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จุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชุมชน จึงควร
มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่แท้จริงของชุมชนของแหล่งท่องเที่ยว การศึกษา
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าพักโฮสเทล เพื่อนาเสนอแนวทางในการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายในการสัมภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูล
หลักจานวน 12 คน และใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
จานวน 400 คน พบว่าภาพถ่ายที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ของกาญจนบุรีมากที่สุดได้แก่ ภาพถ่าย
สะพานมอญ ภาพถ่ายสะพานรถไฟ/ทางรถไฟ ภาพถ่ายเมืองมัลลิกา ภาพถ่ายรีสอร์ทริมน้าแควและ
ภาพถ่ายสุสาน ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในการออกแบบภายในของโฮสเทลได้ อย่างไรก็ดีสิ่งที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มเติมมากที่สุดได้แก่ห้องพักที่สะอาด ปลอดภัย มีที่จอดรถ มีมุมสวย
ให้ถ่ายรูป จัดให้ร่วมกิจกรรมประเพณีและให้บริการอาหารท้องถิ่น
แนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากมีการ
จัดแบ่งพื้นที่ให้มี ส่วนของที่พัก จะมีพื้นที่ประมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจะมีลักษณะเป็น
ห้ อ งพั ก เดี่ ย วและคู่ ที่ มี ห้ อ งน้ าในตั ว ร้ อ ยละ 80 การตกแต่ งห้ อ งพั ก เป็ น แบบเรี ย บง่ ายใช้ วั ส ดุ ใน
ท้องถิ่น เน้นให้ห้องพักสะอาด และมีระบบรักษาความปลอดภัยโดยใช้กุญแจแบบคีย์การ์ด นาอัต
ลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ สะพานมอญ ทางรถไฟ มาใช้ในการตกแต่ง
สิ่งสาคัญประการหนึ่งของการช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น คือ จัดให้ผู้เข้า
พักได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น เข่น งานบุญ ตักบาตรตอนเช้า เป็นการปลูกฝังให้
นักท่องเที่ยวให้ความเคารพวิถีชุมชนท้องถิ่น ต้องศึกษาข้อห้ามและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เพื่อ
ความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะคงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป
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ASSOCIATE PROFESSOR POLICE CAPTAIN ANUCHA PANGKESORN
The rapid growing of tourism industry may cause negative impacts to
tourism destinations in terms of environmental, cultural and local ways of life.
Therefore, promoting local identity of destination community is necessary. This study
aimed to investigate Kanchanaburi’ identity and tourists’ needs and behavior in order
to propose a hostel design guidelines that imply identity of Kanchanaburi Province.
The data was collected using photographic interview to 12 key informants and
questionnaire to tourists visiting Ampure Meaung Kanchanaburi (n=400). It was found
that the most chosen photos that implying identity of Kanchanabuir included Moone
Bridge, Railway and Railway Bridge, Malika City, River Kwae Resort and Alliances
Cemetery. Nevertheless, additional service that the majority of tourists respondents
need the most were a room that is safe and clean, parking space, a beautiful photo
taking corner, a change to involve in local event and providing of local food.
The design guidelines for hostel that imply Kanchanaburi identity, besides
80% of guest rooms which private bath room, the hostel will provide clean room
with keycard access for guest safety. The hostel decoration with local materials
matching identity of Kanchanaburi such as Moone Bridge, Railway and Railway Bridge
will apply to architectural such as staircase, lobby. One of the most importance
factors support local cultural conservation is providing hostel guest an opportunity to
involve in cultural event such as Tak-Bart. This will lead to guest recognition in local
culture and will lead to their respect in local rules and regulations.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กาญจนบุรี สมบูรณ์ด้วยป่าไม้ ธรรมชาติ โถงถ้า น้าตก และประเพณีวัฒนธรรมอันหลากหลาย
ของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่รวมกัน ทั้ง ไทย พม่า มอญ ปากะญอ ทั้งยังมีเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอนุสรณ์สถานหลายแห่งที่ปรากฏ
ให้เห็นเป็นหลักฐาน เช่น สะพานข้ามแม่น้าแคว สุสานทหารสัมพันธมิตร พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด เป็น
ต้น (อาทิตยา บัวศรี 2558)
ซึ่งท าให้ การท่องเที่ย วของจั งหวัดเติบ โตขึ้นอย่างมาก จากการส ารวจสัดส่ ว นพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2557 จานวน 4,438 ตัวอย่าง (นักท่องเที่ยวชาวไทย
4,137 คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 301 คน) ซึ่งในนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนเพศชาย
และเพศหญิงในใกล้เคีย งกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างและพนักงานเอกชน เดินทางมา
ท่องเที่ย วด้วยการหาข้อมู ล ทางอิน เตอร์เน็ ต และเมื่ อแยกพิ จารณาจากการส ารวจพบว่า ในกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวคนไทย ส่วนใหญ่มาจากภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียง เป็นการเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยว
และพักผ่อน โดยปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจให้เดินทางมา คือ อาหารอร่อย เวลาในการเดินทาง และสินค้า
ราคาถูก ส่วนใหญ่เคยมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว โดยจัดการเดินทางเองด้วยรถส่วนตัวมีผู้ร่วม
เดินทางประมาณ 3 คนเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อน มักจะเลือกพักในบังกะโล รีสอร์ท เรือนแพ
โดยมีวันพักเฉลี่ยรวม 2.36 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 1,754.35 บาท ต่อคน
ในขณะที่ชาวต่างชาตินั้น เดินทางมาจากทวีปยุโรปมากที่สุด (ร้อยละ 39.2) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ท่องเที่ยวพักผ่อน อายุ 45-54 ปี มีรายได้ปีละ 40,000-59,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ แรงจูงใจให้เดินทาง
มายังจังหวัดกาญจนบุรี คือ สถานที่ท่องเที่ยว มีความปลอดภัย และอาหารอร่อย ร้อยละ 96 มาเที่ยว
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรก เดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 1 จังหวัดด้วยการเดินทางเอง ส่วนใหญ่
เดินทางโดยรถส่วนตัว (ร้อยละ 69.8) มีผู้ร่วมเดินทางประมาณ 4 คน ประกอบไปด้วยคนในครอบครัว
หรื อ เพื่ อ น เลื อ กที่ พั ก ในบั ง กะโล รีส อร์ ท เรื อ นแพ เฉลี่ ย รวม 2.76 วั น มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย วั น ละ
2,432.25 บาทต่อคน (กรมการท่องเที่ยว, 2557) จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวแบบค้าง
คืนและมีความตั้งใจมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะ ซึ่งทาให้ธุรกิจที่พักและโรงแรมในจังหวัด
กาญนบุรีเติบโตเป็นอย่างมาก
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อย่ างไรก็ ต ามการเติ บ โตอย่ างรวดเร็ ว ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บั น และการ
พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ย่อมส่งผลกระทบที่
เกิดจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพื่มสูงขึ้นอย่างเป็นเงาตามตัว (ธนิต แสงกระจ่าง 2560) ทาให้แหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่งเกิดการขยายตัวและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง เกิดผลกระทบต่อความเสื่อม
โทรมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และวิถี ชุมชน (ศิริลักษณ์ เมฆอ่อน 2556) รัฐควรมีการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่เน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่แท้จริงของชุมชนของแหล่งท่องเที่ยว และควรมี
มาตรการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเพื่อ
ป้องกันไม่ให้อัตลักษณ์สูญหายหรือถูกทาลายจากการท่องเที่ยวที่เติบโตมากเกินไป
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวทาให้เกิดธุรกิจที่คอยบริการ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วอยู่ ห ลายประเภท หนึ่ งในนั้ น คื อ ธุ ร กิ จ โรงแรม ที่ พั ก ซึ่ งกิ จ การเหล่ า นี้ อ าจไม่ ได้ ให้
ความสาคัญต่ออัตลักษณ์ชุมชน (Place Identity) สภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนรวมไปถึงบริบทของ
เมือง (Context of the City) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่กลมกลืนกันระหว่างสิ่งก่อสร้างใหม่กับชุมชน
ดั้งเดิมที่มีอยู่ ยกตัวอย่างเช่น กรณีการสร้างโรงแรมห้าดาวสไตล์ยุโรปและการจัดภูมิทัศน์ใหม่ริมคลอง
บนพื้ นที่ตลาดน้อั
า มพวา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เรือนแถวไม้โบราณบริเวณริมคลองอัมพวาที่ถูกรื้อถอน
ออกไป (ศิริลักษณ์ เมฆอ่อน 2556) เพื่อสร้างโรงแรมสไตล์เวนิช ผลกระทบดังกล่าวเกิดความเสียหาย
ต่ออัตลักษณ์ชุมชนและวิถีดั้งเดิมเป็นอย่างมาก
จากกรณี ดั ง กล่ า วการวิ จั ย นี้ จึ ง ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การศึ ก ษาอั ต ลั ษ ณ์ แ ละวิ ถี ชุ ม ชนเพื่ อ ลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อจะมีโครงการปรับปรุงอาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นโฮเทลสาหรับนักท่องเที่ยว
ในบริ เวณตลาดเก่ า จั งหวั ด กาญจนบุ รี นอกจากนี้ ก ารศึ ก ษายั งมี ค วามสนใจศึ ก ษาการรั บ รู้ ข อง
นักท่องเที่ยว ในประเด็นด้านอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย เนื่องจากในงานวิจัยที่ผ่านมา
พบว่า การรับรู้มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี (อทิตยา บัว
ศรี และ สุพาดา สิริกุตตา, 2558 ) ซึ่งการที่ลูกค้ารับรู้ด้วยประสาทสัมผัส การมองเห็น การได้ยิน การ
ชิม การสัมผัสทั้ง 5 และการได้กลิ่นในการรับรู้ถึงการบริการและข้อมูลการส่งเสริมการขายหรือบริการ
ของธุรกิจ ไม่เพียงเป็นแรงกระตุ้นต่อการซื้อหรือใช้บริการของลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นการรับรู้ว่าบริการ
ต่างๆ นั้นจะสร้างความพอใจตามความปราถนาและความต้องการของลูกค้าด้วย (Morison อ้างถึงใน
อาทิตยา บัวศรี 2558) ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีความสนใจศึกษาอัตลักษณ์ของเมืองกาญจนบุรี เพื่อเป็น
แนวทางในการออกแบบโฮเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์และมีความกลมกลืนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตลาด
กาญจนบุรี
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวักกาญจบุรีที่ประชาชนทั่วไปรับรู้ได้
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักโฮสเทลใน
อาเภอเมืองกาญจนบุรี
2.2 เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจบุรี
3. ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการศึกษาเรื่องแนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของกาญจนบุรีมีดังนี้
3.1 ด้านพื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวในอาเภอเมืองกาญจนบุรี คือ
สะพานข้ามแม่น้าแคว ทางรถไฟสายมรณะ วัดป่าเลไลย์และตลาดผาสุข
3.2 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก และประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก คื อ ประชาชนและผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในอ าเภอเมื อ ง
กาญจนบุรี
2. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอาเภอเมืองกาญจนบุรี
3.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในอาเภอเมืองกาญจนบุรี
ทีย่ ินดีให้ข้อมูล จานวน 12 คน
2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็น กลุ่มตัวอย่างที่บรรลุ
นิติภาวะและมีวัยวุฒิอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง เนื่องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่เดินทางมาเที่ยวอาเภอเมืองกาญจนบุรีในการศึกษาครั้งนี้จึงได้กาหนดจานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง จากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ 384 คน ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ในการดาเนินการเก็บข้อมูลจากใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยวิธี
สุ่มตัวอย่ างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากนักท่ องเที่ยวที่ เดิน ทางมาท่องเที่ยว
สะพานข้ามแม่น้าแคว จานวน 100 คน ทางรถไฟสายมรณะ จานวน 100 คน วัดป่าเลไลย์จานวน
100 คน และตลาดผาสุก จานวน 100 คน
3.3 ด้านเนื้อหาของการวิจัย
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ศึกษาข้อพฤติกรรมความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักโฮสเทลโดยศึกษา
จากข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ
3.3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาครั้งนี้ได้ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่ง ข้อ มูล ที่มีผู้ศึก ษาและเก็บ ข้อ มูล ไว้แ ล้ว เช่น ตาราและเอกสารทางวิช าการ วิท ยานิพ นธ์
สารนิพนธ์ รายงานการวิจัย ข้อมูลด้านสถิติ ค้นคว้าจากวารสาร เอกสาร หนังสือจากห้องสมุดต่างๆ
รวมทั้งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาจากการใช้ การสัมภาษณ์โดยใช้ภาพถ่ายผู้ให้ข้อมูลหลัก
และใช้แบบสอบถามเก็บ ข้อมู ลกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ สะพานข้าม
แม่ น้ าแคว ทางรถไฟสายมรณะ วัด ป่ าเลไลย์แ ละตลาดผาสุ ข เกี่ ย วข้อ งกับ พฤติก รรมและความ
ต้องการในเรื่องของโฮสเทลในด้าน
1. การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
2. การบริการและกิจกรรม
3. การเข้าถึง
4. พฤติกรรมการเลือกที่พัก
3.4 ด้านเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2560
4. นิยามศัพท์เฉพาะ
4.1 นั ก ท่ อ งเที่ ย ว หมายถึ ง กลุ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี อ ายุ ตั้ งแต่ 20 ปี ขึ้ น ไป ที่ เดิ น ทาง
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสะพานข้า มแม่น้าแคว ทางรถไฟสายมรณะ วัดป่าเลไลย์และตลาดผาสุก
4.2 โฮสเทล หมายถึง โฮสเทลในอาเภอเมืองกาญจนบุรี
4.3 อั ต ลั ก ษณ์ หมายถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด กาญจนบุ รี ได้ แ ก่ สถานที่ วิ ถี ชี วิ ต
วัฒนธรรมประเพณี สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีรับรู้ว่าบ่ งบอกความ
เป็นจังหวัดกาญจนบุรี
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
แนวทางการออกแบบโฮสเทลที่ สื่ อ ถึงเอกลั ก ษณ์ ข องสถานที่ ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมาเยื อ น
สามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบโฮสเทลในสถานท่องเที่ยวที่อื่น อันจะทาให้
นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวตนที่พึงพอใจ
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่องแนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้
ศึ ก ษาเอกสาร ต าราและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ น าเป็ น แนวทางในการน าไปสู่ ก ารศึ ก ษาวิ จั ย
ตามลาดับ ดังนี้
1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
3.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิถีชุมชน
6 .ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐบาลและหน่วยงาน
ภาคธุรกิจต่างๆ ของภาคเอกชน ที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือหน่วย
ธุ ร กิ จ หรื อ องค์ ก รอื่ น ๆที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ อ านวยความสะดวก และจั ด บริ ก ารให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
จากความหมายดังกล่าวแล้ว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมหน่วยธุรกิจ
และองค์กรอื่นๆ ในทางด้านเศรษฐกิจโดยส่วนรวม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเกี่ยวข้องกับ การซื้อ
การขาย การสร้างผลผลิตและบริการต่างๆแก่นัก ท่องเที่ยว กล่าวคือการประกอบกิจกรรมด้วยการ
น าปั จ จั ย การผลิ ต ต่ า งๆ มาผลิ ต บริ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
สะดวกสบายหรือความพึงพอใจ และขายบริการด้านการท่องเที่ยวนั้นให้แก่ ผู้เยี่ยมเยือน
Collier and Harraway (2006) ได้อธิบายถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่
สาคัญ 4 ส่วน คือ
1. การขนส่ง (Transportation) โดยการขนส่งทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากที่พัก
ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย การขนส่งทางบก ทางน้าและทางอากาศ
2. ที่พัก (Accommodation) ที่พักมีหลายประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล แตกต่าง
ออกไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ รสนิยมของนักท่องเที่ยว และสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว
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3. สิ่ งดึ งดู ด ใจ กิ จ กรรม และสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการบริก ารต่ า งๆ (Attractions
Activities and Ancillary Services) เพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น บั น เทิ งใจและความสนุ ก สนานในการ
เดินทางท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพื่อให้เกิด
ความประทับใจในสิ่งอานวยความสะดวกในการบริการ
4. การขาย (Sales) โดยการขายทาให้เกิดการกระจายการให้บริการด้านการท่องเที่ยวจาก
ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ผู้ขายส่ง บริการด้านการ
ท่องเที่ย ว (Tour Operator) ตัว แทนการจัดการเดินทาง (Travel Agents) (Collier & Harraway,
2006)
ประเภทของสิ น ค้ าอุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ยวแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท โดยจาแนกตาม
ลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
1. เป็ น สิ น ค้ า ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ (Intangible Goods) สิ น ค้ า ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
คือการให้บริการ ผู้บริโภคหรือผู้มาเยี่ยมเยือนไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ ผู้มาเยี่ยมเยือนเพียงแต่
ได้รับ ความพึงพอใจจากสิ่งที่เห็ นหรือสิ่ งที่ได้รับเท่านั้น บุคลากรที่ ทางานในภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงมีความสาคัญอย่างมาก
2. เป็นสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปหาผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการ
ณ สถานที่ผลิตนั้นเอง ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ
3. เป็นสินค้าที่ไม่สูญสลาย โดยเป็นสิ นค้าและบริการที่สามารถนากลับมาใช้ได้อีกหลายครั้ง
ในบางครั้งต้องดูแลรักษาและบารุงให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและเสียหายน้อยที่สุด
4. เป็ น สิ น ค้ าที่ เปลี่ ย นหรือ ไม่ เปลี่ ยนกรรมสิ ท ธิ์ก็ได้ เนื่ อ งจากสิ น ค้ าในอุต สาหกรรมการ
ท่องเที่ย วมีห ลากหลายรู ป แบบ มีทั้ งที่ เมื่อ ผู้ เยี่ยมเยือนได้ซื้ อสิ นค้ าแล้ ว สิ นค้าบางประเภทมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ อาทิ อาหาร และของที่ระลึก เป็นต้น แต่บางประเภทเพียงแค่ได้สิทธิ์ในการใช้
หรือชม อาทิ การจ่ายค่าห้องโรงแรม ไม่ใช่การได้เป็นเจ้าของห้อง เพียงแต่ได้สิทธิ์ในการเข้าพักตาม
ระยะเวลาที่ตกลง และโดยเฉพาะสินค้าประเภทบริการ อาทิ รอยยิ้ม ความช่วยเหลือการดูแล ผู้เยี่ยม
เยือนเพียงแต่ได้รับบริการเหล่านั้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ องค์ ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหารและ
ภัตตาคาร ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
2. องค์ป ระกอบเสริม คือ องค์ประกอบที่ส นับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่
ธุรกิจจาหน่ ายสิน ค้าที่ระลึก ธุรกิจ การเดิน ทางท่องเที่ยวเพื่อจัดประชุมสัมมนา MICE (Meeting
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Incentive Convention and Exhibition) การบริ ก ารข่ า วสารข้ อ มู ล การอ านวยความสะดวก
ทางด้านความปลอดภัย การอานวยความสะดวกในการเข้า-ออกเมือง
การท่ องเที่ ย วนั้ น ถื อว่าเป็ น กิจกรรมหลั กของมนุ ษ ย์ม านานแสนนาน มนุษ ย์มี การอพยพ
เคลื่ อนที่อยู่เสมอ การอพยพครั้งแรกของมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human) นั้นถูกตั้งเป็นทฤษฎีที่
สาคัญที่มีชื่อว่า “โมเดลอพยพออกจากแอฟริกา” (Out of Africa Model) ที่ตั้งสมมุติฐานว่ามนุษย์โฮ
โมซาเปียน (Homo sapiens) มีจุดกาเนิดที่ทวีปแอฟริกา และได้อพยพออกจากแอฟริกาไปตั้งถิ่นฐาน
ในทวีปต่าง ๆ เมื่อราว ๆ 60,000 ปีที่แล้ว (Hodder 2007) จึงจะเห็นได้ว่ามนุษย์เป็นนักเดินทางมา
ตั้งแต่อดีต แต่ในช่วงแรก ๆของอารยธรรมมนุษย์นั้น การท่ องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาการสารวจ
มากกว่าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ แต่เมื่อมีการพัฒ นาของระบบคมนาคม แผนที่ รวมถึงการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมในยุโรปทาให้ การท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น (Byttebier and Paquet
2007) ซึ่งในปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็สามารถพบเจอกลุ่มคนที่เรียกว่า “นักท่องเที่ยว” ได้
อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของหลาย ๆ ประเทศ
มีเงินทุนหมุนเวียนมหาศาล จากสถิติพบว่าใน พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย
รวมกันเกือบ 30 ล้านคน และสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ (กรมการท่องเที่ยว 2560)
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนักที่มีนักท่องเที่ยวปรากฏตัวอยู่ทั่วทุกมุมของโลก
ในขณะที่การท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจกลายมาเป็นการท่องเที่ยวแบบกระแสหลักที่ถูก
สนับสนุนด้วยระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ยังมีคนอีกจานวนหนึ่งที่ปฏิเสธการท่องเที่ยวใน
รูปแบบนี้ แต่เลือกที่จะท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม กล่าวคือมีความเป็น “นักสารวจ” (explorer) แบบผู้คน
ในอดีต คนเหล่านี้มักจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ งตัวเรียบง่าย สะพายกระเป๋าเป้ใบใหญ่ อายุอยู่
ในช่วงวัยรุ่นเสียเป็นส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้ถูกเรียกอย่างรวม ๆ ว่า “นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ ”
(backpackers) พวกเขามี ลั ก ษณะเฉพาะ มี วัฒ นธรรม วิถีชี วิต และจุดมุ่ งหมายในการท่ องเที่ ย ว
ใกล้เคียงกัน
องค์กรการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) (UNWTO อ้างถึงใน ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ 2560) ได้ให้
ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) เอาไว้ว่า "การท่องเที่ยวประกอบไปด้วยกิจกรรมของผู้คนที่
เดิ น ทางและหยุ ด พั กในสถานที่ ที่ น อกเหนื อ ไปจากสภาพแวดล้ อ มปั จ จุบั น และไม่ กิ น ระยะเวลา
ต่อเนื่องกันนานเกินหนึ่งปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ทาธุระ หรือจุดประสงค์อื่น” จากคา
จากัดความดังกล่าวของการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความหมายที่กว้างมาก เนื่องจาก
กิจกรรมต่าง ๆ หรือจุดประสงค์ของผู้คนย่อมมีมหาศาล การท่องเที่ยวจึงสามารถแยกย่อยออกไปเป็น
หลายประเภท ดังเช่น การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (Backpacking) เป็นต้น (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
2560)
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การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (Backpacking) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตแบบหนึ่ง
ที่มักจะถูกจัดประเภทให้มีความความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก คือเป็นการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มุ่ งเน้ น ผลทางเศรษฐกิ จ เป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยเกิ ด จากความต้ อ งการของนั กท่ อ งเที่ ย วที่
เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกทุนนิยมรูป แบบที่มี
ความโดดเด่นของการท่องเที่ยวกระแสหลักคือการท่องเที่ยวของชนหมู่มาก (Mass Tourism) ซึ่งไม่
เพียงแต่เป็นการนาคนจานวนมาก หรือเป็นกลุ่มใหญ่ไปยังแหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน มีโปรแกรมการ
ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วแบบเดี ย วกั น หรื อ มั ก รู้ จั ก ในรู ป Package Tour เท่ า นั้ น
หากหมายรวมถึ งบุ ค คลที่ ไปท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม เล็ ก ๆ แต่ มี โปรแกรมและกิ จ กรรมแบบชนกลุ่ ม ใหญ่
การท่องเที่ยวแบบนี้เน้นความสะดวกสบายและการใช้จ่ายเงินเป็นหลัก การท่องเที่ยวแบบนี้มีการผลิต
ระบบของตัวเองผ่านสถาบั น ต่างๆ เช่น ระบบคมนาคม, หนังสือนาเที่ยว, เส้นทางการท่องเที่ยว,
เทคโนโลยีการสื่อสาร รวมทั้งพื้น ที่บางประเภท (Hannam and Diekmann 2010) และเป็นพื้นที่
พักผ่อนเพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้สามารถที่จะวางแผนการเดินทางของพวกเขาได้ต่อไป
เนื่องจากการเดินทางของพวกเขาไม่มีแผนที่ชัดเจน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนพื้นที่แห่งนี้จึงมี
ความส าคั ญ อย่ างมาก เพราะพวกเขาจะรู้ ว่าจะไปที่ ไหนต่ อ เมื่ อ ไหร่ และต้ อ งเตรียมตั ว อย่ างไร
อย่างไรก็ตามการเติบ โตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และการ
พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ย่อมส่งผลกระทบที่
เกิดจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นเงาตามตัว (ธนิต แสงกระจ่าง 2560) ทาให้แหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่งเกิดการขยายตัวและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ทาให้เกิดผลกระทบต่อความ
เสื่อมโทรมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชุมชนอย่างต่อเนื่อง รัฐควรมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ที่เน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่แท้จริงของชุมชนของแหล่ง ท่องเที่ยว และควรมีมาตรการ
ควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้อัตลักษณ์สูญหายหรือถูกทาลาย จากการท่องเที่ยวที่เติบโตมากเกินไป (ศิริลักษณ์ เมฆอ่อน and
มนสิชา เพชรานนท์ 2556)
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นกระแสที่กลับมาได้รับความสนใจขึ้นอีกครั้ง
หลั งจากแนวความคิดนี้ เกิดขึ้นมากว่า 20 ปีแล้ ว ในต่างประเทศเองมีการก่อตัวของกระแส “การ
ท่องเที่ยวแบบทางเลือก” (Alternatives Tourism) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงท้ายของทศวรรษที่ 1980 เหตุ
เพราะการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติไปอย่างมากมาย
และยังสร้างความบิดเบือนให้กับวัฒนธรรมและประเพณีของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในโลก ดังนั้นข้อ
เรียกร้องต่อการท่องเที่ยวในเรื่องระบบนิเวศ ความเหมาะสม ผลกระทบที่ต่า และความรับผิดชอบต่ อ
สภาพแวดล้อมและวัฒ นธรรมประเพณีจึงเกิดขึ้น (Sharpley 2000) นักท่องเที่ยวเองก็อยากมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์นี้เช่นกัน
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ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบที่สาคัญและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งหนึ่ง
ในนั้นคือธุรกิจที่พัก ถือเป็นธุรกิจหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยว จึงต้องมีการศึกษาหา
แนวความคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
ความเป็นมาของธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรมเริ่มต้นจากความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของ
มนุษย์และมีการเอื้อเฟื้อที่พักให้เริ่มต้นที่ยุโรป ต่อมามีการทาเป็นการค้ามีการบริการที่พักและบริการ
อื่น มีการพัฒ นาด้านการออกแบบอาคาร ตกแต่ง แยกส่วนที่พัก จากการขายอาหาร เครื่องดื่มจึง
เรียกว่า “Hotel” การโรงแรมในอเมริกา มีการพัฒนาทั้งด้านอาคาร ทาเลที่ตั้ง และมีการรวมตัวกัน
ตั้งเป็นสมาคม The American Hotel and Motel Association ซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อโรงแรม
ระดับนานาชาติรวมทั้งประเทศไทย การดาเนินงานก็อยู่ในระดับสากล (Redlin and DeRoos 1991)
Bhatia (1978) กล่าวว่า ธุรกิจการให้บริการเกิดขึ้นในช่วงสมัยอาณาจักรกรีกโบราณที่คน
ได้เริ่มเดินทางไปยังต่างเมืองเพื่อการค้าหรือเยี่ยมเยียนญาติของคนในยุคดัง กล่าวผู้เดินทางจะนอน
ตามถนนหรือนอนตามสถานที่สาธารณะทั่วไป เช่น โบสถ์ เป็นต้น โดยแต่เดิมเป็นการให้ ที่พักพิง
มีอาหารให้ตามอัตภาพไม่มีค่าบริการ กระทั่งมีกลุ่มพ่อค้ากลุ่มหนุ่มได้เปลี่ยนแนวคิดนี้ให้กลายเป็น
ธุรกิจขึ้นมา จากหลักฐานที่ปรากฏพบว่า เมืองฟรอเรนซ์ ประเทศอิตาลี เป็นสถานที่แรกที่ให้บริการ
ด้านธุรกิจโรงแรม จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1282 สมาคมโรงแรมในสมัยนั้นถือกาเนิดขึ้น และได้เปลี่ยน
แนวคิดจากเพื่อการกุศล มาเป็นธุรกิจ โดยชาวยิวและเริ่มจากการขายไวน์ ขายอาหารง่ายๆ มีการใช้
ระบบลงทะเบียนผู้เข้าพัก หลังจากนั้นธุรกิจดัง กล่าวได้แพร่หลายและก่อเกิดผลกาไรเป็นจานวนมาก
จากนั้ นไม่น านกิจ การด้านที่พักจึงถือกาเนิดขึ้นอย่างเต็มตัวและแพร่ห ลายไปยัง ประเทศเยอรมนี
ฝรั่งเศส จนถึง สหราชอาณาจักร (Bhatia 1978)
อุตสาหกรรมที่พักแรมมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 2,000 ปี ก่อนการกาเนิดพระเยซูคริสต์
ในยุคก่อน ค.ศ. 400 กรุงเอเธนส์ เป็นศูนย์กลางของการเดินทางโพ้นทะเล โดยมีห ลักฐานบ่งชี้ว่า
โรงเตี๊ยม (INN) เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านที่ พักสาหรับกลาสีเรือที่เดินทางแวะมา นอกจากกลาสีเรือ
แล้วนักเดินทางส่วนใหญ่ในยุคนั้นจะเป็นนักแสวงบุญทางศาสนา และที่พักสมัยนั้นแทบไม่มีมีอะไรเลย
มีเพียงแค่ที่กันแดด กันฝน และไม่มีอาหารไว้รองรับ ส่วนนักเดินทางในยุคแรกๆนั้นที่ไม่ได้เป็นผู้แสวง
บุญทางศาสนา ก็มักจะต้องเดินทางเพราะภาระหน้าที่ อาชีพที่รับผิดชอบ ทางการทหาร ทางการทูต
หรือเกี่ยวกับทางการเมือง ในศตวรรษที่ 16-18 ยุคนี้มีการปรับปรุงพัฒนาที่พักแรมในเรื่อของคุณภาพ
โดยเกิ ดขึ้ น มากมาย โดยเฉพาะประเทศอังกฤษมีก ารก่อ สร้างโรงเตี๊ ยมท าเลที่ เหมาะสมขึ้น ตาม
เส้นทางของรถม้า เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง และยกระดับเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์แก่
คนชั้นสูงในท้องถิ่น ตลอดจนใช้บริการอย่างอื่น เช่น ใช้จัดพิธีแต่งงาน เป็นต้น การออกแบบอาคารจะ

