อุทยานฯ
4) ป้ายสื่อความหมาย
5) สื่อ QR Code
6) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
7) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………
15 เครื่องมือสื่อความหมายประเภทใดบ้างที่ท่านชื่นชอบ และ
ต้องการให้มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ตอบได้มากกว่า
1 ข้อ)
1) มัคคุเทศก์สื่อความหมาย
2) สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ เช่ น แผ่ น พั บ โปสการ์ ด คู่ มื อ และหนั งสื อ
แนะนาสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น
3) ป้ายสื่อความหมาย

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1

1
1

1 1.00
1 1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

1

1 1.00

สอดคล้อง
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4) การจัดนิทรรศการ
5) สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย สื่อภาพและเสียง เช่น
เครื่องเสียง และเครื่องฉาย เป็นต้น
6) สื่อผสมหรือมัลติมีเดีย เป็นการนาเอาสื่อหลายๆ ประเภท
มาใช้ เช่น 3D 4D Interactive wall และ VR เป็นต้น
7) สื่อ QR Code
8) สื่ อ สั งค ม อ อ น ไล น์ เช่ น Line Facebook Twitter
Instagram และ Youtube เป็นต้น
9) เส้นทางศึกษาด้วยตนเอง
10) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
11) การจัดกิจกรรมพิเศษ
12) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
13) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….
16 รูปแบบของสื่อในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่ท่านต้องการ
ควรเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) มีความทันสมัย/ใช้นวัตกรรมทางการสื่อสาร
2) มีขนาดและสีที่โดดเด่น
3) ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
4) จัดลาดับเรื่องราวได้ดี
5) ตาแหน่งที่ตั้งมีความเหมาะสม
6) สร้างความเพลิดเพลิน/ความสนุกสนาน
7) สร้างความประทับใจ
8) เนื้อหามีความถูกต้อง
9) เนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน
10) เนื้อหามีความน่าสนใจ
11) สอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
12) สามารถต่อยอดความรู้ได้ในอนาคต
13) สร้างความภาคภูมิใจในสมบัติของชาติ
14) สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
15) ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยตรง
16) ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
17) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….

ผู้เชี่ยวชาญ
IOC ผลการประเมิน
1 2 3
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1

1

1 1.00

สอดคล้อง

1
1

1
1

1 1.00
1 1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0
0
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
0.67
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ผู้เชี่ยวชาญ
IOC ผลการประเมิน
1 2 3
1 1 1 1.00 สอดคล้อง

17 เนื้ อ หาใดในการสื่ อ ความหมายที่ ท่ า นสนใจในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ศาสนาฮินดู
0 1 1
2) ความเชื่อ
0 1 1
3) ศิลปะขอม
1 1 1
4) ประติมานวิทยา (เรื่องเล่า)
1 1 1
5) ประวัติศาสตร์
1 1 1
6) การบูรณะปราสาท
1 1 1
7) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………… 1 1 1
18 หลังจากการเดินทางท่องเที่ ยวในครั้งนี้ ท่านจะเดิน ทางมา 1 1 1
เยือน ณ สถานที่นี้อีกครั้งหรือไม่
1) ใช่ กลับมาอีกแน่นอน
1 1 1
2) ไม่กลับมาอีก เพราะ (โปรดระบุ)………………………………….. 1 1 1
3) ไม่แน่ใจ
1 1 1
19 หลังจากการเดิน ทางท่ อ งเที่ ย วในครั้งนี้ ท่ านจะบอกต่ อให้ 1 1 1
ผู้อื่นมาท่องเที่ยว ณ สถานที่นี้หรือไม่
1) บอกต่อแน่นอน
1 1 1
2) ไม่บอกต่อ
1 1 1
3) ไม่แน่ใจ
1 1 1
ส่วนที่ 2 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
20 เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีทักษะในการสื่อสาร หรือทักษะการสื่อ 1 1 1
ความหมาย
21 เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่พร้อมต่อการบริการ 1 1 1
นักท่องเที่ยว
22 เจ้าหน้าที่ /มัคคุเทศก์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราว 1 1 1
ทางประวัติศาสตร์
23 เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์แนะนานักท่องเที่ยวเรื่องการปฏิบัติตัว 1 1 1
ในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
24 เจ้ า หน้ า ที่ / มั ค คุ เทศก์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ 0 1 1
มอบหมาย

0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

1.00

สอดคล้อง

0.67

สอดคล้อง
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25 อุทยานฯ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่ง
เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ด้านสาร (Message)
26 เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วมี ค วาม
น่าสนใจ
27 เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบ
ข้ อ มู ล ทั้ ง หั ว เรื่ อ ง รายละเอี ย ดของเรื่ อ ง และสรุ ป อย่ า ง
ครบถ้วน
28 เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ ยวมีขนาดของ
ตัวอักษร ภาพ และสีที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม
29 มีการจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาในการสื่อความหมายใน
แหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
30 เนื้ อ หาในการสื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วใช้ ภ าษาที่
เข้าใจง่าย เหมาะสาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน
31 เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวช่วยแนะน า
การปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม
32 เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูล
อย่ า งรอบด้ า น ช่ ว ยสร้ า งความเข้ า ใจภาพรวมของแหล่ ง
ท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
33 ที่ตั้งของเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่ องเที่ ยวมีความ
เหมาะสม
34 วัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความ
เหมาะสม
35 เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีความทันสมัย
36 เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ใ นแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี ป ริ ม าณ
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว
37 เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายที่ มี ในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี รูป แบบที่
เหมาะสม สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
38 เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย
และรองรับการใช้งานของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม

ผู้เชี่ยวชาญ
IOC ผลการประเมิน
1 2 3
1 1 1 1.00 สอดคล้อง

1

1

1 1.00

สอดคล้อง

0

1

1 0.67

สอดคล้อง

1

1

1 1.00

สอดคล้อง

1

1

1 1.00

สอดคล้อง

1

1

1 1.00

สอดคล้อง

1

1

1 1.00

สอดคล้อง

1

1

1 1.00

สอดคล้อง

1

1

1 1.00

สอดคล้อง

1

1

1 1.00

สอดคล้อง

1
1

1
1

1 1.00
1 1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

1

1

1 1.00

สอดคล้อง

1

1

1 1.00

สอดคล้อง
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ผู้เชี่ยวชาญ
IOC ผลการประเมิน
1 2 3
1 1 1 1.00 สอดคล้อง

39 เครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นต้องมีในแหล่ง
ท่องเที่ยว
40 เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความ -1 1 1 0.33 ไม่สอดคล้อง
เข้าใจในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน
41 เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้ 0 1 1 0.67 สอดคล้อง
เกิดประสบการณ์การท่องเที่ยว
ด้านผู้รับสาร (Receiver)
42 ท่านมีความสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
43 ท่านสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่ง 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ท่องเที่ยว
44 ท่านได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความประทับใจใน 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
การเดินทางมาท่องเที่ยวจากการสื่อความหมายที่มีในแหล่ง
ท่องเที่ยว
45 ท่ า นได้ รั บ ความรู้ เรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องแหล่ ง 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ท่ อ งเที่ ย วผ่ า นการใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
ท่องเที่ยว
46 ท่านรับรู้ถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ 0 1 1 0.67 สอดคล้อง
แหล่ งท่ อ งเที่ ยวทางประวัติศ าสตร์ผ่ านการใช้เครื่อ งมื อ สื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
47 ท่านตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ 0 1 1 0.67 สอดคล้อง
และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
48 ท่านซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
49 ท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทาง 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ประวั ติ ศ าสตร์ ในฐานะมรดกวัฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า และ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ
ส่วนที่ 3 ความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
50 ศาสนาฮินดูนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
51 ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่พัฒนามาจากศาสนาพราหมณ์
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
52 ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย 1 1 0 0.67 สอดคล้อง
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ผู้เชี่ยวชาญ
IOC ผลการประเมิน
1 2 3
1 1 0 0.67 สอดคล้อง

53 การสร้ างปราสาทหิ น ของขอมโบราณนิ ย มสร้างเพื่ อ เป็ น ที่
ประทับของพระมหากษัตริย์
54 สะพานนาคราชเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างนรกภูมิ 1 1 0 0.67 สอดคล้อง
กับโลกของเทพเจ้า
55 การสร้างปราสาทหินของขอมโบราณเป็นไปตามแนวคิดความ 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
เชื่อเรื่องจักรวาลและศูนย์กลางจักรวาล
56 การก่อสร้างอาคารต่างๆ ของปราสาทหินไม่ได้ใช้ศิลปะแบบ 1 1 0 0.67 สอดคล้อง
เมืองพระนครเลย
57 ปราสาทประธานใช้ศิลปะแบบพระโคในการก่อสร้าง
1 1 0 0.67 สอดคล้อง
58 บรรณาลัยใช้ศิลปะแบบบายนในการก่อสร้าง
1 1 0 0.67 สอดคล้อง
59 นารายณ์บรรทมสินธุ์เป็นภาพสลักทับหลังที่แสดงถึงเรื่องราว 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ของพระนารายณ์เกี่ยวกับการกาเนิดของโลกและจักรวาล
60 นารายณ์บรรทมสินธุ์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วิษณุอนันตศายิน 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ปัทมนาภิณ”
61 ศิวนาฏราชเป็นภาพสลักหน้าบันที่แสดงถึงการฟ้อนราของ 1 1 0 0.67 สอดคล้อง
พระศิวะ ซึ่งหมายถึงการสร้างหรือการทาลาย
62 ผู้ส ร้างอาคารต่างๆ ทั้ งหมดบริเวณปราสาทหิ น พนมรุ้งคื อ 1 1 0 0.67 สอดคล้อง
ท่านนเรนทราทิตย์แห่งราชวงศ์มหิธรปุระ
63 การสร้างปราสาทหิ นพนมรุ้งมี ความเกี่ยวข้อ งกับ การสร้าง 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ปราสาทหินในประเทศกัมพูชา
64 ศิลาจารึกพบที่พนมรุ้งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุถึงการกัลปนา 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ถวายที่ดินเพื่อสร้างปราสาทหิน
65 ปราสาทพนมรุ้งได้รับการบูรณะโดยใช้วิธีอนัสติโลซิส
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
66 กรมศิลปากรเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการบูรณะปราสาทพนมรุ้ง 0 1 1 0.67 สอดคล้อง
67 ปราสาทพนมรุ้งได้รับการบูรณะเสร็จสิ้น และเปิดเป็นอุทยาน 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
ประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2531
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง
68 ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายใน 1 1 1 1.00 สอดคล้อง
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างไรบ้าง
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ส่วนที่ 5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
69 เพศ
1) ชาย
2) หญิง
70 อายุ…………………ปี
71 การศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต้น
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4) อนุปริญญา/ปวส.
5) ปริญญาตรี
6) สูงกว่าปริญญาตรี
72 อาชีพ
1) นักเรียน/นักศึกษา
2) ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5) เกษตรกร
6) พ่อค้า/แม่ค้า
7) ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป
8) นักบวช
9) นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
10) แม่บ้าน/พ่อบ้าน
11) ไม่ประกอบอาชีพ
12) เกษียณอายุจากการทางาน
13) อื่นๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………….
73 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1) ไม่มีรายได้
2) ต่ากว่า 5,000 บาท
3) 5,000-10,000 บาท
4) 10,001-15,000 บาท
5) 15,001-20,000 บาท

