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 The objectives of this research were; to develop artists and music business 

owners to reach their potential and benefits using music activities to drive the value 

for tourism industry and community. This paper is a mixed method research which 

qualitative and quantitative methodologies are involved. The in-depth interview 

consisted the three participations in event management for Thailand tourism 

promotion, artist, music business owner and professional in business. The surveys were 

collected by 400 respondents of foreigner tourists in Nakhon Ratchasima, Thailand. 

 The result from the qualitative research found that music activities for 

tourism have been being proceeded by Tourism Authority of Thailand and all others 

sectors. Moreover, supporting music to promote the tourists will generate social, 

cultural and economic impacts. 

 The quantitative data represent that the respondents are divided into two 

groups; tourists in age of 19-25 years old whose average income is up to 2,500USD per 

month, pop and jazz are their favourite genre and tourists in age of 40 and above who 

earn 2,500-3,499USD per month and jazz are their favourite genre. Collectively, 

listening to live music in 5.00 A.M.-10.00 P.M. has the highest responses from the two 

groups. 

 According to the surveys and interview data analysis, C.A.S.A Strategy are 

designed; C for Co-Creator, A1 for Activities, S for Story Telling and A2 for Attractiveness. 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

 ปัญหาเศรษฐกิจจัดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย และด้วยเหตุดังกล่าวประเทศไทย

จึงต้องการใช้งบประมาณจำนวนมากในการลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศพัฒนาไปสู่ความเจริญที่มาก

ขึ้น มีความทันสมัยรอบด้าน ทั้งนี้รัฐบาลยังต้องกระจายงบประมาณในส่วนของรัฐสวัสดิการให้แก่

ประชาชนอีกด้วย เช่น งานสาธารณสุขรวมถึงการประกันราคาสินค้าให้แก่เกษตรกร ทำให้การ

กระจายงบประมาณแก่ทุกภาคส่วนเป็นไปไม่เต็มที่ 

 เสียงจากเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน และชาวนาที่ออกมาเรียกร้องการประกันราคาจาก

รัฐบาล  เสียงของชนกรรมาขีพที่ออกมาขอขึ้นค่าแรง รวมถึงเสียงของประชาชนทั่วไปในการใช้

ชีวิตประจำวันล้วนเป็นเสียงที่สะท้อนถึงความต้องการปัจจัยในด้านเศรษฐกิจไทยได้อย่างชัดเจน  

ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเข้ามาช่วยเหลือ เช่น การประกันราคาสินค้าต่าง ๆ และการออกกฏหมาย

ค่าแรงขั้นต่ำแก่ประชาชน แต่ก็ยังเกิดดังกล่าวจากประชาชน ดังจะเห็นได้จากการที ่ย ังคงมีการ

ออกมาประท้วงอยู ่เป ็นระยะ ดังนั ้นการแก้ปัญหาของรัฐบาลถึงแม้ว ่าจะสามารถช่วยเหลือ

ประชาชนได้จริงแต่การที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนได้นั้นสมควรเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนร่วมกัน

แก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมอีกด้วย 

 ปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการเพื่อสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนมากมาย เช่น มีการ

สนับสนุนให้ทำผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดและในระดับตำบล โดยจัดให้มีการให้กองทุนหมู ่บ้าน  

โครงการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อสร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชน  ทั้งยังเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาสินค้าไปสู่

ตลาดโลก  ตัวอย่างของสินค้าดังกล่าวได้แก่ กล้วยตากชุบช๊อคโกแลต “บานาน่าโซไซตี้” ผลิตภัณฑ ์

OTOP ประจำตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมปักธงชัย 

ผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น  แต่หาก

กล่าวถึงรายได้จากงานประเภทศิลปะโดยเฉพาะดนตรีโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคแล้ว 

กลบัยงัไมม่กีารพัฒนาให้เติบโตและได้รับการสนับสนุนอย่างแพร่หลายและชัดเจน จงึเปน็โอกาสทีด่ใีน

การเริ่มพัฒนาธุรกิจดนตรีให้โดดเด่น 
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ภาพที่ 1 กล้วยตาก บานาน่าโซไซตี้ 

ที่มา: Yindeedesign, “Babana Society ยกระดับโอทอป สูมาตรฐานโลก”. เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 

2559 เข้าถึงได้จา http://www.yindeedesign.com/wordpress/?portfolio=banana-society  

 

 
ภาพที่ 2 ผ้าไหมปักธงชัย 

ที่มา: องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์, “ผ้าไหมปักธงชัย”. เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2559 เข้าถึง

ได้จาก เข้าถึงได้จาก http://www.kasemsub.go.th/otop.php 

  

 ดนตรีเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที ่มีความสำคัญไม่เพียงแต่ในเชิงสุนทรียศาสตร์และเชิง

พาณิชย์โดยช่วยสร้างความบันเทิงและส่งเสริมอารมณ์ของการเล่าเรื่อง เช่น ดนตรีประกอบโฆษณา

และดนตรีประกอบภาพยนตร์เพียงเท่านั้น แต่ยังมีการนำไปใช้ในกิจกรรมทางเมืองการเมืองการ

ปกครอง  เช่น เพลงชาติและเพลงปลุกใจ  และในเชิงการเมืองระหว่างประเทศยังใช้ดนตรีเป็นสื่อหนึ่ง

ในการส่งออกวัฒนธรรมเพื่อสร้างการรับรู้และอิทธิพลทางวัฒนธรรม เช่น การเผยแพร่วัฒนธรรม K-

Pop และละครชุดหรือซีรีส์ของประเทศเกาหลีที่มาพร้อมกับเพลงประกอบละครเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

ส่งผลให้ประเทศเกาหลีเป็นที่รู ้จักทั้งยังมีการสร้างการท่องเที่ยวตามรอยละครที่เกาะนามิซึ่งเป็น

จุดสำคัญจุดหนึ่งที่สร้างการจดจำและรายได้ให้ประเทศ จึงกล่าวได้ว่าดนตรีนั้นเป็นศิลปะอีกแขนง

หนึ่งที่หากได้รับการสนับสนุนและให้ความสำคัญอย่างเต็มที่แล้วจะเกิดประโยชน์ได้อย่างมากมาย  

โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งรายได้จากดนตรีนั้นไม่เพียงแต่การซื้อขายเพลงเพียง

อย่างเดียว แต่ยังสามารถสร้างรายได้จากค่าลิขสิทธิ์ ใช้เพื่อส่งเสริมการขายและสร้างบรรยากาศใน
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พื้นที่ที่มีกิจกรรมการค้าขายต่าง ๆ ได้ และเหมาะแก่การพัฒนาเพื่อส่งเสริมในเชิงการท่องเที่ยวเป็น

อย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างเศรษฐกิจให้แก่พื้นที่ 

 จังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคอีสาน เนื่องจากเป็นจังหวัดแรกใน

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้จากการจัดกลุ่มในแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การท่องเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559) โดยจังหวัดนคราชสีมา

นั้นมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 3) และสร้างรายได้

จากชาวผู้เยี่ยมเยือนไทยเป็นอันดับ 12 นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีความ

เป็นมาที ่โดดเด่นทางวัฒนธรรม เช่น การพูดภาษาโคราช  และเพลงโคราช  ในส่วนของแหล่ง

ท่องเที่ยวก็มีทั้งแหล่งให้ความบันเทิง  แหล่งอนุรักษ์  และโบราณสถาน  เช่น  อำเภอปากช่อง อำเภอ

วังน้ำเขียว และปราสาทหินพิมาย  รวมถึงอาหารและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น  เช่น  ผัดหมี่โคราช  และ

ผ้าไหมปักธงชัย  เป็นต้น  ทำให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจในแน่

ของวัฒนธรรมที่โดดเด่น  ทั้งยังเป็นเส้นทางต่อไปสู่แหล่งอารยธรรมอื่น ๆ อีกด้วย 

 

 
ภาพที่ 3 สถิติผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน 

ที่มา:  แผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 

 ในขณะที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยสูงเป็นอันดับ 2 แต่เมื่อพิจารณา

ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติพบว่าจังหวัดนครราชสีมากลับไม่มีสถิติอยู่ใน 20 อันดับแรก  ทั้ง

จำนวนผู ้เย ี ่ยมเยือนและรายได้จากผู ้เย ี ่ยมเยือน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากพฤติกรรม

นักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติแล้ว  รายได้ 3 อันดับแรกมาจาก ที่พัก, ของที่ระลึก และอาหารและ
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เครื่องดื่มตามลำดับ  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่มากมายในจังหวัดนครราชสีมา และรายได้จากการ

ท่องเที่ยวนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนได้  แต่จังหวัดนครราชสีมาไม่ได้รับ

รายได้จากการท่องเที ่ยวอย่างโดดเด่น  จึงเป็นโจทย์ที ่ท ้าทายว่าจะทำอย่างไรเพื ่อให้จังหวัด

นครราชสีมาสามารถเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มตลาดนักท่องเที่ยว  

นำไปสู่การเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยเพื่อก้าวไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ

อาเซี่ยน  โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การ

ขับเคลื่อนของจังหวัดนครราชสีมา (2559) นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังมีโครงการสายการบินใน

ประเทศมาสู่จังหวัดและโครงการรถไฟสายเอเชียผ่านจังหวัดนครราชสีมา เส้นทางจากมาสิงคโปร์ 

มาเลเซีย และครอบคลุมถึงทุกประเทศเพื่อนบ้าน  ทำให้ในอนาคตการคมนาคมจะมีความสะดวกขึ้น  

จึงมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมพร้อมสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจภายใน

ตัวจังหวัดระยะยาว 

 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น นำมาสู่คำขวัญของจังหวัดคือ “ประตูสู่อีสาน 

ดินแดนเมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน” ซึ่งเป็นคำขวัญที่ชี้ให้เห็นถึง

ผลิตภัณฑ์อันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่มีมากมาย สอดคล้องกับนโยบายการกำหนดจุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557-2560 ที่ต้องการการพัฒนาในด้านศูนย์กลางการ

ท่องเที่ยวและ OTOP โดยมีเป้าหมายให้เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวสู่สากล”  มุ่งพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมสู่อาเซียน  และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พืช-ผัก รวมถึง

พฒันาผา้ไหม และบรกิารสขุภาพ เช่น นวดแผนไทย-สปา  ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาต้องการใช้กลยุทธ์

ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสู่ความ

เป็นเลิศในอาเซียน ดังนั้นจังหวัดนครราชสีมาจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการคิดกลยุทธ์การบริหาร

จัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสร้างการรับรู้และช่วย

สร้างความแตกต่างแก่ผู้บริโภค อันจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อการรับรู้ของนักท่องเที่ยวและจำนวนที่

เพ ิ ่มข ึ ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) อันจะนำมาสู ่การ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในจังหวัดต่อไป 

 นอกจากผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนครราชสีมาจะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ยังถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของศิลปินมากมาย เช่น มนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชิโร่ ), เสกสรร สุขพิมาย 

(เสก โลโซ), ชลดา ทองจุลกลาง (ตั ๊กแตน ชลดา) และสุนารี สอนนา (สุนารี ราชสีมา) เป็นต้น  

นอกจากนี้ยังมีศิลปินแห่งชาติ (เพลงพื้นบ้านอีสาน) คือ กำปั่น  บ้านแท่น  และวงดุริยางค์โรงเรียน  

สุรนารีวิทยาซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการชนะการแข่งขันดนตรีโลก ณ ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ในจังหวัดนครราชสีมาก็ยังมีเพลงและภาษาที่เป็นเอกลักษณเ์ฉพาะ คือ เพลง

โคราชและภาษาโคราช เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดกล่าวคือหากเทียบกับการสร้างตราสินค้า
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นั้น  ศิลปินก็ได้ใช้พรสวรรค์และความคิดสร้างสรรค์  นำมาสู่ผลงานทางดนตรี  ในส่วนของตราสินค้า

ก็ย่อมมีการสร้างคุณสมบัติและคุณภาพเพื่อนำมาสู่การสร้างตราสินค้า   และด้วยเหตุผลดังกล่าว

จังหวัดนครราชสีมาจึงเป็นหนึ่งในจังหวัดมีความพร้อมในการใช้ศิลปินเพื่อพัฒนาจังหวัดทั้งในทางการ

สร้างผลงานเพลงเชิงวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดกิจกรรมที่่เป็นปัจจัยในการตัดสินใจต่อการเข้ามาท่องเท่ียว

ในรูปแบบต่าง ๆ และการส่ือสารการตลาดในแก่จังหวัดในรูปแบบหน่ึงอีกด้วย 

 สืบเนื่องจากผลกระทบของปัญหาด้านลิขสิทธิ ์และเข้าถึงเพลงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  

ส่งผลให้ยอดขายเพลง  ทั้ง  ดิจิตอลดาวน์โหลด (Digital Download) และ การซื้อแผ่นเสียง ลด

น้อยลงอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ศิลปินจำเป็นต้องหากลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อหารายได้ให้แก่ตอนเอง  การนำ

ศิลปินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตราสินค้าจะช่วยสร้างเอกลักษณ์แก่ตราสินค้านั้น ๆ และยังช่วยให้

ศิลปินมีรายได้  เปิดโอกาสในการสร้างผลงานแก่ศิลปินมากขึ้นอีกด้วย  นอกจากนี้การนำศิลปิน

จากท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธการบริหารตราสินค้านั้น  ยังเป็นการพัฒนาศิลปินให้มีโอกาสใช้

ความสามารถและเผยแพร่วัฒนธรรมของตนซึ่งเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน (Sustainable Solution) 

สำหรับศิลปินในท้องถิ่นต่อไป 

 ถึงแม้ว่าจังหวัดนครราชสีมาจะเป็นจังหวัดที่ไม่มีสายการบินที่บินมายังตัวจังหวัด แต่ก็

เป็นจังหวัดที่มีแผนการดำเนินการในส่วนของการขนส่งโลจิสติก (Logistic) สำหรับส่งสินค้า  และ

แผนการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงในการคมนาคม (ภาพที่ 4)  จึงเป็นภูมิศาสตร์ที่เหมาะทั้งด้านการ

กระจายสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตอย่างยิ่ง  หากมีการสร้างตราสินค้าให้เข้มแข็งก็จะยิ่งช่วยให้

จังหวัดนครราชสีมามีความพร้อม  สามารถพัฒนาความเจริญได้อย่างรวดเร็ว  และด้วยกระแสโลก

ปัจจุบันซึ่งถือเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Gobalisation) มีการแลกเปลี่ยนทางข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น  ยิ่งทำ

ให้เป็นข้อได้เปรียบในการใช้ศิลปินเพื่อเป็นตัวแทนในรูปแบบของ “ฑูตวัฒนธรรม” ของจังหวัดสู่

ประชาคมโลก  เน่ืองจากอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นอุตสาหกรรมท่ีสามารถนำเสนอผลงานผ่านอินเตอร์เนต

