1

โครงการสํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวย
ความสะดวกและการใชบริการโปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ
อุทยานแหงชาติปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
คํานํา
เนื่องจากสังคมไทยในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการดําเนินชีวิต ความเรงรีบในชีวิตประจําวัน และคานิยมสมัยใหมที่เนนถึง
ความสะดวกสบาย ความทันสมัย ตลอดจนตองการแสวงหาความรูในรูปแบบที่แตกตางไปจากเดิม
มากยิ่งขึ้น จากการดํารงชีวิตดังกลาวขางตนจึงกอใหเกิดความตองการในการเขามาพักผอนแบบอิง
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพื่อผอนคลายความตึงเครียดจากชีวิตประวันและหาประสบการณความรูที่แปลก
ใหมไปจากเดิม อุทยานแหงชาติจึงเปนเปาหมายหลักในการเดินทางเพื่อมาพักผอนหยอนใจ และเพื่อ
การเพิ่มคุณภาพในการดําเนินชีวิต ซึ่งในปจจุบันมีปจจัยหลายอยางที่สงเสริมใหการทองเที่ยวในแหลง
นั น ทนาการต างๆมีก ารตื่ น ตั ว เพิ่มขึ้ น เป น อย า งมาก เช น การคมนาคมที่ส ะดวกสบาย ปลอดภั ย
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร คาใชจ ายที่ไมสูงจนเกินไป นอกจากนี้ยั งมีนโยบายสงเสริมการ
ทอ งเที่ ย วภายในประเทศให เ พิ่ ม มากยิ่ งขึ้ น จึ ง ทํ าให จํ านวนนั ก ท องเที่ย วในแหล ง ท อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติตางๆมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอยางทวีคูณ
สิ่งอํานวยความสะดวกและโปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติภายในอุทยานแหงชาติเปน
สิ่งที่นักทองเที่ยวใหความคาดหวังไวอยางมากเมื่อเขามายังอุทยานแหงชาติ แตทั้งนี้อุทยานแหงชาติ
ในแตละแหงยอมมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและโปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติเพื่อ
รองรับและตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่แตกตางกัน และเนื่องจากความแตกตางของ
นักทองเที่ยวทั้งในดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ความรูความเขาใจในเรื่อง
ของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และความตองการในดานสิ่งอํานวยความสะดวกและโปรแกรมสื่อ
ความหมายทางธรรมชาติที่แตกตางกัน สิ่งอํานวยความสะดวกและโปรแกรมสื่อความหมายที่มีใน
พื้นที่อุทยานแหงชาติ อาจไมสอดคลองกับความคาดหวังและความตองการของนักทองเที่ยว
อุทยานแหงชาติปาหินงามเปนที่ขึ้นชื่อในการชมทุงดอกกระเจียว จึงมีการจัดงาน “หยิ บ
หมอก หยอกดอกกระเจียว” ในเทศกาลทองเที่ยวดอกกระเจียวงาม ป 2555 ในระหวางวันที่ 1
มิถุนายน–31 สิงหาคม 2555 ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่มีจํานวนนักทองเที่ยวในแตละวันมาก
เกินความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่ การที่มีจํานวนนักทองเที่ยวเปนจํานวนมากนี้ยอมสงผลถึง
ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกและการใชบริการ
โปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติภายในอุทยานแหงชาติปาหินงาม
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ดังนั้นสงผลใหทางศูนยนวัตกรรมอุทยานแหงชาติและพื้นที่คุมครอง จังหวัดนครราชสีมา
ตองการที่จะศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกและ
โปรแกรมสื่อความหมายภายในอุทยานแหงชาติปาหินงาม โดยประเด็นของการศึกษาในครั้งนี้ คือ
การรับฟงความคิดเห็นของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวกและโปรแกรมสื่อความหมายทาง
ธรรมชาติภายในอุทยานแหงชาติวาสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวหรือไม ตลอดจนรับ
ฟงคําแนะนําและแนวทางแกไขที่เกิดจากความคิดเห็นของนักทองเที่ยวในการปรับปรุงสิ่งอํานวยความ
สะดวกและโปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวก
และการใชบริการโปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ ในอุทยานแหงชาติปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
2. เพื่อศึกษาปจ จัยที่คาดว าจะมีอิทธิพลตอนั กทองเที่ย วที่มีตอความคิดเห็ นและความพึง
พอใจของนั กทองเที่ย วตอสิ่ งอํานวยความสะดวกและการใชบ ริ การโปรแกรมสื่ อความหมายทาง
ธรรมชาติ
3. เพื่อประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอสิ่งอํานวยความสะดวก
และการใชบริการโปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ
4. เพื่อศึกษาสภาพปญหา ขอเสนอแนะ และแนวทางแกไข ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวก
และโปรแกรมสื่อความหมายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคดานการจัดการพื้นที่ และความตองการของ
นักทองเที่ยว
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การตรวจเอกสาร
อุทยานแหงชาติปาหินงาม
ประวัติความเปนมา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (2555) ใหขอมูลโดยสรุปวา
อุทยานแหงชาติปาหินงาม มีเนื้อที่ประมาณ 62,437.50 ไร หรือ 99.9 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในทองที่
อําเภอเทพสถิตและอําเภอซับใหญ จังหวั ดชัยภู มิ มีสภาพปาสมบูรณ เปนแหลงตน น้ําลําธารของ
ลุมน้ําชีและแมน้ําปาสักมีจุดเดนทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแหงโดยเฉพาะทุงดอกกระเจียว
ความเปนมา เดิมบริเวณลานหินงามเปนที่รูจักเฉพาะราษฎรในทองถิ่น ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2528
นายอําเภอเทพสถิตและป าไมอําเภอเทพสถิต ได ออกตรวจพื้นที่และพบกับ ลานหิน ธรรมชาติ ที่มี
รูปรางสวยงามมีคุณคาควรอนุรักษไวเปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนของบุคคลทั่วไป จึงเสนอเรื่อง
ไปยังกรมปาไมผานทางจังหวัดชัยภูมิ ในชั้นตนกรมปาไมไดประกาศเปนวนอุทยานปาหินงาม เมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2529 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,250 ไร ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2536
กรมปาไมไดทําการสํารวจพื้นที่ใกลเคียงอยางละเอียด และพบวายังมีพื้นที่ปาไมอุดมสมบูรณ เมื่อ
รวบรวมพื้นที่แลวประมาณ 112 ตารางกิโลเมตร หรือ 70,000 ไร โดยพื้นที่ดังกลาวไดกันหมูบานออก
จากพื้นที่เรียบรอยแลวโดยการปฏิรูปที่ดิน อีกทั้งพื้นที่เตรียมจัดตั้งนี้มีความโดดเดนทางธรณีวิทยา มี
ลานหินที่มีรูปลักษณสวยงามแปลกตา มีดอกกระเจียวซึ่งเปนพันธุไมลมลุกประจําถิ่นที่มีดอกสีชมพูอม
มวงชูดอกสะพรั่ งในชวงตนฤดูฝ น มีน้ําตกที่สวยงาม สมควรที่จ ะอนุรักษไวในรู ปแบบของอุทยาน
แหงชาติ ตอมากรมปาไมมีคําสั่งที่ 1642/2537 ใหนายวิวัฒน จันทรเผือก นักวิชาการปาไม 5
ตําแหนงเลขที่ 2459 อุทยานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย ไปดําเนินการจัดตั้งพื้นที่ปาดังกลาว
ใหเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และใหทําหนาที่เปนหัวหนา
อุทยานแหงชาติปาหินงามแหงนี้ดวย ตอมาป พ.ศ. 2550 ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณที่ดิน
ปานายางกลัก ในทองที่ตําบลโปงนก ตําบลนายางกลัก ตําบลบานไร ตําบลวะตะแบก อําเภอเทพสถิต
และตําบลซับใหญ กิ่งอําเภอซับใหญ อําเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ใหเปนอุทยานแหงชาติ ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนที่ 26 ก ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 จัดเปนอุทยานแหงชาติลําดับ
ที่ 105 ของประเทศ มีขนาดพื้นที่ 62437.50 ไร
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ภาพที่ 1 แผนที่อุทยานแหงชาติปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
หนวยงานในพื้นที่ ไดแก หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติปาหินงามที่ หง.1 (เขาพนมโดม)
ที่ทําการอุทยานแหงชาติปาหินงาม หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติปาหินงาม (ชองบอ) และหนวย
พิทักษปาหนองใหญ (เขตรักษาพันธุสัตวปาซับลังกา)
ลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแหงชาติปาหินงามเปนเทือกเขา ประกอบไปดวยภูเขาตางๆ
เชน เขาพังเหย มีความสูงประมาณ 200-800 เมตร ทางธรณีวิทยาของพื้นที่เปนหมวดหินภูพาน
หมวดหินพระวิหาร และหมวดหินภูกระดึง เปนหินในระหวางชวงเวลาประมาณ 180-230 ลานป