ผู้เชี่ยวชาญ
1 2 3

IOC ผลการประเมิน

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1

0.67
0.67
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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ข้อ

ประเด็นคาถาม

6) 21,000-25,000 บาท
7) มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป
74 ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด………………………………………………………
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม

ผู้เชี่ยวชาญ
IOC ผลการประเมิน
1 2 3
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
1 1 1 1.00 สอดคล้อง
0.94

ภาคผนวก ช
ตัวอย่างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

671
No.
นักท่องเที่ยวชาวไทย
ใช้เวลาในอุทยานฯ ตั้งแต่ 1 ชม.ขึ้นไป

แบบสอบถามสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ในปี พ.ศ. 2561
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม
แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ
บริก ารแบบบู รณาการ คณะการจั ด การการท่ อ งเที่ ย ว สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริห ารศาสตร์ (NIDA) จั ดท าโดย นางสาวนภารัต น์
อยู่ประเสริฐ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวทางการพัฒนาการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์
พนมรุ้ง
ส่วนที่ 2 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ส่วนที่ 3 ความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ส่วนที่ 5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับสาหรับงานวิจัยฉบับนี้เท่านั้น โดยผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวม ขณะที่ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเฉพาะของแบบสอบถามแต่ละชุดจะไม่มีการเปิดเผยให้กับฝ่ายใดทั้งสิ้น ผู้วิจัยจึงใคร่ขอ
ความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยอันใด สามารถติดต่อ
ผู้วิจัยได้ทางอีเมล natural_pama@yahoo.com
ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
ครั้งนี้