ได้สะดวกและรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องขนส่งและกระจายสินค้าเช่นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หากมีการสร้างสรรค์

งานก็ย่อมเป็นโอกาสแก่ศิลปินที่จะเผยแพร่ผลงาน  และทำให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดติดไปกับศิลปิน

ด้วย ดังนั้นการแลกเปลี่ยนมูลค่าระหว่างศิลปินและจังหวัด  ไม่เพียงเอื้อประโยชน์ให้ศิลปินได้ใช้

ความคิดสร้างสรรค์และเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนเท่านั้น แต่ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวจังหวัด

ให้ผู้อื่นรู้จักผ่านศิลปิน  ทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านเนื้อเพลงที่สื่อสาร  นอกจากนี้เพลงยัง

เป็นสื่อกลางที่ทำให้เข้าถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ง่าย  ทั้งเนื้อหาของเพลงและการสร้างสื่อประกอบ

เช่น มิวสิควีดีโอ  ซึ่งส่งผลต่อการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วเศรษฐกิจภายในจังหวัดทุกภาคส่วนจึงควร

มีการร่วมมือกัน โดยเฉพาะในแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมาที่ต้องการเป็นศูนย์กลาง

อาเซียน  
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ภาพที่ 4 เส้นทางรถไฟสายเอเชีย 

ที่มา: MGR Online, “ทางรถไฟสายเอเชียคืบหน้าในคุนหมิง ชี้จีนมีความพร้อมสานฝันให้เป็น

จริง”. เข้าถึงเมื่อ 1 มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก

http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9480000114193 

 

 การนำศิลปินท้องถ่ินมาเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว  ถือเป็นการสร้างรายได้แก่ทั้งกลุ่มชุมชน

และกลุ่มศิลปิน  ในภาวะที่ประเทศไทยต้องการงบประมาณจำนวนมากในการพัฒนาประเทศ  หาก

ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถพึ่งพากันเองและพึ่งพากันและกัน  ก็ยิ่งเป็นการนำรายได้เข้าสู่ชุมชน

โดยไม่จำเป็นต้องรองบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ทั้งยังช่วยแก้ปัญหารายได้ที่ลดลงของ

ศิลปินและเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาอันเป็นเอกลักษณ์

ไม่ให้สูญหาย  มีรายได้เข้ามาพัฒนาจังหวัดและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน  ดังนั้นงานวิจัย

เรื่องกลยุทธ์การจัดการศิลปินท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา  จึงเป็น

งานวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาการหารายได้ของศิลปิน  โดยนำศิลปินเข้าไปเป็นส่วนช่วยใน

การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาในฐานะการสร้างรายได้และการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่จังหวัด  นำมาสู่

การพัฒนาจังหวัดในส่วนอื่น ๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ตลอดจนการสร้างคุณภาพชีวิตและ

ปัจจัยแวดล้อมที่ดีได้  ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศในกลุ่ม Country Brand 

ด้วยการร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางมูลค่า  เอื้อประโยชน์แก่กันและกัน  โดยมุ ่งเน้นกลุ ่มเป้าหมาย

ชาวต่างชาติในการเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัด เนื่องจากมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลใน
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การส่งเสริมการท่องเที่ยวชาวต่างชาติในประเทศไทย และสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดที่ต้องการเป็น

ศูนย์กลางของอาเซียนในด้านวัฒนธรรม  ซึ่งถือเป็นการพัฒนาประเทศวิธีหนึ่ง 

 

2. วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย 

 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัด

นครราชสีมา 

 2. ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการส่งเสริม

การตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 

 3. เพื่อสร้าง “กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวใน

จังหวัดนครราชสีมา” 

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวใน

จังหวัดนครราชสีมา เป็นการศึกษาวิจัยแนวทางการนำศิลปินมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

โดยมีขอบข่ายดังนี้ 

 3.1 ด้านพื้นที่และเวลา 

 ศึกษาและเก็บข้อมูลภายในเขตพื้นที่ตามแหล่งการท่องเที่ยวหลักในจังหวัด

นครราชสีมา ได้แก่  

  3.1.1 บริเวณเขตอำเภอเมือง ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, วัดศาลาลอย  

และบริเวิณพื้นที่ใกล้เคียง 

  3.1.2 บริเวณนอกเขตอำเภอเมือง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 

และ บริเวณพื้นที่เขาใหญ่ 

  3.1.3 การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสภาพการแข่งขันของจังหวัด จาก

หน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดนครราชสีมา และกรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย 

 โดยมีการเก็บข้อมูล ในช่วงเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560 เท่านั้น 

 3.2 ด้านเอกสารเกี่ยวกับยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

   3.2.1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมนโยบายการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม ของ

กระทรวงวัฒนธรรมปี พ.ศ. 2556-2559 

  3.2.2 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาปี พ.ศ. 2558-2560  
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  3.3.3 แผนนโยบายการกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  

 พ.ศ. 2557-2560 

 3.3 ด้านกลยุทธ์ 

  3.3.1 กลยุทธ์การบริหารตราสินค้า (Branding Management)  

   3.3.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปะ (Art Management) 

  3.3.3 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 

สมมติฐานในการวิจัย 

 1. ปัจจัยด้านเพศของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการเลือกบริโภค

งานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

 2. ปัจจัยด้านอายุของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการเลือกบริโภค

งานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

 3. ปัจจัยด้านจำนวนครั้งในการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลความ

พึงพอใจในการเลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

 4. ปัจจัยด้านประเภทของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการเลือก

บริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

 5. ปัจจัยด้านเวลาที่นิยมฟังเพลงของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจใน

การเลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิจัย 

 1. ดำเนินการวิจัยจากข้อมูลประเภทเอกสาร  โดยการศึกษาวิจัยงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

และนำมาวิเคราะห์ในกรอบของกลยุทธ์การบริหารจัดการ 

 2. สร้างแบบสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการ

บริหารจัดการกิจกรรมดนตรีและการท่องเที่ยว และสร้างแบบสอบถามเชิงปริมาณแก่นักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในแง่ของพฤติกรรมการฟังเพลง 

 3. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสร้างเป็นกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อ

ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. สามารถพัฒนาแนวทางของศิลปินและอุตสาหกรรมบันเทิงให้สอดคล้องกับตลาดของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ 

 2. สามารถใช้ดนตรีในการสร้างตราสินค้าและสร้างการจดจำภาพลักษณ์ของจังหวัด

นครราชสีมาได้ 
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 3. ศิลปินสามารถทำงานที่รองรับกับตลาดและพึ่งพาตนเองได้ 

 4. เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ธุรกิจดนตรี อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และชุมชน โดยใช้

ดนตรีเป็นส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
  

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรตาม 

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการ

ธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริม 
การตลาดท่องเท่ียวในจังหวัด

นครราชสีมา  ตัวแปรต้น 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

ผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารและการจัด

กิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ผู้ประกอบ

ธุรกิจดนตรี ศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญด้าน

การการตลาด 

- แนวคิดและผลในการดำเนินงาน 

- การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 

และอุปสรรค ในการบริหารจัดการ 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติภายในจังหวัด

นครราชสีมา 

- ปัจจัยด้าน เพศ อายุ ที่อยู่อาศัย 

สถานภาพ รายได้เฉลี่ย  

- พฤติกรรมการท่องเที่ยวและฟังเพลง 

- ความพึงพอใจต่อการบริโภคงานเพลง 

วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผล

ต่อการตัดสินใจบริโภคงานเพลง 

วิเคราะห์แนวทางในการบริหารจัดการ 

ตัวแปรต้น 
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นิยามศัพท์เฉพาะในงานวิจัย 

นักท่องเที่ยว  หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด

นครราชสีมา 

แบรนด์ (Brand) หมายถึง ตราสินค้า ทั้งตราสินค้าในด้านสถานที่ และตราสินค้าของ

การท่องเที่ยว 

ซีนดนตรี (Music Scene) หมายถึง  ชุมชน หรือพื้นที่ ที่มีการจัดกิจกรรมทางดนตรี 

การท่องเที่ยวเชิงดนตรี 

(Music Tourism) 

หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีจุดประสงค์หลักในด้านการชมการแสดงหรือ

การเข้าร่วมชมกิจกรรมดนตรี 

เมืองดนตรี (Music City) หมายถึง เมืองที่ใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนสังคม

และเศรษฐกิจ 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวใน

จังหวัดนครราชสีมา” เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหากลยุทธ์และแนวทางในการ

พัฒนาธุรกิจดนตรีในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการรับรู้และเป็น

การประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่สนใจและจดจำของกลุ่มกลุ่มผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ  

โดยมีจุดประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นว่าศิลปินท้องถิ่นสามารถเป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมของจังหวัดสู่การ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดนครราชสีมา  อันจะนำมาสู่การเป็น

ศูนย์กลางของประเทศอาเซียนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาต่อไป 

 ในส่วนของการศึกษาวิจัยแบ่งเป็น 6 ส่วนหลักดังนี้ 

 1. การศึกษาและวิจัยด้านทฤษฎีกลยุทธ์ทางการตลาด 

 2. การศึกษาและวิจัยด้านทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

 3. การศึกษาและวิจัยด้านทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาด 

 4. การศึกษาและวิจัยด้านทฤษฎีการบริหารจัดการตราสินค้า 

 5. การศึกษาและวิจัยด้านทฤษฎีการบริหารจัดการงานศิลปะและวัฒนธรรม 

 6. การศึกษาและวิจัยเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. การศึกษาและวิจัยด้านทฤษฎีกลยุทธ์ทางการตลาด 

 1. ความหมายของการตลาด 

 การตลาด (Marketing) จากการศึกษาของวิทวัส รุ่งเร่ืองผลนั้นได้ยกความหมายของสมาคม

การตลาดอเมริกา (American Marketing Association) ซึ ่งได้ให้นิยามว่าการตลาดคือกระบวนการ

วางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์บริการ หรือแนวคิด ราคา การส่งเสริมการตลาดและจัดกระจายผลิตภัณฑ์ 

บริการ หรือแนวคิดนั้น ๆ เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน ที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและบรรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์กร (วิสวัส รุ่งเรืองผล 2558, 2-6) 
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 นอกจากน้ี Phillip Kotler ยังได้กล่าวเสริมว่า การตลาดน้ันหมายถึงกระบวนการทางสังคมท่ี

มุ่งสนองความจำเป็นและความต้องการให้กับบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ โดยอาศัยการสร้างสรรค์และการ

แลกเปล่ียนผลิตภัณฑ์และคุณค่าให้กับผู้อ่ืน (2546) 

 ดังนั้นกิจกรรมทางการตลาดจึงประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลักคือ ความจำเป็นและ

ความต้องการของผู้บริโภค การตอบสนองของผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง  กิจกรรมการ

แลกเปล่ียนและให้คุณค่า ซ่ึงการตลาดน้ันแบ่งเป็นยุคดังน้ี 

 การตลาดได้แบ่งตามพฤติกรรมของกระบวนการทางการตลาด โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 ยุค 

ดังน้ี 

 การตลาด ยุค 1.0 

 เป็นยุคแรก ๆ ที่มีการผลิตสินค้าในเชิงอุตสาหกรรม  เน้นการผลิตซ้ำเป็นจำนวนมาก  โดย

คำนึงถึงตัวสินค้าเป็นศูนย์กลาง  เกิดการคิดส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4Ps ได้แก่ Product, Price, 

Place และ Promotion  และเน้นการสื่อสารแบบมวลชน (Mass Communication) เช่น วิทยุ, แผ่นพับ 

เป็นต้น 

 การตลาด ยุค 2.0 

 เน้นการผลิตโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง  ผลิตตามความต้องการ

ของผู้บริโภคและมีการคิดกลยุทธมากข้ึนนอกเหนือจาก 4Ps เช่น การทำ CRM (Customer Relationship 

Management) หรือการให้บริการทางด้านการขายมากขึ้นเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้า  และขยายการ

ส่วนผสมการตลาดเดิมมาเป็นแบบ 7Ps ได้แก่ Product, Price, Place, Promotion และเพิ่ม People, 

Plysical และ Process  มีการส่ือสารแบบเฉพาะกลุ่ม (Micro Segmentation)  

 การตลาด ยุค 3.0  

 เป็นการตลาดท่ีมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมให้แก่ผู้บริโภค  มุ่งเน้นความร่วมมือกันของสังคม  มี

การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเชื่อมต่อสินค้าและการทำการตลาดต่าง ๆ มีการทำการตลาดแบบ CSR 

(Corporate Social Responsibility) หรือการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและการสร้างภาพลักษณ์ให้

สินค้าด้วยโมเดล 3I ได้แก่ Identity, Image และ Intergrity โดยมีการสื่อสารแบบเน้นประสบการณ์ร่วม

และความรู้สึกของผู้บริโภค  มีการส่ือสารเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เช่น การใช้ Social Media ต่าง ๆ 

 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) และส่วนประสมการตลาดบริการ 7P 

(Service Marketing Mix)  

 สืบเน่ืองจากการศึกษาด้านการแบ่งยุคการตลาดพบว่า เป็นยุคท่ีเร่ิมมีการนำทฤษฎีด้านส่วน

ประสมทางการตลาดมาใช้ โดยส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นกลุ่มเคร่ืองมือทางการตลาดท่ี

นำมาใช้ร่วมกันเพ่ือส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค โดย Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner  และ  Dwayne D. 