ยุคจูแลสสิกและไทรแอสสิก เปนแหลงตนน้ําลําธารลุมน้ําชี (แมน้ําชี) ลําน้ําสนธิซึ่งไหลลงแมน้ําปาสัก
มีความลาดชันคอนขางนอย
ลั กษณะภู มิอากาศโดยทั่ว ไป อยู ภ ายใต อิทธิ พลของลมมรสุ มตะวั น ตกเฉีย งใต และมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากลักษณะของแนวเทือกเขาพังเหยกั้นอยูในแนวเหนือ–ใต ลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต ที่พัดพาเอาความชุมชื้นจากทะเลมาตกเปนฝนในพื้นที่เปนปริมาณมากจากขอมูลของสถานี
ตรวจอากาศอุทยานแหงชาติปาหินงามในระหวาง พ.ศ. 2543–2546 พบวามีปริมาณน้ําฝนตลอดป
เฉลี่ย 1,782.6 มิลลิเมตร มีจํานวนวันที่ฝนตก 109 วัน/ป โดยมีฝนตกชุกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม
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วัดได 338.3 มิลลิเมตร สวนอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน วัดได 33 องศาเซลเซียส และเฉลี่ย
ต่ําสุดในเดือนธันวาคม วัดได 18.3 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป วัดได 24.8 องศา
เซลเซียส สําหรับฤดูกาลเมื่อพิจารณาตามลักษณะอุณหภูมิ ประมาณน้ําฝน และความชื้นสัมพัทธแลว
สามารถแบงฤดูกาลไดดังนี้
ฤดูฝน อยูระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 278.5 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว อยูระหวางเดือนตุลาคม-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ย 23.2 องศาเซลเซียส
ฤดูรอ น อยูระหวางเดือนกุมภาพันธ-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 25.9 องศาเซลเซียส
พืช พั น ธุ และสั ต ว ป า สภาพป า ของอุท ยานแห งชาติ ป าหิ น งาม เป น ป า เต็ ง รั ง ผสมผลั ด ใบ
ป าดิ บ แล ง มีพัน ธุ ไม เ ด น คือ ไม ย างเหี ย ง (Dipterocarpus obtusifolius) และมี เ ต็ ง (Shorea
obtusa ) รัง (Shorea siamensis) พะยอม (Shorea talura) กอ (Lithocarpus polystachyus)
กระบก (Irvingia malayana) ประดู (Pterocarpus indicus) อินทนิลบก (Lagerstroemia
macrocarpa) สาน (Dillenia suffruticosa) ฯลฯ สัตวปาที่พบในอุทยานแหงชาติปาหินงาม ไดแก
เกง(Muntiacus muntjak) หมูป า (Sus scrofa) กระต ายป า (Lepus peguensis ) เมน
(Osphronemus goramy) อน (Cannomys badius) อีเห็น (Paradoxurus hermaphrodites)
กระรอก (Callosciurus erythraeus) ฯลฯ
ทรัพยากรนันทนาการ อุทยานแหงชาติปาหินงามมีทรัพยากรที่โดดเดนหลากหลาย เชน
1. ทุงดอกกระเจียว มีทุงดอกกระเจียว 3 ทุงดวยกัน โดยในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
สิงหาคม ดอกกระเจียวจะบานเต็มทุง สามารถเดินชมดอกกระเจียวที่แขงกันชูชออยางงดงามตลอด
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และหากมาชมในชวงเชา ก็อาจไดพบกับสายหมอกที่พัดความเย็นมา
เพิ่มบรรยากาศในการชมธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ทางอุทยานแหงชาติปาหินงามไดจัดทําทางเดินยกระดับ
ไมอนุญาตใหนักทองเที่ยวลงเหยียบบนพื้นดินโดยตรง ดวยเกรงวาจะรบกวนธรรมชาติ แตในบริเวณ
ทุงดอกกระเจียวทุงที่ 1 ไดจัดบริเวณใหถายรูปที่ระลึก ซึ่งเปนบริเวณเดียวที่อนุญาตใหลงไปในทุงดอก
กระเจียวได แตเปนเพียงพื้นที่เล็กๆเทานั้น
2. จุดชมวิวสุดแผนดินเปนจุดสูงสุดของเทือกเขาพังเหย เกิดจากการดันตัวของเปลือกโลก
แผนฉานไทย (ภาคกลาง) ซุกเขาไปใตแผนอินโดไชนา (ภาคอีสาน) ทําใหเกิดเปนขอบยกสูงขึ้นเปน
เทือกเขาแบงระหวางภาคอีสานและภาคกลาง ซึ่งจุดชมวิวสุดแผนดินนี้ เปนจุดสูงสุดของอุทยาน
แหงชาติปาหินงาม (866 เมตรจากระดับน้ําทะเล) สามารถมองลงไปเห็นทิวทัศนของเขตรักษาพันธุ
สัตวปาซับลังกาในจังหวัดลพบุรีไดอยางสวยงาม บริเวณปลายของผามีแทงหินยื่นออกไปในอากาศมีผู
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นิยมไปนั่งที่ปลายหินแลวถายรูปกันมาก และหากมาในตอนเชาจะพบกับหมอกลอยอยูทั่วไปอยาง
สวยงามและสามารถชมพระอาทิตยตกในตอนเย็นไดอีกดวย
3. ผากอ-รัก ตองเดินจากจุดชมวิวสุดแผนดินไปอีกประมาณ 400 เมตร โดยเปนจุดเดียวของ
อุทยานแหงชาติปาหินงามที่สามารถพบดอกกระเจียวขาวได แตพบนอยกวาที่อุทยานแหงชาติ
ไทรทองและดอกมีขนาดเล็กกวา ระหวางทางเดินมาผากอรัก ทางอุทยานแหงชาติปาหินงามไดจัดเปน
เสนทางศึกษาธรรมชาติ โดยลักษณะเปนปาเต็ง-รัง เปนปาโปรง มีความสมบูรณของธรรมชาติเปน
อยางมาก
4. ลานหินงาม มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร เปนลานหินรูปทรงแปลกตา เกิดจากการกันเซาะเนื้อ
หินทราย มีหิ นที่เปนที่รูจั กกันดีมากมาย เชน หินรูปทรงถวยฟุตบอลโลก รูปทรงแมไก เปนตน
นอกจากนี้ลานหินงามยังสามารถใชเปนที่ชมพระอาทิตยขึ้นตอนเชาไดอยางสวยงาม
5. ลานหินหนอ เปนลานหินราบ มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร มีปุมหินสูงขนาด 1-2 เมตร
กระจายอยูทั่วไป พบพืชกินแมลง เชน ตนหมอขาวหมอแกงลิงและตนหยาดน้ําคางกระจายอยูทั่วไป
6. เขาพนมโดม เป น แหล งทองเที่ย วอีกแห งของอุทยานแห งชาติ ป าหิ น งาม มีความอุด ม
สมบูรณของธรรมชาติ บนยอดเขามีจุดชมวิวอยูหลายแหง
7. น้ําตกเทพประทาน เปนน้ําตกขนาดกลาง อยูกอนถึงทางเขาอุทยานแหงชาติปาหินงาม
ประมาณ 7 กิโลเมตร น้ําตกเทพประทานยังมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติอยูมาก
8. น้ําตกเทพพนา เปนน้ําตกขนาดกลาง เกิดจากลําหวยกระจวนที่มาจากเทือกเขาพังเหย
หางจากทางเขาอุทยานแหงชาติปาหินงามประมาณ 7 กิโลเมตร ในชวงฤดูฝนจะมีน้ํามากสามารถลง
เลนน้ําได
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ความคิดเห็น
แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
จากการศึกษา ปรากฏวาไดมีผูใหความหมาย และแนวคิดเกี่ยวกับความคิดเห็นไวหลายทาน
พอจะสรุปไดดังนี้
ประสาท หลักศิลา (2511: 389-399) สรุปไววา ความคิดเห็นตางๆของคนเรานั้น เกิดไดจาก
การพบปะสังสรรคประจําวันของเรา แตคนเราก็มีภูมิหลังของแตละคน ยอมเปนผลถึงการที่คนเรา
กระทําตอบสนองตอเหตุการณ และเกิดความคิดเกี่ยวกับเหตุการณ เปนตน
ประคอง กรรณสูตร (2520: 3) กลาวไววา ความคิดเห็นถือไดวาเปนการแสดงออกทางดาน
ทัศนคติอยางหนึ่ง แตการแสดงความคิดเห็นนั้น มักมีอารมณเปนสวนประกอบและเปนสวนที่พรอม
จะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก
ทวี เลรามัญ (2520) กลาววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกซึ่งความรูสึกที่มีอยูบนพื้นฐาน
ของข อ เท็ จ จริ ง และทั ศ นคติ ข องบุ ค คลต อ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง ซึ่ ง อาจจะเป น บุ ค คล กลุ ม บุ ค คล หรื อ
สถานการณ เปนตน ความคิดเห็นอาจจะเปนไปไดในทางเห็นดวยหรือไมเห็นดวยตอสิ่งนั้นก็ได
เรืองเวทย แสงรัตนา (2522) ใหความหมายของความคิดเห็นวา เปนการแสดงออกทางดาน
ความรูสึกตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยการพูดหรือการเขียน โดยอาศัยพื้นฐานทางความรู ประสบการณและ
สภาพแวดลอม ซึ่งการแสดงความคิดเห็นนี้ อาจจะไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอื่นๆก็ได
กมลรัตน หลาสุวงษ (2527) อธิบายความคิดเห็น (opinion) คือ การแสดงออกโดยการพูด
หรือเขียนเกี่ยวกับเจตคติ ความเชื่อ หรือคานิยมของบุคคล และกลาววาความคิดเห็นไมเหมือนเจตคติ
ตรงที่ไมจํ าเปน ที่จ ะต องแสดงความรูสึ ก อารมณ หรือแมกระทั่งการแสดงพฤติกรรมคําพูดพรอม
เหตุผลที่บุคคลคิดขึ้นมา และถามีคนไมเห็นดวย บุคคลนั้นก็อาจเปลี่ยนคําพูดดังกลาวได
สุพัตรา สุภาพ (อางถึงใน ปรีชา, 2532: 10) กลาววา “...ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของ
บุคคลหรือกลุมคนที่มีต อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ ดวยการพูดหรือการเขียน ซึ่งในการแสดงออกนี้
จะตองอาศัยพื้นความรู ประสบการณ และพฤติกรรมระหวางบุคคล เปนเครื่องชวยในการพิจารณา
และประเมินคากอนที่จะมีการตัดสินใจแสดงออก ซึ่งการแสดงออกนี้อาจจะไดรับการยอมรับหรือ
ปฏิเสธจากคนอื่นก็ได...”
Good (1973:339) กลาวว า ความคิด เห็น หมายถึง ความเชื่ อ ความคิด หรือการลง
ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งไมอาจบอกไดวาถูกตองหรือไม
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Kolasa (1969: 386) กลาววา ความคิดเห็น เปนการแสดงออกของแตละบุคคลในอันที่จะ
พิจารณาถึงขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่ง หรือเปนการประเมินผล (evaluation) สิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก
สถานการณแวดลอม (circumstance) ตางๆ หรือ “ความคิดเห็น” เปนการสนองตอสิ่งเราที่ถูกจํากัด
จากความหมายความคิ ด เห็ น ที่ ก ล า วมาข า งต น พอจะสรุ ป ได ว า ความคิ ด เห็ น คื อ การ
แสดงออกถึงความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ ตลอดจนคานิยมของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีอารมณ
เป น องค ป ระกอบการพู ด หรื อ การเขี ย น โดยอาศั ย พื้ น ฐานทางด า นความรู ประสบการณ
สภาพแวดลอมของบุคคลนั้น การแสดงออกนี้บุคคลอื่นจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได
ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็น
Oskamp (1977 อางถึงใน วิชัย, 2536) กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการเกิดความคิดเห็น วามา
จากหลายปจจัยหลายประการ ดังนี้
1. ปจจัย ทางพัน ธุกรรมและสรีระ คือ อวั ยวะตางๆของบุคคลที่ใชรับ รู ความผิดปกติของ
อวัยวะ ความบกพรองของอวัยวะรับสัมผัส ซึ่งมีผลตอความคิดเห็นไมดีตอบุคคลภายนอก
2. ประสบการณโดยตรงของบุคคล คือ บุคคลไดประสบกับเหตุการณดวยตนเอง การกระทํา
ดวยตนเอง หรือไดพบเห็น ทําใหบุคคลมีความฝงใจและเกิดความคิดตอประสบการณเหลานี้ตางกัน
3. อิทธิพลของผูปกครอง คือ เมื่อบุคคลเปนเด็ก ผูปกครองจะเปนผูที่ใกลชิดและใหขอมูลแก
เด็กไดมาก ซึ่งจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมและความคิดเห็นของเด็กดวย
4. ทัศนคติและความคิดเห็นของกลุม คือ เมื่อบุคคลเจริญเติบโตยอมตองมีกลุมและสังคม
ดังนั้นความคิดเห็นของกลุมเพื่อน กลุมอางอิง หรือการอบรมสั่งสอนของโรงเรียน หนวยงานที่มีความ
คิดเห็นเหมือนหรือแตกตางกัน ยอมมีผลตอความคิดเห็นของบุคคลดวย
5. สื่ อ สารมวลชน คื อ สื่ อ ต า งๆที่ เ ข า มามี บ ทบาทในชี วิ ต ประจํ า วั น ของคนเรามากขึ้ น
สื่อเหลานี้ ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ซึ่งเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความคิดเห็นของ
บุคคล
การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็น
ป ญญา พัน ธุ ศรี ศัก ดิ์ (2541) ได อธิ บ ายขั้น ตอนของการเปลี่ ย นแปลงความคิด เห็ น ว า
ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ 5 ขั้นตอน คือ
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1. การใสใจ (attention) การใหความสนใจตอสิ่งตางๆ
2. การเขาใจ (comprehension) การไดรับขอมูลที่ถูกตองและเกิดความรู
3. การมีสิ่งใหมเกิดขึ้น (yielding) มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากสภาวการณปกติ
4. การเก็บเอาไว (retention) การเก็บขอมูล ความรู ความเขาใจและความรูสึกเอาไว
5. การกระทํา (action) เปนการแสดงพฤติกรรมออกมาใหปรากฏแกสาธารณชน
ขั้นตอนเหลานี้จะเกิดขึ้นในบุคคลหรือไม ตองอาศัยองคประกอบตางๆ เชน ความสามารถ
ทางสติปญญา ความสามารถในการรับรู ความขัดแยงของขาวสาร และสิ่งเหลานี้อาจจะมีสวนทําให
ขั้นตอนไมเกิดขึ้นก็ได นอกจากนี้ Traindis (1971 อางถึงในปญญา, 2541) ยังกลาววาความคิดเห็น
ของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงไดและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้
1. การรับรูขอมูลใหมจากบุคคลหรือสื่อมวลชน
2. การไดรับประสบการณตรงที่พบดวยตนเองหรือจากแรงสะเทือนใจ
3. การถูกบังคับใหปฏิบัติตามโดยไมเต็มใจหรือตรงกับความรูสึกนึกคิด
วิธีการวัดความคิดเห็น
ปญญา พันธุศรีศักดิ์ (2541) อธิบายวา ความคิดเห็นเปนลักษณะของแตละบุคคล การวัดจึง
วัดจากแรงจู งใจ การรั บรู แตมีขอแตกตางของประสบการณ และปจจัย อื่นๆ จึงมีวิธี การวัดความ
คิดเห็นดังนี้
1. การฉายภาพ (projective technique) เปนการวัดโดยการสรางภาพจินตนาการจากภาพ
โดยภาพจะเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงความคิดเห็นออกมา และสามารถพิจารณาไดวาบุคคลมีความ
คิดเห็นหรือมีความรูสึกอยางไรตอภาพที่เห็น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณที่ไดรับมาเปนสําคัญ
2. การสัมภาษณ (interview) เปนการซักถามบุคคล ชวยใหไดรับขอมูลที่ขยายครอบคลุมทั้ง
ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
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3. การสงแบบสอบถาม (questionnaire) เปนวิธีการวัดความคิดเห็นที่สิ้นเปลืองเวลาและ
เงิน ทองน อ ยกว าวิ ธี อื่น โดยการส งแบบสอบถามไปยั งกลุ มที่ ต องการศึก ษาให ต อบกลั บ มา แต มี
ขอจํากัดอยูวาผูที่ถูกถามตองอานออกเขียนได
4. การใหเลาความรูสึก (self-report) เปนการวัดโดยการใหบุคคลเลาความรูสึกที่มีตอสิ่งใด
สิ่งหนึ่งออกมา ซึ่งผูเลาจะบรรยายความรูสึกนึกคิดตามประสบการณและความสามารถออกมา ถึงแม
ไมสามารถวัดความคิดเห็นไดโดยตรง แตเนื่องจากความคิดเห็นเปนการแสดงออกดวยภาษาพูด ภาษา
เขี ย น จึ ง สามารถวั ด ได จ ากการแสดงออกดั ง กล า ว โดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ ต า งๆ เช น การตอบ
แบบสอบถาม การฉายภาพ การสัมภาษณ การเลาความรูสึก เปนตน
ความพึงพอใจ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความพึงพอใจตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “satisfaction” การศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจ
นิยมศึกษาอยู 2 มิติ คือ มิติความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (job satisfaction) และมิติความพึงพอใจ
ในการรับบริการ (service satisfaction) (ปรัชญา, 2542) ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะความพึง
พอใจในการรับบริการ และจากความหมายของการใหบริการสาธารณะนั้น มีเปาหมายหมายในการ
สรางความประทับใจใหเกิดแกผูรับบริการ ดังนั้นการจะประเมินวาการบริการนั้นจะประสบผลสําเร็จ
มากนอยเพียงใด จึงอาจวัดไดจากความพึงพอใจของนักทองเทีย่ วที่เขามาใชบริการ
สําหรับความหมายของความพึงพอใจ มีผูใหความหมายและคําจํากัดความไวหลายทานดังนี้
ดิเรก (2527) ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะ
เปลี่ยนแปลงไปเปนความพอใจในการปฏิบัติตอสิ่งนั้น
สงวน (2522) กลาววา เมื่อบุคคลมีความตองการเกิดขึ้น ความตองการนั้นจะสงผลใหเกิดแรง
ขับซึ่งหมายถึง ความตองการนั้นเริ่มมีทิศทางและผลักดันใหรางกายปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ
ไปสูเปาหมายนั้น และเมื่อความตองการนําไปสูความปรารถนา บุคคลก็จะเกิดความพอใจ
Vroom (1964) กลาววา ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสามารถใชแทนกันไดเพราะทั้ง
สองคํานี้จะหมายถึงผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเห็น
สภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพไมพึงพอใจนั่นเอง
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Davis (1967) ไดกลาววา พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย คือความพยายามที่จะ
ขจัดความตึงเครียดหรือความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาคในรางกาย เมื่อมนุษยขจัดสิ่ง
ตางๆดังกลาวไดแลว มนุษยยอมไดรับความพึงพอใจในสิ่งที่ตนตองการ
ดั งนั้ น จึ งพอสรุ ป ได ว า ความพึงพอใจ เป น ทัศนคติ ด านบวกเมื่อความต องการบรรลุ ต าม
วัตถุประสงคหรือตรงกับที่คาดหวังไว ก็จะเกิดความพอใจขึ้น แตหากไมไดเปนไปตามที่ตองการหรือที่
คาดหวังไวก็จะเกิดความไมพึงพอใจ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ความหมายและประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก
สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก หมายถึ ง สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ ฝ า ยจั ด การพื้ น ที่ จั ด สร า งขึ้ น เพื่ อ ให ผู ใ ช
ประโยชนไดรับความสะดวกสบาย (ดรรชนี, 2542)
สิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึง บริ เวณพื้นที่และโครงสร างหรื อสิ่ งปลู กสรางต างๆที่ถูก
จัดสรางขึ้นภายในแหลงทองเที่ยวเพื่อรองรับกิจกรรมของผูมาเยือน และกิจกรรมในการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยว โดยสิ่งอํานวยความสะดวกมีบทบาทสําคัญตอแหลงทองเที่ยวโดยสรุป คือ