นางสาว นภารัตน์ อยู่ประเสริฐ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นิยามศัพท์เฉพาะ
การสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ศิลปะหรือเทคนิคในการสื่อสารระหว่างแหล่งท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์กับนักท่องเที่ยวโดยผ่านเครื่องมือสื่อความหมายต่างๆ หรือสื่อบุคคล เพื่อสร้างความเพลิดเพลิน ให้ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสร้างการรับรู้ ตระหนัก และซาบซึ้งในคุณค่าของ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในอุทยานประวัติศาสตร์พนม
รุ้ง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ อันนามาสู่ความรู้สึกหวงแหน และความต้องการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในฐานะมรดก
วัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้
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ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการท่องเที่ยว และความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
คาชี้แจ้ง: กรุณาทาเครื่องหมาย √ หรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงลงในช่องว่าง
1. ท่านเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์บ่อยแค่ไหน
1) 1 ครั้งต่อปี
2) 2 ครั้งต่อปี
3) 3 ครั้งต่อปี
4) มากกว่า 3 ครั้งต่อปี
2. วัตถุประสงค์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวยังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ
2) ศึกษาหาความรู้/ดูงาน
3) ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์/เป็นทางผ่าน
4) เรียนรู้ประวัติศาสตร์
5) สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
6) ถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยว
7) ได้รับรางวัลในการเดินทางมา
8) ตามรอยละคร
9) สานึกรักบ้านเกิด
10) เพื่อสัมผัสกับธรรมชาติ
11) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
12) แก้บน
13) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวนี้เป็นครั้งที่
1) เดินทางมาครั้งแรก
2) มากกว่า 1 ครั้ง ครั้งที่ (โปรดระบุ)………………
4. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้ในช่วงเวลาใด
1) วันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)
2) วันหยุด (เสาร์-อาทิตย์)
3) วันหยุดตามเทศกาล
4) วันหยุดพักผ่อนประจาปี
5. บุคคลที่ร่วมเดินทางท่องเที่ยวกับท่านในครั้งนี้คือใคร
1) มาคนเดียว
2) เพื่อน/กลุ่มเพื่อน
3) ครอบครัว
4) คู่แต่งงาน
5) เพื่อนร่วมงาน/เพื่อนที่ทางาน
6) เพื่อนร่วมชั้นเรียน/เพื่อนในสถานศึกษา
7) นักท่องเที่ยวร่วมกรุ๊ปทัวร์
8) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………
6. ลักษณะการเดินทางท่องเที่ยวของท่านครั้งนี้เป็นลักษณะใด
1) เดินทางมาคนเดียว
2) เดินทางมาเป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
7. ก่อนเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้ ท่านหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) คาชักชวนจากเพื่อน ญาติ หรือครอบครัว
2) รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
3) ละคร/ภาพยนตร์
4) นิตยสาร/วารสาร/คู่มือท่องเที่ยว/แผ่นพับ/หนังสือพิมพ์
5) ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์
6) Blog เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
7) เว็บไซต์หน่วยงานการท่องเที่ยว
8) เว็บไซต์กรมศิลปากร
9) เว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
10) เว็บไซต์สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
11) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
12) สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา
13) การประชาสัมพันธ์จากที่ทางาน
14) ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว
15) นิทรรศการการท่องเที่ยว
16) Line
17) Facebook
18) Twitter
19) Instagram
20) Youtube
21) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
22) แอปพลิเคชัน Hug Buriram
23) แอปพลิเคชัน Go2Buriram
24) แอปพลิเคชัน SilpakornOnline
25) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ข้อมูลการท่องเที่ยวจากแหล่งใดที่ทา่ นคิดว่าจูงใจให้มาท่องเทีย่ วมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) คาชักชวนจากเพื่อน ญาติ หรือครอบครัว
2) รายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
3) ละคร/ภาพยนตร์
4) นิตยสาร/วารสาร/คู่มือท่องเที่ยว/แผ่นพับ/หนังสือพิมพ์
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5) ป้ายโฆษณา/โปสเตอร์
6) Blog เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
7) เว็บไซต์หน่วยงานการท่องเที่ยว
8) เว็บไซต์กรมศิลปากร
9) เว็บไซต์อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
10) เว็บไซต์สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์
11) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
12) สถานศึกษา/สถาบันการศึกษา
13) การประชาสัมพันธ์จากที่ทางาน
14) ตัวแทนบริษัทนาเที่ยว
15) นิทรรศการการท่องเที่ยว
16) Line
17) Facebook
18) Twitter
19) Instagram
20) Youtube
21) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
22) แอปพลิเคชัน Hug Buriram
23) แอปพลิเคชัน Go2Buriram
24) แอปพลิเคชัน SilpakornOnline
25) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. ท่านเดินทางมาท่องเที่ยวครั้งนี้โดยพาหนะประเภทใด
1) รถยนต์ส่วนบุคคล
2) รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
3) รถยนต์ให้เช่า
4) รถโดยสารสาธารณะ (รถบัส/รถตู้/รถจักรยานยนต์)
5) รถบัส/รถตู้ของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
6) รถบัส/รถตู้ของที่ทางาน
7) รถบัส/รถตู้ของกรุ๊ปทัวร์
8) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………
10. ท่านใช้ระยะเวลาในอุทยานประวัตศิ าสตร์พนมรุ้งเป็นเวลานานเท่าใด (เศษของชั่วโมงให้ตัดออก)
1) ครึ่งชั่วโมง
2) 1 ชั่วโมง
3) 2 ชั่วโมง
4) มากกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป
11. กิจกรรมใดที่ท่านทาในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) เดินชมความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว
2) ถ่ายภาพกับแหล่งท่องเที่ยว
3) จดบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์
4) ศึกษาการบริหารจัดการอุทยานประวัติศาสตร์
5) เลือกซื้อของที่ระลึกของแหล่งท่องเที่ยว
6) สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
7) แก้บน
8) วาดภาพแหล่งท่องเที่ยว
9) เข้าชมเพื่อการศึกษา
10) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………….
12. ส่วนจัดแสดงใดในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่ท่านสนใจ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ศูนย์บริการข้อมูล
2) พลับพลาเปลื้องเครื่อง
3) ทางเดินขึ้นปราสาทและสะพานนาคราช
4) ซุ้มประตูและระเบียงคด
5) ปราสาทประธาน
6) ปราสาทอิฐ 2 หลัง
7) ปรางค์น้อย
8) บรรณาลัย
9) ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์
10) หน้าบันศิวนาฏราช
11) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………….......
13. ท่านได้ใช้บริการมัคคุเทศก์สื่อความหมายหรือไม่
1) ใช้ มัคคุเทศก์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
2) ใช้ มัคคุเทศก์จากภายนอก 3) ไม่ใช้มัคคุเทศก์
14. ท่ า นได้ รับ ข้ อ มูล ความรู้เกี่ ย วกับ เรื่อ งราวทางประวัติ ศ าสตร์ จ ากการใช้ เครื่ องมื อ สื่ อ ความหมายประเภทใดบ้ า งในอุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ศูนย์บริการข้อมูล
2) แผ่นพับ
3) มัคคุเทศก์สื่อความหมาย/เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานฯ
4) ป้ายสื่อความหมาย
5) สื่อ QR Code
6) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
7. อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
15. เครื่องมือสื่อความหมายประเภทใดบ้างที่ท่านชื่นชอบ และต้องการให้มีในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) มัคคุเทศก์สื่อความหมาย
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2) สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ โปสการ์ด คู่มือ และหนังสือแนะนาสถานที่ทอ่ งเที่ยว เป็นต้น
3) ป้ายสื่อความหมาย
4) การจัดนิทรรศการ
5) สื่อโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย สื่อภาพและเสียง เช่น เครื่องเสียง และเครื่องฉาย เป็นต้น
6) สื่อผสมหรือมัลติมีเดีย เป็นการนาเอาสื่อหลายๆ ประเภทมาใช้ เช่น 3D 4D Interactive wall และ VR เป็นต้น
7) สื่อ QR Code
8) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Line Facebook Twitter Instagram และ Youtube เป็นต้น
9) เส้นทางศึกษาด้วยตนเอง
10) ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
11) การจัดกิจกรรมพิเศษ
12) แอปพลิเคชัน Buriram Magic
13) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. รูปแบบของสื่อในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่ท่านต้องการ ควรเป็นอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) มีความทันสมัย/ใช้นวัตกรรมทางการสื่อสาร
2) มีขนาดและสีที่โดดเด่น
3) ใช้ภาษาเข้าใจง่าย
4) จัดลาดับเรื่องราวได้ดี
5) ตาแหน่งที่ตั้งมีความเหมาะสม
6) สร้างความเพลิดเพลิน/ความสนุกสนาน
7) สร้างความประทับใจ
8) เนื้อหามีความถูกต้อง
9) เนื้อหาสอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวท่าน
10) เนื้อหามีความน่าสนใจ
11) สอดแทรกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
12) สามารถต่อยอดความรู้ได้ในอนาคต
13) สร้างความภาคภูมิใจในสมบัติของชาติ
14) สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
15) ได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยตรง
16) ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง
17) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. เนื้อหาใดในการสือ่ ความหมายที่ท่านสนใจในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1) ศาสนาฮินดู
2) ความเชื่อ
3) ศิลปะขอม
4) ประติมานวิทยา (เรื่องเล่า)
5) ประวัติศาสตร์
6) การบูรณะปราสาท
7) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
18. หลังจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ ท่านจะเดินทางมาเยือน ณ สถานทีน่ ี้อีกครั้งหรือไม่
1) ใช่ กลับมาอีกแน่นอน
2) ไม่กลับมาอีก เพราะ (โปรดระบุ)…………………………………………. 3) ไม่แน่ใจ
19. หลังจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ ท่านจะบอกต่อให้ผู้อื่นมาท่องเทีย่ ว ณ สถานที่นี้หรือไม่
1) บอกต่อแน่นอน
2) ไม่บอกต่อ
3) ไม่แน่ใจ
ส่วนที่ 2 ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
คาชี้แจ้ง: กรุณาทาเครื่องหมาย √ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