Gremler (2013) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ Service Marketing – Integrating Customer Focus ว่า  ส่วน
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ประสมการตลาดน้ัน  หมายถึงกลุ่มเคร่ืองมือท่ีควบคุมและส่ือสารต่อผู้บริโภคเพ่ือนำเสนอความหลากหลาย

แก่ผู ้บริโภค  นอกจากนี ้ Phillips Kotler (2010) ยังได้ให้ความหมายเพิ ่มเติมในหนังสือ Marketing 

Management Millenium Edition ว่า  ส่วนประสมการตลาดเป็นกลุ ่มเครื ่องมือที ่ทำให้จุดประสงค์

ทางการตลาดลุล่วงไปยังผู้บริโภค  โดยในส่วนของส่วนประสมการตลาดนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 

ประการ หรือ 4P  แล้วจึงเพ่ิมส่วนประสมการตลาดบริการอีก  3 ประการ  รวมท้ังส้ิน 7 องค์ประกอบ หรือ 

7P โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ส่วนประสมทางการตลาดเดิม ประกอบด้วย 

 Product คือ ผลิตภัณฑ์  หรือบริการ  รวมถึงแนวคิดของบุคคลและสิ่งใด ๆ ที่มีการส่ง

มอบให้แก่ผู ้บริโภค  เพื ่อตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภค  ประกอบด้วยส่วนที่จับต้องได ้

(Tangible) เช่น รูปลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย, คุณภาพ, อุปกรณ์เสริม และบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น 

และส่วนที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) ได้แก่ ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์  ภาพลักษณ์ในตราสินค้า  และ

คุณค่าของตราสินค้า เป็นต้น 

 Price คือ ราคา หรือสิ่งที่ได้จากการจัดหาเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะ

เปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ (Value) และราคาที่เสนอจ่อผู้บริโภค โดยประเมินจากหลัก

เหตุผล  ความเหมาะสมกับการใช้งาน  ความจำเป็น  และคุณค่าทางด้านอารมณ์  

 Place คือ ช่องทางการจัดจำหน่าย ที่ตั้ง ทำเล หรือสถานที่ให้บริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่

เกี ่ยวข้องกับการเลือกสรรค์สิ ่งแวดล้อมที ่ให้บริการต่อผู ้บริโภค ทั้งนี ้ช ่องทางการจัดจำหน่าย 

(Chanels) ยังสามารถแบ่งได้เป็นช่องทางที่จับต้องได้ เช่น สถานที่ต่าง ๆ และช่องทางที่จับต้องไม่ได ้ 

เช่น  เว็บไซต์  เป็นต้น 

 Promotion คือ การส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นเครื่องมือในการสื่อสารขอมูลต่าง ๆ ไปยัง

ผู้บริโภค โดยวิธีการแจ้งข่าวสารหรือชักจูงผู้บริโภค 

และส่วนประสมขยายสำหรับการตลาดบริการ  

 People คือ บุคลากร ผู้มีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์ในการขับเคลื่อน

องค์กรไปยังจุดหมายได้สำเร็จ  โดยทั่วไปบุคลากรจะได้มาจาการคัดเลือก  และฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ศักยภาพให้มีศักยภาพและความสามารถตามแนวทางที่องค์กรนั้นตั้งเป้าหมาย  นอกจากนี้บุคลากรยัง

เป็นสื่อกลางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคและองค์กร  ดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นต้องคัดเลือก

บุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีต่องาน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมที่ดี

ให้แก่องค์กรได้อีกด้วย 
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 Physical Evidence  คือ  โครงสร้างทางกายภาพหรือลักษณะทางกายภาพ  เป็นการ

นำเสนอคุณภาพโดยรวมให้ก ับผ ู ้บร ิ โภค  หรือสร ้างค ุณภาพโดยรวม (TQM: Total Quaility 

Management) ให้แก่ผู้บริโภค  เช่น  การสร้างผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม  มีคุณภาพดี  บุคลากรย้ิมแย้มแจ่ม

ใจ  แต่งกายสุภาพ  สถานท่ีต้ังมีความสะอาด  เป็นต้น 

 Process คือ กระบวนการหรือกิจกรรมที่นำมาปฏิบัติการให้สำเร็จลุล่วง เพื่อนำเสนอแก่

ผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความประทับใจ เช่น การบริการท่ีรวดเร็วประทับใจ  เป็นต้น 

 
ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ของ 7Ps ต่อผู้บริโภค 
ที่มา: Marketing Mix 4P’s, เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 

http://marketingmix.co.uk/content/uploads/marketing-mix-7p.jpg 

การศึกษาและวิจัยทฤษฎีด้านกลยุทธ์การบริหารตราสินค้า 

 

 อย่างไรก็ตาม จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดนั้นตลอดจนแนวคิดส่วนประสม

การตลาดบริการนั้นยังถือเป็นการมองในมุมมองของผู้ผลิต ยังพบว่าทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

ยังมีความสัมพันธ์กับทฤษฎี 4Cs ซึ่งเป็นการผลิตโดยคำนึงถึงมุมมองจากผู้บริโภค ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 4Ps และ 4Cs 

4Ps 4Cs 

ผลิตภัณฑ์ (Product) ทางออกของลูกค้า (Customer Solution) 

ราคา (Price) ต้นทุนของลูกค้า (Customer Cost) 

การจัดจำหน่าย (Place) ความสะดวกสบาย (Convenience) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การติดต่อสื่อสาร (Communication) 

 จากการศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดบริการพบว่า 

การท่องเที่ยวและธุรกิจดนตรี เช่น การแสดงดนตรีสดนั้นถือเป็นการตลาดบริการ เนื่องจากเป็นการ

ส่งมอบคุณค่าที่จับต้องไม่ได้ให้แก่ผู้บริโภค โดยจะต้องคำนึงถึง ผู้ให้บริการการท่องเที่ยวและศิลปิน 

ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยด้าน People มีการคำนึงถึงที่ตั้งและการให้บริการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับปัจจัย

ด้าน Physical Evidence และจะต้องมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเช่น มีการจองตั๋วการรับชมที่

ดี ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยด้าน Process ด้วย 

 ซึ่งในปัจจุบันนั้นเป็นยุคที่ให้ความสำคัญกับผู้บริโภคที่หลากหลายดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำ

ให้การศึกษาด้านส่วนประสมทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดบริการยังไม่เพียงพอต่อ

การศึกษาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคในปัจจุบัน จึงต้องมีการศึกษาการตลาดแบบ กลยุทธ์การกำหนด

ตลาดเฉพาะส่วน (STP Marketing Strategy) ดังนี้ 

 กลยุทธ์การกำหนดตลาดเฉพาะส่วน (STP Marketing Strategy) 

 จากการแบ่งยุคการตลาดจะเห็นได้ว่าในยุคแรกนั้นมีการผลิตโดยเน้นการผลิตซ้ำเป็น

จำนวนมาก แต่เมื่อในเวลาต่อมามีการให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมากขึ้น และเพื่อให้ตอบสนองความ

ต้องการอันหลากหลายของผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องศึกษาความต้องการในส่วนต่าง ๆ โดยกลยุทธ์การ

กำหนดตลาดเฉพาะส่วน (STP Marketing Strategy) นั้น ดร. ฉัตยาพร เสมอใจ (2013) ได้อธิบายถึง

แนวคิดดังกล่าวว่าการกำหนดการตลาดเฉพาะส่วนนั้นเป็นแนวคิดที่มุ ่งเน้นที่ลูกค้า (Consumer 

Oriented) ซึ่งจากเดิมมีการผลิตสินค้าโดยนึกถึงต้นทุนและผู้บริโภคกลุ่มใหญ่แบบตลาดมวลชน 

(Mass Market) เป็นหลัก หรือการมุ่งเน้นการผลิตเป็นสำคัญ (Product Oriented) แต่ในต่อมาก็มี

การพัฒนาโดยการผลิตสินค้าที่สอดคล้องต่อความเหมาะสมของผู้บริโภคมากขึ้น 

 กลยุทธ์ดังกล่าวจึงเหมาะสมกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพจำกัด เพื่อแบ่งกลุ่มผู้บริโภค

ออกเป็นหลายกลุ่ม (Market Segments) เพื่อแยกผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน มี

การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย หรือ ตลาดเป้าหมาย (Trageting) เพื่อหาความเป็นไปได้ในการสร้างกำไร
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สูงสุดโดยมุ ่งเป้าหมายไปที ่กลุ ่มตลาดนั ้น ๆ โดยเฉพาะ และทำการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 

(Product Positioning) ดังนั้นกลยุทธ์การกำหนดตลาดเฉพาะส่วน (STP Marketing Strategy) จึง

ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ การแบงส่วนการตลาด (Segmenting หรือ Market Segmentation) 

การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Tarketing หรือ Market Tarket) และ การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 

(Positioning หรือ Product’s Position) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) 

 Philip Kotler (2546) ได้อธิบายถึงการแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) 

ว่าเป็นกระบวนการแบ่งกลุ่มผู้ซื้อที่มีความแตกต่างกัน มีความต้องการ ความจำเป็น และลักษณะ

เฉพาะที่แตกต่างกัน ซึ่งคาดว่ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน นอกจากนี ้รองศาสตราจารย ์ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ยังได้อธิบายต่อไปอีกว่า การแบบตลาดนั้นเป็นการแบ่งตลาดออกเป็นตลาด

ย่อยหรือการแบ่งส่วนของสตลาด เพื ่อเลือกส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือหลายส่วน หรือทั้งหมดที่เป็น

เป้าหมาย แล้วนำเสนอผลิตภัณฑ์ และยังได้เสนอหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดที่มีประสิทธิผล 

(Market Criteria For Effective Marketing Segmentation) ว่าจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ

ทั้ง 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 1. ปรากฏชัดและวัดออกมาได้ (Identifiable and Measurable) เช่น การแบ่งส่วน

ตลาดของยาย้อมผมสีฟ้า ถือว่าการแบ่งส่วนตลาดที่เล็กเกินไป วัดออกมาได้ยากและไม่ชัดเจน 

 2. เข้าถึงได้ (Accessible) โดยจะต้องมีความเหมาะสม เช่น หากมีการผลิตบุหรี่โดยมี

การกลุ่มเป้าหมายเป็นสตรีอายุ 18-24 อาจมีข้อจำกัดด้านโฆษณา ทำให้เข้าถึงไม่ได้ 

 3. ตลาดพอเพียง (Substantial) คือ มีความพอเพียงต่อการสร้างยอดขายและกำไรได้; 

และ 

 4. ความสามารถในการตอบสนอง (Responsiveness) มีการสร้างโปรแกรมการตลาดที่

เกิดการตอบสนองต่อความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายได้ 

 โดยการแบ่งส่วนการตลาดสามารถแบ่งได้ตามหลักต่าง ๆ คือ 

 1. การแบ่งส่วนตลาดตามหลักภูมิศาสตร์ (Geographic Segmentation) เช่น ทวีป 

ประเทศ จังหวัด อำเภอ อากาศ ความหนาแน่นของอากาศ และการแบ่งในลักษณะอื่น ๆ ตามหลัก

ภูมิศาสตร์ 

 2. การแบ่งส ่วนตลาดตามหลักประชากรศาสตร์ (Demographic Segmentation) 

ประกอบด้วย อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ขนาดครอบครัว 

 3. การแบ ่ งส ่ วนตลาดตามล ักษณะทางส ั งคมและว ัฒนธรรม  (Sociocultural 

Segmantation) เป็นการแบ่งตามลักษณะของสังคมร่วมกับเกณฑ์วัฒนธรรมหรือหลักมานุษยวิทยา 

ได้แก่ ชนชั้นของสังคม วัฒนธรรม วงจรชีวิตและครอบครัว เป็นต้น 
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 4. การแบ่งส่วนตลาดตามหลักจิตนิสัย/จติวทิยา (Psychographic/Psychological) เช่น

การแบ่งตามทัศนคติ ความคิด กิจกรรม ความคิดเห็น เป็นต้น 

 การกำหนดตลาดเป้าหมาย 

 การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Market Target) นั ้นเป็นเครื ่องมือหนึ ่งที ่ทำให้โปรแกรม

การตลาดสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รศ. ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 

ได้อธิบายถึงการเลือกตลาดเป้าหมายเป็นการเจาะจงเพื่อเลือกกลุ่มลูกค้า โดย Phillip Kotler และ Gary 

Armstrong (2546) ยังได้อธิบายเสริมว่า การเลือกตลาดเป้าหมายน้ันประกอบด้วยลักษณะร่วมกันของกลุ่ม

ผู้ซื ้อหรือกลุ่มผู้ที ่มีความต้องการ เพื่อนำไปสู่การตอบสนองความต้องการ มีการแบ่ง 3 ลักษณะเพื่อ

ตอบสนองการใช้กลยุทธ์ ดังน้ี 

 1. การตลาดไม่แตกต่าง (Undifferentiation Marketing) มีการเสนอผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวโดย

การตัดส่วนท่ีแตกต่างออกไป เน้นโปรแกรมการตลาดท่ีจูงใจผู้ซ้ือในจำนวนมาก ๆ มีช่องทางการจัดจำหน่าย

แบบรวม (Mass Distribution) และการโฆษณาแบบรวม (Mass Advertising) 

 2. การตลาดแตกต่าง (Differentiation Marketing) เป็นการเลือกจากกลุ่มตลาดย่อยเพื่อ

เสนอผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอส่วนประสมทางการตลาดในแต่ละส่วน โดยการแบ่งดังกล่าวจะต้องใช้ความคิด

สร้างสรรค์มากกว่าการตลาดไม่แตกต่างเพื่อสร้างยอดขายและความแข็งแกร่งในส่วนแบ่ง ควรต้องมีการ

วิจัย พยากรณ์ และวิเคราะห์ยอดขาย เนื่องจากในปกติแล้วจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าการตลาดไม่

แตกต่าง รวมถึงต้นทุนการโฆษณาท่ีสูงข้ึนด้วย 

 3. การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน (Concentrated Marketing) เป็นการช่วงชิงส่วนตลาดเล็กที่อยู่

ในส่วนตลาดใหญ่หน่ึงส่วนหรือมากกว่า หรือชิงส่วนของตลาดกลุ่มย่อย ซ่ึงเป็นการมุ่งแบบเฉพาะส่วน เช่น 

การผลิตรถบรรทุกเพื่อผสมคอนกรีต หรือรถบรรทุกที่ใช้เฉพาะการขนส่งในสนามบิน เป็นการแบ่งที่มัก

ประสบผลสำเร็จเนื่องจากสามารถตอบสนองความต้องการได้เป็นอย่างดี แต่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง

ความประหยัดเน่ืองจากการผลิตจะต้องมีลักษณะเฉพาะ และในขณะเดียวกันก็เป็นตลาดท่ีมีความเส่ียงสูง

กว่าปกติเน่ืองจากผู้แข็งขันรายใหญ่อาจจะเข้ามาแข่งขันในส่วนดังกล่าวด้วย 

 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 

 การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ หรือ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product’s Position) เป็น

การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เม่ือเปรียบเทียบผู้แข่งขัน โดย Phillip Kotler และ Gary Armstrong (2546) ได้

อธิบายว่าการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เป็นการกำหนดโดยผู้บริโภคตามคุณสมบัติที่สำคัญเพื่อให้เห็นถึง

ความสามารถของผลิตภัณฑ์และตามแตกต่างจากตราของผลิตภัณฑ์น้ัน โดย การวางตำแหน่งควรคำนึงถึง 

3 องค์ประกอบ ดังน้ี 
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 1. การระบุสิ ่งที ่จะเป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันเพื ่อที ่จะใช้ในการสร้างตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ท่ีเหนือว่า หรือการระบุประเด็นในการแข่งขัน ควรจะต้องสร้างความแตกต่างในส่ิงท่ีต้องการจะ

นำเสนอหรือส่งมอบ ได้แก่ 

 การสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation) เช่น ความแตกต่างด้าน

ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ความสามารถของผลิตภัณฑ์ ความเช่ือม่ัน ความสะดวกในการซ่อมบำรุง 

 การสร้างความแตกต่างด้านบริการ (Service Differentiation) เช่น มีความรวดเร็วในการ

ติดต้ังและซ่อมบำรุง มีการให้คำปรึกษา มีการฝึกอบรมการใช้งานต่าง ๆ 

 การสร้างความแตกต่างด้านช่องทาง (Channel Differentiation) เช่น การขายที่มีช่องทาง

ต่าง ๆ ท่ีสะดวกต่อผู้บริโภค 

 การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร (People Differentiation) เช่น บุคลากรมีความ