1. สนองความตองการของผูใชประโยชน/นักทองเที่ยว ในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ/
กิจกรรมการทองเที่ยว
2. ชวยปองกันรักษาทรัพยากร และสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยวไมใหเสื่อมโทรมลง
เนื่องจากกิจกรรมการทองเที่ยว
3. ชวยปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับนักทองเที่ยวขณะประกอบกิจกรรม
4. เป น เครื่ อ งมือ /สื่ อ ในด านการให ค วามรู สร า งความเข าใจ และเพิ่ มโอกาสให กั บ
นักทองเที่ยวสัมผัสชื่นชมธรรมชาติมากขึ้น
5. อํานวยความสะดวกใหกับการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
6. มีบทบาททางออมในการสรางภาพลักษณ (image) ของแหลงทองเที่ยว (นภวรรณ, 2542)
Sharpe and Odegarrd (1983: 122-145) ไดอธิบายสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอุทยาน
แหงชาติไววา อุทยานแหงชาติสวนใหญจะตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ถึงแมคุณภาพและ
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ปริมาณจะแตกตางกันไปตามอุทยานแหงชาติแตละแหง ซึ่งสามารถแบงประเภทของสิ่งอํานวยความ
สะดวกออกเปน 4 ประเภท คือ
1. ประเภทอาคารสถานที่ (buildings) ไดแก อาคารในสวนของการบริหารการปฏิบัติงานใน
พื้นที่สําหรับเจาหนาที่ของอุทยานแหงชาติ และอาคารในสวนของการบริหารใหกับนักทองเที่ยว เชน
ศูนยบริการนักทองเที่ยว หองน้ํา รานขายของที่ระลึก รานอาหาร เปนตน
2. สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในเวลากลางวัน (day use area) เชน สถานที่รับประทาน
อาหาร ระบบเสนทางเดินเทา ที่จอดรถ จุดชมวิวทิวทัศน ซึ่งจะตองมีองคประกอบภายในอื่นๆ เชน
โตะปกนิค จุดบริการน้ํา หองน้ํา หองสวม ถังขยะ เปนตน
3. สิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในเวลากลางคืน (overnight use area) ซึ่งจะอยูในบริเวณที่
แยกจากบริเวณสว นอื่น ๆ เพื่อใหมีการดู แลรั กษางาย และลดความขัด แยงจากผูใช ประโยชนจาก
สิ่งอํานวยความสะดวกในเวลากลางวัน ไดแก บานพักแรม หองน้ํา หองสวม ลานกิจกรรมกลางแจง
เปนตน
4. สิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุน (support facilities) ไดแก ระบบโครงสรางพื้นฐานที่
จําเปน เชน ระบบกําจัดของเสียและขยะ ระบบถนนทางเขา และสัญลักษณควบคุมการจราจรภายใน
อุทยานแหงชาติ ที่จอดรถ ระบบการจายกระแสไฟฟา น้ําดื่มน้ําใช เปนตน
สําหรับหนาที่หลักของสิ่งอํานวยความสะดวกในอุทยานแหงชาติ จะตองสนองความตองการ
ของนักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม และสามารถปองกันสภาพพื้นที่ของอุทยานแหงชาติจากการใช
ประโยชนของนักทองเที่ยวได ดังนั้นการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกภายในอุทยานแหงชาติจะตองมี
การวางแผน (site planning) ใหเหมาะสมกับการใชประโยชนและบริเวณที่จะพัฒนาเปนอยางดี ซึ่ง
เป น หน า ที่ ข องฝ า ยจั ด การพื้ น ที่ จ ะต อ งพยายามให เ กิ ด ผลกระทบต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มน อ ยที่ สุ ด นอกจากนี้ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกที่ ส ร า งขึ้ น นั้ น จะต อ งสามารถซ อ มแซม
บํารุงรักษาไดงาย ประหยัดคาใชจาย มีความปลอดภัย และกลมกลืนกับธรรมชาติเปนประการสําคัญ
สํ า หรั บ แหล ง ท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ สามารถจํ า แนกสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกออกเป น 4
ประเภท (นภวรรณ, 2542) ดังนี้
1. สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อปองกันผลกระทบตอแหลงทองเที่ยวและปองกันอันตรายใหกับ
ผูมาเยือน เชน ทางเดินเทา เสนทางศึกษาธรรมชาติตางๆ ทางจักรยาน ถนน ที่จอดรถ ระบบขยะ
ระบบกําจัดน้ําเสีย หองสุขา ปายคําเตือน เปนตน
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2. สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูและการศึกษาธรรมชาติ/ศึกษาวัฒนธรรม เชน คูมือ
หมุดบอกตําแหนงใชคูกับแผนพับ นิทรรศการริมทาง ศูนยบริการนักทองเที่ยว
3. สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการประกอบกิจกรรมนันทนาการ
เชน พื้นที่กางเต็นท บานเดี่ยว เรือนแถว ระบบน้ําใช ระบบไฟสองสวาง รานจําหนายอาหาร
4. สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ เชน ปอมยาม/ดานตรวจ
อาคารที่ทําการ อาคารสนับสนุนตางๆ บานพักเจาหนาที่ โดยไดเนนการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกในลักษณะของการประหยัดพลังงานและลดของเสีย การบํารุงรักษาสิ่งอํานวยความสะดวก
และการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
สิ่งอํานวยความสะดวกที่สําคัญอันดับตนๆ ไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อปองกันรักษา
ธรรมชาติ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรูและศึกษาธรรมชาติ สวนสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อความสะดวกสบาย และสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับปฏิบัติงานของเจาหนาที่ จะมีความสําคัญ
ในอันดับรองลงมา อยางไรก็ดียังไมมีกฎเกณฑตายตัวเกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และขนาดของสิ่งอํานวย
ความสะดวก แตลักษณะที่เหมาะสมกับแหลงเที่ยวแตละแหลงขึ้นอยูกับลักษณะของแหลงทองเที่ยว
(site setting) และวัตถุประสงคเพื่อการจัดการพื้นที่แตละแหงเปนหลัก (การทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย, ม.ป.ป.)
WTO, UNEP และ IUCN, 1995 กลาวถึงแนวทางในการพัฒนาอุทยานแหงชาติและเขต
สงวนเพื่อการทองเที่ยว เพื่อจัดทําแนวทางการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวให
เหมาะสมกับอุทยานแหงชาติ สรุปไดดังนี้
1. สิ่งกอสรางโดยมนุษยจะตองรบกวนระบบนิเวศทางธรรมชาติใหนอยที่สุด
2. สิ่งกอสรางตองเรียบงายที่สุด ไมบดบังความงามตามธรรมชาติ ควรจะสรางจากวัสดุที่มา
จากธรรมชาติ และออกแบบใหกลมกลืนกับสภาพทองถิ่น
3. การก อสร า งอาคารบนพื้น ที่ที่ เ หมาะสมขึ้ น อยู กั บ การพิจ ารณาหน าที่ของอาคารนั้ น ๆ
ไมควรพิจารณาแคนโยบายเพียงอยางเดียว
4. กอนที่จะสรางอาคารควรคํานึงถึงวิธีที่นักทองเที่ยวจะสามารถเดินทางไปยังอาคารนั้นๆ
จะไดอํานวยความสะดวกตอนักทองเที่ยว
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5. ควรมีการใชความสัมพันธในระบบนิเวศ “ecotechniques” เพื่อสงเสริมการวางแผนทาง
กายภาพในการออกแบบและการก อ สร า งสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก เช น การใช ร ะบบพลั ง งาน
แสงอาทิตย การเก็บสํารองน้ําฝนเพื่อนํามาใช เปนตน
6. การออกแบบศูน ย “ecotourism” ควรให มีกระทอมทางเดิ นธรรมชาติ ป ายสื่ อ
ความหมาย หอสังเกตการณ ควรมีระบบเก็บสํารองพลังงาน และสวนที่พักอาศัยของเจาหนาที่และ
นักวิจัย
7. ที่พักสํ าหรับ นั กนิ ยมธรรมชาติควรมีความเรีย บงาย สะอาด แต ส ะดวกสบาย นั กนิ ย ม
ธรรมชาติ ช อบที่ จ ะแสวงหาสถานที่ แ ปลก และมี ค วามงามตามธรรมชาติ ม ากกว า ป า คอนกรี ต
และความหรูหราฟุมเฟอยในเมืองกรุง
8. ถนนทางเดินควรใหมีลักษณะตามธรรมชาติ แวดลอมไปดวยตนไมและเนินเขา เปนตน
ควรออกแบบใหเปนไปตามสภาพภูมิประเทศมากกวาที่จะตัดผานภูเขาหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ และควร
ออกแบบเพื่อใหชวยลดการพังทลาย จึงควรมีระบบระบายน้ําที่ดี
9. แม ว าถนนจะช ว ยให นั กท องเที่ย วดู สั ต ว ไ ด ใ กล ๆ แต ควรหลี กเลี่ ย งพื้น ที่บ างแห ง เช น
แหลงผสมพันธุนก
นอกเหนือจากแนวทางเหล านี้ ยังมีแนวทางที่จะชว ยในการประเมินความเหมาะสมและ
ปริมาณการพัฒนาพื้นที่ ดังนี้
1. ทุกสิ่งทุกอยางจะตองมีจุดหมาย
2. ออกแบบเพื่อนักทองเที่ยว แมวาจะมีขีดจํากัดแตก็มีความปลอดภัย และสะดวกสบาย
3. ออกแบบโดยคํ า นึ ง ถึ ง ข อ จํ า กั ด ของทรั พ ยากรโดยเฉพาะขี ด ความสามารถของ
สภาพแวดลอม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4. รูปแบบและหนาที่ นาพอใจ มีความสมดุลระหวางเศรษฐกิจ มนุษย และสิ่งแวดลอม
5. คํานึงถึงความตองการดานเทคนิค
6. กอใหเกิดการใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
7. สํารวจแนวทางในการจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกในระยะยาว
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8. หากมีงบประมาณจํากัด ใหเริ่มกอสรางจากสิ่งกอสรางงายๆจากวัสดุธรรมชาติ เชน ไมไผ
แฝก แลวคอยสรางอาคารถาวรภายหลัง
โปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ
คําวาสื่อความหมายนั้นไดมีผูใหความหมายไวหลายความหมายดวยกันดังนี้
Harold (1982; อางโดย Sharpe, 1982) ใหความหมายของการสื่อความหมายไววา เปน
การช วยเหลือนั กทองเที่ยวใหมีความรูสึ กเช นเดีย วกับนั กสื่อความหมาย เช น ความรู สึกตอความ
สวยงาม ความสลับซับซอน ความหลากหลาย และความสัมพันธซึ่งกันและกันตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะทํา
ใหนักทองเที่ยวพัฒนาความเขาใจและพัฒนาความรูสึกเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และนําความรูที่ไดกลับไป
ยังภูมิลําเนา
Sharpe (1982) กลาววา สื่อความหมายเปนบริการสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเยือนอุทยาน
แหงชาติ วนอุทยาน และพื้น ที่นันทนาการอื่นๆ แมวานักทองเที่ยวต องการมาเยือนพื้น ที่เพื่อการ
พักผอนแตกลับดลใจใหพวกเขาปรารถนาที่จะเรียนรูกับพื้นที่ธรรมชาติและทรัพยากรทางวัฒนธรรม
ทรัพยากรทางธรรมชาตินั้น ประกอบดวยกระบวนการทางกายภาพ พืชและสัตว สังคมประชากรใน
ระบบนิ เ วศและประวั ติ ศ าสตร ข องมนุ ษ ย สื่ อ ความหมายจึ ง เป น การสื่ อ สารสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
นักทองเที่ยวและทรัพยากร
Freeman (1982) ไดใหความหมายไววา สื่อความหมายเปนกิจกรรมศึกษาที่มีเปาหมายเพื่อ
แสดงใหเห็นความหมายและความสัมพันธของธรรมชาติ โดยอาศัยวัตถุที่มีมาแตเดิม รวมทั้งการอาศัย
ตัวกลางที่คอนขางงายตอการสื่อสารเกี่ยวกับขอเท็จจริง เปนประสบการณที่ไดโดยตรง
York (1982; อางโดย Sharpe,1982) ไดสรุปรวมคําวาสื่อความหมายจาก 6 งานบริการ
ดังตอไปนี้ (1) เปนการบริการขอมูลขาวสาร (2) เปนบริการแนะแนว (3) เปนบริการการศึกษา
(4) เปนบริการความสนุกสนาน (5) เปนบริการเผยแพร และ (6) เปนบริการเกี่ยวกับการดลใจ การสื่อ
ความหมายมี เ ป า หมายเพื่ อ ให ป ระชาชนได รั บ ความเขา ใจใหม ๆ ความเข าใจอย า งลึ ก ซึ้ ง ความ
กระตือรือรนใหมๆ และความสนใจใหมๆ
สุรเชษฎ (2539) กลาววา การสื่อความหมายธรรมชาติ (nature interpretation) คือ งาน
บริการที่นักสื่อความหมายไดทําขึ้นเพื่อบริการแกนักทองเที่ยว ใหเกิดการเรียนรูของขอเท็จจริงของ
ธรรมชาติ โดยอาศัยหลักศิลปะและเทคนิคในการถายทอดผานตัวกลางตางๆ พรอมทั้งเลือกใชภาษาที่
เขาใจงาย เปนกันเอง มุงเนนใหนักทองเที่ยวเขาใจเรื่องราวแปลกใหมจากสิ่งรอบๆตัว และเกิดความ
เพลิดเพลินในการซึมซับเรื่องราวของธรรมชาติ
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จากความหมายขางตน จึงกลาวไดวา สื่อความหมายธรรมชาติ คือการเชื่อมโยงนักทองเที่ยว
หรื อ ผู มาเยื อน นั กจั ด การ และธรรมชาติ ใ ห มี แนวคิด ไปในแนวทางเดี ย วกัน ตามที่นั กจั ด การตั้ ง
วัตถุประสงคของสื่อความหมายแตละประเภทที่จัดใหมีขึ้น ซึ่งสื่อที่วานี้ตองอาศัยศิลปะมาชวยสื่อให
นาสนใจยิ่งขึ้น และใชภาษาที่เขาใจงาย เพื่อใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูและเขาใจธรรมชาติมากที่สุด
Sharpe (1982) ไดกลาววา สื่อความหมายเปนงานบริการสําหรับนักทองเที่ยวที่เขามาใน
อุทยานและพื้นที่นันทนาการ และมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อใหนักทองเที่ยวมีพัฒนาการเกี่ยวกับความกระตือรือรนที่จะเรียนรูธรรมชาติ ความพึง
พอใจ และความเข า ใจต อ พื้ น ที่ ซึ่ ง อาจจะช ว ยทํ า ให ก ารมาเยื อ นพื้ น ที่ ข องนั ก ท อ งเที่ ย วเกิ ด
ประประโยชนสูงสุด และเปนประสบการณที่เพลิดเพลิน
2. เพื่อใหการจัดการอุทยานและพื้นที่นันทนาการประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายในการ
จัดตั้ง เนื่องจากอุทยานเปนพื้นที่มีความสามารถพิเศษ จึงตองการใหนักทองเที่ยวมีพฤติกรรมการ
ทองเที่ยวแบบพิเศษ การสื่อความหมายจะสามารถสนับสนุนการไตรตรองใหนักทองเที่ยวเกิดความ
รับผิดชอบในการใชประโยชนทรัพยากรนันทนาการขณะที่พวกเขามาเยือน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดผลกระทบ
จากการประกอบกิจกรรมตอทรัพยากรธรรมชาตินอยที่สุด
3. เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหสาธารณะชนเขาใจวัตถุประสงคและเปาหมายของหนวยงาน
ราชการที่ใหความคุมครองดูแลพื้นที่นั้นๆ
สุรเชษฎ (2539) ไดใหวัตถุประสงคของการสื่อความหมายไววา
1. เพื่อชวยใหนักทองเที่ยวไดพัฒนาจิตสํานึก (awareness) ความพึงพอใจ (appreciation)
และความเขาใจ (understanding) เกี่ยวกับพื้นที่ที่ไปเยือนได ซึ่งเทากับวาเปนการทําใหนักทองเที่ยว
ไดรับประสบการณที่มีคุณคากลับไป
2. เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดการพื้นที่หรือเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการพื้นที่
3. เพื่อใหเปนเครื่องมือเสริมสรางการประชาสัมพันธขององคกรและกิจกรรมตางๆขององคกร
นั้น
จากความหมายของการสื่อความหมายและวัตถุประสงค ทําใหเห็นวา เมื่อนักทองเที่ยวมา
เยือนพื้นที่อุทยานแหงชาติ หนาที่สําคัญของอุทยานแหงชาติ คือ การสรางความรูและความเขาใจ
พื้น ฐานใหแกนักทองเที่ย ว อุทยานแห งชาติจึงต องมีแนวทางการจัด การที่ดี เพื่อรั กษาสภาพทาง
ธรรมชาติและระบบนิเวศ งานสื่อความหมายเปนเรื่องที่จําเปนในการจัดการดานนันทนาการ เพราะ
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เจาหนาที่ไมสามารถควบคุมนักทองเที่ยวในพื้นที่ไดอยางทั่วถึง จึงอาศัยการสื่อความหมายธรรมชาติ
เปนเครื่องมือหนึ่งในการจัดการดานนันทนาการในพื้นที่อุทยานแหงชาติ
ประเภทของการสื่อความหมายธรรมชาติหรือโปรแกรมสื่อความหมาย
สิ่งกอสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อความหมายและบริการนักทองเที่ยวที่สําคัญ
ไดแก ศูนยบริการนักทองเที่ยว พิพิธภัณฑ เวทีกลางแจง ทางเดินเทา และถนน บริเวณที่ชมวิว และ
นิทรรศการในรม นิทรรศการกลางแจง เปนตน (sharpe et al., 1976) สิ่งอํานวยความสะดวกที่
พั ฒ นาขึ้ น ในอุ ท ยานแห ง ชาติ นั้ น เป น ตั ว กลางระหว า งนั ก จั ด การอุ ท ยาน หรื อ นั ก วางแผนกั บ
นั ก ท อ งเที่ ย วที่ ไ ปเยื อ นหรื อ ผู ใ ช ป ระโยชน เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด ความรู ค วามเข า ใจในพื้ น ที่ ต รงกั น กั บ
วัตถุประสงคที่จัดใหมีสื่อความหมายแตละประเภทเกิดขึ้น การจัดการอุทยานแหงชาติในปจจุบันได
พยายามพัฒนาการสื่อความหมายธรรมชาติขึ้น เพื่อใหนักทองเที่ยวไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
อุทยานแหงชาติ การสื่อความหมายนั้นเปนกิจกรรมใหการศึกษาอยางหนึ่ง โดยนักสื่อความหมายจะ
แสดงความสัมพันธของทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือผลผลิตจากทางวัฒนธรรม และนําเรื่องราว
เกี่ยวกับสิ่งนั้นๆผานตัวกลาง หรืออาจจะจําลองของจริง หรือนําสื่อที่เปนวัตถุจริง โดยจะเปนการ
สื่อสารดวยขอมูลความจริงเทานั้น สวนการสื่อความหมายธรรมชาติที่เกิดในอุทยานแหงชาติหรือเขต
รักษาพันธุสัตวปานั้น เปนงานบริการที่นักสื่อความหมายไดจัดทําขึ้นเพื่อบริการแกผูมาเยือนในพื้นที่
เพื่อนําเสนอเรื่องราวขอเท็จจริงของธรรมชาติ โดยอาศัยหลักศิลปะและเทคนิคในการถายทอดเพื่อให
เข า ใจได ง า ยผ า นตั ว กลางต า งๆ ซึ่ ง ตั ว กลางในการสื่ อ ความหมายธรรมชาติ ใ นอุ ท ยานแห ง ชาติ
ซึ่งสุรเชษฎ (2539) ไดแบงตัวกลางออกเปน 2 ประเภทคือ
1. ตัวกลางผานนักสื่อความหมาย (personal services/attended services) บริการ
ประเภทนี้นักทองเที่ยวจะติดตอโดยตรงกับนักสื่ อความหมาย ซึ่งในที่นี้ก็คือเจาหนาที่ของอุทยาน
แหงชาติ โดยจะรับทราบขอมูลขาวสารจากเจาหนาที่หรือมีการปฏิสัมพันธทั้งสองดาน คือ ระหวาง
เจาหนาที่กับนักทองเที่ยวโดยตรง มีการสื่อสารโตตอบกัน เมื่อเกิดคําถามก็สามารถสอบถามไดทันที
เช น การบริการด านเอกสาร การนํ ากลุ ม เช น การนําเดิน ศึกษาธรรมชาติ การสื่ อความหมายใน
อุทยานแหงชาตินั้นๆ โดยการพูดสื่อความหมายเรื่องราวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร และทาง
โบราณคดีและวัฒนธรรม เปนตน
2. ตั ว กลางที่ ไ ม ต อ งผ า นนั ก สื่ อ ความหมาย (nonpersonal services/unattended
services) บริการประเภทนี้นักทองเที่ยวจะสัมผัสตัวกลางโดยตรง และสามารถศึกษาเรื่องราวจาก