4

3

2

1

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
20. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีทักษะในการสื่อสาร หรือทักษะการสื่อความหมาย

5

มาก

องค์ประกอบของการสื่อความหมาย

มากที่สุด

ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

5

4

3

2

1
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ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
1

น้อยที่สุด

2

น้อย

3

ปานกลาง

4

มาก

21. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่พร้อมต่อการบริการนักท่องเที่ยว
22. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
23. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์แนะนานักท่องเที่ยวเรื่องการปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม
24. เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
25. อุทยานฯ มีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้เรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์
ด้านสาร (Message)
26. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความน่าสนใจ
27. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีองค์ประกอบข้อมูลทั้งหัวเรื่อง
รายละเอียดของเรื่อง และสรุปอย่างครบถ้วน
28. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีขนาดของตัวอักษร ภาพ และสี
ที่ใช้อย่างชัดเจน และเหมาะสม
29. มีการจัดลาดับเรื่องราวของเนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่ง ท่องเที่ยวอย่าง
เหมาะสม
30. เนื้ อ หาในการสื่อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วใช้ภ าษาที่ เข้ า ใจง่า ย เหมาะ
สาหรับนักท่องเที่ยวทุกคน
31. เนื้ อ หาในการสื่อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วช่ว ยแนะน าการปฏิ บั ติ ต นที่
ถูกต้องเหมาะสม
32. เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวนาเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ช่วย
สร้างความเข้าใจภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
33. ที่ตั้งของเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
34. วัสดุที่ใช้ทาเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
35. เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีความทันสมัย
36. เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว
37. เครื่อ งมือ สื่อ ความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ย วมีรูป แบบที่เหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
38. เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลาย และรองรับการใช้
งานของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
39. เครื่องมือสื่อความหมายเป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว
40. เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของตัวท่าน

5

มากที่สุด

องค์ประกอบของการสื่อความหมาย

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5
5

4
4
4

3
3
3

2
2
2

1
1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

676

4

3

2

ปานกลาง

น้อย

1

น้อยที่สุด

5

มาก

องค์ประกอบของการสื่อความหมาย

มากที่สุด

ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมาย
ในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

41. เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์
5
4
3
2
1
การท่องเที่ยว
ด้านผู้รับสาร (Receiver)
42. ท่ า นมี ค วามสนใจเรื่ อ งราวทางประวั ติ ศ าสตร์ และความส าคั ญ ของแหล่ ง
5
4
3
2
1
ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
43. ท่านสนใจใช้สื่อต่างๆ เป็นเครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
5
4
3
2
1
44. ท่านได้รับ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และความประทับ ใจในการเดินทางมา
5
4
3
2
1
ท่องเที่ยวจากการสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว
45. ท่ านได้รับ ความรู้เรื่อ งราวทางประวัติ ศาสตร์ข องแหล่งท่ อ งเที่ย วผ่า นการใช้
5
4
3
2
1
เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
46. ท่านรับรู้ถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวทาง
5
4
3
2
1
ประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
47. ท่านตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยว
5
4
3
2
1
ทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
48. ท่านซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และความสาคัญของแหล่งท่องเที่ยว
5
4
3
2
1
ทางประวัติศาสตร์ผ่านการใช้เครื่องมือสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
49. ท่านต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ใน
5
4
3
2
1
ฐานะมรดกวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า และทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สาคัญ
ส่วนที่ 3 ความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้
คาชี้แจ้ง: กรุณาทาเครื่องหมาย √ ในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยมีข้อคาถามซึ่งเป็นเนื้อหาหลักของ
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งที่ได้จากการสื่อความหมายภายในแหล่งท่องเที่ยว
ข้อคาถาม
50. ศาสนาฮินดูนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว
51. ศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่พัฒนามาจากศาสนาพราหมณ์
52. ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย
53. การสร้างปราสาทหินของขอมโบราณนิยมสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์
54. สะพานนาคราชเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างนรกภูมิกับโลกของเทพเจ้า
55. การสร้างปราสาทหินของขอมโบราณเป็นไปตามแนวคิดความเชื่อเรื่องจักรวาลและศูนย์กลางจักรวาล
56. การก่อสร้างอาคารต่างๆ ของปราสาทหินไม่ได้ใช้ศิลปะแบบเมืองพระนครเลย
57. ปราสาทประธานใช้ศิลปะแบบพระโคในการก่อสร้าง
58. บรรณาลัยใช้ศิลปะแบบบายนในการก่อสร้าง
59. นารายณ์บรรทมสินธุ์เป็นภาพสลักทับหลังที่แสดงถึงเรื่องราวของพระนารายณ์เกี่ยวกับการกาเนิดของโลกและ
จักรวาล