10
เป็ น รู ป สี่ เหลี่ ย ม แบ่ งพื้ น ที่ เป็ น ส่ ว นต่ า ง ๆ โดยแยกส่ ว นที่ พั ก ออกจากส่ ว นการขายอาหาร และ
เครื่ อ งดื่ ม ลั ก ษณ ะเช่ น นี้ จึ ง มี ก ารน าค าว่ า “Hotel” มาใช้ ซึ่ ง เป็ น ค ามาจากภาษาฝรั่ ง เศส
มีความหมายว่า “คฤหาสน์ หรืออาคารขนาดใหญ่” โดยเริ่มใช้กันราวปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้น
โรงแรมในยุโรป ได้มีการพัฒนาเป็นโรงแรมที่หรูหรามากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบตกแต่งภายในการ
เสนอความสะดวกสบายต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า (Wilson 2007)
ปั จ จุ บั น พบว่ านอกเหนื อ จากธุร กิ จ โรงแรมแล้ ว ยั งมี ธุร กิ จ ที่ พั ก ที่ มี รู ป แบบต่ างๆ เกิ ด ขึ้ น
มากมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่พักทุกประเภท คือต้องการรองรับการบริการให้แก่นักท่องเที่ยว
และคนเดินทาง แต่ด้วยลักษณะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
ในภูมิภ าคต่าง ๆ ของโลก จึ งมีผลให้ การจัดแบ่งประเภทหรือการจัดกลุ่ มของธุรกิจที่พั กในแต่ล ะ
ประเทศมี ลั ก ษณะการจั ด ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไป แต่ ใ นที่ นี้ จะจั ด แบ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ พั ก เป็ น 3 กลุ่ ม
(Accommodation categories) ดังนี้ คือ (Timothy and Teye 2009)
1.กลุ่มโรงแรม โมเต็ล และรีสอร์ท (Hotels, Motels and Resorts)
เป็นธุรกิจที่พักซึ่งในกลุ่มประเทศทางตะวันตกแถบยุโรป เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร
จะพิจารณาว่าทั้งโมเต็ล และรีสอร์ท เป็นกลุ่มเดียวกันกับโรงแรม ซึ่งที่พักโมเต็ลในต่างประเทศส่วน
ใหญ่จะสร้างเป็นอาคารสูงประมาณ 2-3 ชั้น จานวนหัองพักมีประมาณ 60-100 ห้อง ราคาห้องพัก
ของโมเต็ลถูกกว่าห้องพักโรงแรม ลักษณะของห้องพักมีความหลากหลายน้อยกว่าโรงแรม มีสิ่งอานวย
ความสะดวกในห้องพักเช่นเดียวกับโรงแรม มีสถานที่จอดรถ มีภัตตาคารโมเต็ลในต่างประเทศ จัดเป็น
ธุรกิจที่พักขนาดย่อม ที่ดาเนินการบริหารโดยครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งที่บริหารโดยเจ้าของกิจการ
เอง และที่บริหารโดยบริษัทเครือข่ายของกลุ่มโมเต็ล
สาหรับที่พักประเภทรีสอร์ท บ่อยครั้งที่พบว่าโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทาเลที่มีภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์
แบบธรรมชาติ เรี ย กว่าโรงแรมรี ส อร์ท (Resort Hotels) เป็ น โรงแรมที่ ก่ อ ตั้ งโดยมี วัต ถุป ระสงค์
เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อน กิจการบริการพื้นฐานที่โรงแรมรีสอร์ทจัดให้แก่แขกได้แก่กิจกรรมเพื่อการ
บันเทิงและพักผ่อน บริการอาหาร บริการกีฬา สระว่ายน้า กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง สนาม
กอล์ฟ สนามเทนนิส นอกจากนี้นักธุรกิจให้ความสนใจเลือกบริการเข้าพักที่ โรงแรมรีสอร์ทมากขึ้น
บางโรงแรมรีสอร์ทจึงเพิ่มการบริการอานวยความสะดวกให้มากกว่าเดิมเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่สาคัญ
เช่น บริการโทรสาร คอมพิวเตอร์ และบริการอื่นๆโรงแรมรีสอร์ทมีอัตราค่าที่พักราคาค่อนข้างสูง ผู้
ดาเนินกิจการจึงจาเป็นต้องรักษามาตรฐานการบริการให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าโรงแรมโดยทั่วไป
2. กลุ่มที่พักเหมือนบ้านหลังที่สอง (Second Homes)
ลักษณะของที่พักกลุ่มนี้คือแต่ละห้องจะมีห้องครัวและอุปกรณ์ให้ประกอบอาหารเองได้
(Self-Catering) เป็นที่พักรูปแบบที่ได้รับความนิยมจากผู้เดินทางมาเป็นครอบครัว และผู้ที่ต้องการ
พั ก เป็ น ระยะเวลานาน (Extended Stay) ลั ก ษณะที่ พั ก แบบนี้ ไ ด้ แ ก่ Serviced Apartments,