อ่อนโยน อัธยาศัยดี ร่าเริง 

 การสร้างความแตกต่างด้านภาพพจน์ (Image Differentiation) เป็นการสร้างความแตกต่าง

โดยมีการนำจุดเด่นของผลิตภัณฑ์มาเป็นส่วนประกอบ ซ่ึงต้องมีการสร้างมาอย่างต่อเน่ือง 

 2. การเลือกข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่เหมาะสมที่สุด ในการพัฒนาข้อได้เปรียบนั้น มา

จากการพิจารณาด้านแผนการขายให้มีความโดดเด่น (USP; Unique Selling Point) ซึ่งการวางตำแหน่ง

จะต้องมีความเหมาะสม ไม่วางต่ำเกินจริง หรือสูงเกินจริง และจะต้องไม่เกิดความสับสนในการวางตำแหน่ง 

เช่น Burger King ออกพ้ืนท่ีการรณรงค์โฆษณาด้วยคำพูดว่า “คงจะไม่มีใครเผลอมากินมังสวิรัตท่ีน่ี” ซ่ึงทำ

ให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนและบางส่วนเกิดการต่อต้าน ทำให้ยอดขายตกลงมา ซึ่ง Phillip Kotler และ 

Gary Armstrong ยังได้กล่าวเสริมถึงประเด็นที ่ไม่ควรหยิบยกมาใช้ในการส่งเสริมการตลาด ได้แก ่

ความสำคัญ ลักษณะเฉพาะ ความเหนือกว่า ความสามารถในการส่ือสาร การเลียนแบ ความสามารถในการ

ซื้อ และความสามารถในการทำกำไร ซึ่งลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะที่ใช้ในการแนะนำตัว ไม่ใช่สิ่งที่มี

ความสำคัญต่อผู้บริโภค 

 3. การเลือกกลยุทธ์การวางตำแหน่งทางการตลาดโดยรวม เป็นการนำเสนอคุณค่า (Value) 

ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า โดยมีการเสนอคุณค่าที่เป็นไปได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 ตารางการเสนอคุณค่าที่เป็นไปได้ 

 ราคา 

 

 มากกว่า เท่ากัน น้อยกว่า 

มากกว่า แพงกว่า เติมเพื่อ

ผลประโยชน์ที่

มากกว่า 

จ่ายเท่ากันแต่ได้

ผลประโยชน์ที่

มากกว่า 

จ่ายน้อยลงเพื่อ

ผลประโยชน์ที่

มากกว่า 

เท่ากัน   จ่ายน้อยกว่าเพื่อ

ผลประโยชน์เช่นเดิม 

น้อยกว่า   จ่ายน้อยลงเพื่อ

ผลประโยชน์ที่ไม่

มาก 

 

ที่มา: Phillip Kotler, วารุณี ตันติวงศ์วาณิช, นิภา นิรุตติกุล, สุนทรี เหล่าพัดจัน, พรพรหม พรหม

เพศ, นิตยา งามแดน และ จุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์ แปล, หลักการตลาด ฉบับมาตรฐาน. 

(กรุงเทพฯ: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า, 2546), 119 

 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด (Marketing Situation Analysis) เป็นเครื่องมือ

หนึ ่งในการสร้างกลยุทธ์ที ่เหมาะสม โดยฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์

สถานการณ์ทางการตลาดกว่าเป็นการวิเคราะห์ทั้งองค์ประกอบภายนอกและองค์ประกอบภายใน 

โดยการวิเคราะห์ภายในองค์กรจะวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร และการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกนั้นเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 ฉัตยาพร เสมอใจ (2549) ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External 

Environment Analysis) ว่า การวิเคราะห์ดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อ

การดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่สามารถควบคุมได้ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมจึงส่งผลด้านโอกาสและ

ปร
ะโ
ยช
น์ 
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อุปสรรค โดยฉัตยาพรได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ปัจจัยหลักคือในระดับมหภาค และ จุลภาค 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค เป็นการวิเคราะห์ในระดับกว้าง ซึ่งมี

ความสำคัญต่อองค์กรในระยะยาว ประกอบด้วยปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 ประชากรศาสตร ์ (Demographic) ได ้แก ่ โครงสร ้างอาย ุของประชากรท ี ่ม ีการ

เปลี่ยนแปลง ศาสนา รายได้ การศึกษา เชื้อชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ตามวิถีการ

ดำเนินชีวิต (Lifestyle) ที่แตกต่างกันได้อีกด้วย เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เป็น รายได้และการศึกษาที่

เหมือนกันอาจมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน 

 เศรษฐกิจ (Economic) ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภัณฑ์มวลรวม ดุลการค้า อัตราการ

แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น 

 สภาวะแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Environment) ได้แก่ ปรากฏการทางธรรมชาติ

ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 

 เทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ การพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งเอื้อต่อความสามารถใน

การผลิต ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีความรวดเร็ว ต้องใช้เงินทุนในการเปลี่ยนแปลงและ

ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา จึงควรพิจารณาด้านความคุ้มค่า 

 การเมืองและกฎหมาย (Political and Law) เป็นการศึกษาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ 

เช่น กฎหมายห้ามโฆษณาสุรา กฎหมายห้ามจัดแสดงบุหรี่ เป็นต้น 

 วัฒนธรรมและสังคม (Social and Culture) เป็นการศึกษาด้านความเชื่อ ค่านิยม และ

บรรทัดฐานในการดำเนินชีวิต ซึ่งส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าบริโภค 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาพ 

 ผู้ขายวัตถุดิบ (Suppliers) ควรพิจารณาในด้านราคา ศักยภาพในการผลิต คุณภาพ

ของวัตุดิบ ตามเงื่อนไขและการให้บริการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อประสิทธิภาพขององค์กร 

 คนกลางทางการตลาด (Middleman) เป ็นส่วนหนึ ่งในกิจกรรมการดำเนินธุรก ิจ 

เนื่องจากเป็นผู้ลำเลียงและกระจายสินค้า จึงควรพิจารณาด้านความพร้อมในการจัดเก็บและกระจาย

สินค้า อัตราการใช้จ่าย รวมถึงการส่งเสริมการตลาด 

 ลูกค้าเป้าหมาย (Consumers of Target Market) ควรพิจารณาถึงความจำเป็นของ

กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อำนาจการซื้อ ความเต็มใจที่จะซื้อ รวมถึงความสามารถในการตอบสนองต่อ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 คู่แข่งขัน (Competitors) เป็นการมองเพื่อปรับกลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่น คู่แข่งขันมีการ

พัฒนากลยุทธ์การตลาดอย่างไร มีการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดอย่างไร จุดแข็งและจุดอ่อนของคู่

แข่งขันเป็นอย่างไร และจะใช้รูปแบบใดในการตอบโต้คู่แข่งขัน 
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 กลุ่มชุมชน (Public) เป็นกลุ่มต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อองค์กรและธุรกิจ เช่น กลุ่มสภาบันทาง

การเงิน หน่วยงานรัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น 

 ผู้ให้บริการระบบขนส่ง (Logistics) เนื่องจากการใช้บริการด้านระบบขนส่งนั้นส่งผลต่อ

ค่าใช้จ่ายและเวลา จึงควรพิจารณารูปแบบการขนส่งที่เหมาะสม 

 ตัวแทนทางการตลาด (Marketing Agency) โดยเล ือกต ัวแทนทางการตลาดที ่ม ี

ประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญ ในการวางแผนการตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่าง ๆ  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

 การว ิ เคราะห ์สภาพแวดล ้อมภายใน  (Inner-Environment) เป ็นการว ิ เคราะห ์

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่ภายในองค์กร เพื่อวิเคราะห์ความสามารถขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับ

คู่แข่งโดยคำนึงถึงหลักทรัพยากร 5Ms ประกอบด้วย Men (แรงงาน) Money (เงินทุน) Machinary 

(เครื่องมือ เครื่องจักร) Minutes (เวลา) และ Materials (วัตถุดิบ) 

 การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

 จากการศึกษาด้านวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดทั้งองค์ประกอบทั้งภายในและ

ภายนอก จะเห็นได้ว่าเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั ่วไป แต่การวิเคราะห์ SWOT (SWOT 

Analysis) นั้นเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรทั้งภายในและภายนอก ซึ่งประกอบด้วย จุดอ่อน 

จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strengths Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อเด่นขององค์กรที่เหนือ

ว่าคู่แข่ง เช่น มีราคาที่ถูกกว่า มีความหลากหลายกว่า มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีกว่า เป็นต้น  

 การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weaknesses Analysis) เป็นการวิเคราะห์จุดด้อยปัญหา หรือจุด

ที่จะต้องปรับปรุงซึ่งเป็นข้อเสียเปรียบขององค์กรต่อผู้แข่งขัน 

 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อได้เปรียบของ

องค์กรจากสภาพแวดล้อมภายนอก 

 การวิเคราะห์อุปสรรค (Threats Analysis) เป็นการวิเคราะห์ข้อเสียเปรียบขององค์กร

จากสภาพแวดล้อมภายนอก  

 วงจรผลิตภัณฑ์ 

 หลักจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดเพื่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคแล้ว การศึกษาด้านวงจรผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) จะ

เป็นแนวคิดการใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในช่วงต่าง ๆ  

 ประกอบด้วย ช่วงเปิดตัว (Introduction) ช่วงเจริญเติบโต (Growth) ช่วงเติบโตเต็มที ่

(Maturity) และช่วงถดถอย (Decline) (Patrick Barwise, 2549) โดยในช่วงเปิดตัวนั้นเป็นช่วงที่ต้อง

โฆษณาให้เป็นที่รู้จัก จึงต้องใช้งบในการลงทุนเป็นอย่างมาก ในอันดับถัดมาคือช่วงเติบโต หรือช่วงที่
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ได้รับความนิยมสูงสุด ควรมีการสร้างกลยุทธ์เพื่อให้สินค้านั้นเป็นที่นิยม มีการสร้างตุ้นการรับรู้ต่าง ๆ 

เพื่อเน้นย้ำผลิตภัณฑ์ และในช่วงถดถอยหรือช่วงนี้ผู้บริโภคซื้อสินค้าน้อยลงนั้น ควรมีการใช้กลยุทธ์

เช่น มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาทดแทน 

2. การศึกษาและวิจัยทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  คือกระบวนการตัดสินใจในการเลือกซื้อ

ของผู้บริโภค โดยสมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา (American Marketing Association: AMA) 

ได้ให้ความหมายว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ กระบวนการที่ทำให้เกิดผลกระทบและการรับรู้ของ

พฤติกรรมและเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์เป็นผู้กำหนด (The dynamic interaction of affect 

and cognition, behaviour, and environmental events by which human beings conduct 

the exchange aspects of their lives.) (Hutchison, Tom, Amy Macy and Paul Allen, 2006) 

 คำจำกัดความข้างต้นได้ให้ความหมายที่ครอบคลุมในวงกว้าง  ทั้งนี้ George E. Belch 

และ Micheal A. Belch (2015) ยังได้ขยายความเพิ่มเติมในหนังสือ Advertising and Promotion: 

An Integrated Marketing Communication Perspective เก ี ่ยวกับพฤติกรรมผู ้บร ิโภคว่าเป็น

กระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา เลือกซื้อ ใช้งาน และประเมินผล สินค้าและ

บริการนั้น ๆ ของบุคคลต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างความพึงพอใจแก่บุคคลนั้น ๆ ก่อให้เกิดการ

ตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค  ดังนั้น พฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นการศึกษากระบวนการต่าง ๆ ของ

ผู้บริโภคที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าและบริการ  ทั้งระบวนการค้นหา, เลือกสรร 

ตลอดจนการตัดสินใจเลือก, ใช้งาน และประเมนิผล สินค้าหรือบริการนั้น ๆ  

 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

 ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนั้น  สิ่งสำคัญที่ควรทำความเข้าใจคือกระบวนการ

ตัดสินใจของผู้บริโภค  เนื่องจากเป็นการศึกษาหาแรงจูงใจ, ปัจจัยและผลกระทบต่าง ๆ  ที่ทำให้

ผู ้บริโภคเลือกบริโภคสินค้า ตลอดจนการใช้และประเมินผล  ซึ่งจะทำให้นักการตลาดสามารถ

ออกแบบโฆษณาและการพัฒนาตราสินค้าให้ดึงดูดผู้บริโภคได้  ทั้งนี้วิทวัส รุ่งเรืองผล (2558) ได้กล่าว

ว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้น เปรียบเสมือนกล่องดำ ที่ยากจะหยั่งถึงการตัดสินใจของ

ผู้บริโภค  เพราะเนื่องจากผู้บริโภคเอง ในบางครั้งก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเหตุใดจึงเลือกตัดสินใจ

เช่นนั้น  ดังนั้น ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคจึงจำเป็นต้องเข้าใจกระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying 

Decision Process) โดยวิทวัส รุ่งเรืองผล อธิบายถึงขั้นตอนดังกล่าวไว้ในหนังสือ ตำราหลักการตลาด  

โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

  1. การยอมรับความต้องการ (Need Recognition) 

  ความต้องการของมนุษย์นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ  ระดับพื้นฐานของ

มนุษย์เรียกว่า “ความจำเป็น” (Need) หมายถึง ความต้องการที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  
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เมื่อหิวจะเกิดความต้องการอาหารหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ตอบสนองความหิว, เมื่อเจ็บป่วยจะเกิดความ

ต้องการรักษาหรือยา  เป็นต้น  ในระดับต่อมาคือความต้องการในระดับที่สูงขึ้น คือ “ความต้องการ

หรือความอยาก” (Want) ซึงเป็นความต้องการที่มีความซับซ้อนขึ้น เช่น ความต้องการรับประทาน 

พิซซ่า  ซึ่งความอยากนั้นเป็นความต้องการที่เกิดจากการกระตุ้น  เช่น  การได้กลิ่น หรือการได้รับชม

โฆษณา โดยไม่ได้เกิดจากความหิวที่มากระตุ้น และเมื่อผู้บริโภคยอมรับว่ามีความต้องการก็จะนำไปสู่

กระบวนการในขั้นต่อไป 

  2. การแสวงหาทางเลือก (Identification of Alternatives) 

  เมื่อผู้บริโภคยอมรับว่ามีความต้องการ หรือรู้สึกต้องการ  ก็จะเกิดกระบวนการ

แสดงหาทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการ  ซึ่งเป็นกระบวนการแสวงหาตัวเลือกหรือข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ  เช่น  ชนิด, ประเภท, ตราสินค้า, ราคา และช่องทางการจัดจำหน่าย เป็นต้น  

โดยระดับการแสวงหาทางเลือกของผู้บริโภคจะมีความต่างกัน  ขึ้นอยู่กับ “ระดับความเกี่ยวพัน” 

(Involvement Level) ของผู้บริโภค  หากผลิตภัณฑ์นั ้นมีความเกี ่ยวพันธ์กับผู ้บริโภคสูง (High-