ใช่

ไม่ใช่
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ข้อคาถาม

ใช่

ไม่ใช่

60. นารายณ์บรรทมสินธุ์เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วิษณุอนันตศายินปัทมนาภิณ”
61. ศิวนาฏราชเป็นภาพสลักหน้าบันที่แสดงถึงการฟ้อนราของพระศิวะ ซึ่งหมายถึงการสร้างหรือการทาลาย
62. ผู้สร้างอาคารต่างๆ ทั้งหมดบริเวณปราสาทหินพนมรุ้งคือ ท่านนเรนทราทิตย์แห่งราชวงศ์มหิธรปุระ
63. การสร้างปราสาทหินพนมรุ้งมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างปราสาทหินในประเทศกัมพูชา
64. ศิลาจารึกพบที่พนมรุ้งมีข้อความส่วนหนึ่งระบุถึงการกัลปนาถวายที่ดินเพื่อสร้างปราสาทหิน
65. ปราสาทพนมรุ้งได้รับการบูรณะโดยใช้วิธีอนัสติโลซิส
66. กรมศิลปากรเป็นผู้มีส่วนสาคัญในการบูรณะปราสาทพนมรุ้ง
67. ปราสาทพนมรุ้งได้รับการบูรณะเสร็จสิ้น และเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
68. ท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งอย่างไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ส่วนที่ 5 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
คาชี้แจ้ง: กรุณาทาเครื่องหมาย √ หรือเติมข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงลงในช่องว่าง
69. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
70. อายุ…………………ปี
71. การศึกษา (ระดับการศึกษาสูงสุด)
1) ประถมศึกษา
2) มัธยมศึกษาตอนต้น
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4) อนุปริญญา/ปวส.
5) ปริญญาตรี
6) สูงกว่าปริญญาตรี
72. อาชีพ
1) นักเรียน/นักศึกษา
2) ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
3) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
4) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5) เกษตรกร
6) พ่อค้า/แม่ค้า
7) ผู้ใช้แรงงาน/ผู้รับจ้างทั่วไป 8) นักบวช
9) นักธุรกิจ/ธุรกิจส่วนตัว
10) แม่บ้าน/พ่อบ้าน
11) ไม่ประกอบอาชีพ
12) เกษียณอายุจากการทางาน
13) อื่นๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
73. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
1) ไม่มีรายได้
2) ต่ากว่า 5,000 บาท
3) 5,000-10,000 บาท
4) 10,001-15,000 บาท
5) 15,001-20,000 บาท
6) 21,000-25,000 บาท
7) มากกว่า 25,000 บาทขึ้นไป
74. ที่อยู่ปัจจุบัน จังหวัด…………………………………………………………………
******** ขอขอบพระคุณที่เสียสละเวลาเพื่อตอบแบบสอบถาม ********

ภาคผนวก ซ
หนังสือขอความอนุเคราะห์แจกแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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ภาคผนวก ฌ
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
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ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)
เรื่อง ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายในอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
การวิเคราะห์ ความเชื่อมั่น ของแบบสอบถาม (Reliability) ที่เก็บกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง จานวน 30 ชุด ในหัวข้อเรื่อง ศักยภาพการจัดการการสื่อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถาม 30 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
แหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) ด้านสาร (Message) ด้านช่องทางการสื่อความหมาย
(Channel) และด้านผู้รับสาร (Receiver) ตามทฤษฎีแบบจาลองการสื่อความหมาย S-M-C-R ของ
เดวิด เบอร์โล (David K, Berlo) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ของครอน
บาค Cronbach (1990) ซึ่งค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้ง 4 ด้านได้เท่ากับ 0.902 ขณะที่ค่า
ความเชื่อมั่น ในรายด้าน แบ่ งเป็ น ด้านแหล่ งสารหรือผู้ ส่ งสารได้เท่ากับ 0.843 ด้านสารได้เท่ากับ
0.801 ด้ า นช่ อ งทางการสื่ อ ความหมายได้ เท่ า กั บ 0.826 และด้ า นผู้ รั บ สารได้ เท่ า กั บ 0.903 ซึ่ ง
สอดคล้องกับเกณฑ์การยอมรับค่าความเชื่อมั่น ที่ต้องมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ในระดับมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.75 ขึ้น ไป จึงจะเป็ น เกณฑ์ที่ มีความเหมาะสมในการนาแบบสอบถามไปใช้ (ณรงค์ โพธิ์
พฤกษานันท์, 2556) ผู้วิจัยจึงได้นาแบบสอบถามไปใช้ในการวิจัยต่อไป สาหรับการทดสอบดังกล่าว
สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