11
Timeshares และCondominium Hotels ซึ่ ง เป็ น ที่ พั ก ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากในต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะแถบยุโรป และ กลุ่มประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ การจัดบริการที่พักในกลุ่มนี้อาจมี
มาตรฐานการบริการที่แตกต่างกัน ที่พักกลุ่มนี้ยังแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ
- กลุ่ ม ที่ พั ก ระยะยาวประเภทโรงแรม (Extended Stay Hotels) หรื อ โรงแรมห้ อ งชุ ด
(All-Suite Hotels) ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ Serviced Apartments และ Timesharesได้ น าแนวคิ ด ของ
โรงแรมห้องชุดมาพัฒ นาเพื่อจูงใจแขกที่ประสงค์จะพักระยะยาวขึ้น และมีการจัดการบริการต่าง ๆ
เหมือนกับธุรกิจโรงแรม มีแผนกต้อนรับดูแลแขกตลอด 24 ชั่วโมง มีภัตตาคารไว้บริการจานวน 1
แห่ง มีแผนกแม่บ้านทาความสะอาดห้องพัก พื้นที่ของห้องพักของ Serviced Apartments มีขนาด
กว้างกว่าโรงแรมจึ งเป็ นที่นิย มของนักธุรกิจที่สามารถใช้ส่วนหนึ่งของห้ องพักเป็นที่ทางานส่วนตัว
และยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับครอบครัวเพราะ Serviced Apartments มีห้อง
ชุดสามารถใช้เป็นห้องนอนสาหรับเด็กและยังสามารถใช้อุปกรณ์ครัวในการอุ่นหรือเตรียมอาหารได้
- กลุ่ ม ที่ พั กระยะยาวที่ เกิ ดจากแนวคิด ของนั กพั ฒ นาอสั งหาริมทรัพ ย์ ได้แ ก่ ธุรกิ จที่ พั ก
รูปแบบ Timeshares สาหรับในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการแบ่งเช่าคอนโดมิเนียมเพื่อการพักผ่อน
เป็ น แนวคิด ดาเนิ น ธุร กิจ ของนั กพั ฒ นาอสั งหาริม ทรัพ ย์ที่ ส ร้างคอนโดมิ เนี ยม และนั กลงทุ นที่ ซื้ อ
คอนโดมิเนียมในสถานที่ท่องเที่ยว และมีการแบ่งเช่าคอนโดมิเนียมบางช่วงในรอบปีหนึ่ง เช่น 30
วัน หรือ หนึ่งสัปดาห์ อย่างไรก็ดีพบว่ารูปแบบที่พักกลุ่มนี้ มีข้อจากัดในการจัดบริการไม่เหมือนกับ
กลุ่มที่พักระยะยาวประเภทโรงแรม (Extended Stay Hotels) เช่น การบริการของแผนกต้อนรับมี
กาหนดช่วงเวลาถึง 21.00 นาฬิกา และมีการบริการดูแลความสะอาดภายในห้องพักเป็นรายสัปดาห์
3. กลุ่มที่พักขนาดย่อมหรือที่พักบูติก (Small Scale Boutique Accommodations)
ที่ พั ก กลุ่ ม นี้ ป ระกอบด้ ว ย Inns, Bed and Breakfast, Guesthouses, Pensions and
Homestays จัดเป็นธุรกิจขนาดย่อมทั้งหมด แต่ลักษณะการจัดการบริการในแต่ละประเทศก็มีความ
แตกต่างเช่นกัน คือ
- Inns หมายถึงโรงแรมขนาดเล็ก หรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่บริการที่พักสาหรับนักเดินทาง
ที่มักจะมีบริการขายเครื่องดื่ม และอาหาร ที่มักจะตั้งในชนบทริมถนนที่ใช้ในการเดินทาง สาหรับ
ประเทศไทย โรงแรมขนาดเล็กที่เรียกว่า Inns มีจานวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง
- B&B (Bed and Breakfast) เป็นธุรกิจที่พักขนาดย่อม มีจานวนห้องพักประมาณ 20 ห้อง
แต่ขึ้นกับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจที่พักในแต่ละประเทศ มีการจัดบริการที่พักพร้อม
อาหารเช้า อย่างไรก็ตามในแต่ละประเทศอาจมีการจัดลักษณะบริการ B&B ที่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ประเทศแถบอเมริกาจัด B&B เป็นที่พักกลุ่มเดียวกันกับ Inns
- Guest House เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ พั ก ขนาดเล็ ก อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสะพายเป้
(Backpacker) นิยมพัก ซึ่งแนวคิดเดิม หมายถึงบ้านที่เจ้าของบ้านแบ่งห้องให้นักท่องเที่ยวเช่าพัก แต่
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ปัจจุบัน Guest House มีการพัฒนาไปเป็นธุรกิจที่พักที่มีการจัดบริการแบบครบครัน ได้แก่ มีอาหาร
เช้า ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศ มีโทรทัศน์ มีห้องน้าในห้องพัก มีแม่บ้านทาความสะอาดแต่ละวัน ซึ่ง
จานวนห้องพักอยู่ประมาณ 20-30 ห้อง
- Pensions เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรมขนาดย่ อ ม ที่ มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ Guest House ซึ่ ง
Pensions เป็นคาที่ใช้เรียก Guest House ในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย เช่น ประเทศสเปน
- Homestays เป็ น รู ป แบบของที่ พั ก ซึ่ งมี แ นวคิ ด จากนั ก ศึ ก ษาต่ างชาติ ที่ ต้ อ งการเรีย นรู้
เกี่ยวกับ ภาษาของประเทศนั้น ๆ บ้ านแต่ละหลังจะมีห้ องแบ่งให้ เช่าได้ไม่เกิน 4 ห้อง ตัวอย่างของ
Homestays ในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวทาให้เกิดธุรกิจที่
คอยบริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายประเภท หนึ่งในนั้นคือธุรกิจโรงแรม ที่พัก ซึ่งกิจการเหล่านี้อาจไม่ได้
ให้ความสาคัญต่ออัตลักษณ์ชุมชน (Place Identity) สภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนรวมไปถึงบริบท
ของเมือง (Context of the City) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่กลมกลืนกันระหว่างสิ่งก่อสร้างใหม่กับ
ชุมชนดั้งเดิมที่มีอยู่ ยกตัวอย่างเช่น กรณีการสร้างโรงแรมห้าดาวสไตล์ยุโรปและการจัดภูมิทัศน์ใหม่
ริมคลอง บนพื้นที่ตลาดน้าอัมพวา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เรือนแถวไม้โบราณบริเวณริมคลองอั มพวาที่ถูกรื้อ
(ศิริลักษณ์ เมฆอ่อน 2556) ถอนออกไป เพื่อสร้างโรงแรมสไตล์เวนิช ผลกระทบดังกล่าวเกิดความ
เสียหายต่ออัตลักษณ์ชุมชนและวิถีดั้งเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้กระแสการท่องเที่ยวได้มีการ
เปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มท่องเที่ยวแบบคนเดียวมากขึ้น เพราะต้องการอิสระและอยากพึ่งตัวเอง “โฮสเทล”
โรงแรมประเภทหนึ่ งที่ เน้ น การบริ ก ารแบบ Self-Service จึ งเข้ า มามี บ ทบาทมากขึ้ น ทั้ งนี้ ก็ เพื่ อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมเดินทางใหม่ๆ
โฮสเทล คือ ที่พักนักท่องเที่ยวราคาประหยัดที่มีเ พียงสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น
เตีย งนอน และที่ เก็ บ ของ ส่ ว นมากจะมีลั กษณะคล้ ายหอพั ก มี เตี ยงสองชั้ น หลายๆเตียงในห้ อ ง
เดีย วกัน สามารถรองรับ ผู้ เข้าพักได้ตั้งแต่ 4,6,8 ไปจนถึง 12 คนต่อห้ องบางแห่ งจะแยกห้ อ งพั ก
สาหรับผู้หญิงไว้คนละส่วนเพื่อความปลอดภัยและสบายใจ ระหว่างเข้าพักใช้ห้องน้าร่วมกันแต่ก็มี
บางส่วนที่อาจเป็นห้องพักเดี่ยว กลุ่มคนที่มาใช้บริการอาจเป็นแบคแพตเกอร์ชาวต่างชาติแล้ว ก็ยังมี
กลุ่ ม คนในประเทศที่ เข้าไปใช้งานโฮสเทล เหตุผ ลที่ เลื อ กก็อ าจจะเพราะอยากลองเปลี่ ย นที่ น อน
อยากเจอเพื่อนใหม่ หรือเพราะเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทาเลที่ตั้งของ
โฮสเทล อย่างเช่น ถ้าตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ก็อาจจะมีนักเรียนนักศึกษาที่มาจากต่างถิ่นมาใช้บริการ
เพราะราคาถูกกว่าพักโรงแรม ซึ่งเสน่ห์ ของโฮสเทลคือ เป็นแหล่งพบปะเพื่อนใหม่ในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยว เพราะเวลาเข้าพักโรงแรม แทบไม่มีโอกาสได้เจอเพื่อนเลย ต่างคนต่างก็อยู่ในห้อง
ตัวเอง แต่ถ้าพักโฮสเทล จะสามารถเลือกห้องพักรวม (Dormitory) ซึ่งแน่นอนว่าจะได้เจอรูมเมทที่มา
จากหลากหลายประเทศทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดีในการทาความรู้จักกับเพื่อนใหม่พูดคุยแลกเปลี่ยน
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ประสบการณ์กันถ้าโชคดีเจอคนที่คุยถูกคอกันอาจจะได้ขยับสถานะจากเพื่อนร่วมห้องกลายเป็นเพื่อน
สนิทไปเลยก็ได้นะแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับความชอบและการท่องเที่ยวของแต่ละคนด้วย บรรยากาศเป็น
กันเองเหมือนไปนอนบ้านเพื่อน
โดยเกื อ บทุ กโฮสเทลจะมี Common Area หรือ พื้ น ที่ ส่ ว นรวมให้ ผู้ เข้ า พั กใช้ท ากิ จกรรม
ร่วมกันอาจจะเป็นห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นซึ่งสามารถทาอะไรก็ได้เหมือนอยู่บ้านตัวเอง ตั้งอยู่ในทาเล
ที่เดินทางสะดวก โฮสเทลอาจไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองเนื่องด้วยปัจจัยทางด้านราคา แต่
ในทางกลับกันโฮสเทลมักตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งสาธารณะ อั นได้แก่ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งสะดวกมากสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวในที่ต่างๆ ราคา
ห้องพักถูกกว่าโรงแรมหลายเท่า อาจจะเป็นเพราะผู้ให้บริการใช้ต้นทุนน้อยกว่าขนาดของห้องของ
โรงแรมเล็ กกว่ามีส่วนที่ใช้งานร่วมกัน มากกว่าจึงสามารถติดราคาถูกได้ (เอกราช ลั กษณะสั มฤทธิ์
2560)
แม้ว่าโฮสเทลมักจะตั้งอยู่ในเขตเมืองเหมาะส าหรับผู้ ที่ต้องการความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ในราคาประหยัด แต่นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีทางเลือกในเรื่องที่พักอาศัยได้หลากหลาย
ดังกล่าวแล้ว การสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการของโฮสเทลจะช่วยให้ได้เปรียบคู่แข่ง และ
ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวได้บรรยากาศของท้องถิ่นที่ตนไปเยี่ยมเยือนอีกด้วย
เมื่อทราบถึงรูป แบบต่างๆของที่พักแล้ วนั้น สิ่ งที่จาเป็นที่จะต้องศึกษานั่นคือแนวคิดและ
ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ เพราะเป็ น แนวทางในการออกแบบเพื่ อ ให้ ที่ พั ก มี ค วามโดดเด่ น ตาม
อัตลักษณ์ของพื้นที่
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
สังคมมนุษ ย์ คือการอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลั กษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลาย
รูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความ
สนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัดและอื่น ๆ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณี
รวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม การที่มนุษย์รวมกันเป็นสังคมนั้น
เพราะมนุ ษ ย์ มี พ ฤติ ก รรมการอยู่ ร วมกั น ในสั งคมพฤติ ก รรมเหล่ า นั้ น ได้ ขั ด เกลามาโดยล าดั บ จน
กลายเป็นวัฒนธรรม ดังนั้นในแต่ละสังคมจึงยอมมีวัฒนธรรมเฉพาะตัวถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น
แม้ว่าจะมีชนกลุ่มต่าง ๆ ตามภาษาพูดที่หลากหลายแต่วัฒนธรรมจะแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นการมี
วัฒ นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ อย่างเด่นชัดและหลากหลายจนกลายเป็นวัฒ นธรรมหลักของประเทศ
มนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ เพื่อให้การดาเนินชีวิตในสังคม
เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมทาให้เกิดการหล่อหลอมให้สมาชิกใน
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สังคมมีทัศนคติความเชื่อ ความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ไปในทางเดียวกันก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน คือการนิยามตัวตนหรือบอกว่าตนเป็ นใครตรงกับศัพท์ทางวิชาการด้านมานุษยวิทยาที่ว่า
“อัตลักษณ์” (อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ and พิทักษ์ ศิริวงศ์ 2560)
“อัตลักษณ์” มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต รวมกับคาว่า ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายว่า
ตัวตนของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว อัตลักษณ์เป็นเรื่ องของการให้คานิยามและ
ตีความหมายเชิงคุณค่า ซึ่งคุณค่าเหล่านั้นไม่จาเป็นต้องได้รับความเป็นสากล แต่เป็นความหลากหลาย
ทางวัฒ นธรรมหรือการสร้างตัวตนจากวัฒ นธรรมย่อยก็ได้ ทาให้ เกิดการยอมรับซึ่งพหุ ลักษณ์ทาง
สังคมซึ่งไม่เหมือนกับเอกลักษณ์ในคานิยามสมัยแรกที่จะต้องสร้า งเพื่อความเป็นปึกแผ่นของสังคม
เท่านั้น แต่อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการยอมรับในการมีอยู่ของปัจเจกอย่างจริงจัง ในสมัยก่อนนั้น เมื่อ
พู ด ถึ งคนไทยในสายตาของชาวต่ างประเทศ ก็ คื อ การยิ้ ม แย้ ม จนได้ รั บ สมญาว่ าเป็ น “Land of
Smiles” หรือ“ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ” ถัดมาก็คือ การเป็นมิตรกับชาวต่างชาติและความเอื้ออารี โดย
ปกติคนไทยมักจะเป็ น คนที่ สุ ภ าพเรียบร้อย รักสนุก ชอบความสะดวกสบาย และเก็บ ความรู้สึ ก
นอกจากรอยยิ้มแล้วคนไทยไม่ค่อยแสดงอะไรออกมาทางสีหน้าหรืออากัปกิริยา ไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบ
จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ดังนั้นจึงออกจะเป็นการยากที่จะคาดเดาความหมายจากรอยยิ้มของคน
ไทย (พนาภรณ์ ศรีมูล 2555)
ซึ่งสอดคล้ องกับ ยุ ร ฉัต ร บุ ญ สนิ ท (2545) ที่ ให้ ความหมายไว้ว่า อัตลั กษณ์ คื อจิตส านึ ก
ส่วนตัวและจิตสานึกร่วมในสังคมที่เกิดจากการนิยามตัวเองว่าตัวเอง คือใครมีความเป็นมาอย่างไร
แตกต่างจากคนอื่นอย่างไรและจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมายของการแสดงออก คาว่า “อัตลักษณ์” นั้น
อาจหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของคน ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัวตนภายนอก เช่น
กิริยาท่าทาง ภาษาและการแสดงออกต่อบุคคลอื่นกับลักษณะของตัวตนภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึก
คิด นิสัยใจคอ คตินิยม ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ ยวจิตใจ อัตลักษณ์นั้นเป็นเพียงคาที่ต้องการสื่อถึง
คาพูดบางประการเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของบุคคลและเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล
สังคม ชุมชน เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือ
สากลกับสังคมอื่น กล่าวคือลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่น (ยุรฉัตร บุญสนิท 2545) อัตลักษณ์มี
ความสาคัญต่อระบบสังคมกล่าวคือประการแรกทาให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่แตกต่างจาก
คนอื่น โดยไม่จาเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลายลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่
ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งบ่ง
บอกถึงลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น (ฉลาดชาติ รมิตานนท์
2554)
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3.1 ความหมายของอัตลักษณ์
อัตลักษณ์ (Identity) เป็นคาที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบัน ทั้งในระดับโลก ระดับสากล
ระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งระดับบุคคล โดยอัตลักษณ์ไม่ใช่เป็นเพียงแต่จะเป็นทางวิชาการที่กาลัง
ได้รับความนิยมแต่ยังเป็นเครื่องมือทางความคิดที่จะทาให้มีความเข้าใจในเรื่องขอองการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรศฐกิจและการเมืองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกถึงเรื่องราว
ในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ ศาสนา ชนชั้นและสถานภาพทางครอบครัวอีกด้วย
ทฤษฎีอัตลักษณ์ ได้ถูกคิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1950 – 1960 โดย เจ.เจ ซี สมาร์ท ยู.ทีเพลส
และเฮอร์เบิรต์ ฟิลก์ ซึ่งนักปรัชญา ทั้ง 3 ท่าน ได้อาศัยกรอบแนวคิดในช่วงศตวรรษที่ 17 ซึ่งเน้นการ
วิจัยสมัยใหม่ที่ มองระบบการทางานของสมอง (Brain Function) โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน อีกทั้ง
เป็นการมองว่าสมองแต่ละส่วนจะทาหน้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น สมองส่วนที่ทาให้เกิดความรู้สึก
เจ็บปวด เกิดจากสมองส่วนกลาง และจะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ จากแนวคิดดังกล่าว จึงเกิดประโยคที่ว่า
สมองคือจิตใจ (Your mind is your brain) (Smart 1959)
Stryker & Burke (2000) ได้ให้คานิยามว่า เป็นหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งในการศึกษาทางสังคม
วิทยา ซึ่งสามารถเชื่อโยงเรื่องของทัศนคติที่มีต่อตัวตนหรือเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิง
บทบาทหน้าที่และพฤติกรรมจากบุคคลนั้น อัตลักษณ์ยังสามารถเชื่อมโยงกับคาว่า “ความแตกต่าง”
การที่คนให้นิยามตนเองว่า “ฉันคือใคร” มักจะวางอยู่บนรากฐานของความเข้าใจถึงความแตกต่าง
(Woodward 1997)
3.2 อัตลักษณ์ทางการออกแบบ
มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ไม่ได้เป็ นเพียงคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและตัวแปรรอบข้างเท่านั้น อัตลักษณ์ ยังเป็นประสบการณ์ของการรับรู้
เฉพาะบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปตามจริตนิสัยด้วย ในทานองเดียวกัน อัตลักษณ์ยังสามารถเกิดจาก
ประสบการณ์ ร่ ว มของกลุ่ ม คนในสั งคมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น แต่ ก็ แ ปรเปลี่ ย นไปได้ เสมอตามกาลเวลา
นอกจากอัตลักษณ์จะไม่ใช่สิ่งที่คงอยู่ถาวร เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและสถานที่แล้ว อัตลักษณ์ยังไม่ได้
เกิดขึ้นที่ตัวของผลิตภัณฑ์ บริการ หรื อศิลปินเอง ทว่าเกิดขึ้นที่ความรับรู้ของผู้คน ถ้ามองอย่างผิว
เผิน อาจคิดว่า อัตลักษณ์ เกิดที่ตัวผลิตภัณฑ์ บริการ หรือศิลปิน แต่โดยแท้แล้ว อัตลักษณ์ ดังกล่าว
เกิดขึ้นในความรับรู้ ในใจ ในประสบการณ์ร่วมของผู้คนในสังคม หากไม่มีผู้รับรู้ อัตลักษณ์ดังกล่าวจะ
ไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ ดังนั้นการพยายามสร้างอัตลักษณ์ให้แก่สิ่งใด จาเป็นต้องสร้างที่ใจของ
ผู้ ค น แต่ เนื่ อ งจากคนมี ค วามเปลี่ ย นแปลงอยู่ เป็ น นิ จ ตามวั ย ตามประสบการณ์ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ตาม
เทคโนโลยี ซึ่ งเคลื่ อนตัว ไม่ห ยุ ด ยั้ ง การสร้างอัตลั ก ษณ์ จึงต้อ งคานึ งถึงผู้ คนที่มี ความเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาเป็นหลัก (มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ 2556)
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การสร้างอัตลักษณ์ บนความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของผู้คน จาเป็นต้องรู้จัก
ตัวตน ทั้งของผู้รับ สารและของสิ่งอันพึงสร้างอัตลักษณ์ อย่างถ่องแท้ นั่นหมายความว่าต้องศึกษา
ปัจจัยตลอดจนตัวแปรต่างๆต้องเรียนรู้หารู้จักจุดร่วมในความหลากหลายของผู้คนผู้เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ความรู้ ความเข้าใจเหล่ านี้ มีบ ทบาทส าคัญ ยิ่งในล าดับ ขั้นตอน วางตัว และ ออกตัว สิ่ งที่ต้ องการ
สร้างอัตลั กษณ์ เช่น อัตลักษณ์ ที่ก่อตัวจากวัฒ นธรรม อัตลั กษณ์ ของชุมชนและชาติ เกิดขึ้นจาก
ลักษณะร่วมของคนในชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเดียวกัน เช่น การได้รับการปลูกฝังเรื่อง
มโนทัศน์ สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ สามารถส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกายและ
การดารงชี วิต ในแบบเฉพาะของชาติและชุมชนนั้ นๆ (พรสมิท ธิ์ ฉายสมิ ทธิกุล 2560) นอกจากนี้
ลักษณะการตัดสินใจและกระทาการใดๆในนามตัวแทนของชาติก็มีผลเช่นกัน เช่น อัตลักษณ์ชาติ
ชุมชน ก่อตัวผ่านอาวุธประจาชาติ ผ่านศิลปะการต่อสู้ ผ่านรูปแบบหน้ากากประจาชาติ ผ่านชุดนักรบ
ผ่านที่อยู่อาศัย (โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์ 2559)
มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เครื่อง
เรือน อาคาร ถนน ชุมชน เมือง สภาวะแวดล้อมทางอุณหภูมิ แสงสว่าง ระดับเสียงที่เกิดจากการ
กระท าของมนุ ษ ย์ และในแต่ล ะสภาพการณ์ ข องความสั มพั น ธ์ที่ เกิด ขึ้น มีมิ ติท างด้ านเวลาเข้ามา
เกี่ ย วข้ อ งในชี วิ ต ประจ าวัน คุ ณ สมบั ติ ข องสภาพแวดล้ อ มในฐานะที่ เป็ น สิ่ ง เร้า มี ผ ลกระทบต่ อ
ความรู้สึก การรับรู้ การจา การคิด และพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม การออกแบบและวางแผนกับ
กระบวนการทางพฤติกรรม ซึ่งเป็ นงานที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จึง
เกี่ย วข้อ งกับ มนุ ษ ย์ อย่ างหลี กเลี่ ย งไม่ได้ เป้าหมายของการออกแบบและวางแผนที่ ส อดคล้ องกั บ
หลั ก การทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ทั้ ง 3 กระบวน ได้ แ ก่ กระบวนการรั บ รู้ กระบวนการรู้ และ
กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 2558) สภาพแวดล้อมสามารถสื่อ
ความหมายไปยั งผู้ ใช้ ง านได้ ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยความหมายที่ ต้ อ งการน าเสนอ และน าไปสู่ ก าร
ตอบสนองของผู้ ใช้ งานผ่ านการรั บ รู้ ข องบุ ค คล (Lang 1974) จากแนวคิ ด ข้ า งต้ น ท าให้ ท ราบว่ า
สภาพแวดล้ อ มกายภาพต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ร อบตั ว นั้ น มี ค วามหมายจากการตี ค วามของบุ ค คลซึ่ ง มี
ประสบการณ์ต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งสิ่งดังกล่าวสามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ของสถานที่ได้เช่นกัน
3.3 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
อัตลั กษณ์ เป็ น สิ่ งที่ ไม่ได้ มีอ ยู่ตามธรรมชาติห รือเกิ ดขึ้ นลอยๆ แต่ก่ อตั ว ขึ้น มาภายใน
วัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ซึ่งวัฒนธรรมนั้นก็เป็นโครงสร้างทางสังคม ที่ไม่หยุดนิ่งตายตัว
และเป็นวงจรซึ่งเรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” ดังนั้น อัตลักษณ์จึงถูกผลิต (Produced) ถูกบริโภค
(Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) ภายใต้วัฒนธรรมพร้อมกับการสร้างความหมาย
ต่ า งๆ ผ่ า นระบบการสร้ า งภาพตั ว แทน(Symbolic Systems of Representation) ที่ เกี่ ย วกั บ
ตาแหน่งต่างๆทางอัตลักษณ์อันหลากหลายที่สามารถนาไปสร้างเป็นอัตลักษณ์ได้ (Hall 1997)
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3.4 อัตลักษณ์กับการดารงชีวิต
นอกจากแนวคิ ด เรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วงจรทางวั ฒ นธรรมแล้ ว ยั ง มี นั ก
มนุ ษ ยวิท ยาที่อ อธิบ ายเรื่ องของอั ต ลั ก ษณ์ ในทางวัฒ นธรรม การดารงชีวิตและการเปลี่ ยนแปลง
(Identity, Survival and Change) เช่น การบ่งบอกอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติของกลุ่มชน ซึ่ง Aceves
(1974) ได้ อ ธิ บ ายค าว่ า ฮี โร่ ท างวั ฒ นธรรม(Culture Heroes)ว่ าเป็ น เรื่ งอที่ แ สดงถึ งความส าคั ญ
ของอัตลักษณ์ประจากลุ่มและความภาคภูมิใจประจากลุ่ม ความสาคัญของการสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมจะทาให้เห็นถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งความแตกต่างนี้ควร
ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มนั้นๆ
3.5 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (The Corporate Identity Design)
เอกพงษ์ ตรีตรง (2556) ได้กล่าวว่า การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (The Corporate
Identity Design) คือ แนวทางหนึ่งของธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีพลัง อันหมายถึงความคิดแบบ 360 องศา
ครบถ้วนทุกมิติ เพื่อภาพรวมขององค์กรที่มีประสิทธิภ าพและมีเอกภาพผ่านการออกแบบนั่นเอง
ความจาเป็นอย่างหนึ่งของการสร้างสรรค์อัตลักษณ์องค์กรก็คือ การวางแผนคิดครอบคลุมครบถ้วนจน
สามารถทาให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ผู้นารุ่นใหม่ที่สามารถมอง
ภาพรวม และภาพบนอย่างครอบคลุม (Bird Eye View) จนส่งผลให้ธุรกิจ องค์กรต่างๆ เหล่านั้น มี
แบรนด์ที่สมบูรณ์ ยั่งยืนถึงลูกหลานส่งผลต่อการจดจาภาพลักษณ์ได้ง่ายดาย
แนวทางการออกแบบภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้
1. การระดมสมององค์กร
เพื่อหาแนวร่วมอันเป็นเอกภาพจากทุกอนูขององค์กร ทุกองค์ประกอบในแบบ 360 องศา
อาจจะปฏิบัติการในรูปแบบการวิจัยขึ้นมาก่อน มีการวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พฤติกรรม
ผู้บ ริโภค แนวโน้ มทางการผลิตจนสามารถหาดีเอนเอชัดเจน และแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ อย่าง
ชัดเจน
2. การสร้างสรรค์สัญลักษณ์แห่งเอกภาพ
เริ่มต้นการออกแบบจากข้อมูลรอบทิศจนสามารถกาหนดเป็นกุญแจสาคัญของโครงการ
จากจุดที่เล็กที่สุดที่พร้อมจะแตกตัวและขยายสู่ภาพรวมที่ใหญ่ที่สุดขององค์กร ซึ่งเป็นไปทั้งกายภาพ
ที่สัมผัสได้ ตลอดจนเนื้อหาสาระ ความคิด แนวทางนโยบาย สะท้อนสู่รูปแบบของตราสัญลักษณ์
ต่างๆ เช่น เครื่องหมายการค้า สีประจาองค์กร ขยับสู่ธีมและแนวคิดเฉพาะทางขององค์กร
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3. การแตกตัวของอัตลักษณ์องค์กร
จากจุดเริ่มต้นเดียวที่มีเอกภาพ สามารถแตกตัวสู่องค์ประกอบต่างๆ ไปพร้อมกัน โดยอยู่
ในร่มแห่งความคิดเดียวกัน ครอบคลุมทุกเรื่อง ตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟฟิก
การออกแบบวัสดุและพื้นผิว การกาหนดสี การออกแบบเครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก เครื่องประดับ
การออกแบบป้ าย รหั ส สั ญ ลั ก ษณ์ สื่ อความหมายต่ างๆ การออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบ
บรรยากาศภายในคณะมัณ ฑนศิล ป์ การออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิส ถาปัตยกรรม เป็นต้น โดย
สามารถบ่งบอกได้ว่าทุกเรื่องเกิดจากต้นกาเนิดเดียวกันแตกตัวไปในทิศทางที่ควบคุมได้อย่างมีคอน
เซ็ปต์
4. ก่อเกิดมูลค่ามหาศาล
ความคิ ด ที่ แ ตกตั ว ออกไปจากต้ น ก าเนิ ด แห่ งอั ต ลั ก ษณ์ ก่ อ ให้ เกิ ด แบรนด์ แ ละทิ ศ ทาง
องค์การ ก่อเกิดกระบวนการคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างมากมายมหาศาล ที่สามารถสร้างมูลค่าได้
แต่ต้องผ่านการสร้างสรรค์จากหลายมิติให้เหมาะสมกลมกลืนกัน มีรูปแบบที่สามารถมีสุนทรียภาพ
รสนิยมก่อเกิดคุณภาพ และคุณค่าให้กับองค์กร (เอกพงษ์ ตรีตรง 2556)
ดังนั้ น พอสรุ ป ได้ ว่า “อั ต ลั กษณ์ ” ของบุ คคลนั้ น จะเกิ ดขึ้ น ได้ ต่ อ เมื่ อ มี ค วามรู้สึ ก
ร่วมกันในด้านการตระหนักรู้บางอยางเกี่ยวกับตัวตนของเราเกี่ยวกับการยอมรับในความเป็นตัวตน
ประกอบกับการแสดงตัวตนให้เห็นว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับกลุ่มอื่น อัตลักษณ์เกิดขึ้น
จากการปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างสังคมและตัวบุคคล แต่จะเลือกอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งที่ยอมรับเพื่อ
นามาใช้ภายใต้เงื่อนไขของเวลาและพื้นที่ อัตลักษณ์นี้อาจกาหนดได้ทั้งจากบุคคลเป็นผู้กาหนดตนเอง
หรือ กาหนดโดยสังคม อัตลั กษณ์กับสังคมจึงเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้ นอกจากนี้อัตลักษณ์ยัง
เกี่ยวข้องกับการบริโภค โดย Pierre Bourdieu มองว่า ในปัจจุบันนี้อัตลักษณ์ในมิติของการผลิตได้
เปลี่ยนมาสู่มิติของการบริโภค ซึ่งหมายถึง อัตลักษณ์ที่เกิดมาจากเครื่องอุปโภคและบริโภค เช่นเพลง
ที่ฟัง หนังที่ดู เสื้อผ้า หนังสือ รวมไปถึงรสนิยมและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่าง เช่นการเลือกสถานที่
ท่องเที่ยว การเลือกที่พัก เป็นต้น (Bourdieu 1999)
ในการสร้างหรือออกแบบที่พักนั้น เมื่อเราสามารถที่จะสร้างความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์
สื่อถึงอัตลักษณ์แล้วนั้น สิ่งที่สาคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยนั้นคือ ทาเลที่ตั้งเพื่อที่จะได้ทราบว่าบริเวณ
ที่ตั้งนั้นเราจะออกแบบหรือสร้างที่พักอย่างไรเพื่อไม่ให้รบกวนสิ่งแวดล้อมมากนักเพื่อยังคงไว้ซึ่งพื้นที่
สีเขียว
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4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้คานิยามเกี่ยวกับ “พื้นที่สีเขียว
ในเขตชุมชนเมือง” โดยหมายถึง พื้นที่โล่งว่างในเขตเทศบาล ซึ่งมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก
ได้รับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและหลักการทางภูมิสถาปัตย์ เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้
เอื้ออานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของเมือง อันจะทาให้ชุมชนเมือง
เป็นเขตพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป (สร้อยสุข พงษ์พูล 2550)
1. พื้นที่ธรรมชาติ เป็นพื้นที่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศที่จาเป็นต้อง
อนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดไป โดยมีการจัดการที่เหมาะสม ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณต้นน้า
ป่าไม้ ภูเขา
2. พื้ น ที่ สี เขี ย วเพื่ อบริ การ เป็ น พื้ น ที่ สี เขีย วที่ป ระชาชนสามารถเข้ าไปใช้ บ ริก ารเพื่ อ การ
พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ออกก าลั ง กายและเสริ ม สร้ า งทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงามให้ กั บ เมื อ งในรู ป แบบ
สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ลานเมือง สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกข
ชาติ และสวนสัตว์
3. พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นพื้ นที่สีเขียวที่เสริมคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่ม
ก๊าซออกซิเจน และลดอุณ หภูมิ ความร้อนในเมื อง แม้ป ระชาชนจะไม่ส ามารถเข้าไปใช้บ ริการได้
โดยตรง แต่มีคุณค่าด้านสิ่งแวล้อม ซึ่งเป็นเสมือนปอดของชุมชนเมือง ได้แก่ สวนในบ้าน พื้นที่สีเขียว
ในโรงเรียน หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน สนามกอลฟ์
4. พื้นที่สีเขียวริมเส้นทางสัญจร เป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ ซึ่งมี
บทบาททั้งการเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและการบริการ ได้แก่ พื้นที่ตามแนวถนน เกาะกลาง
ถนน ริมทางเดิน แนวถอยร่น ริมแม่น้า ลาคลอง ริมทางรถไฟ
การตกแต่งโฮสเทลซึ่งตั้งอยู่ในเขตุมชนเมืองจึงควรคานึงถึงพื้นที่สีเขียวด้วยเช่นกัน ในการ
สร้างที่พักนั้นเมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องตั้งอยู่ในชุมชนแล้วนั้นสิ่งที่สาคัญคือต้องมีการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิถีชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
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5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิถีชุมชน
การท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทย (2559) กล่ าวถึงวิถีชุมชนในลักษณะแหล่งท่ องเที่ยวทาง
วัฒ นธรรมในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่มากมายทั่วทุกภาค เช่น ตลาดน้าโบราณในภาคกลาง ซึ่งนับเป็น
สถานที่เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านย่านการค้าริมน้าสมัยอดีตได้ ดี ที่รู้จักกันทั่วก็คือตลาดร้อยปี สามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรีสาหรับบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ก็มีพื้นที่เรียนรู้วิถีวัฒ นธรรมชาวไทย
ภูเขาที่บ้านอ่างกาหลวง ส่วนในอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีหมู่บ้านปะละทะซึ่งเหมาะสาหรับศึกษา
วิถีชีวิตของชาวปกากะญอ หรือกะเหรี่ ยง ถ้าอยากสัมผัสชีวิตชาวสวน ก็น่าจะไปที่บ้านคีรีวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งชาวบ้านทาสวนสมรมผสมกลมกลืนอยู่ในผืนป่า หรือจะลองไปใช้ชีวิตชาวเลกับพี่
น้องชาวเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพร ก็น่าสนใจ สิ่งสาคัญของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไปตามภูมิภาค
ต่างๆ คือนักท่องเที่ย วต้องให้ความเคารพวิถีชุมชนท้องถิ่น ต้องศึกษาข้อห้ามและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดทั้งนี้เพื่อความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะคงอยู่คู่เมืองไทยตลอดกาล(มนรัตน์ ใจเอื้อ
2559)
ภาณุพัฒน์ ปณิธิพงศ์ ให้ความหมายและตีความถึงวิถีชีวิตชุมชนเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต
ของสมาชิกสวนใหญ่ในแตละชุมชน โดยพิจารณาได้จาก
1. บทบาทที่สมาชิกแสดงออกมาตามหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในระดับปัจเจกบุคคล
สถาบัน องค์กร และชุมชน โดยที่แต่ละปัจเจกอาจมีหลายบทบาทเมื่ออยู่ตางสถานที่และเวลา หรือ
แม้แต่เวลาและสถานที่เดียวกัน
2. โครงสร้างและหน้ าที่ ของสมาชิก ที่ ย่อมเป็น ไปตามความสั ม พัน ธ์ระหว่างสมาชิกและ
ระหว่ างสถาบั น องคกร และชุ ม ชน ที่ จ ะมี เป้ าหมายการอยู่ รวมกั น อยางสั น ติ แ ต่ เมื่ อ ชุ ม ชนใดมี
ผลประโยชน์เหลื่อมซ่อนกันในเชิงได้เปรียบเสียเปรียบกันสถานการณ์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางลบได้
ถ้าปราศจากการประนีประนอมกันและอาจสงผลกระทบต่อการทาลาย โครงสร้างและหน้าที่ของอี ก
ชุมชนหนึ่งทึ่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้
3. การกาหนดเงื่อนไขของความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติเพื่อน เครือข่าย คู่ค้าขาย ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์รวมกัน หรือคู่แขงขันกัน
4. การกาหนดข้อตกลงกฎเกณฑ์ทางสังคมที่อาจพัฒนาขึ้นเป็นระเบียบบรรทัดฐานทางสังคม
ประเพณีและกฎหมายที่มีบทบังคับ
5. มี ก ารสร้ า งกลไกทางสั ง คม เป็ น Law Enforcement ที่ มี พ ลั ง และอ านาจบั ง คั บ ใช้
กฎเกณฑ์ ดังกล่าว ในรูป แบบของความเชื่อ พิธีกรรม กลไกทางสั งคมที่มีอานาจและเป็นพลั งของ
ตัว แทนของ สมาชิก สถาบั น องค์กรและชุมชน ทั้ งประเภท Lawenforcement ที่มีขอบเขตการ
บังคับใช้ที่มีวงกว้างแตกต่างกัน ตามอานาจที่หนุนหลังกลไกนั้น ๆ ทั้งอานาจที่น่าเชื่อถืออยางเป็นเหตุ
เป็ นผล หรืออานาจที่นอกเหนือการควบคุมทางธรรมชาติ( Super Natural Power)เนื้อหาแห่งวิถี
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ชีวิตของแตละชุมชนยอมแตกตางกัน แตที่เหมือนกันคือการทาหน้าที่ ของกลไกทางสังคมที่แฝงไปด้วย
ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติที่พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติส่วนข้อห้าม(Taboo) และกฎเกณฑ์ใน
การปฏิบัติก็กลายเปนบรรทัดฐาน (Norms) ที่ถายทอดเรียนรูสืบต่อกันมาในรูปแบบตางๆ เช่น นิทาน
ปะราปะรา การละเล่น ละคร เพลงพื้นบ้าน ลิเก ซอ จอย (ออกเสียงทางภาคเหนือเปนจอย) ลาตัด งิ้ว
บัลเลท และอาจมีสัญลักษณแทนตัวอักษร แต่สะท้อนความเชื่อหรือข้อห้ามได้ชัดเจน โดยอาจอาศัย
ความเชื่อ เรื่ องผี และสิ่ งเหนื อธรรมชาติมาเป็ นกลไกในการควบคุมพฤติกรรมชุมชนยอมมีวิธีการ
จัดการความรู้ดวยตนเอง ความรู้ระดับชุมชน มักเรียกกันวาเป็นภูมิปัญญาทองถิ่นที่อาจจาแนกได้
หลายสาขาตามประเภทขององค์ ค วามรู้ ซึ่ งเนื้ อ แท้ ข ององค์ ค วามรู้คื อ ความเป็ น ธรรมชาติ ห รื อ
ธรรมชาติวิทยา (ปณิธิพงศ์ 2559)
ดังนั้น ตลาดเป็นที่ที่ชุมชนมาพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ อาจถือเป็นวิถีชีวิต
ประการหนึ่ งของชุมชน ที่มีการนัดหมายมาเพื่อซื้อขายสิ นค้าหรือพบปะพูดคุย อันเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับผู้คนในสังคม ปัจจุบันรูปแบบของตลาดในเมืองใหญ่เปลี่ยนไปเป็นห้างสรรสินค้า ตาดสด
นับวันจะยิ่งน้อยลง ตลาดสดจึงเป็นวิถีชีวิตที่คนยุคใหม่อยากมาสัมผัสเช่นกัน จึงควรมีการอนุรักษ์
และส่งเสริมให้ตลาดสดเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตประเภทหนึ่งได้
การศึกษาเรื่องแนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร ตาราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเป็นแนวทางในการนาไปสู่การศึกษาวิจัยตามลาดับ ดังนี้
1.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
2.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
3.แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
4 .ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
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1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง การจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐบาลและหน่วยงาน
ภาคธุรกิจต่างๆ ของภาคเอกชน ที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือหน่วย
ธุ ร กิ จ หรื อ องค์ ก รอื่ น ๆที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ อ านวยความสะดวก และจั ด บริ ก ารให้ แ ก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
จากความหมายดังกล่าวแล้ว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมหน่วยธุรกิจ
และองค์กรอื่นๆ ในทางด้านเศรษฐกิจโดยส่วนรวม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงเกี่ยวข้องกับ การซื้อ
การขาย การสร้างผลผลิตและบริการต่างๆแก่นักท่องเที่ยว กล่าวคือการประกอบกิจกรรมด้วยการ
น าปั จ จั ย การผลิ ต ต่ า งๆ มาผลิ ต บริ ก ารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความ
สะดวกสบายหรือความพึงพอใจ และขายบริการด้านการท่องเที่ยวนั้นให้แก่ ผู้เยี่ยมเยือน
Collier and Harraway (2006) ได้อธิบายถึง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีองค์ประกอบที่
สาคัญ 4 ส่วน คือ
1. การขนส่ง (Transportation) โดยการขนส่งทาให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางจากที่พัก
ไปยังแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย การขนส่งทางบก ทางน้าและทางอากาศ
2. ที่พัก (Accommodation) ที่พักมีหลายประเภท เช่น โรงแรม รีสอร์ท โฮสเทล แตกต่าง
ออกไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประกอบการ รสนิยมของนักท่องเที่ยว และสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว
3. สิ่ งดึ งดู ด ใจ กิ จ กรรม และสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการบริก ารต่ า งๆ (Attractions
Activities and Ancillary Services) เพื่ อ ความเพลิ ด เพลิ น บั น เทิ งใจและความสนุ ก สนานในการ
เดินทางท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพื่อให้เกิด
ความประทับใจในสิ่งอานวยความสะดวกในการบริการ
4. การขาย (Sales) โดยการขายทาให้เกิดการกระจายการให้บริการด้านการท่องเที่ยวจาก
ผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว หน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ผู้ขายส่ง บริการด้านการ
ท่องเที่ย ว (Tour Operator) ตัว แทนการจัดการเดินทาง (Travel Agents) (Collier & Harraway,
2006)
ประเภทของสิ น ค้ าอุต สาหกรรมการท่อ งเที่ ยวแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท โดยจาแนกตาม
ลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้
1. เป็ น สิ น ค้ า ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ได้ (Intangible Goods) สิ น ค้ า ของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย ว
คือการให้บริการ ผู้บริโภคหรือผู้มาเยี่ยมเยือนไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ ผู้มาเยี่ยมเยือนเพียงแต่
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ได้รับ ความพึงพอใจจากสิ่งที่เห็ นหรือสิ่ งที่ได้รับเท่านั้น บุคลากรที่ทางานในภาคอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจึงมีความสาคัญอย่างมาก
2. เป็นสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปหาผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการ
ณ สถานที่ผลิตนั้นเอง ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ
3. เป็นสินค้าที่ไม่สูญสลาย โดยเป็นสินค้าและบริการที่สามารถนากลับมาใช้ได้อีกหลายครั้ง
ในบางครั้งต้องดูแลรักษาและบารุงให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและเสียหายน้อยที่สุด
4. เป็ น สิ น ค้ าที่ เปลี่ ย นหรือ ไม่ เปลี่ ยนกรรมสิ ท ธิ์ ก็ได้ เนื่ อ งจากสิ น ค้ าในอุต สาหกรรมการ
ท่องเที่ย วมีห ลากหลายรู ป แบบ มีทั้ งที่ เมื่อ ผู้ เยี่ยมเยือนได้ซื้ อสิ นค้ าแล้ ว สิ นค้าบางประเภทมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ อาทิ อาหาร และของที่ระลึก เป็นต้น แต่บางประเภทเพียงแค่ได้สิทธิ์ในการใช้
หรือชม อาทิ การจ่ายค่าห้องโรงแรม ไม่ใช่การได้เป็นเจ้าของห้อง เพียงแต่ได้สิทธิ์ในการเข้าพักตาม
ระยะเวลาที่ตกลง และโดยเฉพาะสินค้าประเภทบริการ อาทิ รอยยิ้ม ความช่วยเหลือการดูแล ผู้เยี่ยม
เยือนเพียงแต่ได้รับบริการเหล่านั้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของ
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ องค์ ป ระกอบที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจร้านอาหารและ
ภัตตาคาร ธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์
2. องค์ป ระกอบเสริม คื อ องค์ประกอบที่ส นับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่
ธุรกิจจาหน่ ายสิน ค้าที่ระลึก ธุรกิจการเดิน ทางท่องเที่ยวเพื่อจัดประชุมสัมมนา MICE (Meeting
Incentive Convention and Exhibition) การบริ ก ารข่ า วสารข้ อ มู ล การอ านวยความสะดวก
ทางด้านความปลอดภัย การอานวยความสะดวกในการเข้า-ออกเมือง
การท่ องเที่ ย วนั้ น ถื อว่าเป็ น กิจกรรมหลั กของมนุ ษ ย์ม านานแสนนาน มนุษ ย์มี การอพยพ
เคลื่ อนที่อยู่เสมอ การอพยพครั้งแรกของมนุษย์ยุคใหม่ (Modern Human) นั้นถูกตั้งเป็นทฤษฎีที่
สาคัญที่มีชื่อว่า “โมเดลอพยพออกจากแอฟริกา” (Out of Africa Model) ที่ตั้งสมมุติฐานว่ามนุษย์โฮ
โมซาเปียน (Homo sapiens) มีจุดกาเนิดที่ทวีปแอฟริกา และได้อพยพออกจากแอฟริกาไปตั้งถิ่นฐาน
ในทวีปต่าง ๆ เมื่อราว ๆ 60,000 ปีที่แล้ว (Hodder, 2007) จึงจะเห็นได้ว่ามนุษย์เป็นนักเดินทางมา
ตั้งแต่อดีต แต่ในช่วงแรก ๆของอารยธรรมมนุษย์นั้น การท่องเที่ยวมีจุดมุ่งหมายเพื่อทาการสารวจ
มากกว่าเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ แต่เมื่อมีการพัฒ นาของระบบคมนาคม แผนที่ รวมถึงการปฏิวัติ
อุต สาหกรรมในยุ โรปท าให้ ก ารท่ อ งเที่ ยวมี ค วามสะดวกสบายมากยิ่ งขึ้ น (Byttebier & Paquet,
2007) ซึ่งในปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็สามารถพบเจอกลุ่มคนที่เรียกว่า “นักท่องเที่ยว” ได้
อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ การท่องเที่ยวถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของหลาย ๆ ประเทศ
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มีเงินทุนหมุนเวียนมหาศาล จากสถิติพบว่าใน พ.ศ. 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทย
รวมกันเกือบ 30 ล้านคน และสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ (กรมการท่องเที่ยว, 2560)
ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนักที่มีนักท่องเที่ยวปรากฏตัวอยู่ทั่วทุกมุมของโลก
ในขณะที่การท่องเที่ยวแบบพักผ่อนหย่อนใจกลายมาเป็นการท่องเที่ยวแบบกระแสหลักที่ถูก
สนับสนุนด้วยระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แต่ยังมีคนอีกจานวนหนึ่งที่ปฏิเสธการท่องเที่ยวใน
รูปแบบนี้ แต่เลือกที่จะท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม กล่าวคือมีความเป็น “นักสารวจ” (explorer) แบบผู้คน
ในอดีต คนเหล่านี้มักจะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่งตัวเรียบง่าย สะพายกระเป๋าเป้ใบใหญ่ อายุอยู่
ในช่วงวัยรุ่นเสียเป็นส่วนใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้ถูกเรียกอย่างรวม ๆ ว่า “นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ ”
(backpackers) พวกเขามี ลั ก ษณะเฉพาะ มี วัฒ นธรรม วิถีชี วิต และจุดมุ่ งหมายในการท่ องเที่ ย ว
ใกล้เคียงกัน
องค์กรการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) (UNWTO อ้างถึงใน ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ , 2560) ได้
ให้ความหมายของการท่องเที่ยว (Tourism) เอาไว้ว่า "การท่องเที่ยวประกอบไปด้วยกิจกรรมของผู้คน
ที่เดิน ทางและหยุดพักในสถานที่ที่น อกเหนือไปจากสภาพแวดล้ อมปัจจุบัน และไม่กินระยะเวลา
ต่อเนื่องกันนานเกินหนึ่งปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ทาธุระ หรือจุดประสงค์อื่น” จากคา
จากัดความดังกล่าวของการท่องเที่ยว จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวมีความหมายที่กว้างมาก เนื่องจาก
กิจกรรมต่าง ๆ หรือจุดประสงค์ของผู้คนย่อมมีมหาศาล การท่องเที่ยวจึงสามารถแยกย่อยออกไปเป็น
หลายประเภท ดังเช่น การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (Backpacking) เป็นต้น (ฉลองศรี พิมลสมพงศ์,
2560)
การท่องเที่ยวแบบสะพายเป้ (Backpacking) เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว และวิถีชีวิตแบบหนึ่ง
ที่มักจะถูกจัดประเภทให้มีความความแตกต่างอย่างชัดเจนจากการท่องเที่ยวกระแสหลัก คือเป็นการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ มุ่ งเน้ น ผลทางเศรษฐกิ จ เป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยเกิ ด จากความต้ อ งการของนั กท่ อ งเที่ ย วที่
เปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกทุนนิยมรูปแบบที่มี
ความโดดเด่นของการท่องเที่ยวกระแสหลักคือการท่องเที่ยวของชนหมู่มาก (Mass Tourism) ซึ่งไม่
เพียงแต่เป็นการนาคนจานวนมาก หรือเป็นกลุ่มใหญ่ไ ปยังแหล่งท่องเที่ยวเดียวกัน มีโปรแกรมการ
ท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วแบบเดี ย วกั น หรื อ มั ก รู้ จั ก ในรู ป Package Tour เท่ า นั้ น
หากหมายรวมถึ งบุ ค คลที่ ไปท่ อ งเที่ ย วกลุ่ ม เล็ ก ๆ แต่ มี โปรแกรมและกิ จ กรรมแบบชนกลุ่ ม ใหญ่
การท่องเที่ยวแบบนี้เน้นความสะดวกสบายและการใช้จ่ายเงินเป็นหลัก การท่องเที่ยวแบบนี้มีการผลิต
ระบบของตัวเองผ่านสถาบั น ต่างๆ เช่น ระบบคมนาคม, หนังสือนาเที่ยว, เส้นทางการท่องเที่ยว,
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร รวมทั้ งพื้ น ที่ บ างประเภท (Hannam & Diekmann, 2010) และเป็ น พื้ น ที่
พักผ่อนเพื่อให้เหล่านักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้สามารถที่จะวางแผนการเดินทางของพวกเขาได้ต่อไป
เนื่องจากการเดินทางของพวกเขาไม่มีแผนที่ชัดเจน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนพื้นที่แห่งนี้จึงมี
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ความส าคั ญ อย่ างมาก เพราะพวกเขาจะรู้ ว่าจะไปที่ ไหนต่ อ เมื่ อ ไหร่ และต้ อ งเตรียมตั ว อย่ างไร
อย่างไรก็ตามการเติบ โตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน และการ
พัฒนาการอย่างก้าวกระโดดของจานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ย่อมส่งผลกระทบที่
เกิดจากปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเป็นเงาตามตัว (ธนิต แสงกระจ่าง, 2560) ทาให้แหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่งเกิดการขยายตัวและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ทาให้เกิดผลกระทบต่อความ
เสื่อมโทรมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชุมชนอย่างต่อเนื่อง รัฐควรมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยว ที่เน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่แท้ จริงของชุมชนของแหล่งท่องเที่ยว และควรมีมาตรการ
ควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้อัตลักษณ์สูญหายหรือถูกทาลาย จากการท่องเที่ยวที่เติบโตมากเกินไป (ศิริลักษณ์ เมฆอ่อน &
มนสิชา เพชรานนท์, 2556)
แนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นกระแสที่กลับมาได้รับความสนใจขึ้นอีกครั้ง
หลั งจากแนวความคิดนี้ เกิดขึ้นมากว่า 20 ปีแล้ ว ในต่างประเทศเองมีการก่อตัวของกระแส “การ
ท่องเที่ยวแบบทางเลือก” (Alternatives Tourism) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงท้ายของทศวรรษที่ 1980 เหตุ
เพราะการท่องเที่ยวแบบมวลชน (Mass Tourism) ได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติไปอย่างมากมาย
และยังสร้างความบิดเบือนให้กับวัฒนธรรมและประเพณีของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในโลก ดังนั้นข้อ
เรียกร้องต่อการท่องเที่ยวในเรื่องระบบนิเวศ ความเหมาะสม ผลกระทบที่ต่า และความรับผิดชอบต่ อ
สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีจึงเกิดขึ้น (Sharpley, 2000) นักท่องเที่ยวเองก็อยากมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์นี้เช่นกัน
ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั้นมีองค์ประกอบที่สาคัญและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งหนึ่ง
ในนั้นคือธุรกิจที่พัก ถือเป็นธุรกิจหลักที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยว จึงต้องมีการศึกษาหา
แนวความคิดเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับธุรกิจที่พัก
ความเป็นมาของธุรกิจโรงแรมธุรกิจโรงแรมเริ่มต้นจากความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของ
มนุษย์และมีการเอื้อเฟื้อที่พักให้เริ่มต้นที่ยุโรป ต่อมามีการทาเป็นการค้ามีการบริการที่พักและบริการ
อื่น มีการพัฒ นาด้านการออกแบบอาคาร ตกแต่ง แยกส่วนที่พัก จากการขายอาหาร เครื่องดื่มจึง
เรียกว่า “Hotel” การโรงแรมในอเมริกา มีการพัฒนาทั้งด้านอาคาร ทาเลที่ตั้ง และมีการรวมตัวกัน
ตั้งเป็นสมาคม The American Hotel and Motel Association ซึ่งมีบทบาทอย่างมากต่อโรงแรม
ระดับนานาชาติรวมทั้งประเทศไทย การดาเนินงานก็อยู่ในระดับสากล (Redlin & DeRoos, 1991)
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Bhatia (1978) กล่าวว่า ธุรกิจการให้บริการเกิดขึ้นในช่วงสมัยอาณาจักรกรีกโบราณที่คน
ได้เริ่มเดินทางไปยังต่างเมืองเพื่อการค้ าหรือเยี่ยมเยียนญาติของคนในยุคดัง กล่าวผู้เดินทางจะนอน
ตามถนนหรือนอนตามสถานที่สาธารณะทั่วไป เช่น โบสถ์ เป็นต้น โดยแต่เดิมเป็นการให้ ที่พักพิง
มีอาหารให้ตามอัตภาพไม่มีค่าบริการ กระทั่งมีกลุ่มพ่อค้ากลุ่มหนุ่มได้เปลี่ยนแนวคิดนี้ให้กลายเป็น
ธุรกิจขึ้นมา จากหลักฐานที่ปรากฏพบว่า เมืองฟรอเรนซ์ ประเทศอิตาลี เป็นสถานที่แรกที่ให้บริการ
ด้านธุรกิจโรงแรม จนกระทั่ง ปี ค.ศ. 1282 สมาคมโรงแรมในสมัยนั้นถือกาเนิดขึ้น และได้เปลี่ยน
แนวคิดจากเพื่อการกุศล มาเป็นธุรกิจ โดยชาวยิวและเริ่มจากการขายไวน์ ขายอาหารง่ายๆ มีการใช้
ระบบลงทะเบียนผู้เข้าพัก หลังจากนั้นธุรกิจดัง กล่าวได้แพร่หลายและก่อเกิดผลกาไรเป็นจานวนมาก
จากนั้ นไม่น านกิจ การด้านที่พักจึงถือกาเนิดขึ้นอย่างเต็มตัวและแพร่ห ลายไปยัง ประเทศเยอรมนี
ฝรั่งเศส จนถึง สหราชอาณาจักร (Bhatia, 1978)
อุตสาหกรรมที่พักแรมมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่า 2,000 ปี ก่อนการกาเนิดพระเยซูคริสต์
ในยุคก่อน ค.ศ. 400 กรุงเอเธนส์ เป็นศูนย์กลางของการเดินทางโพ้นทะเล โดยมีห ลักฐานบ่งชี้ว่า
โรงเตี๊ยม (INN) เป็นธุรกิจที่ให้บริการด้านที่ พักสาหรับกลาสีเรือที่เดินทางแวะมา นอกจากกลาสีเรือ
แล้วนักเดินทางส่วนใหญ่ในยุคนั้นจะเป็นนักแสวงบุญทางศาสนา และที่พักสมัยนั้นแทบไม่มีมีอะไรเลย
มีเพียงแค่ที่กันแดด กันฝน และไม่มีอาหารไว้รองรับ ส่วนนักเดินทางในยุคแรกๆนั้นที่ไม่ได้เป็นผู้แสวง
บุญทางศาสนา ก็มักจะต้องเดินทางเพราะภาระหน้าที่ อาชีพที่รับผิดชอบ ทางการทหาร ทางการทูต
หรือเกี่ยวกับทางการเมือง ในศตวรรษที่ 16-18 ยุคนี้มีการปรับปรุงพัฒนาที่พักแรมในเรื่อของคุณภาพ
โดยเกิ ดขึ้ น มากมาย โดยเฉพาะประเทศอังกฤษมีก ารก่อ สร้างโรงเตี๊ ยมท าเลที่ เหมาะสมขึ้น ตาม
เส้นทางของรถม้า เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง และยกระดับเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์แก่
คนชั้นสูงในท้องถิ่น ตลอดจนใช้บริการอย่างอื่น เช่น ใช้จัดพิธีแต่งงาน เป็นต้น การออกแบบอาคารจะ
เป็ น รู ป สี่ เหลี่ ย ม แบ่ งพื้ น ที่ เป็ น ส่ ว นต่ า ง ๆ โดยแยกส่ ว นที่ พั ก ออกจากส่ ว นการขายอาหาร และ
เครื่ อ งดื่ ม ลั ก ษณ ะเช่ น นี้ จึ ง มี ก ารน าค าว่ า “Hotel” มาใช้ ซึ่ ง เป็ น ค ามาจากภาษาฝรั่ ง เศส
มีความหมายว่า “คฤหาสน์ หรืออาคารขนาดใหญ่” โดยเริ่มใช้กันราวปลายศตวรรษที่ 18 หลังจากนั้น
โรงแรมในยุโรป ได้มีการพัฒนาเป็นโรงแรมที่หรูหรามากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบตกแต่งภายในการ
เสนอความสะดวกสบายต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า (Wilson, 2007)
ปั จ จุ บั น พบว่ านอกเหนื อ จากธุร กิ จ โรงแรมแล้ ว ยั งมี ธุร กิ จ ที่ พั ก ที่ มี รู ป แบบต่ างๆ เกิ ด ขึ้ น
มากมาย ซึ่งวัตถุประสงค์ของธุรกิจที่พักทุกประเภท คือต้อ งการรองรับการบริการให้แก่นักท่องเที่ยว
และคนเดินทาง แต่ด้วยลักษณะความแตกต่างทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ
ในภูมิภ าคต่าง ๆ ของโลก จึ งมีผลให้ การจัดแบ่งประเภทหรือการจัดกลุ่ มของธุรกิจที่พั กในแต่ล ะ
ประเทศมี ลั ก ษณะการจั ด ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ไป แต่ ใ นที่ นี้ จะจั ด แบ่ ง ธุ ร กิ จ ที่ พั ก เป็ น 3 กลุ่ ม
(Accommodation categories) ดังนี้ คือ (Timothy & Teye, 2009)
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1.กลุ่มโรงแรม โมเต็ล และรีสอร์ท (Hotels, Motels and Resorts)
เป็นธุรกิจที่พักซึ่งในกลุ่มประเทศทางตะวันตกแถบยุโรป เช่น ประเทศสหราชอาณาจักร
จะพิจารณาว่าทั้งโมเต็ล และรีสอร์ท เป็นกลุ่มเดียวกันกับโรงแรม ซึ่งที่พักโมเต็ลในต่างประเทศส่วน
ใหญ่จะสร้างเป็นอาคารสูงประมาณ 2-3 ชั้น จานวนหัองพักมีประมาณ 60-100 ห้อง ราคาห้องพัก
ของโมเต็ลถูกกว่าห้องพักโรงแรม ลักษณะของห้องพักมีความหลากหลายน้อยกว่าโรงแรม มีสิ่งอานวย
ความสะดวกในห้องพักเช่นเดียวกับโรงแรม มีสถานที่จอดรถ มีภัตตาคารโมเต็ลในต่างประเทศ จัดเป็น
ธุรกิจที่พักขนาดย่อม ที่ดาเนินการบริหารโดยครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ มีทั้งที่บริหารโดยเจ้าของกิจการ
เอง และที่บริหารโดยบริษัทเครือข่ายของกลุ่มโมเต็ล
สาหรับที่พักประเภทรีสอร์ท บ่อยครั้งที่พบว่าโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทาเลที่มีภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์
แบบธรรมชาติ เรี ย กว่าโรงแรมรี ส อร์ท (Resort Hotels) เป็ น โรงแรมที่ ก่ อ ตั้ งโดยมี วัต ถุ ป ระสงค์
เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อน กิจการบริการพื้นฐานที่โรงแรมรีสอร์ทจัดให้แก่แขกได้แก่กิจกรรมเพื่อการ
บันเทิงและพักผ่อน บริการอาหาร บริการกีฬา สระว่ายน้า กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง สนาม
กอล์ฟ สนามเทนนิส นอกจากนี้นักธุรกิจให้ความสนใจเลือกบริการเข้าพั กที่โรงแรมรีสอร์ทมากขึ้น
บางโรงแรมรีสอร์ทจึงเพิ่มการบริการอานวยความสะดวกให้มากกว่าเดิมเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่สาคัญ
เช่น บริการโทรสาร คอมพิวเตอร์ และบริการอื่นๆโรงแรมรีสอร์ทมีอัตราค่าที่พักราคาค่อนข้างสูง ผู้
ดาเนินกิจการจึงจาเป็นต้องรักษามาตรฐานการบริการให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าโรงแรมโดยทั่วไป
2. กลุ่มที่พักเหมือนบ้านหลังที่สอง (Second Homes)
ลักษณะของที่พักกลุ่มนี้คือแต่ละห้องจะมีห้องครัวและอุปกรณ์ให้ประกอบอาหารเองได้
(Self-Catering) เป็นที่พักรูปแบบที่ได้รับความนิยมจากผู้เดินทางมาเป็นครอบครัว และผู้ที่ต้องการ
พั ก เป็ น ระยะเวลานาน (Extended Stay) ลั ก ษณะที่ พั ก แบบนี้ ไ ด้ แ ก่ Serviced Apartments,
Timeshares และCondominium Hotels ซึ่ ง เป็ น ที่ พั ก ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมากในต่ า งประเทศ
โดยเฉพาะแถบยุโรป และ กลุ่มประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ การจัดบริการที่พักในกลุ่มนี้อาจมี
มาตรฐานการบริการที่แตกต่างกัน ที่พักกลุ่มนี้ยังแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ
- กลุ่ ม ที่ พั ก ระยะยาวประเภทโรงแรม (Extended Stay Hotels) หรื อ โรงแรมห้ อ งชุ ด
(All-Suite Hotels) ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ Serviced Apartments และ Timesharesได้ น าแนวคิ ด ของ
โรงแรมห้องชุดมาพัฒ นาเพื่อจูงใจแขกที่ประสงค์จะพักระยะยาวขึ้น และมีการจัดการบริการต่าง ๆ
เหมือนกับธุรกิจโรงแรม มีแผนกต้อนรับดูแลแขกตลอด 24 ชั่วโมง มีภัตตาคารไว้บริการจานวน 1
แห่ง มีแผนกแม่บ้านทาความสะอาดห้องพัก พื้นที่ของห้องพักของ Serviced Apartments มีขนาด
กว้างกว่าโรงแรมจึ งเป็ นที่นิย มของนักธุรกิจที่สามารถใช้ส่วนหนึ่งของห้ องพักเป็นที่ทางานส่วนตัว
และยังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับครอบครัวเพราะ Serviced Apartments มีห้อง
ชุดสามารถใช้เป็นห้องนอนสาหรับเด็กและยังสามารถใช้อุปกรณ์ครัวในการอุ่นหรือเตรียมอาหารได้
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- กลุ่ ม ที่ พั กระยะยาวที่ เกิ ดจากแนวคิด ของนั กพั ฒ นาอสั งหาริมทรัพ ย์ ได้แ ก่ ธุรกิ จที่ พั ก
รูปแบบ Timeshares สาหรับในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการแบ่งเช่าคอนโดมิเนียมเพื่อการพักผ่อน
เป็ น แนวคิด ดาเนิ น ธุร กิจ ของนั กพั ฒ นาอสั งหาริม ทรัพ ย์ที่ ส ร้างคอนโดมิ เนี ยม และนั กลงทุ นที่ ซื้ อ
คอนโดมิเนียมในสถานที่ท่องเที่ยว และมีการแบ่งเช่าคอนโดมิเนียมบางช่วงในรอบปีหนึ่ง เช่น 30
วัน หรือ หนึ่งสัปดาห์ อย่างไรก็ดีพบว่ารูปแบบที่พักกลุ่มนี้ มีข้อจากัดในการจัดบริการไม่เหมือนกับ
กลุ่มที่พักระยะยาวประเภทโรงแรม (Extended Stay Hotels) เช่น การบริการของแผนกต้อนรับมี
กาหนดช่วงเวลาถึง 21.00 นาฬิกา และมีการบริการดูแลความสะอาดภายในห้องพักเป็นรายสัปดาห์
3. กลุ่มที่พักขนาดย่อมหรือที่พักบูติก (Small Scale Boutique Accommodations)
ที่ พั ก กลุ่ ม นี้ ป ระกอบด้ ว ย Inns, Bed and Breakfast, Guesthouses, Pensions and
Homestays จัดเป็นธุรกิจขนาดย่อมทั้งหมด แต่ลักษณะการจัดการบริการในแต่ละประเทศก็มีความ
แตกต่างเช่นกัน คือ
- Inns หมายถึงโรงแรมขนาดเล็ก หรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่บริการที่พักสาหรับนักเดินทาง
ที่มักจะมีบริการขายเครื่องดื่ม และอาหาร ที่มักจะตั้งในชนบทริมถนนที่ใช้ ในการเดินทาง สาหรับ
ประเทศไทย โรงแรมขนาดเล็กที่เรียกว่า Inns มีจานวนห้องพักไม่เกิน 100 ห้อง
- B&B (Bed and Breakfast) เป็นธุรกิจที่พักขนาดย่อม มีจานวนห้องพักประมาณ 20 ห้อง
แต่ขึ้นกับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจที่พักในแต่ละประเทศ มีการจัดบริการที่พักพร้อม
อาหารเช้า อย่างไรก็ตามในแต่ละประเทศอาจมีการจัดลักษณะบริการ B&B ที่แตกต่างกัน ในกลุ่ม
ประเทศแถบอเมริกาจัด B&B เป็นที่พักกลุ่มเดียวกันกับ Inns
- Guest House เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ พั ก ขนาดเล็ ก อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วสะพายเป้
(Backpacker) นิยมพัก ซึ่งแนวคิดเดิม หมายถึงบ้านที่เจ้าของบ้านแบ่งห้องให้นักท่องเที่ยวเช่าพัก แต่
ปัจจุบัน Guest House มีการพัฒนาไปเป็นธุรกิจที่พักที่มีการจัดบริการแบบครบครัน ได้แก่ มีอาหาร
เช้า ห้องพักมีเครื่องปรับอากาศ มีโทรทัศน์ มีห้องน้าในห้องพัก มีแม่บ้านทาความสะอาดแต่ละวัน ซึ่ง
จานวนห้องพักอยู่ประมาณ 20-30 ห้อง
- Pensions เป็ น ธุ ร กิ จ ที่ พั ก แรมขนาดย่ อ ม ที่ มี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ Guest House ซึ่ ง
Pensions เป็นคาที่ใช้เรียก Guest House ในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย เช่น ประเทศสเปน
- Homestays เป็ น รู ป แบบของที่ พั ก ซึ่ งมี แ นวคิ ด จากนั ก ศึ ก ษาต่ างชาติ ที่ ต้ อ งการเรีย นรู้
เกี่ยวกับ ภาษาของประเทศนั้น ๆ บ้ านแต่ละหลังจะมีห้ องแบ่งให้ เช่าได้ไม่เกิน 4 ห้อง ตัวอย่างของ
Homestays ในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยวทาให้เกิดธุรกิจที่
คอยบริการนักท่องเที่ยวอยู่หลายประเภท หนึ่งในนั้นคือธุรกิจโรงแรม ที่พัก ซึ่งกิจการเหล่านี้อาจไม่ได้
ให้ความสาคัญต่ออัตลักษณ์ชุมชน (Place Identity) สภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชนรวมไปถึงบริบท
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ของเมือง (Context of the City) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่กลมกลืนกันระหว่างสิ่งก่อสร้างใหม่กับ
ชุมชนดั้งเดิมที่มีอยู่ ยกตัวอย่างเช่น กรณีการสร้างโรงแรมห้าดาวสไตล์ยุโรปและการจัดภูมิทัศน์ใหม่
ริมคลอง บนพื้นที่ตลาดน้าอัมพวา ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เรือนแถวไม้โบราณบริเวณริมคลองอัมพวาที่ถูกรื้อ
(ศิริลักษณ์ เมฆอ่อน, 2556) ถอนออกไป เพื่อสร้างโรงแรมสไตล์เวนิช ผลกระทบดังกล่ าวเกิดความ
เสียหายต่ออัตลักษณ์ชุมชนและวิถีดั้งเดิมเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบันนี้กระแสการท่องเที่ยวได้มีการ
เปลี่ยนไป ผู้คนเริ่มท่องเที่ยวแบบคนเดียวมากขึ้น เพราะต้องการอิสระและอยากพึ่งตัวเอง “โฮสเทล”
โรงแรมประเภทหนึ่ งที่ เน้ น การบริ ก ารแบบ Self-Service จึ งเข้ า มามี บ ทบาทมากขึ้ น ทั้ งนี้ ก็ เพื่ อ
ประหยัดค่าใช้จ่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมเดินทางใหม่ๆ
โฮสเทล คือ ที่พักนักท่องเที่ยวราคาประหยัดที่มีเพียงสิ่งอานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น
เตีย งนอน และที่ เก็ บ ของ ส่ ว นมากจะมีลั กษณะคล้ ายหอพั ก มี เตี ยงสองชั้ น หลายๆเตียงในห้ อ ง
เดีย วกัน สามารถรองรับ ผู้ เข้าพักได้ตั้งแต่ 4,6,8 ไปจนถึง 12 คนต่อห้ องบางแห่ งจะแยกห้ อ งพั ก
สาหรับผู้หญิงไว้คนละส่วนเพื่อความปลอดภัยและสบายใจ ระหว่างเข้าพักใช้ห้องน้าร่วมกันแต่ก็มี
บางส่วนที่อาจเป็นห้องพักเดี่ยว กลุ่มคนที่มาใช้บริการอาจเป็นแบคแพตเกอร์ชาวต่า งชาติแล้ว ก็ยังมี
กลุ่ ม คนในประเทศที่ เข้าไปใช้งานโฮสเทล เหตุผ ลที่ เลื อ กก็อ าจจะเพราะอยากลองเปลี่ ย นที่ น อน
อยากเจอเพื่อนใหม่ หรือเพราะเดินทางไปไหนมาไหนสะดวก ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทาเลที่ตั้งของ
โฮสเทล อย่างเช่น ถ้าตั้งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย ก็อาจจะมีนักเรียนนั กศึกษาที่มาจากต่างถิ่นมาใช้บริการ
เพราะราคาถูกกว่าพักโรงแรม ซึ่งเสน่ห์ ของโฮสเทลคือ เป็นแหล่งพบปะเพื่อนใหม่ในระหว่างการ
เดินทางท่องเที่ยว เพราะเวลาเข้าพักโรงแรม แทบไม่มีโอกาสได้เจอเพื่อนเลย ต่างคนต่างก็อยู่ในห้อง
ตัวเอง แต่ถ้าพักโฮสเทล จะสามารถเลือกห้องพักรวม (Dormitory) ซึ่งแน่นอนว่าจะได้เจอรูมเมทที่มา
จากหลากหลายประเทศทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดีในการทาความรู้จักกับเพื่อนใหม่พูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กันถ้าโชคดีเจอคนที่คุยถูกคอกันอาจจะได้ขยับสถานะจากเพื่อนร่วมห้องกลายเป็นเพื่อน
สนิทไปเลยก็ได้นะแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กั บความชอบและการท่องเที่ยวของแต่ละคนด้วย บรรยากาศเป็น
กันเองเหมือนไปนอนบ้านเพื่อน
โดยเกื อ บทุ กโฮสเทลจะมี Common Area หรือ พื้ น ที่ ส่ ว นรวมให้ ผู้ เข้ าพั กใช้ท ากิ จกรรม
ร่วมกันอาจจะเป็นห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นซึ่งสามารถทาอะไรก็ได้เหมือนอยู่บ้านตัวเอง ตั้งอยู่ในทาเล
ที่เดินทางสะดวก โฮสเทลอาจไม่ได้ตั้งอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองเนื่องด้วยปัจจัยทางด้านราคา แต่
ในทางกลับกันโฮสเทลมักตั้งอยู่ใกล้กับสถานีขนส่งสาธารณะ อันได้แก่ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งสะดวกมากสาหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวในที่ต่ างๆ ราคา
ห้องพักถูกกว่าโรงแรมหลายเท่า อาจจะเป็นเพราะผู้ให้บริการใช้ต้นทุนน้อยกว่าขนาดของห้องของ
โรงแรมเล็กกว่ามีส่วนที่ใช้งานร่วมกันมากกว่าจึงสามารถติดราคาถูกได้ (เอกราช ลักษณะสัมฤทธิ์ ,
2560)
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แม้ว่าโฮสเทลมักจะตั้งอยู่ในเขตเมืองเหมาะส าหรับผู้ ที่ต้องการความสะดวกสบายในการ
เดินทาง ในราคาประหยัด แต่นักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีทางเลือกในเรื่องที่พักอาศัยได้หลากหลาย
ดังกล่าวแล้ว การสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าและบริการของโฮสเทลจะช่วยให้ได้เปรียบคู่แข่ง และ
ยังช่วยให้นักท่องเที่ยวได้บรรยากาศของท้องถิ่นที่ตนไปเยี่ยมเยือนอีกด้วย
เมื่อทราบถึงรูป แบบต่างๆของที่พักแล้ วนั้น สิ่ งที่จาเป็นที่จะต้องศึกษานั่นคือแนวคิดและ
ทฤษฎี ที่ เกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ เพราะเป็ น แนวทางในการออกแบบเพื่ อ ให้ ที่ พั ก มี ค วามโดดเด่ น ตาม
อัตลักษณ์ของพื้นที่
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์
สังคมมนุษ ย์ คือการอยู่รวมกันของมนุษย์โดยมีลั กษณะความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหลาย
รูปแบบ เช่น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ที่อยู่อาศัย สังคมของมนุษย์เกิดจากกลุ่มบุคคลที่มีความ
สนใจร่วมกันไม่ว่าจะในด้านใด เช่น ประเทศ จังหวัดและอื่น ๆ และมักจะมีวัฒนธรรมหรือประเพณี
รวมถึงภาษา การละเล่นและอาหารการกินของตนเองในแต่ละสังคม การที่มนุษย์รวมกันเป็นสังคมนั้น
เพราะมนุ ษ ย์ มี พ ฤติ ก รรมการอยู่ ร วมกั น ในสั งคมพฤติ ก รรมเหล่ า นั้ น ได้ ขั ด เกลามาโดยล าดั บ จน
กลายเป็นวัฒนธรรม ดังนั้นในแต่ละสังคมจึงยอมมีวัฒนธรรมเฉพาะตัวถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น
แม้ว่าจะมีชนกลุ่มต่าง ๆ ตามภาษาพูดที่หลากหลายแต่วัฒนธรรมจะแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นการมี
วัฒ นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ อย่างเด่นชัดและหลากหลายจนกลายเป็นวัฒ นธรรมหลักของประเทศ
มนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ เพื่อให้การดาเนินชีวิตในสังคม
เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบรรทัดฐานทางสังคมทาให้เกิดการหล่อหลอมให้สมาชิกใน
สังคมมีทัศนคติความเชื่อ ความสนใจ ความคิดสร้างสรรค์ไปในทางเดียวกันก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน คือการนิยามตัวตนหรือบอกว่าตนเป็นใครตรงกับศัพท์ทางวิชาการด้านมานุษยวิทยาที่ว่า
“อัตลักษณ์” (อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ & พิทักษ์ ศิริวงศ์, 2560)
“อัตลักษณ์” มาจากภาษาบาลีว่า อตฺต รวมกับคาว่า ลักษณ โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายว่า
ตัวตนของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติเฉพาะตัว อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการให้คานิยามและ
ตีความหมายเชิงคุณค่า ซึ่งคุณค่าเหล่านั้นไม่จาเป็นต้องได้รับความเป็นสากล แต่เป็นความหลากหลาย
ทางวัฒ นธรรมหรือการสร้างตัวตนจากวัฒ นธรรมย่อยก็ได้ ทาให้ เกิด การยอมรับซึ่งพหุ ลักษณ์ทาง
สังคมซึ่งไม่เหมือนกับเอกลักษณ์ในคานิยามสมัยแรกที่จะต้องสร้างเพื่อความเป็นปึกแผ่นของสังคม
เท่านั้น แต่อัตลักษณ์เป็นเรื่องของการยอมรับในการมีอยู่ของปัจเจกอย่างจริงจัง ในสมัยก่อนนั้น เมื่อ
พู ด ถึ งคนไทยในสายตาของชาวต่ างประเทศ ก็ คื อ การยิ้ ม แย้ ม จนได้ รั บ สมญาว่ าเป็ น “Land of
Smiles” หรือ“ดินแดนแห่งรอยยิ้ม ” ถัดมาก็คือ การเป็นมิตรกับชาวต่างชาติและความเอื้ออารี โดย
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ปกติคนไทยมักจะเป็ น คนที่ สุ ภ าพเรียบร้อย รักสนุก ชอบความสะดวกสบาย และเก็บ ความรู้สึ ก
นอกจากรอยยิ้มแล้วคนไทยไม่ค่อยแสดงอะไรออกมาทางสีหน้าหรืออากัปกิริยา ไม่ว่าชอบหรือไม่ชอบ
จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ดังนั้นจึงออกจะเป็นการยากที่จะคาดเดาความหมายจากรอยยิ้มของคน
ไทย (พนาภรณ์ ศรีมูล, 2555)
ซึ่งสอดคล้ องกับ ยุ ร ฉัต ร บุ ญ สนิ ท (2545) ที่ ให้ ความหมายไว้ว่า อัตลั กษณ์ คื อจิตส านึ ก
ส่วนตัวและจิตสานึกร่วมในสังคมที่เกิดจากการนิยามตัวเองว่าตั วเอง คือใครมีความเป็นมาอย่างไร
แตกต่างจากคนอื่นอย่างไรและจะใช้อะไรเป็นเครื่องหมายของการแสดงออก คาว่า “อัตลักษณ์” นั้น
อาจหมายถึงสิ่งที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของคน ซึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของตัวตนภายนอก เช่น
กิริยาท่าทาง ภาษาและการแสดงออกต่อบุคคลอื่นกับลัก ษณะของตัวตนภายใน ได้แก่ ความรู้สึกนึก
คิด นิสัยใจคอ คตินิยม ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ อัตลักษณ์นั้นเป็นเพียงคาที่ต้องการสื่อถึง
คาพูดบางประการเพื่อแสดงความเป็นตัวตนของบุคคลและเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะของตัวบุคล
สังคม ชุมชน เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่นและศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือ
สากลกับสังคมอื่น กล่าวคือลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่น (ยุรฉัตร บุญสนิท, 2545) อัตลักษณ์มี
ความสาคัญต่อระบบสังคมกล่าวคือประการแรกทาให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่แตกต่างจาก
คนอื่น โดยไม่จาเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลายลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่
ตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งบ่ง
บอกถึงลักษณะเฉพาะลักษณะพิเศษที่จะบ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น (ฉลาดชาติ รมิตานนท์
, 2554)
3.1 ความหมายของอัตลักษณ์
อัตลักษณ์ (Identity) เป็นคาที่พูดถึงโดยทั่วไปในปัจจุบัน ทั้งในระดับโลก ระดับสากล
ระดับท้องถิ่นหรือแม้กระทั่งระดับ บุคคล โดยอัตลักษณ์ไม่ใช่เป็นเพียงแต่จะเป็นทางวิชาการที่กาลัง
ได้รับความนิยมแต่ยังเป็นเครื่องมือทางความคิดที่จะทาให้มีความเข้าใจในเรื่องขอองการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม วัฒนธรรม เศรศฐกิจและการเมืองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถบ่งบอกถึงเรื่องราว
ในชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ ศาสนา ชนชั้นและสถานภาพทางครอบครัวอีกด้วย
ทฤษฎีอัตลักษณ์ ได้ถูกคิดขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1950 – 1960 โดย เจ.เจ ซี สมาร์ท ยู.ทีเพลส
และเฮอร์เบิรต์ ฟิลก์ ซึ่งนักปรัชญา ทั้ง 3 ท่าน ได้อาศัยกรอบแนวคิดในช่วงศตวรรษที่ 17 ซึ่งเน้นการ
วิจัยสมัยใหม่ที่มองระบบการทางานของสมอง (Brain Function) โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน อีกทั้ง
เป็นการมองว่าสมองแต่ละส่วนจะทาหน้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น สมองส่วนที่ทาให้เกิดความรู้สึก
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เจ็บปวด เกิดจากสมองส่วนกลาง และจะเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ จากแนวคิดดังกล่าว จึงเกิดประโยคที่ว่า
สมองคือจิตใจ (Your mind is your brain) (Smart, 1959)
Stryker & Burke (2000) ได้ให้คานิยามว่า เป็นหน่วยเล็กๆหน่วยหนึ่งในการศึกษาทางสังคม
วิทยา ซึ่งสามารถเชื่อโยงเรื่องของทัศนคติที่มีต่อตัวตนหรือเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ในเชิง
บทบาทหน้าที่และพฤติกรรมจากบุคคลนั้น อัตลักษณ์ยังสามารถเชื่อมโยงกับคาว่า “ความแตกต่าง”
การที่คนให้นิยามตนเองว่า “ฉันคือใคร” มักจะวางอยู่บนรากฐานของความเข้าใจถึงความแตกต่าง
(Woodward, 1997)
3.2 อัตลักษณ์ทางการออกแบบ
มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ไม่ได้เป็นเพียงคุณสมบัติของสรรพสิ่งที่มีความ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและตัวแปรรอบข้างเท่านั้น อัตลักษณ์ ยังเป็นประสบการณ์ของการรับรู้
เฉพาะบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปตามจริตนิสัยด้วย ในทานองเดียวกัน อัตลักษณ์ยังสามารถเกิดจาก
ประสบการณ์ ร่ ว มของกลุ่ ม คนในสั งคมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั น แต่ ก็ แ ปรเปลี่ ย นไปได้ เสมอตามกาลเวลา
นอกจากอัตลักษณ์จะไม่ใช่สิ่งที่คงอยู่ถาวร เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและสถานที่แล้ว อัตลักษณ์ยังไม่ได้
เกิดขึ้นที่ตัวของผลิตภัณฑ์ บริการ หรื อศิลปินเอง ทว่าเกิดขึ้นที่ความรับรู้ของผู้คน ถ้ามองอย่างผิว
เผิน อาจคิดว่า อัตลักษณ์ เกิดที่ตัวผลิตภัณฑ์ บริการ หรือศิลปิน แต่โดยแท้แล้ว อัตลักษณ์ ดังกล่าว
เกิดขึ้นในความรับรู้ ในใจ ในประสบการณ์ร่วมของผู้คนในสังคม หากไม่มีผู้รับรู้ อัตลักษณ์ดังกล่าวจะ
ไม่สามารถปรากฏขึ้นมาได้ ดังนั้นการพยายามสร้างอัตลักษณ์ให้แก่สิ่งใด จาเป็นต้องสร้างที่ใจของ
ผู้ ค น แต่ เนื่ อ งจากคนมี ค วามเปลี่ ย นแปลงอยู่ เป็ น นิ จ ตามวั ย ตามประสบการณ์ ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ตาม
เทคโนโลยี ซึ่ งเคลื่ อนตัว ไม่ห ยุ ด ยั้ ง การสร้างอัตลั ก ษณ์ จึงต้อ งคานึ งถึงผู้ คนที่มี ความเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลาเป็นหลัก (มะลิวัลย์ แสงสวัสดิ์, 2556)
การสร้างอัตลักษณ์ บนความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายของผู้คน จาเป็นต้องรู้จัก
ตัวตน ทั้งของผู้รับ สารและของสิ่งอันพึงสร้างอัตลักษณ์ อย่างถ่องแท้ นั่นหมายความว่าต้องศึกษา
ปัจจัยตลอดจนตัวแปรต่างๆต้องเรียนรู้หารู้จักจุดร่วมในความหลากหลายของผู้คนผู้เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ความรู้ ความเข้าใจเหล่ านี้ มีบ ทบาทส าคัญ ยิ่งในล าดับ ขั้นตอน วางตัว และ ออกตัว สิ่ งที่ต้ องการ
สร้างอัตลั กษณ์ เช่น อัตลักษณ์ ที่ก่อตัวจากวัฒ นธรรม อัตลั กษณ์ ของชุมชนและชาติ เกิดขึ้นจาก
ลักษณะร่วมของคนในชาติ ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมเดียวกัน เช่น การได้รับการปลูกฝังเรื่อง
มโนทัศน์ สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ สามารถส่งผลให้เกิดวัฒนธรรม ประเพณี การแต่งกายและ
การดารงชีวิตในแบบเฉพาะของชาติและชุมชนนั้น ๆ (พรสมิท ธิ์ ฉายสมิทธิกุล , 2560) นอกจากนี้
ลักษณะการตัดสินใจและกระทาการใดๆในนามตัวแทนของชาติก็มีผลเช่นกัน เช่น อัตลักษณ์ชาติ
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ชุมชน ก่อตัวผ่านอาวุธประจาชาติ ผ่านศิลปะการต่อสู้ ผ่านรูปแบบหน้ากากประจาชาติ ผ่านชุดนักรบ
ผ่านที่อยู่อาศัย (โชติวัฒน์ ปุณโณปถัมภ์, 2559)
มนุษย์มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น เครื่อง
เรือน อาคาร ถนน ชุมชน เมือง สภาวะแวดล้อมทางอุณหภูมิ แสงสว่าง ระดับเสียงที่เกิดจากการ
กระท าของมนุ ษ ย์ และในแต่ล ะสภาพการณ์ ข องความสั มพั น ธ์ที่ เกิด ขึ้น มีมิ ติท างด้ านเวลาเข้ามา
เกี่ ย วข้ อ งในชี วิ ต ประจ าวัน คุ ณ สมบั ติ ข องสภาพแวดล้ อ มในฐานะที่ เป็ น สิ่ ง เร้า มี ผ ลกระทบต่ อ
ความรู้สึก การรับรู้ การจา การคิด และพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม การออกแบบและวางแผนกับ
กระบวนการทางพฤติกรรม ซึ่งเป็ นงานที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ จึง
เกี่ย วข้อ งกับ มนุ ษ ย์ อย่ างหลี กเลี่ ย งไม่ได้ เป้าหมายของการออกแบบและวางแผนที่ ส อดคล้ องกั บ
หลั ก การทางพฤติ ก รรมศาสตร์ ทั้ ง 3 กระบวน ได้ แ ก่ กระบวนการรั บ รู้ กระบวนการรู้ และ
กระบวนการเกิดพฤติกรรมในสภาพแวดล้อม (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2558) สภาพแวดล้อมสามารถสื่อ
ความหมายไปยั งผู้ ใช้ ง านได้ ซึ่ งประกอบไปด้ ว ยความหมายที่ ต้ อ งการน าเสนอ และน าไปสู่ ก าร
ตอบสนองของผู้ ใช้ งานผ่ านการรั บ รู้ข องบุ ค คล (Lang, 1974) จากแนวคิ ด ข้ า งต้ น ท าให้ ท ราบว่ า
สภาพแวดล้ อ มกายภาพต่ า งๆ ที่ อ ยู่ ร อบตั ว นั้ น มี ค วามหมายจากการตี ค วามของบุ ค คลซึ่ ง มี
ประสบการณ์ต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งสิ่งดังกล่าวสามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ของสถานที่ได้เช่นกัน
3.3 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
อัตลั กษณ์ เป็ น สิ่ งที่ ไม่ได้ มีอ ยู่ตามธรรมชาติห รือเกิ ดขึ้ นลอยๆ แต่ก่ อตั ว ขึ้น มาภายใน
วัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ซึ่งวัฒนธรรมนั้นก็เป็นโครงสร้างทางสังคม ที่ไม่หยุดนิ่งตายตัว
และเป็นวงจรซึ่งเรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” ดังนั้น อัตลักษณ์จึงถูกผลิต (Produced) ถูกบริโภค
(Consumed) และถูกควบคุมจัดการ (Regulated) ภายใต้วัฒนธรรมพร้อมกับการสร้างความหมาย
ต่ า งๆ ผ่ า นระบบการสร้ า งภาพตั ว แทน(Symbolic Systems of Representation) ที่ เกี่ ย วกั บ
ตาแหน่งต่างๆทางอัตลักษณ์อันหลากหลายที่สามารถนาไปสร้างเป็นอัตลักษณ์ได้ (Hall, 1997)
3.4 อัตลักษณ์กับการดารงชีวิต
นอกจากแนวคิ ด เรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วงจรทางวั ฒ นธรรมแล้ ว ยั ง มี นั ก
มนุ ษ ยวิท ยาที่อ อธิบ ายเรื่ องของอั ตลั ก ษณ์ ในทางวัฒ นธรรม การดารงชีวิตและการเปลี่ ยนแปลง
(Identity, Survival and Change) เช่น การบ่งบอกอัตลักษณ์ทางเชื้อชาติของกลุ่มชน ซึ่ง Aceves
(1974) ได้ อ ธิ บ ายค าว่ า ฮี โร่ ท างวั ฒ นธรรม(Culture Heroes)ว่ าเป็ น เรื่ งอที่ แ สดงถึ งความส าคั ญ
ของอัตลักษณ์ประจากลุ่มและความภาคภูมิใจประจากลุ่ม ความสาคัญของการสร้างอัตลักษณ์ทาง
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วัฒนธรรมจะทาให้เห็นถึงความแตกต่างและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ซึ่งความแตกต่างนี้ควร
ได้รับการยอมรับในวัฒนธรรมเฉพาะกลุ่มนั้นๆ
3.5 การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (The Corporate Identity Design)
เอกพงษ์ ตรีตรง (2556) ได้กล่าวว่า การออกแบบอัตลักษณ์องค์กร (The Corporate
Identity Design) คือ แนวทางหนึ่งของธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีพลัง อันหมายถึงความคิดแบบ 360 องศา
ครบถ้วนทุกมิติ เพื่อภาพรวมขององค์กรที่มีประสิทธิภ าพและมีเอกภาพผ่านการออกแบบนั่นเอง
ความจาเป็นอย่างหนึ่งของการสร้างสรรค์อัตลักษณ์องค์กรก็คือ การวางแผนคิดครอบคลุมครบถ้วนจน
สามารถทาให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างมีทิศทาง เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ผู้นารุ่นใหม่ที่สามารถมอง
ภาพรวม และภาพบนอย่างครอบคลุม (Bird Eye View) จนส่งผลให้ธุรกิจ องค์กรต่างๆ เหล่านั้น มี
แบรนด์ที่สมบูรณ์ ยั่งยืนถึงลูกหลานส่งผลต่อการจดจาภาพลักษณ์ได้ง่ายดาย