Involvement Level) ผู้บริโภคจะใช้เวลาหรือความพยายามในการแสวงหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้น

มากขึ้น แต่หากผลิตภัณฑ์นั้นมีความเกี่ยวกันกับผู้บริโภคต่ำ (Low-Involvement Level) ผู้บริโภคก็

จะใช้เวลาหรือความพยายามในการแสวงหาข้อมูลทางผลิตภัณฑ์นั้นน้อยลง  โดยระดับความเกี่ยวพัน

นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 4 ประการดังนี้ 

  2.1 ข้อมูลของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์  

  ข้อมูลหรือความรู้ของผู้บริโภคที่มีจะมีความสอดคล้องกับความเกี่ยวพันโดย  

หากผู้บริโภคมีข้อมูลข่าวสารหรือความรู้ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ มาก  ก็จะมีระดับความเกี่ยวพันสูง แต่

หากผู้บริโภคมีข้อมูลข่าวสารหรือความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ น้อย ก็จะมีระดับความเกี่ยวพันต่ำ 

  2.2 ราคาของผลิตภัณฑ์ 

  หากราคาของผลิตพันธ์สูงหรือผู้บริโภคต้องใช้จ่ายเงินให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้น

เป็นอย่างมากก็จะทำให้ผู้บริโภคมีระดับความเกี่ยวพันสูง และหากราคาของผลิตภัณฑ์ต่ำหรือหาก

ผู้บริโภคใช้จ่ายเงินกับผลิตภัณฑ์นั้นจำนวนเล็กน้อยก็จะทำให้ระดับความเกี่ยวพันน้อยลงเช่นกัน  

นอกจากนี้ราคาที่สูงยังทำให้ผู้บริโภคต้องศึกษาข้อมูลมากขึ้นอีกด้วย 

  2.3 ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อผู้บริโภค 

  หากผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นเครื่องมือในการสะท้อนสังคมหรือเป็นเครื่องมือ

บ่งบอกสถานะทางสังคมให้แก่ผู้บริโภคได้  ก็ย่อมทำให้ระดับความเกี่ยวพันสูงขึ้น 

  2.4 ปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อผู้บริโภค 

  หากปัจจัยทางกายภาพนั้นมีความเกี่ยวเนื่องหรือส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค  

เช่น  ผู้บริโภคมีอาการแพ้ยาบางชนิด  ก็จะทำให้ระดับความเกี่ยวพันนั้นสูงขึ้น 
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  นอกจากนี้ George E. Belch และ Micheal A. Belch ยังได้กล่าวเพิ่มเติม

อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเกี่ยวพันดังนี้ 

  2.5 ปัจจัยด้านสถานการณ์ 

  สถานการณ์ที ่แตกต่างเป็นปัจจัยหนึ ่งในการเปลี ่ยนแปลงระดับความ

เกี่ยวพัน  เช่น  เมื่อผู้บริโภคซื้อซีดเีพลงเพื่อรับฟังเพลง  จะมีระดับความเกี่ยวพันที่ต่ำเนื่องจากมีความ

สนใจส่วนตัว  แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป  เช่น  หากผู้บริโภคจะต้องตัดสินใจซื้อซีดีเพลงให้

เป็นของขวัญ  ระดับความเกี่ยวพันจะเพิ่มสูงขึ้น  เนื่องจากผุ้บริโภคจะใช้เวลาในการเลือกและศึกษา

ข้อมูลมากขึ้น  เป็นต้น 

 3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) 

 เมื่อผู้บริโภคได้แสวงหาทางเลือกหรือได้แสวงหาข้อมูลข่าวสารและความรู้เรียบร้อย

แล้ว  ผู ้บริโภคก็จะทำการประเมินทางเลือกเหล่านั ้นโดยเลือกประเมินจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น  

เปรียบเทียบข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มา, ราคา, ข้อดี-ข้อด้อย  และความเหมาะสมอื่น ๆ นอกจากนี้การ

ประเมินทางเลือกของผู ้บริโภคยังมีความเกี ่ยวข้องกับความเกี ่ยวพันของผู ้บริโภคอีกด้วย  โดย

ผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวพันกับผู้บริโภคสูง  ผู้บริโภคก็จะใช้เวลาประเมินทางเลือกของผลิตภัณฑ์นั้น

ต่ำ  เนื่องจากเป็นสิ่งที่ตนเองมีความสนใจอยู่แล้ว  

  4. การตัดสินใจซื้อและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ (Purchase and Related 

Decisions) 

 เมื่อผู้บริโภคประเมินทางเลือกแล้ว  ก็จะเกิดกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ  ซึ่งเป็น

ขั้นตอนของการระบุเงื่อนไขหรือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ  เช่น  สถานที่หรือช่องทางการจัด

จำหน่าย, เงื่อนไขการชำระเงิน  และบริการหลังการขาย  เป็นต้น  แต่หากได้รับเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มก็

อาจจะทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อได้ เช่น การลดราคา และการให้ของแถม เป็นต้น 

 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ 

 พฤติกรรหลังการซื้อเกิดหลังจากมีการตัดสินใจในการซื้อหรือตัดสินใจเกี่ยวข้องกับ

การซื้อแล้ว  โดยผู้บริโภคจะเกิดการประเมินคุณค่าของผลิตภัณฑ์รวมถึงประเมินประโยชน์ที่ได้รับ  ซึ่ง

พฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในครั้งต่อไปอีกด้วย  และหากผู้บริโภคมีการเข้ามาซื้อ

เป็นประจำก็จะเกิดความจงภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) นอกจากนี้การสร้างกระบวนการ 

“ลดความกังวลใจหลังการซื้อ” (Cognignitive Dissonance)  เช่น บริการยินดีคืนเงิน, การรับประกัน

, บริการหลังการชาย ฯลฯ ก็จะเป็นกระบวนการที่ทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจในการเลือกซื้อง่ายขึ้น 

 เนื่องจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นการศึกษากระบวนการทางความคิด

และแรงจูงใจตลอดจนประสบการณ์การใช้งานของผู้บริโภค โดย George E. Belch และ Micheal A. 

Belch (2015) ได้อธิยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคกับ
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กระบวนการภายในทางจ ิตว ิทยาท ี ่ เก ี ่ยวข ้องในหน ังส ือ Advertising and Promotion: An 

Integrated Marketing Communication Perspective ดังนี้ 

 1.  แรงจูงใจ - การรับรู้ปัญหา หรือ การยอมรับความต้องการ  

 1.1  การศึกษาความต้องการขั้นพื้นฐานของ มาสโลว์ (Maslow) เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับ

ความนิยม  โดยความต้องการพื้นฐานประกอบด้วยความต้องการอันเป็นลำดับขั้นทั้งหมด 5 ขั้น  คือ  

  1.1.1  ความต้องการทางด ้านกายภาพ (Physiological)  หมายถึง  ความ

ต้องการขั้นพื้นฐาน และความต้องการทางปัจจัย 4 ได้แก่ อากาศ, อาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องนุ่งห่ม, 

ยารักษาโรค, ที่อยู่อาศัย และการพักผ่อน  เป็นต้น 

  1.1.2 ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety)  หมายถึง  ความต้องการ

ความรู้สึกมั่นคง ได้รับอิสระจากอันตราย และการปกป้อง เป็นต้น 

  1.1.3 ความต้องการด้านสังคม/ความรักและการเป็นเจ้าของ (Social/Love and  
Belonging)  หมายถึง การได้รับความรักและการยอมรับ 

  1.1.4 ความมั ่นใจ (Esteem)  หมายถึง ความรู ้ส ึกพึงพอใจในอำนาจ, ความ

ภาคภูมิใจ, ความเชื่อมั่นใจคนเอง และการได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 

  1.1.5 การตอบสนองความต้องการส่วนตัว (Self-Actualization)  หมายถึง  

การต้องการตอบสนองจุดหมายส่วนตัว 

 
ภาพที่ 7 Maslow's hierarchy of needs 

ที่มา: Maslow's hierarchy of needs, เข้าถึงเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 

http://donsnotes.com/mental/hierarchy-of-needs.html 
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  แม้ว่าทฤษฎคีวามต้องการของมาสโลว์นั้น จะไม่สอดคล้องกับกระบวนการ

การรับรู้ปัญหาหรือการยอมรับความต้องการทั้งหมด  แต่เป็นทฤษฎีที่นักการตลาดนิยมใช้เพื่อ

ตรวจสอบสินค้าและบริการว่าสามารถตอบสนอต่อผู้บริโภคได้หรือไม่  และเพื่อออกแบบโฆษณาโดย

ดึงความต้องการของผู้บริโภคออกมาสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริโภค  โดยกระบวนการ

เลือกใช้เหตุผลและความรู้สึกในการตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นประกอบไปด้วยโมเดลลำดับขั้นของการ

ตัดสินใจ (Model of Hierachy Effect) ของ Richard  Vaughn (2006) ซึ่งเป็นโมเดลที่แสดงให้เห็น

ถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างทั้ง 3 ส่วนประกอบ ได้แก่  

  1.  การเลือกใช้เหตุผล (Cognitive)  ได่แก่ กระบวนการรัรู้และการเรียนรู้,  

  2.  ความรู้สึก (Affect) ได้แก่ กระบวนการด้านอารมณ์, ความสนใจ และ

ความต้องการ) 

  3.  จิตวิเคราะห์ (Conation) ได้แก่ การกระทำและพฤติกรรม  

  โดยใช้ทฤษฎีเรื่องความเกี่ยวพัน  เพื่อแยกประเภทของผลิตภัณฑ์  ให้ง่าย

แก่การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกตัดสินใจเลือกบริโภค  และยังสามารถนำไปพัฒนา

งานโฆษณาโดยดึงความต้องการของผู้บริโภคมาได้อย่างถูกต้อง 

 
ภาพที่ 8 แผนภูมิลำดับขั้นของการตัดสินใจ (Model of Hierachy Effect) ของ Richard  Vaughn 

ที่มา: Tom Hutchison, Amy Macy and Paul Allen, Record Label Marketing.  
(Burlington: Focal Press, 2006), 31.  

ความเกี่ยวพันสูง 

ความเกี่ยวพันต่ำ 

กา
รใ
ช้เ
หต
ุผล

 

กา
รใ
ช้อ
าร
มณ
์ 

ส่วนท่ี 1 

การให้ข้อมูล 

เรียนรู้    รู้สึก    ตัดสินใจ 

เช่น บ้าน, เฟอร์นิเจอร์. ประกัน 

ส่วนท่ี 2 

การใช้อารมณ์ 

รู้สึก    เรียนรู้    ตัดสินใจ 

เช่น แฟช่ัน, เคร่ืองแต่งกาย, งาน

ศิลปะ 

ส่วนท่ี  3 

การใช้ความเคยชิน 

ตัดสินใจ    เรียนรู้    รู้สึก 

เช่น อาหาร 

ส่วนท่ี  4 

การใช้ความพึงพอใจ 

ตัดสินใจ    รู้สึก    เรียนรู้ 

เช่น บุหร่ี, เหล้า, ขนมหวาน 
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 จากแผนผังข้างต้นชี้ให้เห็นถึงกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค  และหากพิจารณาจาก

ส่วนที่ 2 ของแผนผังดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัจจัยในการเลือกเสพงานศิลปะและดนตรีนั้นเกิดความรู้สึก  

ความสนใจก่อน  แล้วจึงเกิดการเรียนรู้หรือการเลือกตัดสินใจเข้าไปรับชมอย่างละเอียด  และตัดสินใจ

ในการเลือกบริโภคงาน  ดังนั้นในการบริหารจัดการศิลปินจึงควรให้ความสำคัญในด้านของการสื่อสาร

เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรม 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550) ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analysing 

Consumer Behaviour) เป็นกระบวนการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ซื้อเพื่อให้เข้าใจในกระบวนการ

ซื้อ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับนักการตลาดในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการ โดยการ

วิเคราะห์ตามหลัก 6W1H เพื่อค้นหาคำตอบ 7Os ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบ 6W1H และ 7Os 

คำถาม (6W1H) คำตอบที่ต้องการทราบ (7Os) 

1. Who is the target market?  

(ใครคือกลุ่มเป้าหมาย) 

ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 

2. What does the consumer buy?  

(ผู้บริโภคซื้ออะไร) 

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ (Objects) 

3. Why does the consumer buy?  

(ทำไมผู้บริโภคจึงซื้อ) 

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objectives) 

4. Who participates in the buying?  

(ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ) 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ (Organisation) ที่มี

อิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ 

5. When does the consumer buy?  

(ผู้บริโภคซื้อที่ไหน) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 

6. Where does the consumer buy?  

(ผู้บริโภคซื้อที่ไหน) 

แหล่ง (Outlets) หรือช่องทาง (Channel) ที่

ผู้บริโภคไปทำการซื้อ 

6. How does the consumer buy?  

(ผู้บริโภคซื้ออย่างไร) 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations or 

buying process) 
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ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์, พฤติกรรมผู้บริโภค. (กรุงเทพ: บริษัท ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์ จำกัด, 2550), 

18. 