30
0
30

%
100.0
.0
100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha
0.902

N of Items
30
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ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคสาหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 4 ด้าน
ตัวแปร
1. ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
2. ด้านสาร (Message)
3. ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
4. ด้านผู้รับสาร (Receiver)
ผลรวมของทั้ง 4 ด้าน

Cronbach's Alpha Coefficient
0.843
0.801
0.826
0.903
0.902

ค่าความเชื่อมั่นของส่วนที่ 1 ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเรื่อง ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender) ซึ่งประกอบด้วยข้อ
คาถามทั้งหมด 6 ข้อ โดยสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ดังนี้

ข้อ

รายการ

Cronbach's
Corrected
Alpha if
N Mean S.D.
Item-Total
Item
Correlation
Deleted

ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)
1 เจ้ า หน้ า ที่ / มั ค คุ เทศก์ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สาร
30 3.97 0.490
0.842
หรือทักษะการสื่อความหมาย
2 เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์มีบุคลิกลักษณะที่พร้อม
30 4.00 0.371
0.796
ต่อการบริการนักท่องเที่ยว
3 เจ้ า หน้ า ที่ / มั ค คุ เทศก์ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ
30 4.03 0.490
0.794
เกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
4 เจ้าหน้าที่/มัคคุเทศก์แนะนานักท่องเที่ยวเรื่อง
30 4.03 0.490
0.774
การปฏิบัติตัวในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
5 เจ้ า หน้ า ที่ / มั ค คุ เทศก์ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
30 4.03 0.556
0.769
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
6 อุ ท ยานฯ มี ค วามพร้ อ มในการเป็ น แหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย ว และแหล่ ง เรี ย นรู้ เ รื่ อ งราวทาง 30 4.13 0.507
0.897
ประวัติศาสตร์
Cronbach's Alpha ด้านแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร (Source or Sender)

0.488
0.789
0.735
0.831
0.831
0.192
0.843
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ค่าความเชื่อมั่นของส่วนที่ 2 ด้านสาร (Message)
แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเรื่อง ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านสาร (Message) ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถามทั้ งหมด 7 ข้อ โดย
สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ดังนี้

ข้อ

รายการ

Cronbach's
Corrected
Alpha if
N Mean S.D.
Item-Total
Item
Correlation
Deleted

ด้านสาร (Message)
1 เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
30 3.73 0.521
0.826
มีความน่าสนใจ
2 เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
มีองค์ประกอบข้อมูลทั้งหั วเรื่อง รายละเอียด 30 3.63 0.718
0.757
ของเรื่อง และสรุปอย่างครบถ้วน
3 เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
มี ข นาดของตั ว อั ก ษร ภาพ และสี ที่ ใช้ อ ย่ า ง 30 3.40 0.563
0.755
ชัดเจน และเหมาะสม
4 มีก ารจัด ล าดั บ เรื่อ งราวของเนื้ อ หาในการสื่ อ
30 3.53 0.571
0.768
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
5 เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
ใช้ ภ า ษ า ที่ เข้ า ใจ ง่ า ย เห ม า ะ ส า ห รั บ 30 3.40 0.563
0.755
นักท่องเที่ยวทุกคน
6 เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
30 3.80 0.551
0.738
ช่วยแนะนาการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม
7 เนื้อหาในการสื่อความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
นาเสนอข้อมูลอย่างรอบด้าน ช่วยสร้างความ
30 3.73 0.583
0.811
เข้ า ใจภาพรวมของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วอย่ า ง
เหมาะสม
Cronbach's Alpha ด้านสาร (Message)

0.203
0.631

0.647
0.575
0.647
0.742

0.329
0.801
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ค่าความเชื่อมั่นของส่วนที่ 3 ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเรื่อง ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel) ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถาม
ทั้งหมด 9 ข้อ โดยสามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ดังนี้

ข้อ

รายการ

Cronbach's
Corrected
Alpha if
N Mean S.D.
Item-Total
Item
Correlation
Deleted

ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)
1 ที่ ตั้ ง ของเครื่ อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ ง
30 3.80 0.805
0.810
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
2 วัสดุ ที่ ใช้ท าเครื่อ งมื อ สื่อ ความหมายในแหล่ ง
30 3.37 0.556
0.799
ท่องเที่ยวมีความเหมาะสม
3 เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมี
30 3.37 0.556
0.793
ความทันสมัย
4 เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมี
ป ริ ม าณ เพี ย งพ อต่ อค วาม ต้ องก ารขอ ง 30 3.57 0.568
0.782
นักท่องเที่ยว
5 เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยวมี
รูปแบบที่เหมาะสม สามารถตอบสนองความ 30 3.63 0.615
0.786
ต้องการของนักท่องเที่ยว
6 เครื่อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี
ความหลากหลาย และรองรับ การใช้ งานของ 30 3.40 0.563
0.794
นักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
7 เครื่ อ งมื อ สื่ อ ความห มายเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ที่
30 4.43 0.817
0.891
จาเป็นต้องมีในแหล่งท่องเที่ยว
8 เครื่อ งมื อ สื่ อ ความหมายในแหล่ งท่ อ งเที่ ย วมี
ส่ว นสร้างความเข้า ใจในวิ ถีชีวิ ต ความเป็ น อยู่ 30 3.63 0.615
0.803
ของตัวท่าน
9 เครื่องมือสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว
30 3.83 0.699
0.797
ช่วยกระตุ้นให้เกิดประสบการณ์การท่องเที่ยว
Cronbach's Alpha ด้านช่องทางการสื่อความหมาย (Channel)