แนวทางการออกแบบภาพลักษณ์องค์กร ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้
1. การระดมสมององค์กร
เพื่อหาแนวร่วมอันเป็นเอกภาพจากทุกอนูขององค์กร ทุกองค์ประกอบในแบบ 360 องศา
อาจจะปฏิบัติการในรูปแบบการวิจัยขึ้นมาก่อน มีการวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พฤติกรรม
ผู้บ ริโภค แนวโน้ มทางการผลิตจนสามารถหาดีเอนเอชัดเจน และแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ อย่าง
ชัดเจน
2. การสร้างสรรค์สัญลักษณ์แห่งเอกภาพ
เริ่มต้นการออกแบบจากข้อมู ลรอบทิศจนสามารถกาหนดเป็นกุญแจสาคัญของโครงการ
จากจุดที่เล็กที่สุดที่พร้อมจะแตกตัวและขยายสู่ภาพรวมที่ใหญ่ที่สุดขององค์กร ซึ่งเป็นไปทั้งกายภาพ
ที่สัมผัสได้ ตลอดจนเนื้อหาสาระ ความคิด แนวทางนโยบาย สะท้อนสู่รูปแบบของตราสัญลักษณ์
ต่างๆ เช่น เครื่องหมายการค้า สีประจาองค์กร ขยับสู่ธีมและแนวคิดเฉพาะทางขององค์กร
3. การแตกตัวของอัตลักษณ์องค์กร
จากจุดเริ่มต้นเดียวที่มีเอกภาพ สามารถแตกตัวสู่องค์ประกอบต่างๆ ไปพร้อมกัน โดยอยู่ใน
ร่มแห่งความคิดเดียวกัน ครอบคลุมทุกเรื่อง ตั้งแต่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบกราฟฟิก
การออกแบบวัสดุและพื้นผิว การกาหนดสี การออกแบบเครื่องแต่งกาย ของที่ระลึก เครื่องประดับ
การออกแบบป้ าย รหั ส สั ญ ลั ก ษณ์ สื่ อความหมายต่ างๆ การออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบ
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บรรยากาศภายในคณะมัณ ฑนศิล ป์ การออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิส ถาปัตยกรรม เป็นต้น โดย
สามารถบ่งบอกได้ว่าทุกเรื่องเกิดจากต้นกาเนิดเดียวกันแตกตัวไปในทิศทางที่ควบคุมได้อย่างมีคอน
เซ็ปต์
4. ก่อเกิดมูลค่ามหาศาล
ความคิ ด ที่ แ ตกตั ว ออกไปจากต้ น ก าเนิ ด แห่ งอั ต ลั ก ษณ์ ก่ อ ให้ เกิ ด แบรนด์ แ ละทิ ศ ทาง
องค์การ ก่อเกิดกระบวนการคิดและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างมากมายมหาศาล ที่สามารถสร้างมูลค่าได้
แต่ต้องผ่านการสร้างสรรค์จากหลายมิติให้เหมาะสมกลมกลืนกัน มีรูปแบบที่สามารถมีสุนทรียภาพ
รสนิยมก่อเกิดคุณภาพ และคุณค่าให้กับองค์กร (เอกพงษ์ ตรีตรง, 2556)
ดังนั้ น พอสรุ ป ได้ ว่า “อั ต ลั กษณ์ ” ของบุ คคลนั้ น จะเกิ ดขึ้ น ได้ ต่ อ เมื่ อ มี ค วามรู้สึ ก
ร่วมกันในด้านการตระหนักรู้บางอยางเกี่ยวกับตัวตนของเราเกี่ยวกับการยอมรับในความเป็นตั วตน
ประกอบกับการแสดงตัวตนให้เห็นว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างอย่างไรกับกลุ่มอื่น อัตลักษณ์เกิดขึ้น
จากการปฏิสัมพันธ์ทั้งระหว่างสังคมและตัวบุคคล แต่จะเลือกอัตลักษณ์ใดอัตลักษณ์หนึ่งที่ยอมรับเพื่อ
นามาใช้ภายใต้เงื่อนไขของเวลาและพื้นที่ อัตลักษณ์นี้อาจกาหนดได้ทั้งจากบุคคลเป็นผู้กาหนดตนเอง
หรือ กาหนดโดยสังคม อัตลั กษณ์กับสังคมจึงเป็นเรื่องที่แยกจากกันไม่ได้ นอกจากนี้อัตลักษณ์ยัง
เกี่ยวข้องกับการบริโภค โดย Pierre Bourdieu มองว่า ในปัจจุบันนี้อัตลักษณ์ในมิติของการผลิตได้
เปลี่ยนมาสู่มิติของการบริโภค ซึ่งหมายถึง อัตลักษณ์ที่ เกิดมาจากเครื่องอุปโภคและบริโภค เช่นเพลง
ที่ฟัง หนังที่ดู เสื้อผ้า หนังสือ รวมไปถึงรสนิยมและรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่าง เช่นการเลือกสถานที่
ท่องเที่ยว การเลือกที่พัก เป็นต้น (Bourdieu, 1999)
ในการสร้างหรือออกแบบที่พักนั้น เมื่อเราสามารถที่จะสร้างความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์
สื่อถึงอัตลักษณ์แล้วนั้น สิ่งที่สาคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยนั้นคือ ทาเลที่ตั้งเพื่อที่จะได้ทราบว่าบริเวณ
ที่ตั้งนั้นเราจะออกแบบหรือสร้างที่พักอย่างไรเพื่อไม่ให้รบกวนสิ่งแวดล้อมมากนักเพื่อยังคงไว้ซึ่งพื้นที่
สีเขียว
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4. ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อหาอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี จึงให้ข้อมูลของจังหวัดไว้พอสังเขป ดังนี้
4.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดกาญจนบุรี (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวั ด
สานักงานจังหวัดกาญจนบุรี, 2557)
1) ลักษณะทางกายภาพ
กาญจนบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานในอดีตเคยเป็นเมือง
หน้าด่านการทาศึกสงครามกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วย ภูเขา
ป่าไม้นานาพันธุ์มีพื้นที่ใหญ่เป็นลาดับที่ 3 ของประเทศ เนื้อที่ 19,483 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
12,176,968 ไร่เป็นพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 7.4 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 2.5 ล้านไร่ มี
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระยะทางประมาณ 371 กิโลเมตร ประกอบด้วย
ช่องทางเข้าออก ประมาณ 43 ช่องทาง จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ห่ างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศ
ตะวันตก ระยะทาง 129 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายนครปฐม – บ้านโป่ง – กาญจนบุรี
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ

ติดต่อ จังหวัดตากและอุทัยธานี

ทิศใต้

ติดต่อ จังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันออก

ติดต่อ จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม

ทิศตะวันตก

ติดต่อ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร์

2) ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพพื้ น ที่ ท างทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ตะวัน ตก มี ลั ก ษณะเป็ น ป่ าไม้ และภู เขา พื้ น ที่ ท างทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนทางทิศเหนือเป็นที่ราบกว้างใหญ่สลับกับเนินเขาเตี้ยๆ แต่แห้งแล้ง
พื้ น ที่ ท างทิ ศ ตะวัน ออกเฉีย งใต้ และตอนกลางของจังหวัดเป็ น บริเวณที่ ราบมี ค วามอุ ด มสมบู รณ์
เนื่ องจากจังหวัดกาญจนบุรีมีส ภาพท้องที่กว้างขวางมาก ลักษณะของภูมิอากาศจึงแตกต่างกันไป
บริเวณ ที่ราบจะมีสภาพภูมิอากาศคล้ายคลึงกับจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันตก ส่ว นบริเวณที่
เป็นป่าและภูเขาจะแตกต่างไป คือ ในฤดูร้อนจะร้อนจัด ในฤดูหนาวจะหนาวจัด ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ในปี พ.ศ. 2555 มีฝนตกประมาณ 118 วัน ปริมาณน้าาฝนวัดได้
1,146.00 มิลลิเมตร
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3) แหล่งน้าธรรมชาติ
แหล่งน้ าธรรมชาติจังหวัดกาญจนบุ รี มีแหล่งน้าธรรมชาติที่สาคัญ ได้แก่ ลาน้าแควน้อย
แควใหญ่ และแม่กลอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จึงได้สร้างเขื่อนกักเก็บน้าไว้ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าถึง 3 เดือน คือ เขื่อนชิราลงกรณ์ ในพื้นที่อาเภอทองผาภูมิ เขื่อนศรีนครินทร์ ในอาเภอ
ศรีสวัสดิ์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ดินแดนมหัศจรรย์แห่งสายน้าและขุนเขา และเขื่อนท่าทุ่งนา ในพื้นที่อาเภอ
เมือง นอกจากนี้กรมชลประทานยังได้สร้างเขื่อนชลประทานเพื่อการเกษตรอีก 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนแม่
กลองในพื้นที่อาเภอท่าม่วง
4) เขตการปกครอง
จังหวัดกาญจนบุ รีแบ่ งเขตการปกครอง ประกอบด้วยการบริห ารราชการส่ว นกลาง ส่ว น
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นในระดับอาเภอ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง
กาญจนบุรี, อาเภอท่ามะกา, อาเภอท่าม่วง, อาเภอด่านมะขามเตี้ย, อาเภอทองผาภูมิ, อาเภอไทรโยค
, อาเภอสังขละบุรี, อาเภอศรีสวัสดิ์, อาเภอบ่อพลอย, อาเภอพนมทวน, อาเภอเลาขวัญ, อาเภอห้วย
กระเจา, อาเภอหนองปรือ
- ในระดับตาบล แบ่งเขตการปกครองเป็น 94 ตาบล 959 หมู่บ้าน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง
2 แห่ง เทศบาลตาบล 41แห่ง และองค์การบริหารส่วนตาบล 78 แห่ง

5) ประชากร
จังหวัดกาญจนบุรีมีจานวนประชากร ณ 31 ธันวาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 838,269 คน เป็น
ชาย 410,467 คน หญิ ง 417,132 คนอ าเภอที่มี ประชากรมากที่ สุ ดได้แก่ อ าเภอเมือง มีจานวน
91,130 คน รองลงมา ได้แก่ อาเภอท่ามะกาจานวน 90,562 คน และอาเภอท่าม่วง มีจานวน 56,223
คน สาหรับอาเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อาเภอท่ามะกา อาเภอท่าม่วง อาเภอ
เมืองกาญจนบุ รี อาเภอพนมทวน อาเภอเลาขวัญ อาเภอหนองปรือ อาเภอบ่อพลอย อาเภอห้ วย
กระเจา อาเภอด่านมะขามเตี้ย อาเภอไทรโยค อาเภอทองผาภูมิ อาเภอสังขละบุรี อาเภอศรีสวัสดิ์
ตามลาดับ
4.2 การท่องเที่ยว (กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัด
กาญจนบุรี, 2557)
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จั งหวัดกาญจนบุ รีเป็ น “เมือ งประวัติ ศาสตร์ ธรรมชาติ อัศจรรย์ สวรรค์นั ก ผจญภั ย ” มี
ศักยภาพในการท่องเที่ยวระดับสูง เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของภูมิภาคตะวันตก อุดมด้วยทรัพยากร
ทาง การท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย ทั้งสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน
และแหล่ งท่ องเที่ย วตามธรรมชาติ มีการส่ งเสริมให้ มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสิ่ งอานวยความ
สะดวกสาหรับ การท่องเที่ยวที่ครบครันการเดินทางสะดวกและรวดเร็วใช้ระยะเวลาเพียง 1-3 ชั่วโมง
เท่านั้นจากกรุงเทพมหานคร ทั้งทางรถยนต์และรถไฟ(At Siam Tour, 2560)
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น น้าตกเอราวัณ น้าตกห้วยแม่ขมิ้น น้าตกไทรโยคน้อย น้าตก
ไทรโยคใหญ่ น้าตกนางครวญ น้าตกเกริงกระเวีย น้าตกผาตาด ถ้าธารลอด ถ้าดาวดึงส์ ถ้าพระธาตุ
ถ้าเสาหิน ถ้าสวรรค์บันดาล น้าพุร้อนหินดาด
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น สะพานข้ามแม่น้าแคว อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์
สุสานทหารสัมพันธมิตร โบราณสถานเจดีย์ยุทธหัตถี โบราณสถานพงตึก อนุสรณ์สถานช่องเขาขาด
แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนแม่กลอง และเขื่อน
ท่าทุ่งนา กาญจนบุ รียังสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ ธรรมชาติ โถงถ้า น้าตก และประเพณีวัฒ นธรรมอัน
หลากหลายของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่อาศัยอยู่รวมกัน ทั้ง ไทย พม่า มอญ ปากะญอ อีกทั้งยังเต็ม
ไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเหตุการณ์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอนุสรณ์สถาน
หลายแห่ ง ที่ ป รากฎให้ เห็ น เป็ น หลั ก ฐาน เช่ น สะพานข้ า มแม่ น้ าแคว สุ ส านทหารสั ม พั น ธมิ ต ร
พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด เป็นต้น (อาทิตยา บัวศรี, 2558)
ซึ่งท าให้ การท่องเที่ย วของจั งหวัดเติบ โตขึ้นอย่างมาก จากการส ารวจสัดส่ ว นพฤติกรรมการ
เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2557 จานวน 4,438 ตัวอย่าง(กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัดกาญจนบุรี , 2557) (นักท่องเที่ยวชาวไทย 4,137
คนและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 301 คน) ซึ่งในนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มมีสัดส่วนเพศชายและ
เพศหญิงในใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างและพนักงานเอกชน เดินทางมาท่องเที่ยว
ด้วยการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และเมื่อแยกพิจารณาจากการสารวจพบว่า ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคน
ไทย ส่วนใหญ่มาจากภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียง เป็นการเดินทางมาเพื่อท่องเที่ยวและพักผ่อน
โดยปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจให้เดินทางมา คือ อาหารอร่อย เวลาในการเดินทาง และสินค้าราคาถูก ส่วน
ใหญ่เคยมาท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว โดยจัดการเดินทางเองด้วยรถส่วนตัวมีผู้ร่วมเดินทาง
ประมาณ 3 คนเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อน มักจะเลือกพักในบังกะโล รีสอร์ ท เรือนแพ โดยมีวัน
พักเฉลี่ยรวม 2.36 วัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยวันละ 1,754.35 บาท ต่อคน
ในขณะที่ชาวต่างชาตินั้น เดินทางมาจากทวีปยุโรปมากที่สุด (ร้อยละ 39.2) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
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ท่องเที่ยวพักผ่อน อายุ 45-54 ปี มีรายได้ปีละ 40,000-59,999 ดอลลาร์สหรัฐฯ แรงจูงใจให้เ ดินทาง
มายังจังหวัดกาญจนบุรี คือ สถานที่ท่องเที่ยว มีความปลอดภัย และอาหารอร่อย ร้อยละ 96 มาเที่ยว
จังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรก เดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 1 จังหวัดด้วยการเดินทางเอง ส่วนใหญ่
เดินทางโดยรถส่วนตัว (ร้อยละ 69.8) มีผู้ร่วมเดินทางประมาณ 4 คน ประกอบไปด้วยคนในครอบครัว
หรื อ เพื่ อ น เลื อ กที่ พั ก ในบั ง กะโล รีส อร์ ท เรื อ นแพ เฉลี่ ย รวม 2.76 วั น มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย วั น ละ
2,432.25 บาทต่ อ คน(กรมการท่ อ งเที่ ยว กระทรวงการท่ องเที่ ย วและกี ฬ า, 2557) จะเห็ น ได้ ว่ า
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเที่ยวแบบค้างคืนและมีความตั้งใจมาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะ ซึ่งทา
ให้ธุรกิจที่พักและโรงแรมในจังหวัดกาญนบุรีเติบโตเป็นอย่างมาก
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดกาญบุรีมีการรับรู้ถึงลักษณะอันโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว
ตามธรรมชาติ มากกว่าแหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามและแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ (อา
ทิตยา บัวศรี, 2558) ทั้งๆ ที่จังหวัดกาญจบุรีเองยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชุมชนอยู่
อีกมายมาย ที่ควรส่งเสริมเพื่อให้นั กเที่ยวเที่ยวได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนนั้นๆ เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมการท่องเที่ย วอย่ างยั่ งยื น คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตชุมชน ในตัวจังหวัดกาญจนบุรีเ องยังมีตลาดเก่า
ภายในตั ว เมื อ งกาญจนบุ รี ซึ่ ง มี วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม อาหารการกิ น ที่ มี เอกลั ก ษณ์ เฉพาะตั ว ที่
นักท่องเที่ยวไม่มากนักจะรู้จัก ซึ่งวิถีชุมชนเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงรากเหง้าของบุคคลในพื้นที่นั้นๆ
การท่องเที่ยวในลักษณะนี้เป็นการช่วยกระจายรายได้และนารายได้เข้าท้องถิ่น เป็นการสร้างงานและ
เพิ่มความรู้ความสามารถให้แก่คนในท้องถิ่น และยังช่วยรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นให้อยู่รอดในระยะยาว ซึ่งเป็นหลักและแนวทางปฏิบัติของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (บุญเลิศ
จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีคาภา, 2548)
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4.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว
ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้คานิยามเกี่ยวกับ “พื้นที่สีเขียว
ในเขตชุมชนเมือง” โดยหมายถึง พื้นที่โล่งว่างในเขตเทศบาล ซึ่งมีพืชพรรณเป็นองค์ประกอบหลัก
ได้รับการจัดการตามหลักวิชาวนวัฒนวิทยาและหลักการทางภูมิสถาปัตย์ เพื่อเสริมสร้างภูมิทัศน์ให้
เอื้ออานวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจและเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของเมือง อันจะทาให้ชุมชนเมือง
เป็นเขตพื้นที่สีเขียวที่ร่มรื่นสวยงามและน่าอยู่ตลอดไป (สร้อยสุข พงษ์พูล, 2550)
1. พื้นที่ธรรมชาติ เป็นพื้นที่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เป็นแหล่งรวมของระบบนิเวศที่จาเป็นต้อง
อนุรักษ์ให้คงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดไป โดยมีการจัดการที่เหมาะสม ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณต้นน้า
ป่าไม้ ภูเขา
2. พื้ น ที่ สี เขี ย วเพื่ อบริ การ เป็ น พื้ น ที่ สี เขีย วที่ป ระชาชนสามารถเข้ าไปใช้ บ ริก ารเพื่ อ การ
พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ ออกก าลั ง กายและเสริ ม สร้ า งทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงามให้ กั บ เมื อ งในรู ป แบบ
สวนสาธารณะ สวนหย่อม สนามกีฬากลางแจ้ง สนามเด็กเล่น ลานเมือง สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกข
ชาติ และสวนสัตว์
3. พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่สีเขียวที่เสริมคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเพิ่ม
ก๊าซออกซิเจน และลดอุณ หภูมิ ความร้อนในเมื อง แม้ป ระชาชนจะไม่ส ามารถเข้าไปใช้บ ริการได้
โดยตรง แต่มีคุณค่าด้านสิ่งแวล้ อม ซึ่งเป็นเสมือนปอดของชุมชนเมือง ได้แก่ สวนในบ้าน พื้นที่สีเขียว
ในโรงเรียน หน่วยงานราชการ ศาสนสถาน สนามกอลฟ์
4. พื้นที่สีเขียวริมเส้นทางสัญจร เป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ ซึ่งมี
บทบาททั้งการเสริมสร้างคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและการบริการ ได้แก่ พื้นที่ตามแนวถนน เกาะกลาง
ถนน ริมทางเดิน แนวถอยร่น ริมแม่น้า ลาคลอง ริมทางรถไฟ
การตกแต่งโฮสเทลซึ่งตั้งอยู่ในเขตุมชนเมืองจึงควรคานึงถึงพื้นที่สีเขียวด้วยเช่นกัน ในการ
สร้างที่พักนั้นเมื่อมีความจาเป็นที่จะต้องตั้งอยู่ในชุมชนแล้วนั้นสิ่งที่สาคัญคือต้อ งมีการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิถีชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
การที่โฮเทลตั้งอยู่ในตลาดผาสุขนอกจากพื้นที่สีเขียวที่ต้องคานึงถึงแล้ว วิถีชวิตของชุมชนใน
ตลาดผาสุขก็เป็นจุดสาคัญอีกประการหนึ่งที่ควรต้องอนุรักษ์ไว้
4.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับวิถีชุมชน
การท่องเที่ย วแห่ งประเทศไทย (2559) กล่ าวถึงวิถีชุมชนในลักษณะแหล่งท่ องเที่ยวทาง
วัฒ นธรรมในประเทศไทย ซึ่งมีอยู่มากมายทั่วทุกภาค เช่น ตลาดน้าโบราณในภาคกลาง ซึ่งนับเป็น
สถานที่เรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้านย่านการค้าริมน้าสมัยอดีตได้ ดี ที่รู้จักกันทั่วก็คือตลาดร้อยปี สามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรีสาหรับบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ก็มีพื้นที่เรียนรู้วิถีวัฒ นธรรมชาวไทย
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ภูเขาที่บ้านอ่างกาหลวง ส่วนในอาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีหมู่บ้านปะละทะซึ่งเหมาะสาหรับศึกษา
วิถีชีวิตของชาวปกากะญอ หรือกะเหรี่ ยง ถ้าอยากสัมผัสชีวิตชาวสวน ก็น่าจะไปที่บ้านคีรีวง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งชาวบ้านทาสวนสมรมผสมกลมกลืนอยู่ในผืนป่า หรือจะลองไปใช้ชีวิตชาวเลกับพี่
น้องชาวเกาะพิทักษ์จังหวัดชุมพร ก็น่าสนใจ สิ่งสาคัญของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไปตามภูมิภาค
ต่างๆ คือนักท่องเที่ย วต้องให้ความเคารพวิถีชุมชนท้องถิ่น ต้องศึกษาข้อห้ามและปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดทั้งนี้เพื่อความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะคงอยู่คู่เมืองไทยตลอดกาล(มนรัตน์ ใจเอื้อ,
2559)
ภาณุพัฒน์ ปณิธิพงศ์ ให้ความหมายและตีความถึงวิถีชีวิตชุมชนเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต
ของสมาชิกสวนใหญ่ในแตละชุมชน โดยพิจารณาได้จาก
1. บทบาทที่สมาชิกแสดงออกมาตามหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งในระดับปั จเจกบุคคล
สถาบัน องค์กร และชุมชน โดยที่แต่ละปัจเจกอาจมีหลายบทบาทเมื่ออยู่ตางสถานที่และเวลา หรือ
แม้แต่เวลาและสถานที่เดียวกัน
2. โครงสร้างและหน้ าที่ ของสมาชิก ที่ ย่อมเป็น ไปตามความสั ม พัน ธ์ระหว่างสมาชิกและ
ระหว่ างสถาบั น องคกร และชุ ม ชน ที่ จ ะมี เป้ าหมายการอยู่ รวมกั น อยางสั น ติ แ ต่ เมื่ อ ชุ ม ชนใดมี
ผลประโยชน์เหลื่อมซ่อนกันในเชิงได้เปรียบเสียเปรียบกันสถานการณ์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางลบได้
ถ้าปราศจากการประนีประนอมกันและอาจสงผลกระทบต่อการทาลาย โครงสร้างและหน้าที่ของอีก
ชุมชนหนึ่งทึ่ไม่สามารถปกป้องตนเองได้
3. การกาหนดเงื่อนไขของความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติเพื่อน เครือข่าย คู่ค้าขาย ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์รวมกัน หรือคู่แขงขันกัน
4. การกาหนดข้อตกลงกฎเกณฑ์ทางสังคมที่อาจพัฒนาขึ้นเป็นระเบียบบรรทัดฐานทางสังคม
ประเพณีและกฎหมายที่มีบทบังคับ
5. มี ก ารสร้ า งกลไกทางสั ง คม เป็ น Law Enforcement ที่ มี พ ลั ง และอ านาจบั ง คั บ ใช้
กฎเกณฑ์ ดังกล่าว ในรูป แบบของความเชื่อ พิธีกรรม กลไกทางสั งคมที่มีอานาจและเป็นพลั งของ
ตัว แทนของ สมาชิก สถาบั น องค์กรและชุมชน ทั้ งประเภท Lawenforcement ที่มีขอบเขตการ
บังคับใช้ที่มีวงกว้างแตกต่างกัน ตามอานาจที่หนุนหลังกลไกนั้น ๆ ทั้งอานาจที่น่าเชื่อถืออยางเป็นเหตุ
เป็ นผล หรืออานาจที่นอกเหนือการควบคุมทางธรรมชาติ( Super Natural Power)เนื้อหาแห่งวิถี
ชีวิตของแตละชุมชนยอมแตกตางกัน แตที่เหมือนกันคือการทาหน้าที่ของกลไกทางสังคมที่แฝงไปด้วย
ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติที่พัฒนาขึ้นเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติส่วนข้อห้าม(Taboo) และกฎเกณฑ์ใน
การปฏิบัติก็กลายเปนบรรทัดฐาน (Norms) ที่ถายทอดเรียนรูสืบต่อกันมาในรูปแบบตางๆ เช่น นิทาน
ปะราปะรา การละเล่น ละคร เพลงพื้นบ้าน ลิเก ซอ จอย (ออกเสียงทางภาคเหนือเปนจอย) ลาตัด งิ้ว
บัลเลท และอาจมีสัญลักษณแทนตัวอักษร แต่สะท้อนความเชื่อหรือข้อห้ามได้ชัดเจน โดยอาจอาศัย
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ความเชื่อ เรื่ องผี และสิ่ งเหนื อธรรมชาติมาเป็ นกลไกในการควบคุมพฤติกรรมชุมชนยอมมีวิธีการ
จัดการความรู้ดวยตนเอง ความรู้ระดับชุมชน มักเรียกกันวาเป็นภูมิปัญญาทองถิ่นที่อาจจาแนกได้
หลายสาขาตามประเภทขององค์ ค วามรู้ ซึ่ งเนื้ อ แท้ ข ององค์ ค วามรู้คื อ ความเป็ น ธรรมชาติ ห รื อ
ธรรมชาติวิทยา (ปณิธิพงศ์, 2559)
ดังนั้น ตลาดเป็นที่ที่ชุมชนมาพบกันเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ อาจถือเป็นวิถีชีวิต
ประการหนึ่ งของชุมชน ที่มีการนัดหมายมาเพื่อซื้อขายสิ นค้าหรือพบปะพูดคุย อันเป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับผู้คนในสังคม ปัจจุบันรูปแบบของตลาดในเมืองใหญ่เปลี่ยนไปเป็นห้างสรรสินค้า ตาดสด
นับวันจะยิ่งน้อยลง ตลาดสดจึงเป็นวิถีชีวิตที่คนยุคใหม่อยากมาสัมผัสเช่นกัน จึงควรมีการอนุรักษ์
และส่งเสริมให้ตลาดสดเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยววิถีชีวิตประเภทหนึ่งได้
จากการทบทวนวรรณกรรม นาสู่กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ดังภาพที่ 1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจทีพ่ ัก
- แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับอัตลักษณ์
- แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับพื้นที่สีเขียว
- แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับวิถีชวี ิตชุมชน