 การศึกษาวิถีชีวิตแบบ AIO 

 การศึกษาวิถีชีวิตแบบ AIO เป็นการศึกษากิจกรรม (Activities) ความสนใจ (Interests) 

และความคิดเห็น (opinions) (ชูชัย สมิทธิไกร, 2554) โดย (Reimer (1995) ได้นำเสนอการตัวอย่าง

การจำแนกวิถีชีวิตของบุคคลไว้ 5 แบบ ดังนี้ 

 แบบมุ่งวัฒนธรรม (Cultural Orientation) 

 แบบมุ่งเน้นสังคม (Societal Orientation) 

 แบบมุ่งเน้นความบันเทิง (Entertainment Orientation) 

 แบบมุ่งเน้นบ้านและครอบครัว (Home and Family Orientation) 

 แบบมุ่งเน้นกีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง (Sport and Outdoor Orientation) 

 

3. การศึกษาและวิจัยด้านทฤษฎีการบริหารจัดการตราสินค้า 

 ความหมายของตราสินค้า 

 ตราสินค้า หรือ แบรนด ์(Brand) เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้แก่ตรา

สินค้า  โดยวิทยา จารุพงศ์โสภณ (2558) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ไว้ในหนังสือ กลยุทธ์การ

บริหารแบรนด์ (Strategic Brand Management)  ว่า  ตราสินค้าเป็นการสร้างความแตกต่างให้แก่

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าขององค์กร ซึ่งตราสินค้านั้นเป็นการรวบรวม  ชื่อหรือยี่ห้อ  สัญลักษณ์  การ

ออกแบบ  และสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน  ทำให้เกิดความแตกต่างเมื่อผู้บริโภคเกิดการเปรียบเทียบสินค้า

ชนิดเดียวกัน 

 นอกจากนี้กุณฑลี  รื่นรมย์ (2558) ซึ่งให้ความหมายของตราสินค้าไว้เพิ่มเติมในหนังสือ 

Corporate Brand Sucess Valuation ว่า แบรนด์หรือตราสินค้าคือการรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่

เกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภคทั้งสิ่งที่จับต้องได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ คุณภาพของสินค้าและจับต้องไม่ได้  

เช่น ความรู้สึก  รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและการที่ผู้บริโภคได้มีประสบการณ์ร่วมกับ

สิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ด้วย 

 เพราะฉะนั้นตราสินค้าจึงเป็นการสร้างตัวตนให้แก่สินค้าและเป็นการสร้างการสื่อสารต่อ

ผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความแตกต่าง  ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันในตลาดเนื่องจากแบรนด์คือสิ่งที่สร้าง

ชื่อเสียงและมูลค่าให้แก่องค์กร  จึงเห็นได้ว่าไม่เพียงแต่สินค้าผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่มีการสร้างตราสินค้า

ได้  แต่ยังมีการสร้างตราสินค้าในส่วนอื่น ๆ อีกมากมาย (วิทยา จารุพงศ์โสภณ, 2556) เช่น เช่น 

บุคคล (Personal), กีฬา (Sport), ความบันเทิง (Entertainment) และสถานที่ (Geographic 

Location) เป็นต้น   
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 จากความหมายของตราสินค้าที่ได้กล่าวมานี้  ในส่วนของการสร้างตราสินค้าโดยใช้

สถานที่เป็นตราสินค้าซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยนั้น  ผู้วิจัยก็ได้เห็นว่ามีการสร้างตราสินค้าอยู่

มากมาย เช่น “Amazing Thailand” (ประเทศไทย), “I am sterdam” (เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศ

เนเธอร์แลนด)์, นอกจากนี้ยังมีการใช้ตราสินค้าด้วยการนำ เช่น วัฒนธรรม J-pop หรือการสร้าง

กระแสเพลงป๊อบในญี่ปุ่นที่ส่งออกทั่วโลก, วัฒนธรรม K-pop หรือการสร้างกระแสเพลงป๊อบเกาหลีที่

ส่งออกทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีการส่งออกผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยเช่น Swiss made ซึ่งหมายถึงสินค้าที่

สร้างประเทศสวิสเซอร์แลนด์  เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างตราสินค้าของประเทศหรือ Country 

Brand ซึ่งจะมีกล่าวในหัวข้อต่อ ๆ ไป 

 

 
ภาพที่ 9 ตัวอย่างตราสินค้าในด้านสถานที่ 

 

 บทบาทสำคัญของตราสินค้า 

 องค์กรนั้นประกอบด้วยสินทรัพย์ 2 ประเภท โดยวิทยา  จารุพงศ์โสภณ (2556) ได้

อธิบายไว้ว่า  สินทรัพย์สามารถแบ่งได้เป็น  สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Tangible Assess) เช่น ทรัพย์สิน

ขององค์กร, เงินสด, ที่ดิน, ตัวอาคาร ฯลฯ เป็นต้น และสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) 

เช่น ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร, ตราสินค้า ฯลฯ เป็นต้น  นอกจากนี้ในการประเมินทรัพย์สินขององค์กร  

นอกเหนือจากทรัพย์สินที่จับต้องได้แล้ว ยังมีการนำตราสินค้าหรือแบรนด์ขององค์กรนั้น ๆ เข้ามา

ประกอบการประเมินด้วย  คือ การประเมินด้วยสินทรัพย์ (Total Assets)  หมายถึง สินทรัพย์ที่จับ

ต้องได้ และ การประเมินมูลค่าการตลาด (Market Value) ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าของตราสินค้า  

 นอกจากนี้ กุณฑลี  รื่นรมย์ (2558)  ยังให้ความเห็นว่า  ในปัจจุบันสภาพธุรกิจมีการ

แข่งขันสูง  โดยเฉพาะผู้แข่งขันจากต่างประเทศ  และในความหากหลายนี้ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสใน

การเลือกมากขึ้น  หากแบรนด์มีความแข็งแรงก็จะสามารถทำให้องค์กรอยู่รอดได้  ดังนั้นแบรนด์จึง

จำเป็นต้องสร้างความแตกต่างให้แก่ผู้บริโภคและสามารถสร้างความรู้สึกคุ้มค่าแก่ผู้บริโภคได้  เพื่อ
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สร้างโอกาสในการแข่งขันต่อธุรกิจยุคใหม่  โดย  กุณฑลี  ได้จำแนกบทบาทความสำคัญของตราสินค้า

เป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

  1. การสร้างการรับรู้  

  ในการสร้างการรับรู้นั้น  ควรทำความเข้าใจก่อนว่า สินค้าสามารถแบ่งได้

เป็น 2 ประเภทคือ สินค้าที่มีแบรนด์ (Branded Product) และสินค้าที่ไม่มีแบรนด์ (Non-Branded 

Product)  ซึ่งในยุคเริ่มแรก  มีผู้แข่งขันในตลาดน้อย  จึงไม่มีความจำเป็นในการสร้างกลยุทธ์เพื่อการ

แข่งขันมาก  ผู้ผลิตจึงสามารถผลิตสินค้าได้ครั้งละจำนวนมาก  เนื่องจากความต้องการหรือ อุปสงค ์

(Demand) นั้นมีมากกว่า อุปทาน (Supply) หรือเรียกได้ว่ายุคการผลิต (Production Oriented) แต่

ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นยุคของลูกค้า (Customer Oriented) โดยเน้นการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

เป็นหลัก การสร้างสินค้าเพื่อตอบสนอการใช้งานเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอต่อการสร้างแบรนด์ให้

เติบโตไปข้างหน้าได้ จึงต้องมีการสร้างกลยุทธ์เพื่อเข้ามาแข่งขันเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐาน

ของลูกค้ารายใหม่ ทำให้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์เข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยให้เกิดการรับรู้ที่ดีในตัว

ผลิตภัณฑ์ขององค์กรซึ่งส่งผลต่อองค์กรในระยะยาว  เพราะแบรนด์ที่ดีจะช่วยสร้างความคุ้มค่าและ

ยั่งยืนต่อองค์กรได้ เช่น เมื่อมีผู้แข่งขันในตลาดสินค้าชนิดเดียวกันและคุณภาพเท่ากันเข้ามา  แบรนด์

จะเป็นสิ่งที่ผู ้บริโภคเกิดความรับรู้ เชื่อมั่น และเชื่อถือในแบรนด์ เนื่องจากแบรนด์คือสิ่งที่ทำให้

ผู้บริโภคสามารถแยกแยะความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ได้ 

  2. การสร้างตัวตนของสินค้า 

  การสร้างตัวตนของสินค้า (Brand Identity)  เป็นการสร้างสัญลักษณ์ หรือ

ภาพลักษณ์ หรือบุคลิกให้แก่ตราสินค้า  เช่น  เครื่องหมายการค้าของแบรนด์ Apple มีการออกแบบ

เป็นรูปแอปเปิ้ลกัดแหว่ง  หรือ เครื่องหมายการค้าของแมคโดนัลเป็นรูปอักษร M สีเหลือง เป็นต้น  

โดยการสร้างตัวตนที่โดดเด่นและชัดเจนจะทำให้ผู้บริโภคสามารถจดจำผลิตภัณฑ์ได้  ซึ่งเป็นปัจจัย

หนึ่งที่จะทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จ แต่การสร้างตัวตนในสินค้านั้นไม่จำกัดเพียงแค่การสร้าง

สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าเพียงอย่างเดียว  แต่เกิดจากหลาย ๆ องค์ประกอบรวมกัน และการสร้าง

แบรนด์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้จะถือว่าสินค้าของแบรนด์นั้นเป็นสินค้าที่

มีคุณภาพ  จึงกล่าวได้ว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างไม่ใช่แบรนด์เสมอไป (Not every product is 

a brand) โดยผู้ที่จะตัดสินได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นแบรนด์หรือไม่คือ ผู้บริโภค  เพราะเป็นผู้รับการ

ตอบสนองในตัวแบรนด์นั้น ๆ 

  3. ก่อให้เกิดการตั้งราคาที่สูงขึ้น 

  ปัจจัยในการตั้งราคานั้น  เป็นกลยุทธ์ในเรื่องของส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคา 3 ประการ คือ 1.) การใช้ต้นทุนเป็นเกณฑ์ 

(Cost Based Pricing) 2.) การใช้ราคาของคู ่แข่งเป็นเกณฑ์ (Competition Based Pricing) และ 
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การใช้คุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้เป็นเกณฑ์ (Value Based Pricing) โดยการตั้งราคาจากเบรนด์ถือป็นการ

ตั้งราคาจากการให้คุณค่าที่ผู้บริโภครับรู้  เมื่อแบรนด์มีความแข็งแกร่งและมีการสร้างตัวตนของสินค้า

ที่ชัดเจนจะก่อให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้น ๆ และเมื่อแบรนด์นั้น ๆ เป็นที่ยอมรับก็จะ

ทำให้แบรนด์สามารถกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์สูงกว่าปกติได้  และผู้บริโภคยังมีความยินดีที่จะ

จ่ายเงินให้แก่ผลิตภัณฑ์เนื่องจากเกิดความคุ้มค่าในแง่ของการสร้างคุณค่าทางสังคม และจิตใจ 

  4. มูลค่าของตราสินค้า 

  ดังที่ วิทยา จารุงพงศ์โสภณ ได้มีการอธิบายไปข้างต้นเกี่ยวกับเรื่องของ

บทบาทของตราสินค้า  ในแง่ขององค์กรนั้นสามารถแบ่งสินทรพย์ออกเป็น 2 ส่วนคือ สินทรัพย์ที่จับ

ต้องได้ (Tangible Assets) และสินทรัพย์ที ่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) โดยได้ยกตัวอย่าง

หน่วยงาน Financial Time (www.ft.com) ซึ่งเป็นหน่วยงานการจัดอันดับองค์กร โดยพิจารณาจาก

สินทรัพย์ (Total Assets) และการประเมินมูลค่าการตลาด (Market Value)  นอกจากนี้  กุลฑล ี 

รื่นรมย ์ ยังได้อธิบายเพิ่มเกี่ยวกับ Interbrand (www.Interbrand.com) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประเมิน

มูลค่าของแบรนด์และให้คำปรึกษาด้านธุรกิจเช่นกัน โดยมีการนำมูลค่าของแบรนด์ (Brand Value) 

เข้ามาประกอบด้วย  

  5. เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้องค์กรเดินหน้า 

  ในปัจจุบันที ่ถ ือว่าเป็นยุคแห่งการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู ้บริโภค 

(Customer Oriented) การสร้างแบรนด์นั ้น  จึงถือเป็นการสร้างกลยุทธ์ที ่จะเข้าไปอยู่ในใจของ

ผู้บริโภคหรือการตอบสนองคุณค่าแก่ผู้บริโภค  เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์และเกิดความเชื่อถือ  

การสื่อสารการตลาดจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด  นอกจากนี้

กุณฑลียังได้ให้ความเห็นว่า  การสร้างแบรนด์องค์กร (Corperate Branding) ยังเป็นส่วนสำคัญต่อ

งองค์กร  เพราะทำให้บุคลากรในองค์กรเกิดแรงจูงใจในการทำงานและขับเคล่ ื ่อนองค์กรไปยัง

เป้าหมาย  ซึ่งบุคลากรนั้นถือเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) ขององค์กร  การเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรจึงถือเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่สินทรัพย์ด้วย  และการรักษาชื่อเสียงของ

องค์กรก็ยังถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรที่จะร่วมกันรักษาอีกด้วย 

 การศึกษาบทบาทของแบรนด์จะทำให้ทราบถึงประโยชน์ที่แบรนด์สามารถสร้างให้แก่

สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ได้ และจากการศึกษาข้างต้นจะเห็นได้ว่าแบรนด์นั้นทำหน้าที่ตั้งแต่การ

สื่อสารหรือสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค  ทั้งยังช่่วยสร้างมูลค่าให้แก่ผลิต  ทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาที่

สูงขึ้น ตลอดจนสร้างความภูมิใจแก่องค์กร  ทำให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ในการบริหารจัดการศิลปินท้องถิ่นในจังหวัดครราชสีมานั้น  ถือเป็นการสร้างแบรนด์

ให้แก่ท้องถิ่นโดยใช้ดนตรีเป็นตัวสร้าง  เพื่อกระตุ้นการรับรู้,  ภาพลักษณ์  และเป็นส่วนช่วยในการ

พัฒนาจังหวัด  ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น  ทั้งภาษา
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โคราช, เพลงโคราช  และอื่น ๆ อีกมากมาย  แต่การที่จะพัฒนาแบรนด์ให้ขับเคลื่อนไปยังจุดหมายนั้น  

ไ่ม่ใช่เพียงการนำดนตรีท้องถิ่นมาเล่นและพัฒนาฝีมือเพียงอย่างเดียว  แต่ยังต้องศึกษาถึงกระบวนการ

สร้างคุณค่าของแบรนด์  ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้เข้าใจในกระบวนการเลือกบริโภคของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น 

 1.3 คุณค่าของแบรนด์ (Brand Equity) 

 วิทยา  จารุพงศ์โสภณ (2556) ไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัคณุคา่ของแบรนดไ์วใ้นหนงัสอื กล

ยุทธ์การบริหารแบรนด์ (Strategic Brand Management) ว่าคุณค่าของแบรนด์นั้น เกิดจากการที่

ตราสินค้ามีความแตกต่าง  ทำให้ผู้บริโภคสามารถจำแนกความแตกต่างและสามารถจดจำตราสินค้า

นั้น ๆ ได้  โดย  วิทยาได้ให้ตัวอย่างว่า  หากเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคปิดตาเพื่อชิมรสชาติของเบียร ์

(Blind-Taste Test)  เมื่อเปิดตาผู้บริโภคจะเลือกเบียร์ที่หลากหลายตามแบรนด์ที่ผู้บริโภคชอบ  แต่

เมื่อมีการทดสอบปิดตา  ผู้บริโภคจะเลือกเบียร์แบรนด์ที่รสชาติดีซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกัน  จากการ

ตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นแสดงให้เห็นว่า การสร้างแบรนด์นั้นไม่ได้เกิดจากการสร้างคุณสมบัติของตัว

สินค้า  แต่เกิดจากความรู้สึกของผู้บริโภค (Feeling Adjustment) ดังนั้นความรู้สึกจึงเป็นสิ่งที่สร้าง

ความแตกต่างให้แก่ตราสินค้า 

 1.4 ภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Image) 

 วิทยา จารุพงศ์โสภณ (2556) ได้ให้ความหมายของภาพลักษณ์ของตราสินค้า  หมายถึง

ภาพลักษณ์ที่อยู่ในใจของผู้บริโภค  โดยที่ผู้บริโภคจะรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้าได้จากเอกลักษณ์ที่

โดดเด่นและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความคิดของผู้บริโภค  

 1.5 การสร้างคุณค่าให้แก่ตราสินค้า (Brand Management) 