โปรแกรมสื่อความหมายไดเองโดยที่ไมตองอาศัยนักสื่อความหมายซึ่งในที่นี้ก็คือเจาหนาที่อุทยาน
แหงชาติมาใหขอมูล ตัวกลางเหลานั้น ไดแก
2.1 เครื่องโสตทัศนูปกรณ (audio devices) เชน สไลด วีดีทัศน ซึ่งปจจุบันเปนที
นิยมใชในการฉายแนะนําพื้นที่กอนที่จะเขาไปชมพื้นที่
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2.2 ตัวกลางที่ใชการเขียน (written material) เครื่องหมายตางๆ แผนปายบรรยาย
สิ่งพิมพ เชน แผนปลิว แผนพับตางๆ
2.3 กิจกรรมที่ดําเนินดวยตนเอง (self-guided activity) เชน สรางทางเดินเทา ที่มี
การสื่อความหมายประกอบตามสถานีที่นาจะมีการสื่อความหมาย
2.4 นิทรรศการในรม (indoor exhibition) สวนใหญจะแสดงนิทรรศการในอาคาร
ศูนยบริการนักทองเที่ยว
2.5 นิทรรศการกลางแจง (outdoor exhibition) เปนนิทรรศการที่ติดตั้งบริเวณ
ใกล สิ่ งที่น าสนใจในธรรมชาติ เพื่อให นั ก ทองเที่ย วได ท ราบเรื่ อ งราวธรรมชาติ ได ทัน ที ที่เ ห็ น สิ่ ง ที่
นําเสนอในนิทรรศการ ซึ่งจะเปนเรื่องราวที่โดดเดนและเกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ และสามารถนําเสนอให
เขาใจไดงายกวาการอธิบายในบอรดธรรมดา เชน นิทรรศการกลางแจงที่จัดใหมีขึ้นในอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ เปนนิทรรศการที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับโปงชาง ที่สามารถมองเห็นโปงชางและชางซึ่งจะ
ทําใหเขาใจเรื่องราวธรรมชาติไดชัดเจนขึ้น
2.6 ศูนยบริการนักทองเที่ยว (visitor center) เปนศูนยกลางการสื่อความหมาย
ของพื้นที่นั้นๆ เปนบริเวณทีม่ ีการสื่อความหมายหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ ขอปฏิบัติ ขอหาม
สําหรับนักทองเที่ยว เปนตน เปนดานแรกที่นักทองเที่ยวจะไดทราบขอมูลขาวสารทั่วๆไปของพื้นที่
เสนทางศึกษาธรรมชาติ
เสนทางศึกษาธรรมชาติ เปนตัวกลางหนึ่งที่ถายทอดขอเท็จจริ งเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อให
นักทองเที่ยวเกิดความรูความเขาใจในสภาพธรรมชาติ สามารถจัดสรางไวในเขตอุทยานแหงชาติ
วนอุทยาน ศูนยศึกษาธรรมชาติ เปนตน Ashbangh และ Kordish (1971; อางโดย ชีวภาพ, 2541)
ไดแบงประเภทเสนทางศึกษาธรรมชาติเปน 3 ประเภท ไดแก
1. เสนทางศึกษาธรรมชาติระยะใกล (nature trail) เปนเสนทางศึกษาธรรมชาติระยะใกลที่
มุงเนนถึงการสื่อความหมายธรรมชาติอยางเปนระเบียบ เพื่อใหความรูงายๆแกนักทองเที่ยวทั่วไปที่
ตองการเดินชมธรรมชาติในระยะที่ไมไกลและไมลําบากเกินไป ระยะเวลาในการเดินตลอดเสนทางไม
ควรเกิน 45 นาที แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
1.1 เสนทางศึกษาธรรมชาติโดยมีนักสื่อความหมาย (guided trails) เปนเสนทาง
เดิ น เท า ที่ ต อ งอาศั ย นั ก ธรรมชาติ วิ ท ยาที่ มี ค วามสามารถในการสื่ อ ความหมาย เป น ผู นํ า ทางให
คําแนะนําและบรรยายเกี่ยวกับธรรมชาติตามเสนทาง การศึกษาธรรมชาติโดยวิธีนี้จะตองกําหนด
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จํานวนกลุมและตารางนําเที่ยวแนนอน ทางประเภทนี้ไมตองอาศัยหลักวิชาการในการออกแบบและ
กอสรางมากนัก คุณภาพจึงขึ้นอยูกับบุคลิกของเจาหนาที่ผูนําทางและเทคนิคการสื่อความหมาย ผลดี
ของเสนทางประเภทนี้ คือ การลดจํานวนปายสื่อความหมาย ไมตองใชคูมือประกอบ
1.2 เสนทางศึกษาธรรมชาติดวยตนเอง (self-guided trails) เปนเสนทางเดินเทาที่
ควรสรางขึ้นเพื่อใหนักทองเที่ยวมีโอกาสไดสัมผัสกับธรรมชาติ โดยศึกษาเรื่องราวดวยตนเอง โดยการ
ติดปายสื่อความหมายไปตามเสนทาง การใชคูมือ/เอกสาร หรือการใชเทปบรรยาย อธิบายจุดที่สําคัญ
หรือสิ่งที่นาสนใจบนเสนทาง เหมาะกับกลุมนักทองเที่ยวกลุมเล็ กๆ และมีจํานวนหลายกลุม ทาง
ประเภทนี้จะรองรับนักทองเที่ยวไดจํานวนมากโดยไมจํากัดเวลาและจํานวนซึ่งแตกตางจากทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติที่ใชผูนําทาง คือ ไมสามารถจะทําไดทุกเวลา โดยปกติทางเดินที่ตัดเขาสูปาเพื่อชม
ธรรมชาติจะเรียกวาทางเดินชมธรรมชาติ หรือ nature trail หากมีคนนําทางและบรรยายใหฟง
เรียกวา guided trail หากไมมีคนนําทางแตมีเอกสารหรือปายประกอบใหความรูเรียกวา selfguided trail เหตุผลของการจัดสรางเสนทางศึกษาธรรมชาติดวยตนเองก็เนื่องจากความจํากัดในดาน
งบประมาณสํ า หรั บ การจั ด จ างเจ าหน าที่ หรื อบริ เ วณนั้ น อยู ห างไกลไมส ะดวกแก การปฏิ บั ติ งาน
ทางเดินศึกษาธรรมชาติดวยตนเองและทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยมีผูนําทางใหผลตางกัน กลาวคือ
ทางเดินศึกษาธรรมชาติโดยมีผูนําทางจะใหรายละเอียดที่มากกวาและคุณภาพเหนือกวา
2. เสนทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล (hiking trails) เปนเสนทางเดินปา ซึ่งจะมีระยะทาง
ยาวๆแคบๆ และปลอยตามธรรมชาติ มีการพัฒนาเล็กนอย จัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการแกผู
ที่ ส นใจต อ งการศึ ก ษาธรรมชาติ อ ย า งจริ ง จั ง ได มี โ อกาสศึ ก ษาธรรมชาติ โ ดยไม ถู ก รบกวนจาก
นั ก ท อ งเที่ ย วอื่ น ๆ โดยไม เ น น ถึ ง ความสะดวกสบายของเส น ทางและการสื่ อความหมายมากนั ก
เสนทางในลักษณะนี้จะกําหนดขึ้นในพื้นที่ที่มีความกวางขวางพอที่ผูศึกษาจะพบกับสิ่งที่นาสนใจได
หลายประการ เส น ทางในลั ก ษณะนี้ จ ะไม มี ผ ลกระทบต อ สภาพธรรมชาติ ม ากนั ก และแสดง
เครื่องหมาย (marker) ไวในจุดที่จะสื่อความหมายและมีคูมือประกอบ
3. เสนทางใชประโยชนพิเศษ (special-use trails) เปนเสนทางที่สรางขึ้นเพื่อตอบสนอง
ความจํ า เป น ของผู ใช แ ละวั ต ถุ ป ระสงคที่ ต องการใช เ ป น หลั ก อาจเป น เส น ทางที่ ให ป ระโยชน ใ น
การศึกษาธรรมชาติอีกทางหนึ่งดวย การสรางเสนทางไมไดขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทั่วไปของพื้นที่
ทางในลักษณะนี้ไดแก การขับขี่จักรยาน ทางศึกษาธรรมชาติใตน้ํา เสนทางเรือ ทางขี่มา ทางเดินชาง
และทางสําหรับคนพิการ เปนตน
3.1 ทางศึกษาธรรมชาติโดยการขี่มาเปนทางที่จัดขึ้นไวสําหรับใหคนขี่มาชมธรรมชาติ
3.2 ทางขี่รถจักรยาน จะพบในเมือง สวนสาธารณะในมหาวิทยาลัย โดยจะมีการจัดทางไว
ใหบริการ มีเครื่องหมายจราจรเฉพาะ มีรายละเอียด อยางนอย 8 กิโลเมตร
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3.3 ทางศึกษาธรรมชาติใตน้ํา การศึกษาธรรมชาติตามเสนทางนี้จะใชวิธีนําเรือทอง
กระจก และการวายน้ําโดยใชหนากากดูปะการัง ทั้ง 2 วิธีจะใชไดเฉพาะในบริเวณที่มีน้ําตื้นในระดับ
ความลึก 4-6 ฟุต
3.4 เสนทางเรือ เปนการจัดการศึกษาธรรมชาติโดยใชเรือนําชม จะจัดในพื้นที่ที่มี
ทะเลสาบหรือลําธารที่มีน้ําไหลตลอดป
3.5 ทางสําหรับคนพิการ เปนเสนทางที่จัดไวเฉพาะใหแกคนพิการหรือสูงอายุเขามาเที่ยว
ชม โดยเสนทางนี้ตองมีความกวางเพียงพอสําหรับรถเข็น มีความยาวไมเกิน 200 เมตร มีลักษณะเปน
พื้นผิวแข็งและเปนที่ราบ เปนเสนทางลักษณะมาบรรจบกัน
เสนทางศึกษาธรรมชาติดวยตนเอง
เส น ทางศึกษาธรรมชาติ ด ว ยตนเอง เปน ตั ว กลางอย างหนึ่ งที่จ ะใหความรู ความเขาใจแก
ประชาชนทั่วไปในเรื่องสภาพธรรมชาติสิ่งแวดลอม เสนทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการสื่อความหมาย
จะตองมีเนื้อหาเปนตัวกลางหรือวิธีการสื่อความหมายที่นําผูมาเยือนไปสัมผัสกับทรัพยากรธรรมชาติ
โดยตรง แตกตางจากกิจกรรมนําศึกษาธรรมชาติตรงที่ผูมาเยือนตองไปเรียนรูดวยตนเอง โดยผาน
ตัวกลางที่อาจจะเปนคูมือศึกษาธรรมชาติ โดยคูมือจะเนนที่การใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพ
ธรรมชาติหรือลักษณะทางวัฒนธรรมภายในแหลงทองเที่ยวตามเคาโครงในการสื่อความหมาย ที่นัก
สื่อความหมายกําหนดไวสําหรับแหลงทองเที่ยวแตละแหง ตัวกลางอีกประเภทที่พบไดบอยๆ คือ การ
ใช ห มุ ด บอกตํ า แหน ง ใช คู กับ แผ น พับ การใช นั้ น จะใช ห มุ ด บอกตํ า แหน ง กั บ แผ น พั บ เพื่อ การสื่ อ
ความหมายธรรมชาติและวัฒนธรรม
นภวรรณ และคณะ (2541) ใหขอเสนอแนะวาการออกแบบหมุดบอกตําแหนงและแผนพับที่
ใชคูกัน มีขอควรปฏิบัติ คือ
1. หมุ ด บอกตํ า แหน ง อาจเป น ป า ยขนาดเล็ ก แสดงเฉพาะหมายเลขตํ า แหน ง ที่ จ ะสื่ อ
ความหมายหรื อป ายแสดงหมายเลขตํ าแหนงพรอมชื่ อตําแหน งควบคูกัน เช น (1) หมูบ านชาวเล
(2) อาหารสัตว (3) ผูยอยสลายแหงผืนปา เปนตน
2. วัสดุที่ใชจัดทําหมุดควรมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ มีความคงทนตอสภาพอากาศและ