0.538
0.629
0.690
0.785

0.734

0.676
-0.098
0.584
0.625
0.826
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ค่าความเชื่อมั่นของส่วนที่ 4 ด้านผู้รับสาร (Receiver)
แบบสอบถามในส่วนนี้ เป็นการสอบถามเรื่อง ศักยภาพการจัดการการสื่ อความหมายใน
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ด้านผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งประกอบด้วยข้อคาถามทั้งหมด 8 ข้อ โดย
สามารถวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามได้ดังนี้

ข้อ

รายการ

ด้านผู้รับสาร (Receiver)
1 ท่านมีค วามสนใจเรื่องราวทางประวัติศ าสตร์
และความส าคั ญ ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตร์
2 ท่ า นสนใจใช้ สื่ อ ต่ า งๆ เป็ นเครื่ อ งมื อสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
3 ท่ า นได้ รั บ ความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น และ
ความประทับใจในการเดินทางมาท่องเที่ยวจาก
การสื่อความหมายที่มีในแหล่งท่องเที่ยว
4 ท่านได้รับ ความรู้เรื่องราวทางประวัติ ศาสตร์
ของแหล่ งท่ อ งเที่ ย วผ่ า นการใช้ เครื่ อ งมื อ สื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
5 ท่ า นรั บ รู้ ถึ ง ความส าคั ญ ของเรื่ อ งราวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ ผ่ าน การใช้ เค รื่ อ งมื อสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
6 ท่านตระหนักถึงความสาคัญของเรื่องราวทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ ผ่ าน การใช้ เค รื่ อ งมื อสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว
7 ท่านซาบซึ้งในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ และ
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ งแ ห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว ท า ง
ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ ผ่ าน การใช้ เค รื่ อ งมื อสื่ อ
ความหมายในแหล่งท่องเที่ยว

Cronbach's
Corrected
Alpha if
N Mean S.D.
Item-Total
Item
Correlation
Deleted

30

4.17

0.834

0.890

0.698

30

4.37

0.765

0.883

0.772

30

4.13

0.629

0.900

0.574

30

4.07

0.640

0.892

0.674

30

3.90

0.662

0.906

0.498

30

3.90

0.712

0.885

0.754

30

3.93

0.785

0.888

0.715
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ข้อ

รายการ

Cronbach's
Corrected
Alpha if
N Mean S.D.
Item-Total
Item
Correlation
Deleted

8 ท่ า นต้ อ งการเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการอนุ รั ก ษ์
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ ใ นฐานะ
30 4.07 0.828
0.874
มรดกวัฒ นธรรมที่ท รงคุณ ค่ า และทรัพ ยากร
การท่องเที่ยวที่สาคัญ
Cronbach's Alpha ด้านผู้รับสาร (Receiver)

0.853
0.903

ภาคผนวก ญ
ค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (α)
ของแบบทดสอบ
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ค่าความยากง่าย (P) ค่าอานาจจาแนก (r) และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (α)
เพื่อประเมินความรู้ของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
ของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

จานวนคนที่ตอบถูก
กลุ่มสูง
กลุ่มต่า
11
4
14
11
10
2
13
8
7
2
14
11
11
4
8
5
15
11
13
9
13
8
15
9
10
3
14
10
13
10
13
10
15
12
13
9

ค่าความยากง่าย (P)

ค่าอานาจจาแนก (r)

0.50
0.83
0.40
0.70
0.30
0.83
0.50
0.43
0.86
0.73
0.70
0.80
0.43
0.80
0.76
0.76
0.90
0.73

0.46
0.20
0.53
0.33
0.33
0.20
0.46
0.20
0.26
0.26
0.33
0.40
0.46
0.26
0.20
0.20
0.20
0.26

จากตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ข้อคาถามของแบบทดสอบทีอ่ อกแบบไว้มีค่าความยากง่าย
(P) ตั้งแต่ 0.43 - 0.90 โดยสอดคล้องกับลักษณะของแบบทดสอบที่ดีซึ่งควรมีค่าความยากง่าย (P)
ระหว่าง 0.20 – 0.80 (ปราณี หลาเบ็ญสะ, 2559) ส่วนค่าอานาจจาแนก (r) มีค่าตั้งแต่ 0.20 - 0.53
โดยสอดคล้ องกั บ ค่าอ านาจจ าแนกที่ ดี ซึ่งควรมี ค่ าตั้งแต่ 0.20 ขึ้ น ไป และเมื่ อ น าแบบทดสอบที่
คัดเลือกไว้ไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ของครอน
บาค Cronbach (1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.767 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ที่มี
ความเหมาะสมในการนาแบบทดสอบไปใช้ คือระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.75 ขึ้นไป (ณรงค์ โพธิ์
พฤกษานันท์, 2556) ผู้วิจัยจึงนาไปดาเนินการวิจัยในการเก็บข้อมูลต่อไป

ภาคผนวก ฎ
หนังสือตอบรับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
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lk

ภาคผนวก ฏ
รูปภาพการดาเนินการวิจัย
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ภาพถ่ายกับผู้ให้สัมภาษณ์
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ภาพถ่ายขณะแจกแบบสอบถาม ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
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