 คำว่า Brand Management นั้นหากแปลตามความหมายจะหมายถึง การบริหารตรา

สินค้า โดย Pual Temporal (2002) ได้หมายความหมายว่า Brand Management หมายถึงกระบวนการ

บริหารจัดการทุกส่ิงท่ีเก่ียวกับกับตราสินค้า  เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงส่ิงท่ีแบรนด์ต้องการจะส่ือสาร  ด้วย

การแยกแบรนด์ให้มีภาพลักษณ์ที ่ชัดเจนและสร้างแบรนด์ที ่ดีกว่าเมื ่อเปรียบเทียบกับคู ่แข่ง ด้วย

กระบวนการสร้างคุณค่าให้แก่แบรนด์  ดังน้ันคำว่า Brand Management จึงมีความหมายในภาษาไทยว่า 

การสร้างมูลค่าให้แก่ตราสินค้า 

 จากเดิมการผลิตสินค้านั้นผลิตโดยเน้นสินค้าเป็นหลัก คือมีการผลิตครั้งละมาก ๆ หรือการ

ผลิตแบบ Mass Production แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลง  เริ่มมีผู้ผลิตสินค้ามาเพื่อแข่งขันมากขึ้น  จึงมี

การพัฒนาสินค้าโดยคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก  แต่การผลิตสินค้าแบบ Mass Production ก็ยังคงมีอิทธิพล  

ดังนั้นตราสินค้าจึงจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างความแตกต่างและเปิดโอกาสในการเติบโตของ

ตลาด  นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นยุคของการสร้างตราสินค้าที่ใหญ่ขึ้น  เช่น  การนำพาแบรนด์ไปสู่การเป็น  

แบรนด์ระดับโลก  ดังนั้นการสร้างชื ่อตราสินค้าที่แข็งแรงจะนำมาซึ่งการเติบโตหรือการเพิ่มขึ ้นของ

ทรัพย์สินด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรวมองค์กร (Merger and Acquisitions),  การลงทุนสัมพันธ์จากภายนอก 
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(External Investor Relations), การสื ่อสารองค์กรภายใน (Internal Communication), การเพิ ่มส่วน

แบ่งทางการตลาด (Marketing Budget Allocation), การบริหารจัดการทางการตลาดภายใน (Internal 

Marketing Management), สร้างผลกำไร (Balance Sheet Reporting), ผลด้านลิสิทธิ ์และการเงิน 

(Licensing and Franchising) และเพิ ่มความสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ (New Product and Market 

Development Assessment) 

 ดังน้ันการบริหารจัดการตราสินค้าจึงไม่ใช่เพียงแค่การส่งเสริมการตลาดหรือการโฆษณาเพีิยง

เท่าน้ัน แต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรนอกเหนือจากการขาย หรือการส่งเสริมการท่องเท่ียว  แต่

ยังสามารถผลต่อการเงินในหลาย ๆ แง่  เช่น  มูลค่าของท่ีดินท่ีสูงข้ึน,  เกิดการลงทุนในการประกอบอาชีพ

ทางธุรกิจบันเทิงจากองค์กรเอกชนรายอ่ืน ๆ อันจะนำมาซ่ึงการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงและการประกอบ

อาชีพ  ท้ังการบริหารจัดการตราสินค้ายังสามารถเพ่ิมความน่าเช่ือถือและในทางการพัฒนาประเทศแล้วจะ

สามารถสร้างอำนาจในการต่อรองทางเศรษฐกิจและการเมือง  อันจะนำมาสู่การเป็นผู้นำที่มั่งคั่งและการ

กระจายเทศกิจไปสู่ระดับท้องถิ่นได้ง่าย  ซึ่งสอดคล้องต่อการขึ้นเป็นผู้นำแห่งอาเซี่ยนตามยุทธศาสตร์ของ

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาและยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนจังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างย่ิง 

4. การศึกษาและวิจัยด้านทฤษฎีการสื่อสารทางการตลาด 

 นอกจากน้ีแล้วการบริหารจัดการอุตสาหกรรมดนตรีเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวน้ันยังถือเป็นการ

บริหารตราสินค้าโดยใช้อุตสาหกรรมดนตรีเป็นเครื่องมือในการสร้างตราสินค้า นอกจากนี้ยังเป็นการสร้าง

กิจกรรมการสื่อสาร อย่างหนึ่ง  เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร (Source) คือ ศิลปิน, สาร 

(Message) คือ ทำนองและเน้ือร้อง ซ่ึงรวมเป็น เน้ือหาส่ือหรือ Content ของเพลง, ส่ือ (Chanel) หรือช่อง

ทางการรับสาร ได้แก่ Physical เช่น แผ่นซีดี และ Digital เช่น ระบบ Streaming, ผู้รับสาร (Receiver) คือ 

ผู้ฟัง โดยจะเกิดการตอบสนอง (Feedback) มายังสาร  หรือกระบวนการ SMCR   

 
ภาพที่ 10 กระบวนสื่อสาร (SMCR) 

 และนอกจากนื้ยังถือเป็นการสื่อสารเพื่อการโฆษณาเพราะเป็นการนำดนตรีเข้ามามีส่วน

ช่วยในการประชาสัมพันธ์จังหวัดและกระตุ้นให้เกิดนักท่องเที่ยว  โดยนำความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม

ดนตรีมาบูรณาการเข้ากับการสื่อสารโฆษณา โดยกระบวนการสื่อการจะมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน

ระหว่าง ผู้ส่งสาร, อุปสรรคในการสื่อสาร, การเข้ารหัส, ช่องทางการสื่อสาร การถอดรหัส และการ

ตอบกลับมายังผู้รับสาร 

Source Message Chanel Receiver  

Feedback 
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ภาพที่ 11 กระบวนการสื่อสารโฆษณาพื้นฐาน 
ที่มา: หทัย ดันชีวะวงศ์, การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม. (กรุงเทพ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

2554), 9. 

 

 กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 

 ความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) 

 Belch (2015) ได้อธิบายถึงการสื่อสารเป็นกระบวนการตลาดเชิงบูรณาการว่าเป็นการ

บวนการที่เอเจนซี่หรือผู้เป็นตัวแทนประกอบธุรกิจการทำโฆษณานั้นได้เริ่มมีการให้บริการแบบครบ

วงจร  คือมีการผสมผสานเครื่องมือในการทำโฆษณา ทั้งการประชาสัมพันธ,์ การส่งเสริมการขาย และ

การทำการตลาดแบบตรงเข้ามารวมกัน  โดยเรียนกการทำการตลาดเช่นนี้ว่าการทำการตลาดแบบ

บูรณาการ  โดยทำความรู้ทางด้านการตลาดและส่วนประสมทางการตลาดเข้ามามีส่วนประกอบใน

การทำโฆษณาด้วย  จนเกิดทิศทางการสื่อสารการตลาดไปในทิศทางเดียวกัน  โดยอธิบายในเชิง

รูปภาพดังได้นี้ 

ช่องทางการสื่อสาร 
การถอดรหัส 

(การแปลความสาร) 
ผู้รับสาร 

การเข้ารหัส 

(ตัวแทนโฆษณา) 

อุปสรรคการส่ือสาร 

การตอบกลับ 

ผู้ส่งสาร 
(ผู้โฆษณา) 
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ภาพที่ 12 การสื่อสารการตาดเชิงบูรณาการ 
ที่มา: วงหทัย  ตันชีวะวงศ์, การโฆษณาข้ามวัฒนธรรม. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), 17. 

 การใช้เพลงเชิงวัฒนธรรมในการสร้างการประชาสัมพันธ์จึงเป็นการสร้างการสื่อสาร

การตลาดเชิงบูรณาการที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวได้โดยมีการบริหารจัดการศิลปิน  มีการคำนึงถึง

ช่องทางการสื่อสาร  ฯลฯ  เพื่อให้เกิดการรับรู้แก่ผู้บริโภค  นอกจากนี้แล้ว  ยังเป็นการสื่อสารเชิง

วัฒนธรรมเพื่อสอดแทรกอัตลักษณ์ความเป็นชาวโคราชเข้าไปในผลงานเพลง  และเพื่อให้การสื่อสาร

ผ่านวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผู้วิจัยจึงได้มีการศึกษาด้านความหมายเชิงวัฒนธรรมและการ

สื่อสารข้ามวัฒนธรรม ดังนี้ 

 

5. การศึกษาและวิจัยด้านการบริหารจัดการงานศิลปะและวัฒนธรรม 

 5.1 ความหมายของวัฒนธรรมและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 วงหทัย  ตันชีวะวงศ์ (2554) ได้อธิบายถึงความหมายของวัฒนธรรม ไว้ว ่า  คำว่า 

“Culture” ในภาษาอังกฤษนั้นเป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาเยอรมันคือ “Kultur” ซึ่งมีการใช้

ตั้งแต่ในสมัยศตวรรษที่ 18 หมายถึง อารยธรรม, ความเจริญ ที่เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์
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ของกลุ่มชนในสังคมจนเกิดความเชื่อ (learned Beliefs), ค่านิยม (Values) และธรรมเนียมปฏิบัติ 

(Customs) ที่เกิดจากการกำหนดหรือหล่อหลอมของคนในสังคมนั้น ๆ  

 นอกจากนี้วงหทัยยังได้กล่าวถึง เด มูอี ซึ่งได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่

ได้กระทำมาในอดีต  โดยเกิดจากผู้คนในสังคมที่ใช้ภาษาเดียวกัน  พื้นที่ภูมิศาสตร์เดียวกันในช่วงเวลา

นั้น ๆ ที่มีบรรทัดฐาน, ทัศนคติ และค่านิยม เดียวกัน 

 ดังนั้นวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์วัฒนธรรม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 

 1.) วัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Items) ได้แก่ งานศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น จิตกรรม

, ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม, หัตกรรม, ดนตรีกรรม ฯลฯ  ทั้งนี้วัฒนธรรมที่จับต้องได้ยังรวมถึง 

เครื่องประดับ, เครื่องใช้, เครื่องนุ่งห่ม, อาชีพ  และวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่มีความเป็นรูปธรรมจับต้องได ้ 

เป็นต้น 

 2.) ว้ฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ แนวคิด, ความเชื่อ, ค่านิยม, ภูมมิปัญญา, กฎหมาย,  

จารีต, ธรรมเนียมปฏิบัต ิและวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่มีความเป็นนามธรรม สะท้อนค่านิยม, ความเชื่อ และ

วิถีการดำเนินชีวิตของสังคมนั้น ๆ เป็นต้น 

 โดยคุณลักษณะสำคัญทางวัฒนธรรม (The Significant Characteristic of cultures) 

ประกอบด้วย 

 1.) วัฒนธรรมมาจากการเรียนรู้ (Cultured is Learned) 

 2.) วัฒนธรรมมีการถ่ายทอดจากคนรุ ่นหนึ ่งไปยังคนอีกรุ ่นหนึ ่ง (Culture is from 

generation to generation) 

 3.) วัฒนธรรมเป็นสัญลักษณ์ (Culture is Symbolic) 

 4.) วัฒนธรรมมีพลวัต (Culture is Dynamic) 

 5.) วัฒนธรรมมีความโน้มเอียงไม่เป็นกลาง (Culture is Ethnocentric) 

 วัฒนธรรมจึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม   และการ

สื่อสารถือเป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง  มีการโต้ตอบและการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม

เกิดขึ้น 

 ดังนั ้นการศึกษาข้ามวัฒนธรรมจึงเป็นการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมระหว่าง 2 

วัฒนธรรมขึ้นไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเป็นสำคัญ  

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมหลักหรือวัฒนธรรมย่อยก็ได้  เช่น  การศึกษาเปรียบเทียบ

กระบวนการสื่อสารองค์กรธุรกิจไทยเปรียบเทียบกับองค์องค์ธุรกิจของญี่ปุ่น  และการศึกษาเปรียบ

ระหว่างทัศนคติในการใช้ชีวิตคู่ระหว่างชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธและคริสต์  เป็นต้น 

 นอกจากนี้วงหทัย ยังได้อธิบายถึงการโฆษณาข้ามวัฒนธรรม  โดยได้กล่าวว่า  การ

โฆษณานั้นเป็นกระบวนการสื่อสารผ่านสื่อโฆษณา หรือ Mediated Communication ซึ่งเป็นการส่ง
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สารผ่านไปยังผู้บริโภคและจะได้ผลเมื่อผู้บริโภคมีการถอดรหัสสารและสามารถเข้าใจหรือมีการ

ตอบสนองตามที ่ผ ู ้โฆษณาต้องการได้  โดยผ่านวิธ ีการต่าง ๆ เช่น ภาษาหรือคำพูดเชิญชวน, 

ภาพประกอบ, ดนตรี, และเทคนิคต่าง ๆ เป็นต้น  ดังนั้นผู้รับสารจึงต้องมีกระบวนการที่จะสร้างความ

เข้าใจในสิ่งที่ผู้ส่งสารจะแปล  และจะสามารถถอดรหัสสารได้ง่ายขึ้นหากมีความเข้าใจที่ตรงกัน   

 และ เดอ มูอี ได้อธิบายเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมโดยใช้คำว่า “Paradox” 

หมายถึงค่านิยมทางวัฒนธรรมที่มีความขัดแย้งกันแต่อาจจะเป็นค่านิยมที่ยอมรับได้ในอีกวัฒนธรรม

หนึ่ง  เนื่องจากคนเรามีความแตกต่างกันตามสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังมา  โดยค่านิยมเหล่านี้มีความ

ซับซ้อนและไม่อาจชี้ให้เห็นชัดเจนได้ทุกเรื่อง  ทั้งนี้ค่านิยมที่แตกต่างกันนั้นก็เป็นเครื่องมือในการสร้าง

แรงจูงใจ  เพราะหากวัฒนธรรมของโลกไม่มีความแตกต่างแล้วก็จะเป็นการยากต่อการสื ่อสาร

การตลาดเพื่อให้เกิดแรงจูงใจต่อระดับท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอื่น 

 จากข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม  คือเป็นส่วนประกอบการใน

ดำเนินวิถีชีวิตของคนในกลุ่มนั้น ๆ  และเห็นได้ว่าในแต่ละท้องถิ่นย่อมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  ผู้ที่

จะต้องการประชาสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่แต่งต่างในการหา

จุดร่วมและมองเห็นจุดต่างเพื่อการสื่อสารที่ได้สารตามต้องการที่จะสื่อและถูกจุดของผู้บริโภค และ

จากการศึกษานี้ได้นำมาสู่การศึกษาทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อสร้างการสื่อสารเชิง

บูรณาการในเพลงเชิงวัฒนธรรม ดังนี้ 

 การศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมโคราชและเพลงโคราช 

 จากการรวบรวมข้อมูลของพิพิธภัณฑ์โคราช (2559)  ได้อธิบายถึงข้อมูลทั่วไป

ของจังหวัดนคราชสีมา หรือ โคราช ไว้ว่าโคราชนั้นเป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือของประเทศไทย  ซึ่งได้รับการขนานนามโดยกว้างขวางว่าเป็น “ประตูสู ่ภาค