แนวทางการการออกแบบโฮสเทล
การปรับปรุงอาคารพานิชย์

พฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในการเข้าพักโฮสเทล
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัด
กาญจนบุรี
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวใน
การเข้าพักโฮสเทล และเสนอแนวทางการออกแบบที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ได้
ข้อมูลครอบคลุมตามจุดมุ่งหมาย จึงเลือกใช้วิธีการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นตัวนาแล้วตาม
ด้วยเชิงปริมาณขั้นตอนในการดาเนินการวิจัยมีดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ทางสถิติ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ผู้ให้ข้อมูลหลัก และประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1.1.1 ผู้ ให้ ข้อมูลหลัก คือ ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในอาเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี
1.1.2 กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอาเภอเมืองกาญจนบุรี
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ
1.2.1 ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก ประชาชนและผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ในอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
กาญจนบุรีที่ยินดีให้ข้อมูล จานวน 12 คน
1.2.2 นักท่องเที่ยวที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็น กลุ่มตัวอย่างที่บรรลุนิติ
ภาวะและมีวัยวุฒิอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง เนื่องจากไม่ทราบ
จานวนประชากรที่เดิน ทางมาเที่ยวอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีในการศึกษาครั้งนี้จึงได้กาหนด
จานวนกลุ่มตัวอย่าง จากตารางของ Krejcie and Morgan (1970) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างจะเท่ากับ
384 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ในการดาเนินการเก็บข้อมูลจากใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400
คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากนักท่องเที่ ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวสะพานข้ามแม่น้าแควจานวน 100 คน ทางรถไฟสายมรณะจานวน 100 คน วัดป่าเลไลย์
จานวน 100 คน และตลาดผาสุข จานวน 100 คน
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ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัยสรุปได้ดังภาพที่ 1
ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การสัมภาษณ์โดยการเลือก
ภาพถ่าย

ข้อมูลเชิงปริมาณ
แบบสอบถามนักท่องเที่ยว จานวน
กลุ่มตัวอย่าง 400 คน

ผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 12 คน

อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี

พฤติกรรมและความต้องการของ
นักท่องเที่ยวในการเข้าพักโฮสเทล

แนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
ภาพที่ 2 ขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัย
โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Proposive Sampling) เพื่อทาการสัมภาษณ์ประชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจในอาเภอเมืองกาญจนบุรีที่ยินดีให้ข้อมูลจานวน 12 คน
ขั้นที่ 2
ในการดาเนินการเก็บข้อมูลการตอบแบบสอบถามใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยวิธี
สุ่มตัว อย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling) จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว
สะพานข้ามแม่น้าแควจานวน 100 คน ทางรถไฟสายมรณะจานวน 100 คน วัดป่าเลไลย์จานวน 100
คน และตลาดผาสุข จานวน 100 คน
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2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
การสร้างเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการดาเนินการดังนี้
1. แบบสัมภาษณ์
1.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆจากเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการกาหนดอัตลักษณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกภาพถ่ ายที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ได้
ภาพถ่ายจานวน 60 ภาพ ที่ใช้ในการสัมภาษณ์
1.2 นาแบบสัมภาษณ์จากภาพถ่ายที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
ความครอบคลุมของเนื้อหาและความสอดคล้องของข้อคาถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด
2. แบบสอบถาม
2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร ตารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโฮสเทลของนักท่องเที่ยวเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2.2 นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความครอบคลุม
ของเนื้อหาในเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าพักโฮสเทลในด้านต่างๆ
ต่อไปนี้
1. การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
2. การบริการและกิจกรรม
3. การเข้าถึง
4. พฤติกรรมการเลือกที่พัก
พร้อมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับตัวแปรที่ต้องการวัด แล้ว
นาไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
2.3 นาแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาของแบบสอบถาม แล้วนามาปรับปรุงแก้ไขโดยความเที่ยงตรงของเนื้อหาหรือค่าสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC: Index of item objective congruence) (ภาคผนวก
ก: จดหมายเชิญ ผู ้ท รงคุณ วุฒ ิต รวจสอบเครื่อ งมือ วิจัย ) คือ การให้ ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบ
สัมภาษณ์การวิจัยโดยให้เกณฑ์ในการตรวจพิจารณาข้อคาถาม ดังนี้
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ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้คะแนน -1 ถ้าแน่ใจว่าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
แล้วนาผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาคานวณหาค่า IOC ตามสูตรโดยมีเกณฑ์
ดังนี้
1. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรง ใช้ได้
2. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้
ได้ค่า IOC = 0.92
2.4 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ
จากนั้นนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อการปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้าย
ก่อนน าไปทดลองใช้ (Try Out) โดยการน าแบบสั ม ภาษณ์ และแบบสอบถามฉบั บ สมบู รณ์ นั้ น ไป
ทดลองใช้ กั บ กลุ่ ม ที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ าง จ านวน 30 คน เพื่ อ หาค่ าความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (  - coefficient ) ของครอนบัค (Cronbach’s
alpha ) (1970) ตามสูตร ดังนี้

=
เมื่อ

= สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
k
= จานวนข้อ
= ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ
= ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
โดยค่าความเชื่อมั่น( Reliability ) ของเครื่องมือได้เท่ากับ 0.95
2.5 นาแบบสอบถามที่ทดลองใช้แล้วมาปรับปรุงด้านสานวนภาษาให้ชัดเจน รวมถึง
รูปแบบการพิมพ์แบบสอบถามเพื่อให้เหมาะสม แล้วไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การสัมภาษณ์โดยใช้ภาพถ่าย (ภาคผนวก ข)
2. การวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว (ภาคผนวก ค) แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 คาถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบ (Checklist)
ส่วนที่ 2 คาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การเดิ นทาง ค่าใช้จ่าย การ
เข้าพัก ลักษณะเป็นคาถามปลายปิด ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้เพียง 1 คาตอบ
(Checklist)
ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ความต้ อ งการของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเกี่ ย วกั บ ความ
ต้องการในการเข้าพักในโฮสเทล แบบสอบถามส่วนนี้เป็นแบบเลือกตอบ 5 ระดับ (Rating Scale)
ตามรูปแบบของ Likert’s Scale คือ
มากที่สุด
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 5
มาก
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 4
ปานกลาง ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 3
น้อย
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 2
น้อยที่สุด
ค่านาหนักความต้องการเท่ากับ 1
ส่วนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ต่อไปนี้
1. ทาหนังสือขอความร่วมมือในการทาวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงแหล่งท่องเที่ยว
ทั้ง 4 แห่ง ที่จะเข้าไปทาการเก็บข้อมูล
2. จัดเตรียมแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามให้พร้อมที่จะทาการเก็บข้อมูลและวางแผน
ในการเก็บข้อมูลสถานที่ที่จะเก็บข้อมูลคือสะพานข้ามแม่น้าแคว ทางรถไฟสายมรณะ วัดป่าเลไลย์และ
ตลาดผาสุขแห่งละ 100 คน
3. นาเครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้ทาการวิจัยเดินทางไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเอง
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4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ
4.1.1 ใช้วิธีเก็บ รวบรวมข้อมูล จากการสัมภาษณ์ โดยใช้ภาพถ่าย นาภาพถ่ายให้
ประชาชนทั่วไปจานวน 12 คนที่เลือกอย่างเฉพาะเจาะจง โดยเป็นผู้ที่ยินดีให้ ข้อมูล การเลือกรูป
เป็ น ไปตามความคิดของผู้ ให้ ข้อมูล ว่ารูปใดแสดงถึงอัตลั กษณ์ ของกาญจนบุรี โดยเลื กได้ไม่จากัด
จานวน
4.1.2 ใช้ วิ ธี เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ ก ารสอบถามเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ร วบรวมจาก
แบบสอบถาม ที่นั กท่องเที่ยวได้ทา จานวน 400 ชุด ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยตนเองในวัน
ธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์ ในเวลา เช้า กลางวัน และเย็น เพื่อให้มีการกระจายของข้อมูล
4.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
ศึกษาและรวบรวมเอกสาร บทความ ตารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สิ่งพิมพ์ต่างๆ และ
ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทราบถึ งแนวคิดทฤษฎีต่างๆ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานผลการวิจัย
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติเพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้
1. ส่ ว นที่ 1 และส่ ว นที่ 2 วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถามลั ก ษณะ
แบบสอบถาม และพฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ซึ่งจะประกอบ
ไปด้ ว ย เพศ สถานภาพ อายุ อาชี พ และรายได้ ซึ่ ง ได้ น าข้อ มูล มาใช้ว ิธ ีก ารหาค่า ความถี่
(Frequency) แล้วสรุป คานวณค่าเป็นร้อยละ (Percentage) นาเสนอในรูปแบบตารางและความ
เรียง
2. ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ความต้องการผู้ต อบแบบสอบถาม ลัก ษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่ว นประมาณค่า (Rating Scale) ประกอบด้วยการนาเสนอลักษณะทางกายภาพการ
บริ ก ารและกิ จ กรรม การเข้ า ถึ ง และพฤติ ก รรมการเลื อ กที่ พั ก โดยใช้ วิธ ีก ารหาค่า ความถี่
(Frequency) ร้อยละ นาเสนอในรูปตารางและความเรียง
3. ส่ ว นที่ 4 ความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆต่ อ การมาท่ อ งเที่ ย วอ าเภอเมื อ ง
กาญจนบุรี
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจ ัย เรื่อ ง “แนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่ อถึงอัตลั กษณ์ ของจังหวัดกาญจนบุรี ”
รายงานผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ส่วนที่ 1 อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักโฮสเทลในอาเภอ
เมืองกาญจนบุรี
1. อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
ผลการวิจัยได้จากการสัมภาษณ์ โดยการเลือกภาพถ่าย ภาพถ่ายที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
เลือกทั้ง 12 คน ได้แก่ ภาพถ่ายวัดถ้าเสือ ภาพถ่ายรีสอร์ทริมน้า ภาพถ่ายสะพานมอญ (2 ภาพ)
ภาพถ่ายสะพานรถไฟสายมรณะ (2 ภาพ) และภาพถ่ายสุสานพันธมิตร

ภาพถ่ายวัดถ้าเสือ

ภาพถ่ายรีสอร์ทริมน้า

ภาพถ่ายสะพานมอญ
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ภาพถ่ายสะพานข้ามแม่น้าแคว

ภาพถ่ายสุสานพันธมิตร
ภาพถ่ายที่ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 11 คนเลือก ได้แก่ ภาพถ่ายเมืองมัลลิกา (2 ภาพ) ภาพถ่าย
รีสอร์ทริมน้า (2 ภาพ) ภาพทางรถไฟสายมรณะ (3 ภาพ) ภาพด่านเจดีย์สามองค์ และภาพประตู
สุสานพันธมิตร

ภาพเมืองมัลลิกา

ภาพรีสอร์ทริมน้า
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ภาพถ่ายทางรถไฟสายมรณะ

ภาพถ่ายด่านเจดีย์สามองค์

ภาพถ่ายประตูสุสานพันธมิตร
ผลจากการเลือกภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่ากาญจนบุรีเป็นที่รู้จักผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ทั้งแหล่ งท่ องเที่ ย วทางประวัติศาสตร์ ได้แ ก่ สะพานข้ ามแม่น้ าแคว ทางรถไฟสายมรณะ สุ ส าน
พัน ธมิตร ด่านเจดีย์ ส ามองค์ วัดถ้าเสื อ จนถึงสถานที่ท่ องเที่ ยวย้อนยุคที่ส ร้างขึ้นใหม่อย่างเมือง
มัลลิกา ดังนั้นอัตลักษณ์ของกาญจนบุรีสามารถสื่อผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักเหล่านี้
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2. พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักโฮสเทลในอาเภอเมืองกาญจนบุรี
รายงานผลผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ
(Percentage) ดังนี้
2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่วนบุคล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
มากกว่า 60 ปี
อาชีพ
พนักงานบริษัท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
นักเรียน/นักศึกษา
เจ้าของธุรกิจ
อื่นๆ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 – 30,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
30,001 – 40,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท
ภูมิลาเนา

จานวน (คน)

ร้อยละ

236
164

59.0
41.0

120
116
98
44
22

30.0
29.0
24.5
11.0
5.5

140
128
96
30
6

35.0
32.0
24.0
7.5
1.5

110
98
96
74
22

27.5
24.5
24.0
18.5
5.5
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ข้อมูลส่วนบุคล
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันตก
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
อนุปริญญา/ปวส.
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม

จานวน (คน)
240
56
44
36
24

ร้อยละ
60.0
14.0
11.0
9.0
6.0

111
83
72
63
30
25
16
400

27.75
20.75
18.0
15.75
7.5
6.25
4.0
100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงจานวน 236 คน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 59.0 และเป็ น เพศชายจ านวน 164 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.0 ส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง
21 – 30 ปี จานวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมา คืออายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 116
คน คิดเป็นร้อยละ 29.0
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพทางานบริษัทเอกชน จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ
35.0 เป็ น ข้ าราชการ/พนั กงานรั ฐ วิส าหกิจ จานวน 128 คน คิด เป็ นร้อยละ 32.0 รองลงมา คื อ
นักเรียน/นักศึกษา จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –
30,000 บาท จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา คือมีรายได้เฉลี่ย ต่อเดือน 40,000 บาท
ขึ้นไป จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5
ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคกลาง จานวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 รองลงมาคือ
ภาคตะวันออก จานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0. มี ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 111 คน
คิดเป็นร้อยละ 27.75 รองลงมา คือมีระดับอนุปริญญา/ปวส. จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75
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2.2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
พฤติกรรมการท่องเที่ยว
จานวน (คน)
รูปแบบการเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว
218
รถจักรยานยนต์
72
อื่นๆ
42
รถเช่า
40
รถโดยสารสาธารณะ
22
รถไฟ
6
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวครั้งนี้
1-2 วัน
242
3-5 วัน
57
ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
55
1 สัปดาห์
25
มากกว่า 1 สัปดาห์
21
ลักษณะการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวกับครอบครัว
174
ท่องเที่ยวกับคู่รัก
127
ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน
30
ท่องเที่ยวกับกลุ่มทัวร์
28
ท่องเที่ยวแบบกลุ่มสัมมนา
22
ท่องเที่ยวคนเดียว
19
ค่าใช่จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวครั้งนี้ต่อคน
6,001 – 8,000 บาท
94
4,001- 6,000 บาท
90
10,001 – 12,000 บาท
70
2,001 – 4,000 บาท
56
8,001 – 10,000 บาท
44

ร้อยละ
54.5
18.0
10.5
10.0
5.5
1.5
60.5
14.25
13.75
6.25
5.25
43.5
31.75
7.5
7.0
5.5
4.75
23.5
22.5
17.5
14.0
11.0
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พฤติกรรมการท่องเที่ยว
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท
12,001 -14,000 บาท
ถ้ามีการพักค้างจะเลือกพัก
โรงแรมในตัวเมือง
พักกับชาวบ้านแบบโฮมเตย์
โฮสเทลในตัวเมือง
รีสอร์ทใกล้แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ
ราคาที่พักที่ยินดีจ่าย .
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท
1,001 – 2,000 บาท
2,001- 3,000 บาท
อื่นๆ
ชนิดของห้องพักที่พักประจา
ห้องเดี่ยวห้องน้าในตัว
ห้องคู่ห้องน้าในตัว
ห้องเดี่ยวห้องน้ารวม
ห้องคู่ห้องน้ารวม
พักรวมห้องน้ารวม
รวม

จานวน (คน)
23
23

ร้อยละ
5.75
5.75

220
115
34
31

55.0
28.75
8.5
7.75

172
144
68
16

43.0
36.0
17.0
4.0

365
30
0
0
5
400

91.25
7.5
0
0
1.25
100

จากตารางที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีของผู้ตอบแบบสอบถามมีดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัวจานวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ
54.5 รองลงมาเดินทางโดยรถจักรยานยนต์จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวครั้ งนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการท่องเที่ยว
1-2 วันจานวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือใช้เวลาท่องเที่ยว 3-5 วัน จานวน 57 คน
เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.25

56
ลั ก ษณะการท่ อ งเที่ ย ว ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เดิ น ทางท่ องเที่ ย วพร้อมครอบครัว
จานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือท่องเที่ยวกับคู่รักจานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ
31.75
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้ต่อคน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการ
ท่องเที่ยวครั้งนี้ต่อคนเป็นเงิน 6,001-8,000 บาทจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25 รองลงมามี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนที่ 4,001-6,000 บาทจานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5
ถ้ามีการพักค้างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกพักโรงแรมในตัวเมืองจานวน 220 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาคือพักกับชาวบ้านแบบโฮมสเตย์จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.75
สาหรับค่าที่พักที่ผู้ต อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีจะจ่ายอยู่ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000
บาท จานวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือค่าที่พักที่1,001-2,000 บาทจานวน 144 คน
คิดเป็นร้อยละ 36.0 ชนิดของห้องพักที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกพักเป็นประจาคือห้องเดี่ยว
ห้องน้าในตัวจานวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 91.25 รองลงมาคือห้องคู่ห้องน้าในตัวจานวน 30 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.5
2.3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อที่พักแบบโฮสเทล แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การนาเสนอลักษณะทางกายภาพ (ตารางที่ 3) ด้านการบริการและกิจกรรม (ตารางที่ 4) ด้านการ
เข้าถึง (ตารางที่ 5) และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พัก (ตารางที่ 6)
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ตารางที่ 3 ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ระดับความต้องการ
5
4
3
2
1
ห้องพักมีความปลอดภัย
(39.75) (32.25) (23.25) (3.5)
(1.0)
159
130
93
14
4
ห้องพักสะอาด
(38.0) (35.0) (24.25) (2.0) (0.75)
152
140
97
8
3
มีที่จอดรถ
(37.75) (30.5) (26.75) (2.75) (2.25)
151
122
107
11
9
มี ก ารออกแบบที่ สื่ อ ถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ ของ (30.5) (37.75) (27.75) (3.0)
(1.0)
จังหวัดกาญจนบุรี
122
151
111
12
4
ห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน (35.3) (36.25) (27.0) (0.5) (0.75)
142
145
108
2
3
ใช้วัสดุธรรมชาติในการก่อสร้าง/ตกแต่ง
(32.0) (33.25) (30.5) (3.75) (0.5)
128
133
122
15
2
เกณฑ์การประเมิน: มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
จากตารางที่ 3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการต่อการนาเสนอลักษณะทางการ
ภาพของโฮสเทลแยกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด
ได้แก่ ห้องพักมีความปลอดภัย (ร้อยละ 39.75) ห้องพักสะอาด (ร้อยละ 38.0) และมีที่จอดรถ (ร้อ ย
ละ 37.75) ส่วนลักษณะทางกายภาพที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการในระดับมาก ได้แก่ มี
การออกแบบที่สื่ อถึง อัตลั กษณ์ ของจังหวัดกาญจนบุ รี (ร้อยละ 37.75) ห้ องพักมี สิ่ งอานวยความ
สะดวกครบครัน (ร้อยละ 36.25) และใช้วัสดุธรรมชาติในการก่อสร้าง/ตกแต่ง (ร้อยละ 33.25)
ลักษณะทางกายภาพ
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ตารางที่ 4 ระดับความต้องการชองนักท่องเที่ยวต่อการบริการและกิจกรรม
การบริการและกิจกรรม
มีมุมสวยให้ถ่ายรูป
จัดให้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี เช่น
ตักบาตร
ให้บริการอาหารท้องถิ่น
มีห้องอาหารไว้บริการอย่างน้อย 1 ห้อง
มีพนักงานให้บริการ 24 ชม. อย่างน้อย 1 คน
มีฟรีไวไฟ

5
(43.0)
172
(42.0)
168
(40.5)
162
(37.25)
149
(38.5)
154
(40.5)
162

ระดับความต้องการ (ร้อยละ)
4
3
2
(35.75) (13.0) (5.25)
143
52
21
(35.75) (11.5) (10.25)
143
46
41
(38.25) (14.0) (3.0)
153
56
12
(33.25) (27.75) (0.75)
133
111
3
(44.75) (14.25) (0.75)
179
57
3
(42.0) (11.75) (4.75)
168
41
9

1
(3.0)
12
(0.5)
2
(1.0)
4
(1.0)
4
(1.75)
7
(1.0)
4

เกณฑ์ การประเมิน: มากที่สดุ = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้ อย = 2 น้ อยที่สดุ = 1