ตอการจับโยกของนักทองเที่ยว
3. แผนพับ ต องระบุรายละเอียดที่จําเปนทุกสวนตั้งแตการวางตําแหนงตางๆบนเสนทาง
ระยะทาง/เวลา และความยากงายในการเดิน และเรื่องราวที่จะสื่อความหมายในแตละตําแหนง ทั้งนี้
ควรมีภาพประกอบเนื้อหาที่นําเสนอ
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สารัฐ (2542) ไดสรุปขอดีและขอเสียของเสนทางศึกษาธรรมชาติดวยตนเองไวดังนี้
1.ขอดีของเสนทางศึกษาธรรมชาติดวยตนเอง
1.1 ไมตองใชเจาหนาที่หรือนักสื่อความหมายในการประกอบกิจกรรม
1.2 นักทองเที่ยวสามารถใชประโยชนไดตามความตองการ
1.3 ชวยกระจายโปรแกรมสื่อความหมายไปยังบริเวณที่หางไกลออกไป
1.4 สามารถใหบริการไดตลอดเวลา ทุกฤดูกาล
1.5 ชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมตอพื้นที่บริเวณนั้นๆ
1.6 ชวยเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูใหญกับเด็ก
1.7 เปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดชมพื้นที่ที่ออนไหวได โดยผานทางที่กําหนดไว
1.8 เปนตัวกลางที่ไมแพงสําหรับการสรางความสนใจและการใหขอมูลกับนักทองเที่ยว
ใหตระหนักถึงคุณคาของลักษณะเดนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม
2.ขอเสียของเสนทางศึกษาธรรมชาติดวยตนเอง
2.1 สิ่งที่นําเสนอไมสามารถทําใหสัมพันธไดกับทุกสิ่งทุกอยาง เปนการสื่อสารทางเดียว
ไมสามารถโตตอบไดในกรณีที่ซับซอน
2.2 การนําเสนอเนื้อหาไมสามารถปรับใหเหมาะสมในแตละบุคคล
2.3 ยากตอการดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยว
2.4 ควบคุมการทําลายไดยากตองดูแล
2.5 ไมสามารถนําปรากฏการณตามธรรมชาติในขณะนั้น มาสรางความสัมพันธกับเรื่อง
ที่นําเสนอได
2.6 การนําเสนอเรื่องราวขึ้นอยูกับธรรมชาติที่ปรากฏ ไมสามารถลําดับได
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นอกจากนี้สารัฐ (2542) ไดใหขอพิจารณาในการเลือกบริเวณสําหรับพัฒนาเสนทางศึกษา
ธรรมชาติดวยตนเอง (considerations in selecting the location of SGT) ไวดังนี้
1. ศักยภาพในการสื่อความหมาย (interpretive potential) โดยพิจารณาจาก
1.1 ลักษณะเดนและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ที่เปนตัวแทนของระบบนิเวศบริเวณนั้น
หรือหาไดยากในบริเวณอื่นๆ
1.2 ลักษณะเดนอาจเกี่ยวเนื่องกับพืช สัตว รูปทรงของลักษณะทางกายภาพ
ประวัติศาสตรทางวัฒนธรรม
1.3 ความหลากหลายของลักษณะเดนในเสนทาง ถามีความหลากหลายก็จะทําใหมี
ความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
1.4 เสนทางที่ขาดศักยภาพ ตองดึงดูดดวยวิธีอื่น นั่นคืออาจจะออกแบบสิ่งอํานวย
ความสะดวกบนเสนทางใหสวยงาม เชน มานั่ง สะพาน คูมือศึกษาธรรมชาติ ปายบอกทาง เปนตน
2. การเขาถึงเสนทางเดินเทา (trail accessible) ควรอยูใกลกับบริเวณที่มีผูใชประโยชน
รวมตัวกันมาก เชน ศูนยบริการนักทองเที่ยว จุดปกนิก บริเวณที่กางเต็นท เปนตน
3. ความปลอดภัยของผูใชประโยชนและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (user safety and
environmental impact)
3.1 ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสภาพระบบนิเวศเปราะบาง งายตอการถูกทําลาย
3.2 หลีกเลี่ยงบริเวณที่อยูใกลกับสายไฟ
3.3 หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีกิจกรรมอื่นๆปรากฏอยู
นิทรรศการ
สุรเชษฏ (2539) ไดใหความหมายของนิทรรศการในอุทยานแหงชาติไววา นิทรรศการเปน
ตัวกลางหรือสื่อที่นําเสนอภาพ และ/หรือวัตถุจริงและขอความ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณและความรู
แกผูมาเยือนในอุทยานแหงชาติ และขอดีของโปรแกรมสื่อความหมายประเภทนี้ก็คือ นิทรรศการ
สามารถเอาวัตถุดั้งเดิมมานําเสนอไดและวัตถุที่ดั้งเดิมที่มีคุณคา สามารถนําเสนอและใหการคุมครอง
รักษาได ผูมาเยือนสามารถเลือกชมในสิ่งที่ตนเองสนใจ นักจัดการสามารถจําลองสิ่งที่ใหญใหเล็กและ
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ขยายสิ่งที่เล็กใหใหญ เชน จําลองพื้นที่ของอุทยานแหงชาติใหเปนโมเดลที่เล็กได หรือขยายภาพของ
สิ่งมีชีวิตเล็กๆ เชน มด ใหเห็นการดํารงชีวิตของมด เปนตน นิทรรศการเปนสื่อที่นักทองเที่ยวสามารถ
เขาชมไดตลอดเวลา และสามารถออกแบบใหเปนที่สนใจของคนทุกระดับอายุได แตทั้งนี้ก็มีขอดอย
โดยทั่วไปนั้นคนจะไมนิยมอานขอความเปนเวลานานๆ และสิ่งที่นําเสนอจะนิ่งอยูกับที่บนบอรดจึง
อาจจะไมดึงดูดความสนใจมากนัก เนื่องจากนิทรรศการเปนลักษณะของการใหความรู การบอกกลาว
และการเผยแพรประชาสัมพันธจึงควรอาศัย ABC กลาวคือ
1. Attractive เพื่อดึงดูดความสนใจ หมายถึง ออกแบบใหดึงดูดความสนใจหรือสามารถดึง
ความสนใจของผูใชบริการนิทรรศการใหนานที่สุด
2. Brief ตองกะทัดรัดในเนื้อหาสาระ หมายถึง ใชถอยคําในการสื่อสารที่มีความสั้นกะทัดรัด
ไดใจความครบถวน
3. Clear ตองกระจางแจมแจง หมายถึง สิ่งที่ปรากฏในนิทรรศการตองมีความชัดเจนใน
ความหมาย ผูอานสามารถเดาในสิ่งที่ตองการใหผูใชบริการนิทรรศการรับรูตั้งแตตน
ดังนั้นจึงกลาวไดวา นิทรรศการเปนการใหขอมูลขาวสาร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธอุทยาน
แหงชาติ โดยสามารถนําเสนอไดหลายรูปแบบ เชน ภาพถาย ภาพวาด รูปจําลอง หรือตัวอยาง จึง
จําเปนตองอาศัยหลักศิลปะในการนําเสนอเรื่องราว เพื่อใหนิทรรศการมีความนาสนใจและดึงดูดความ
สนใจของผูมาเยือนใหเขาชมนิทรรศการ การจัดนิทรรศการในอุทยานแหงชาตินั้น สวนใหญมักจัด
ภายในศูน ย บ ริการนั กทองเที่ย ว เพื่อให ผูมาเยื อนได ศึกษาและทราบเรื่ องราวต างๆขณะมาเยื อน
อุทยานแหงชาติ
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อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
1. เอกสารขอมูลพื้นฐานอุทยานแหงชาติปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
2. เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป
3. แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลนักทองเที่ยว ประกอบดวยคําถามปลายปดและคําถาม
ปลายเปด ดังนี้
ตอนที่ 1 ภูมิหลังของนักทองเที่ยว
ตอนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของนักทองเที่ยวขณะที่มาเยือนอุทยานแหงชาติ
ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวก
ตลอดจนความตองการในการปรับปรุง ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขความตองการสิ่งอํานวยความ
สะดวก ภายในอุทยานแหงชาติปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใชบริการโปรแกรมสื่อ
ความหมายทางธรรมชาติ ตลอดจนความตองการในการปรับปรุงโปรแกรมสื่อความหมาย ภายใน
อุทยานแหงชาติปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ
วิธีการ
1. การรวบรวมขอมูล สามารถแบงขอมูลที่ใชในการวิเคราะหออกไดเปน 2 สวน ดังนี้
1.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดมาจากการคนควาเอกสาร รายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ เว็บไซตที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทําการศึกษา ซึ่งรวบรวมจากหนวยงานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนตางๆ อาทิเชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
เว็บไซตสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสอบถามผูที่เดินทางมาทองเที่ยวอุทยาน
แหงชาติปาหินงาม จังหวัดชัยภูมิ โดยใชแบบสอบถามถามกลุมตัวอยาง คือ สอบถามผูที่เดินทางมา
ทองเที่ยวที่เปนชาวไทยและมีอายุ 15 ปขึ้นไป
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โดยผูศึกษาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคําถามในแบบสอบถาม รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
งานวิจัยใหผูรวมวิจัยทราบ และเขาใจชัดเจนกอนทําการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งชวงเวลาที่ทําการเก็บ
ขอมูล คือ ระหวางวันที่ 3-5 สิงหาคม 2555 ซึ่งตรงกับงาน "หยิบหมอก หยอกดอกกระเจียว" ใน
เทศกาลทองเที่ยวดอกกระเจียวงาม ป 2555 ซึ่งจัดในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน–31 สิงหาคม 2555
สําหรั บ ขนาดของกลุ มตั ว อย างนั้ น ได จ ากการใช ส ถิติ จํ านวนนั กทองเที่ย วที่ผ านเขาออก
อุทยานแหงชาติปาหินงาม ปงบประมาณ 2554 โดยใชสูตรการหากลุมตัวอยางของ Yamane (1973)
n
เมื่อ