จากตารางที่ 4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการต่อบริการและกิจกรรมของโฮสเทลแยก
เป็ นรายด้านดังนี้ ด้านที่ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ มีมุมสวยให้
ถ่ายรูป (ร้อยละ 43.0) จัดให้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี (ร้อยละ 42.0) ให้บริการอาหาร
ท้องถิ่น (ร้อยละ 40.5) และมีห้องอาหารไว้บริการอย่างน้อย 1 ห้อง (ร้อยละ 37.25) ส่วนบริการและ
กิจกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ต้องการในระดับมาก ได้แก่ มีพนักงานให้บริการ 24 ชม.
อย่างน้อย 1 คน (ร้อยละ 44.75) และมีฟรีไวไฟ (ร้อยละ 42.0)
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ตารางที่ 5 ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการเข้าถึง
ระดับความต้องการ (ร้อยละ)
5
4
3
2
1
ใกล้สถานบันเทิง (ระยะทางไม่เกิน 2 กม.)
(44.5) (40.0) (11.5) (3.5) (0.5)
178
160
46
14
2
ใกล้ ต ลาด หรื อ ศู น ย์ ก ารค้ า (ระยะทางไม่ เกิ น 2 (43.25) (42.25) (13.0) (0.5) (1.0)
กม.)
173
169
52
2
4
ใกล้สถานีรถสาธารณะ (ระยะทางไม่เกิน 2 กม.)
(40.5) (40.0) (16.25) (2.25) (1.0)
162
160
65
9
4
ใกล้แหล่งสินค้าท้องถิ่น/สินค้าชุมชน (ระยะทางไม่ (40.0) (44.75) (14.25) (0.5) (0.5)
เกิน 5 กม.)
160
179
57
2
2
ได้เห็นวิถีชีวิตชุมชน
(43.25) (43.5) (11.0) (1.25) (1.0)
173
174
44
5
4
ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว (ระยะทางไม่เกิน 5 กม.)
(41.0) (42.75) (12.25) (2.0) (2.0)
164
171
49
8
8
เกณฑ์การประเมิน: มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 น้อยที่สุด = 1
จากตารางที่ 5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการด้านการเข้าถึงของโฮสเทลแยกเป็นราย
ด้านดั งนี้ ด้ านที่ ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วามต้ อ งการมากที่ สุ ด ได้ แก่ ใกล้ ส ถานบั น เทิ ง
(ระยะทางไม่เกิน 2 กม.) (ร้อยละ 44.5) ใกล้ตลาด หรือ ศูนย์การค้า (ระยะทางไม่เกิน 2 กม.) (ร้อย
ละ 43.25) และใกล้สถานีรถสาธารณะ (ระยะทางไม่เกิน 2 กม.) (ร้อยละ 40.5) ส่วนด้านการเข้าถึงที่
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ต้ องการในระดั บ มาก ได้ แ ก่ ใกล้ แ หล่ งสิ น ค้ าท้ องถิ่ น /สิ น ค้ าชุ ม ชน
(ระยะทางไม่ เกิ น 5 กม.) (ร้ อยละ 44.75) ได้ เห็ น วิถี ชีวิ ตชุ ม ชน (ร้อยละ 43.5) และใกล้ ส ถานที่
ท่องเที่ยว (ระยะทางไม่เกิน 5 กม.) (ร้อยละ 42.75)
การเข้าถึง
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ตารางที่ 6 ระดับความต้องการของนักท่องเที่ยวด้านการเลือกที่พัก
ระดับความต้องการ (ร้อยละ)
5
4
3
2
การจองห้องพักสะดวก สามารถจองห้ องพักได้ (43.75) (43.75) (10.5) (0.75)
ด้วยตนเอง
175
175
42
3
ตัด สิ น ใจจองห้ องพั กโดยการแนะน าของเพื่ อ น (43.25) (38.25) (15.75) (0.75)
หรือกลุ่มสังคมออนไลน์
173
153
63
3
จองที่พักที่มีรูปถ่ายที่สวย ดูดี
(43.0) (41.5) ผ13.0) (0.25)
172
166
52
1
จองที่พักที่มีรีวิวที่ดี
(42.0) (40.75) (14.5) (1.25)
168
163
5
5
จองที่พักที่มีราคาพิเศษ
(43.0) (45.25) (9.0) (2.0)
172
181
36
8
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พัก

1
(1.25)
5
(2.0)
8
(1.75)
7
(1.5)
6
(0.75)
3

เกณฑ์ การประเมิน: มากที่สดุ = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้ อย = 2 น้ อยที่สดุ = 1

จากตารางที่ 6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักของผู้ตอบแบบสอบถามแยกเป็นรายด้านดังนี้
ปั จ จัย ที่ มีผ ลต่อการเลื อกที่พั กของผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ในระดับมากที่ สุ ดและระดับมาก
เท่ากัน ได้แก่ การจองห้องพักสะดวก สามารถจองห้องพักได้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 43.75) ปัจจัยที่มี
ผลต่อการเลือกที่พักของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ตัดสินใจจองห้องพัก
โดยการแนะนาของเพื่อน หรือกลุ่มสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 43.25) จองที่พักที่มีรูปถ่ายที่สวย ดูดี
(ร้อยละ 43.0) และจองที่พักที่มีรีวิวที่ดี (ร้อยละ 42.0) ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ในระดับมาก ได้แก่ จองที่พักที่มีราคาพิเศษ (ร้อยละ 42.25)
สรุปได้ว่าบทที่ 4 เป็นการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 12 คน
โดยการเลือกภาพถ่าย และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่ องเที่ยวที่มา
ท่องเที่ยวในอาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 400 คน ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะนามา
บูรณาการเพื่อเสนอเป็นแนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงเอกลักษณ์ชองจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
ในบทที่ 5
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บทที่ 5
สรุปและอภิปรายผล
บทที่ 5 จะเป็นการสรุปและอภิปรายผลและนาเสนอแนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึง
เอกลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
1. สรุปผลที่ได้จากการวิจัย
1.1 สรุปผลจากการสัมภาษณ์สรุปผลจากการสัมภาษณ์เรื่องอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
ผลการวิ จั ย ได้ จ ากการสั ม ภาษณ์ โดยการเลื อ กภาพถ่ า ย ภาพถ่ า ยที่ ผู้ ต อบแบบ
สัมภาษณ์เลือกทั้ง 12 คน ได้แก่ ภาพถ่ายวัดถ้าเสือ ภาพถ่ายรีสอร์ทริมน้า ภาพถ่ายสะพานมอญ (2
ภาพ) ภาพถ่ายสะพานข้ามแม่น้าแคว (2 ภาพ) และภาพถ่ายสุสานพันธมิตร
ภาพถ่ า ยที่ ผู้ ต อบแบบสั ม ภาษณ์ 11 คนเลื อ ก ได้ แ ก่ ภาพถ่ า ยเมื อ งมั ล ลิ ก า (2 ภาพ)
ภาพถ่าย
รีสอร์ทริมน้า (2 ภาพ) ภาพทางรถไฟสายมรณะ (3 ภาพ) ภาพด่านเจดีย์สามองค์ และภาพประตู
สุสานพันธมิตร
ผลจากการเลือกภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่ากาญจนบุรีเป็นที่รู้จักผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ทั้งแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางประวัติศาสตร์ ได้แ ก่ สะพานข้ ามแม่น้ าแคว ทางรถไฟสายมรณะ สุ ส าน
พัน ธมิตร ด่านเจดีย์ ส ามองค์ วัดถ้าเสื อ จนถึงสถานที่ท่ องเที่ ยวย้อนยุคที่ส ร้างขึ้นใหม่อย่างเมือง
มัลลิกา ดังนั้นอัตลักษณ์ของกาญจนบุรีสามารถสื่อผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักเหล่านี้
1. 2 สรุปผลที่ได้จากการสอบถามนักท่องเที่ยว
ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการท่องเที่ยว
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงร้อยละ 59.0 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.0
ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.0 เป็นพนักงานบริษัท คิดเป็นร้อยละ 35.0 ส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.5 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีภูมิลาเนาอยู่ในภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 60.0 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27.75
ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เดิ น ทางท่ องเที่ ย วโดยรถยนต์ ส่ ว นตัว คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 53.5
ระยะเวลาในการท่องเที่ยวครั้งนี้ 1-2 วันคิดเป็นร้อยละ 52.5 ลักษณะการท่องเที่ยวเป็นการเดินทาง
ท่องเที่ยวพร้อมครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 36.75 ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยใน
การท่องเที่ยวครั้งนี้ต่อคนเป็นเงิน 4,001-6,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 22.75 ถ้ามีการพักค้างผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่จะเลือกพักรีสอร์ทที่ใกล้ชิดธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 53.5 สาหรับค่าที่พักที่
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยินดีจะจ่ายอยู่ที่ 1,001-2,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 44.7
ความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าพักโฮสเทล
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการต่อการนาเสนอลักษณะทางการภาพของโฮสเทลแยก
เป็นรายด้านดังนี้ ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ห้องพักมีความ
ปลอดภัย (ร้อยละ 39.75) ห้ องพั กสะอาด (ร้อยละ 38.0) และมีที่จอดรถ (ร้อยละ 37.75) ส่ว น
ลักษณะทางกายภาพที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการในระดับมาก ได้แก่ มีการออกแบบที่สื่อ
ถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 37.75) ห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน (ร้อยละ
36.25) และใช้วัสดุธรรมชาติในการก่อสร้าง/ตกแต่ง (ร้อยละ 33.25)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการต่อบริการและกิจกรรมของโฮสเทลแยกเป็นรายด้านดังนี้
ด้านที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ มีมุมสวยให้ถ่ายรูป (ร้อยละ 43.0)
จัดให้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี (ร้อยละ 42.0) ให้บริการอาหารท้องถิ่น (ร้อยละ 40.5)
และมีห้ องอาหารไว้บ ริ การอย่ างน้ อย 1 ห้ อง (ร้อยละ 37.25) ส่ ว นบริก ารและกิจกรรมที่ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการในระดับมาก ได้แก่ มีพนักงานให้บริการ 24 ชม. อย่างน้อย 1 คน
(ร้อยละ 44.75) และมีฟรีไวไฟ (ร้อยละ 42.0)
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการด้านการเข้าถึงของโฮสเทลแยกเป็นรายด้านดังนี้ ด้านที่
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ ใกล้สถานบันเทิง (ระยะทางไม่เกิน 2
กม.) (ร้อยละ 44.5) ใกล้ตลาด หรือ ศูนย์การค้า (ระยะทางไม่เกิน 2 กม.) (ร้อยละ 43.25) และใกล้
สถานีรถสาธารณะ (ระยะทางไม่เกิน 2 กม.) (ร้อยละ 40.5) ส่วนด้านการเข้าถึงที่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ต้องการในระดับมาก ได้แก่ ใกล้แหล่งสินค้าท้องถิ่น/สินค้าชุมชน (ระยะทางไม่เกิน 5 กม.)
(ร้อยละ 44.75) ได้เห็นวิถีชีวิตชุมชน (ร้อยละ 43.5) และใกล้สถานที่ท่องเที่ยว (ระยะทางไม่เกิน 5
กม.) (ร้อยละ 42.75)
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักของผู้ตอบแบบสอบถามแยกเป็นรายด้านดังนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเลือกที่พักของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในระดับมากที่สุดและระดับมากเท่ากัน ได้แก่ การ
จองห้องพักสะดวก สามารถจองห้องพักได้ด้วยตนเอง (ร้อยละ 43.75) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พัก
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ตัดสินใจจองห้องพักโดยการแนะนาของ
เพื่อน หรือกลุ่มสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 43.25) จองที่พักที่มีรูปถ่ายที่สวย ดูดี (ร้อยละ 43.0) และ
จองที่พักที่มีรีวิวที่ดี (ร้อยละ 42.0) ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พักของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ในระดับมาก ได้แก่ จองที่พักที่มีราคาพิเศษ (ร้อยละ 42.25)
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การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจานวน 12 คนโดยการเลือกภาพถ่าย
และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในอาเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี จานวน 400 คน ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี้จะนามาบูรณาการเพื่อเสนอเป็น
แนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงเอกลักษณ์ชองจังหวัดกาญจนบุรีต่อไป
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2. อภิปรายผลและเสนอแนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
จากการนาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยมาบูรณาการ ได้แนวทางการออกแบบโฮสเทล
ดังนี้
2.1 แนวคิดหลัก (Core Concept)
จากการสัมภาษณ์เพื่อหาภาพที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของกาญจนบุรี สรุปภาพถ่ายที่จะใช้ใน
การนาเสนอในการออกแบบและตกแต่งโฮสเทลได้ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แนวทางหลักที่จะใช้ในการสื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
โดยอัตลักษณ์ที่สื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเข้า
ด้วยกัน ดังนี้
1) สื่อถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่ (Sense of Place) ผ่านการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟสาย
มรณะ ซึ่งชักชวนให้นักท่องเที่ยวผจญภัยจากการเดินทาง และชื่นชมธรรมชาติสองข้างทางของจังหวัด
กาญจนบุรี และเป็นการเดินทางที่เชื่อมกับวิถีชีวิตชุมชน ตลาด และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆ
ของกาญจนบุรี
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2) สื่อถึงความร่ารวยทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี (Rich of Cultural) ผ่านภาพถ่าย
สะพานมอญที่ แ สดงถึ งวัฒ นธรรมอั น ยาวนานและน่ าชื่น ชม การอยู่ร่ว มกั น ของชุ ม ชนที่ มี ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ที่นักท่องเที่ยวควรต้องมาเยี่ยมชมเมื่อมาเยือน
กาญจนบุรี
3) สื่ อ ถึงสถานที่ ป ระวัติศ าสตร์ (Historical Place) ซึ่งไม่ เพี ย งแต่ เป็ น ประวัติศ าสตร์ของ
จังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เท่านั้น ยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์
ของโลกด้วย ดังนั้ น นอกจากนั กท่องเที่ยวชาวไทยยังมีนักท่อ งเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาจังหวัด
กาญจนบุรีเพื่อมาเยือนสุสานพันธมิตรแห่งนี้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
โครงการโฮสเทลที่จะจัดทานี้ จะนาตึกเก่าที่ตั้งอยู่ในตลาดผาสุขมาปรับปรุงและตกแต่งใหม่
ให้ชื่อว่า “พาสุขโฮสเทล” โดยน าอัตลักษณ์ ที่ได้ดังกล่าวมาเชื่อมโยง เพื่อนาเสนอการออกแบบ
ตกแต่งภายในที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของกาญจนบุรี (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การเชื่อมโยงอัตลักษณ์ที่สื่อถึงจังหวัดกาญจนบุรีสู่การออกแบบภายในพาสุขโฮสเทล
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2.2 การจัดแบ่งพื้นที่ของโฮสเทล
มีการจัดแบ่งพื้นที่ให้มีส่วนของที่พัก ส่วนบริการของโรงแรม พื้นที่กิจกรรมของผู้เข้าพัก พื้นที่
สีเขียวในล๊อบบี้ และส่วนสนับสนุน ได้แก่ ส่วนปฏิบัติงานของพนักงานและส่วนจัดเก็บอุปกรณ์ (ภาพ
ที่ 5)

ภาพที่ 5 การจัดแบ่งพื้นที่ภายในโฮสเทลพาสุข
ส่วนของที่พัก จะมีพื้น ที่ป ระมาณ 3 ใน 4 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยจะมีลักษณะเป็นห้ องพัก
เดี่ยวและคู่ที่มีห้องน้าในตัวร้อยละ 80 และห้องรวมและห้องน้ารวม แยกส่วนชาย หญิงร้อยละ 20
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้าพักห้องที่มีห้องน้าในตัว ส่วน
ห้องรวมมีไว้สาหรับ นั กเรียนนั กศึกษาที่มาเที่ยวกับกลุ่ มเพื่อน และครอบครัวที่ต้องการประหยัด
ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีจานวนเพิ่มขึ้น
การตกแต่งห้องพักเป็นแบบเรียบง่ายใช้วัสดุในท้องถิ่น เน้นให้ห้องพักสะอาด และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยโดยใช้กุญแจแบบคีย์การ์ด และตั้งรหัสใหม่ทุกครั้งเมื่อแขกเช็คออก ซึ่งเป็นสิ่งที่
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้ความสาคัญมากที่สุด
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ส่วนบริการของโรงแรม พื้นที่กิจกรรมของผู้เข้าพัก อยู่ชั้นล่างทั้งหมด ให้บริการที่จาเป็นแก่
แขก ได้ แ ก่ ส่ ว นบริ ก ารเช็ ค อิ น ด้ ว ยตนเอง ลี อ บบี้ ที่ มี ก ารตกแต่ ง เป็ น พื้ น ที่ สี เขี ย ว (ภาพที่ 6)
ห้องอาหารบริการอาหารท้องถิ่นและเครื่องดื่ม 1 ห้ อง และส่วนปฏิบัติงานของพนักงานและส่ วน
จัดเก็บอุปกรณ์ที่คอยดูและให้การบริการและกิจกรรมในโฮสเทลดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 6 การออกแบบล้อบบี้
การตกแต่งพื้นที่สีเขียวเพื่อให้แขกที่เข้าพักรู้สึกผ่อนคลาย เนื่องจากโฮสเทลตั้งอยู่ในเมืองที่
มีคนมากและพื้นที่สีเขียวมีจากัด สอดคล้องกับการจัดพื้นที่สีเขียวในชุมชนเมืองของ สร้อยสุข พงษ์พูล
(2550) ที่กล่าวว่าพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่สีเขียวที่เสริมคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การ
เพิ่มก๊าซออกซิเจน และลดอุณหภูมิความร้อนในเมือง มีคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม เป็นเสมือนปอดของ
ชุ ม ชนเมื อ ง และส่ ง เสริ ม สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ขึ้ น กั บ ชุ ม ชนโดย รอบ (Anuntaprayoon and
Homsettee 2017) ได้แก่ สวนในบ้าน พื้นที่สีเขียวในโรงเรียน หน่วยงานราชการ และศาสนสถาน
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นอกจากนั้นยังมีการจัดส่วนของชั้นดาดฟ้าให้เป็นสวนและพื้นที่พักผ่อน ชมบรรยากาศของ
เมืองและถ่ายรูป (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 7 สวนบนดาดฟ้า
2.3 การตกแต่งภายในที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของกาญจนบุรี
จากการเลือกภาพถ่ายที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีของผู้ให้ข้อมูลหลัก จึง
ควรนาอัตลักษณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ สะพานมอญ ทางรถไฟ มาใช้ใน
การตกแต่ง เช่น เป็ นราวบันได (ภาพที่ 6) มุมระหว่างโถงบันไดของทุกชั้นเป็นมุมถ่ายภาพที่มีการ
ตกแต่งเป็นลักษณะย้อนยุค และใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ไม้และไม้ไผ่ ในการตกแต่ง
และเป็นเฟอร์นิเจอร์
สิ่งสาคัญประการหนึ่งของการช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ท้องถิ่น คือ จัด
ให้ ผู้ เข้าพักได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมประเพณี ของท้ องถิ่น เข่น งานบุญ ตักบาตรตอนเช้า เป็น การ
ปลู ก ฝั งให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วให้ ค วามเคารพวิถี ชุ ม ชนท้ อ งถิ่น ต้ องศึ ก ษาข้อ ห้ ามและปฏิ บั ติ ต ามอย่า ง
เคร่งครัดทั้งนี้เพื่อความงดงามของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่จะคงอยู่คู่เมืองไทยตลอดไป (มนรัตน์ ใจเอื้อ
2559)
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
แบบสัมภาษณือัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
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แบบสัมภาษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
สื่อถึง

ภาพ
1

2

สถานที่ท่องเที่ยว

3

สถานที่ท่องเที่ยว

4

ที่พัก/วิถีชีวิต

5

สถานที่ท่องเที่ยว

6
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แบบสัมภาษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
สื่อถึง

ภาพ
7

อาหารท้องถิ่น

8

อาหารท้องถิ่น

9

10

อาหารท้องถิ่น

11

กิจกรรมท่องเที่ยว
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แบบสัมภาษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
สื่อถึง

ภาพ
12

ที่พัก/วิถีชีวิต

13

กิจกรรมท่องเที่ยว

14

15

การเดินทาง/สถานที่ท่องเที่ยว

16

การเดินทาง/สถานที่ท่องเที่ยว

17

สถานที่ท่องเที่ยว/ประวัติศาสตร์
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แบบสัมภาษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
สื่อถึง

ภาพ
18

19

สถานที่ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม

20

อาหารท้องถิ่น

21

อาหารท้องถิ่น

22

อาหารท้องถิ่น

23

สถานที่ท่องเที่ยว
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แบบสัมภาษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
สื่อถึง

ภาพ
24

สถานที่ท่องเที่ยว

25

สถานที่ท่องเที่ยว

26

27

ที่พัก/วิถีชีวิต

28

สถานที่ท่องเที่ยว

29
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แบบสัมภาษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
สื่อถึง

ภาพ
30

31

32

33

อาหารท้องถิ่น

34

วิถีชิต/ผลิตภัณฑ์ชุมชน

35

77
แบบสัมภาษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี

ภาพ

สื่อถึง

36

37

38

39

สถานที่ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม

40

41

การเดินทาง/สถานที่ท่องเที่ยว
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แบบสัมภาษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
สื่อถึง

ภาพ
42

การเดินทาง

43

สถานที่ท่องเที่ยว

44

สถานที่ท่องเที่ยว/วัฒนธรรม

45

46

47

79
แบบสัมภาษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
สื่อถึง

ภาพ
48

การเดินทาง/บขส.

49

50

51

การเดินทาง

52

53

การเดินทาง
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แบบสัมภาษณ์อัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
สื่อถึง

ภาพ
54

การเดินทาง

55

การเดินทาง

56

57

สถานที่ท่องเที่ยว/ประวัติศาสตร์

58

59

สถานที่ท่องเที่ยว/ประวัติศาสตร์

60

สถานที่ท่องเที่ยว/ประวัติศาสตร์
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ภาคผนวก ข.
แบบสอบถามพฤติกรรมและความต้ องการของนักท่องเที่ยว
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง แนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อมูลจากแบบสอบถามนี้จะนาไปเป็นประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น ข้อมูลที่ท่านตอบจะถือเป็นความลับ
ข้าพเจ้าขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง
แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเข้าพักโฮสเทล
คาชี้แจง : กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
51 – 60 ปี
60 ปีขึ้นไป

41 – 50 ปี

นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
เจ้าของธุรกิจ
อื่นๆ โปรดระบุ....................................

3. อาชีพ

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  ต่ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 10,001 – 20,000 บาท
 20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
 40,001 บาทขึ้นไป
5. ภูมิลาเนา

 ภาคกลาง
 ภาคตะวันออก

6. ระดับการศึกษา

ภาคใต้
 ภาคเหนือ
 ภาคตะวันตก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
 ปริญญาตรี
ปริญญาเอก

มัธยมศึกษาตอนต้น
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาโท
อื่นๆโปรดระบุ....................
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการท่องเที่ยว
7. รูปแบบการเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว
รถเช่า
 รถไฟ
 รถโดยสารสาธารณะ  รถจักรยานยนต์  อื่นๆโปรดระบุ..........
8. ระยะเวลาการท่องเที่ยวในครั้งนี้




ไม่เกิน 24 ชั่วโมง
3-5 วัน
มากกว่า 1 สัปดาห์





9. ลักษณะการท่องเที่ยว  ท่องเที่ยวคนเดียว

1-2 วัน
1 สัปดาห์
อื่นๆ โปรดระบุ.................................
 ท่องเที่ยวกับคู่รัก

 ท่องเที่ยวกับครอบครัว

 ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน

 ท่องเที่ยวกับกลุ่มทัวร์

 ท่องเที่ยวแบบกลุ่มสัมมนา

 อื่นๆ โปรดระบุ...................................
10. ค่าใช่จ่ายเฉลี่ยในการท่องเที่ยวครั้งนี้ต่อคน
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2,000 บาท  2,001 – 4,000 บาท  4,001- 6,000 บาท
 6,001 – 8,000 บาท
 8,001 – 10,000 บาท  10,001 – 12,000 บาท
 12,001 -14,000 บาท
 มากกว่า 14,000 บาท  อื่นๆ โปรดระบุ...............
11. ถ้ามีการพักค้างจะเลือกพัก
 โรงแรมในตัวเมือง
 โฮสเทลในตัวเมือง
 รีสอร์ทใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

 พักกับชาวบ้านแบบโฮมเตย์
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................

12. ราคาที่พักที่ยินดีจ่าย  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท
 2,001- 3,000 บาท
13. ชนิดของห้องพักที่พักประจา  ห้องเดี่ยวห้องน้าในตัว
 ห้องเดี่ยวห้องน้ารวม
 พักรวมห้องน้ารวม
........................

 1,001 – 2,000 บาท
 อื่นๆโปรดระบุ.................
 ห้องคู่ห้องน้าในตัว
 ห้องคู่ห้องน้ารวม
 อื่นๆโปรดระบุ
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ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถามต่อการเข้าพักในโฮสเทล
ระดับความต้องการของท่าน
ความต้องการต่อการเข้าพักรีสอร์ท
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
ด้านการนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
1.มีการออกแบบที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
2.ใช้วัสดุธรรมชาติในการก่อสร้าง/ตกแต่ง
3. ห้องพักมีสิ่งอานวยความสะดวกครบครัน
4. ห้องพักสะอาด
5. ห้องพักมีความปลอดภัย
6. มีที่จอดรถ
ด้านการบริการและกิจกรรม
7. มีห้องอาหารไว้บริการอย่างน้อย 1 ห้อง
8. ให้บริการอาหารท้องถิ่น
9. จัดให้ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี เช่น ตัก
บาตร
10. มีฟรีไวไฟ
11. มีมุมสวยให้ถ่ายรูป
12. มีพนักงานให้บริการ 24 ชม. อย่างน้อย 1 คน
การเข้าถึง
13. ใกล้สถานีรถสาธารณะ (ระยะทางไม่เกิน 2 กม.)
14. ใกล้ตลาด หรือ ศูนย์การค้า (ระยะทางไม่เกิน 2 กม.)
15. ใกล้สถานบันเทิง (ระยะทางไม่เกิน 2 กม.)
16. ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว (ระยะทางไม่เกิน 5 กม.)
17. ได้เห็นวิถีชีวิตชุมชน
18. ใกล้แหล่ งสิ นค้าท้องถิ่น/สิน ค้าชุมชน (ระยะทางไม่
เกิน 5 กม.)
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่พัก
19. การจองห้องพักสะดวก สามารถจองห้องพักได้ด้วย
ตนเอง
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ความต้องการต่อการเข้าพักรีสอร์ท

ระดับความต้องการของท่าน
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

20. ตัดสินใจจองห้องพักโดยการแนะนาของเพื่อน หรือ
กลุ่มสังคมออนไลน์
21. จองที่พักที่มีรีวิวที่ดี
22. จองที่พักที่มีราคาพิเศษ
23. จองที่มีรูปถ่ายที่สวย ดูดี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ค.
หนังสือเชิญเป็นผู้ตรวจคุณภาพเครื่องมือ
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ภาคผนวก ง.
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาบทความเพื่อจัดพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
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