แทนคา

=

N
1  Ne 2

n

แทน

ขนาดของกลุมตัวอยาง

N

แทน

ขนาดของประชากร

e

แทน

ความคลาดเคลื่อนของการสุมที่ยอมรับได

n

=

146374
1  146374 (.05) 2

=

398.909

ไดขนาดตัวอยางเทากับ 400 ชุด
2. แนวทางการวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษา จึงไดจัดวาง
แนวทางในการศึกษา ดังนี้
การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของลักษณะทาง
เศรษฐกิจและสังคมของผูที่เดินทางมาทองเที่ยว ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได
ที่อยูปจจุบัน จํานวนครั้งที่เคยเดินทางมาทองเที่ยวอุทยานแหงชาติปาหินงาม วัตถุประสงคที่สําคัญ
ที่สุดที่เลือกเดินทางมาทองเที่ยวอุทยานแหงชาติปาหินงาม แหลงขอมูลที่ทําใหทราบเกี่ยวกับอุทยาน
แหงชาติปาหินงาม ลักษณะกลุมและจํานวนสมาชิกในกลุมเดินทาง ประเภทที่พักคางแรม คาใชจาย
ในการเดินทางและคาใชจายที่ใชภายในอุทยานแหงชาติปาหินงาม ระดับคาใชจายที่คาดหวัง
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ตลอดจนศึกษาระดับความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกและโปรแกรมสื่อความหมาย
ทางธรรมชาติ ชนิดของสื่อที่นักทองเที่ยวไดรับความรู ความเขาใจมากที่สุด รวมถึงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของผูที่เดินทางมาทองเที่ยวในดานตางๆเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ความ
ตองการในการปรับปรุงโปรแกรมสื่อความหมายทางธรรมชาติ ภายในอุทยานแหงชาติปาหินงามซึ่ง
นําเสนอขอมูลประกอบการวิเคราะหในรูปของตารางความถี่รอยละ