อีสาน” เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีเส้นทางไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้   ได้อธิบายถึงลักษณะทาง

กายภาพของจังหวัดนครราชสีมาว่า  เป็นจังหวัดที่มีลักษณะเด่นในหลายด้าน เช่น ภูมิศาสตร์

,  ภูมิอากาศ  ตลอดจนวัฒนธรรมและภาษาที่ใช้ และได้อธิบายความหมายของคำว่า “ประตู

สู ่ภาคอีสาน” ไว้ว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการเดินทางติดต่อกับภูมิภาคและ

จังหวัดอื่น ๆ ทั้งทางรถยนต์, รถไฟ, และทางอากาศ  นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีพื้นที่ทั ้งหมด 20,494 ตารางกิโลเมตร  และมีประชากร 

ทั้งหมดเมื่อปลายปี 2535 จำนวน 2,467,366 คน  นับว่าเป็นจังหวัดที่มีจำนวนประชากรเป็น

อันดับที่ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร  และมีพื้นที่ติดกับจังหวัด  อื่น ๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ   ติดต่อกับ   จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ทิศใต้   ติดต่อกับ   จังหวัดปราณบุรี, จังหวัดสระแก้ว 
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 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   จังหวัดสระบุรี 

 ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีผู้แวะเวียนและผู้เยี่ยม

เยือนในจังหวัดอย่างมาก  ทั้งนี้จากการรายงานสถิติผู้เยี่ยมเยือนของกระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา พบว่า  จังหวัดนครราชสีมามีนักท่องเที ่ยวชาวไทยสูงเป็นอันดับที ่ 2 รองจาก

กรุงเทพมหานคร (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559)  นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่ที ่

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  โดยเฉพาะการท่องเที่ยวอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม โดย มนูญ  วงศ์คำดี (2559) ได้บรรยายถึงทรัพยากรการท่องเที ่ยวจังหวัด

นครราชสีมา ได้ดังน้ี 

 ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

 ทรัพยากรการท่องเที่ยว เป็นทรัพยากรใด ๆ ที่ดึงดูดใจและก่อให้เกิดการท่องเที่ยว  หรือ

หากเปรียบเทียบในทางการตลาดแล้วก็เปรียบได้กับการที่ “ผู้ขาย” มีหรือสร้างสิ่งที่ดึงดูดให้แก่ “ผู้

ซื้อ” หรือนักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยว  และในการเข้ามาท่องเที่ยวนี้ย่อมมีการจับจ่ายใช้สอยอื่น ๆ 

เช่น การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มระหว่างการท่องเที่ยวเป็นต้น  ทำให้ก่อเกิดอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น

แบบองค์รวม เช่น  การเกิดธุรกิจที่พัก, อาหารและเครื่องดื่ม, การขนส่ง และงานหัตถกรรม เป็นต้น  

จึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า “อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว” และทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นก็จัดเป็นส่วนหนึ่ง

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  แบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลักจากพฤติกรรมการท่องเที่ยว  คือ 

 1.) ทรัพยากรท่องเท่ียวทางธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรทางด้านภูมิศาสตร์  เช่น  น้ำตก, 

ภูเขา, ป่าไม้ และภูมิศาสตร์อ่ืน ๆ 

 2.) ทรัพยากรการท่องเที ่ยวทางประวัติศาสตร์ หมายถึง แหล่งท่องเที ่ยวที่เกิดจาก

โบราณวัตถุ, โบราณสถาน, ศาสนา และเรื่องราวต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาในอดีต  เกิดเป็นมรดก

ที่ส่งต่อมายังปัจจุบัน  เช่น  พิพิธภัณฑ์,  ปราสาทหิน และศาสนสถาน เป็นต้น 

 3.) ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  ประเพณี  และกจิกรรม หมายถึง รูปแบบวิถี

การดำเนินชีวิตของผู้คนในพื้นถิ่นหรือสถานที่นั้น ๆ ที่ได้มีการสืบทอดกันมา  เช่น  หมูบ้านเรือนแพ,  

หมู่บ้านชาวเขา,  ประเพณีแข่งเรือ,  หอแสดงศิลปวัฒนธรรม และสวนสนุก  เป็นต้น 

 ดังนั้นการสร้างกิจกรรมทางการท่องเที่ยวด้วยเพลงจึงถือเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ที่สามารถสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในจังหวัดได้  ผ่านคำร้องและเรื่องราวที่ถ่ายทอด   โดยจาก

การศึกษาของขุนบงกชศึกษาการได้ได้ข้อมูลเพลงพื้นเมืองที่ชาวโคราชใช้ในโอกาสต่าง ๆ ตามหัวห้อ

ดังต่อไปนี้ 

 เพลงพื้นเมืองโคราช 

 จากการศึกษาในด้านวัฒนธรรมจากหัวข้อข้างต้นได้ชี้ให้เห็นว่าวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งใน

ชีวิตของมนุษย์ตามท้องถิ่นนั้น ๆ วัฒนธรรมจึงไม่ใช่แค่การบอกเล่าประเพณีหรือธรรมเนียมที่จะ   
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ต้องทำแต่เป็นข้อตกลงและการปลูกฝังเรื่องราวในท้องถิ่นนั้นด้วย ในการประกอบธุรกิจดนตรีหรือการ

นำดนตรีมาพัฒนา, สร้างมูลค่าเพิ่ม ในวิธีต่าง ๆ นั้น 

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเพลงพื้นเมืองของจังหวัดนครราชสีมา  พบว่าชาว

โคราชมีการใช้เพลงในวาระต่าง ๆ อยู่มากมาย  ทั้งในส่วนของเพลงที่มีเพลงทั้งในโคราชจนถึงบรเิวณ

วัฒนธรรมรอบข้างและเพลงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวโคราช เช่น เพลงโคราช  และจากการเรียบ

เรียงจากหนังสือของดีโคราชเล่มที่ 4 โดย ขุนสุบงกชศึกษากร (2559) มีรายละเอียดดังนี้ 

 1.) เพลงกล่อมลูก 

 2.) เพลงกลองยาว (เถิดเทิง) 

 3.) เพลงเซิ้งบั้งไฟ 

 4.) เพลงแห่นางแมว 

 5.) เพลงปี่แก้ว 

 6.) เพลงเพียะ 

 7.) เพลงหม่งเหม่ง 

 8.) เพลงลากไม ้

 9.) เพลงสงกรานต์ 

 10.) เพลงโคราช 

  10.1) เพลงขัดอัน 

  10.2) เพลงก้อม 

  10.3) เพลงหลัก 

  10.4) เพลงจังหวัดรำ 

 11.) เพลงสมัยปัจจุบัน 

  11.1) เพลงฉ่อย 

  11.2) เพลงทรงเครื่อง 

  11.3) เพลงขอทาน 

นอกจากนี้ยังมีเพลงอื่น ๆ จากเอกสารชุดเดียวกันคือ 
 12.) เพลงช้าเจ้าหงส์ 

 13.) เพลงช้าโกรก 

 14.) เพลงช้าเจ้าลำไย 

 15.) เพลงลำเดือนห้า 

 16.) เพลงมโหรีพื้นบ้านโคราช 

 17.) เพลงรำโทน 
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 18.) หมอลำ 

 19.) ลิเก 

 จากรายการเพลงดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า  ในจังหวัดนครราชสีมานั้นมีเพลงที่เกี่ยวข้องการ

วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตเช่น เพลงกล่อมลูก  ทั้งยังมีการรับวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่พบได้ทั่วไปเข้ามา

ร้อง เช่น เพลงลิเกเป็นต้น  แต่เพลงเชิงวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดนั้นคือ  เพลงโคราช  

เพราะเป็นเพลงที่มีการใช้ภาษาโคราช  และท่วงทำนองที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่พบได้ในโคราช  

ดังนั ้นในการสร้างเพลงเชิงวัฒนธรรมผู ้ว ิจ ัยจึงมีความสนใจพิเศษในการนำเพลงโคราชเข้ามา

ประกอบการบริหารจัดการศิลปิน  ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมา  และได้มีการศึกษาเพิ่มเติมด้านเพลง

โคราชเพื่อให้มีความเข้าใจในเพลงและวัฒนธรรมมากขึ้น 

 เพลงโคราช 

 ปรีชา  อุยตะกูล, ลัดดา ปานุทัย, และรังสรรค์ หันสันเทียะ (2559)  ได้อธิบายถึงเพลง

โคราชว่าเป็นเพลงร้องในวัฒนธรรมโคราชมีที่มาอย่างช้านาน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด มีเพียงคำ

บอกเล่าต่อ ๆ กันมาว่าในขณะที่ท้าวสุรนารียังมีชีวิตอยู่ (พ.ศ. 2313-2395) นั้น ท่านมีความชื่นชอบ

ในเพลงโคราชอย่างมาก  แล้วจึงมีปรากฏหลักฐานแน่ชัดในเวลาต่อมา (พ.ศ. 2456) เมื่อสมเด็จพระ

ศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จมายังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทรงเปิด

ถนนจอมสุรางค์ยาตร์และเสด็จไปยังอำเภอพิมาย ทำให้นายหรี่ บ้านสวนข่า หมอเพลงผู้มีชื่อเสียงใน

ขณะนั้นได้มีโอกาสเล่นเพลงโคราชถวายเพื่อรับเสด็จในครั้งนั้นด้วย และในเวลาต่อมาเพลงโคราชก็ยัง

ได้มีโอกาสอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น เล่นถวายหน้าพระที่นั่งในงานพระชุมลูกเสือโลกครั้งที่ 1 เป็นต้น 

 เพลงโคราชนั้นมีลักษณะเป็นกลอนเพลง คือ เป็นเพลงร้องกลอนและมีการโต้ตอบโดย   

นอกจานี้คุญช่วย  ปิยวิทย์ (2559) ได้อธิบายถึงลักษณะทั่วไปของเพลงโคราชว่า เป็นเพลงพื้นถิ่นของ

ชาว ไท-โคราช ที่มีการขับร้องว่ากลอน  โอ่ร้อง  โดยไม่มีเครื่องดนตรี  ส่วนใหญ่มักจะใช้นักร้องคู่

หญิง-ชายขับร้องในลักษณะแก้เกี้ยวเพื่อความสนุกสนาน และจะเรียกศิลปินว่า “หมอเพลง” แต่เดิม

นั้นจะใช้ภาษาโคราชที่มีการเน้นอารมณ์ กระแทกใจ และกระทบความรู้สึก แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนเป็น

ภาษากลางสำเนียงโคราช 

 นโยบายการบริหารจัดการงานศิลปะ 

 งานศิลปวัฒนธรรมเป็นงานที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจำชาติ เนื่องจากเป็นงานที่เกิด

จากความคิด  ความเชื่อ  ผ่านเรื่องราว วิถีชีวิต ก่อให้เกิดเป็นงานศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และเป็น

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความริเริ่มสร้างสรรค์ของคนในชาตินั้น ๆ ผลิตงานจนเกิดโดดเด่นและแตกต่าง

กันไปในแต่ละประเทศ ทำให้งานเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในประเทศนั้น ๆ 

ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมรัฐบาลจึงมีการส่งเสริม โดยการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมนั้นมี

โครงสร้างที่ต่างกันไปเพื่อเอื้อต่อวัตถุประสงค์ของประเทศนั้น ๆ ดังนี้ 
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 รูปแบบการสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม (Models of Public Support for the Arts 

and Culture) 

 รูปแบบการสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรม (Models of Public Support for the Arts 

and Culture) เป็นโครงสร้างรูปแบบนโยบายการสนับสนุนของรัฐบาล  ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเอื้อต่อ

การพัฒนาด้านศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละประเทศ จากการศึกษาของดุสิต จรูญพงษ์ศักดิ์ (2555) ได้

อธิบายรูปแบบการสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรม (Models of Public Support for the Arts and 

Culture) ไว้ทั้งหมด 5 รูปแบบคือ 

 The Facilitator เป็นรูปแบบที่สนับสนุนด้วยการใช้ระบบภาษี ได้แก่ การนำเงินบริจาค

ไปหักภาษี เพื ่อกระตุ ้นให้หน่วยงานเอกชนและประชาชนทั ่วไปบริจาคเงินเพื ่อสนับสนุนงาน

ศิลปวัฒนธรรม โดยให้ภาคเอกชนสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรม ทำให้งานเกิดความหลากหลาย เกิด

ศิลปินใหม่ ๆ ทั้งมือสมัครเล่นและมืออาชีพ แต่การสนับสนุนขึ ้นอยู ่กับรสนิยมของภาคเอกชน 

ประเทศที่ให้การสนับสนุนในแบบนี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (ใช้แบบ The Facilitator ผสมกับ The 

Patron) 

 The Patron รัฐบาลเป็นผู้พิจารณาให้เงินสนับสนุนแก่ศิลปิน ตั้งรูปแบบองค์กรแบบ Art 

Council ประกอบด้วยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐบาลพิจารณาเงินอุดหนุน และประเมินโดย

ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้ง ประเทศที่ให้การสนับสนุนในแบบนี้ได้แก่ ประเทศอังกฤษ

และแคนนาดา 

 The Architect ศิลปินมีฐานะเป็นข้าราชการประจำอยู่ในสหภาพหรือ สังกัด ต่าง ๆ ได้รับ

เงินเดือนประจำ  ไม่พ่ึงรายได้จากการขายบัตรหรือบริจาค  ได้งบประมาณท่ีสม่ำเสมอแน่นอน ประเทศท่ีให้

การสนับสนุนในแบบน้ีได้แก่ ฝร่ังเศส, เนเธอแลนค์ และเยอรมันนี 

 The Engineer รัฐบาลเข้ามาเป็นเจ้าของปัจจัยการสร้างงานศิลปะทั้งหมด  ทำให้งานต้อง

ผ่านการพิจารณาจากภาครัฐ  ศิลปะมีหน้าท่ีรับใช้การเมือง  ไม่สนับสนุนการสร้างสรรค์ ประเทศท่ีให้การ

สนับสนุนในแบบน้ีได้แก่ รัซเซีย และ สาธารณะรัฐประชาชนจีน 

 แบบผสม คือการนำรูปแบบโครงสร้างมาผสม เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ใข้แบบ The 

Facilitator ผสมกับ The Patron เม่ือภาคเอกชนหรือประชาชนบริจาคเงินให้แก่งานศิลปะ  สามารถนำไป

ลดหย่อยภาษีได้ ผสมกับการจัดตั ้งองค์กรให้เงินสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมชื ่อว่า “The National 

Endowment for the Arts” ลักษณะคล้าย Art Council ของประเทศอังกฤษ ในส่วนของประเทศฝร่ังเศส

ใช้แบบ The Facilitator ผสมกับ The Architect ใช้ระบบบริจาคเงินเพื ่อลดหย่อนภาษีผสมการตั ้ง

กระทรวงวัฒนธรรม 
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 การศึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 ลอนดอน 

 จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลด้านแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวพบว่า ในหลายประเทศมี

การกำหนดยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวท่ีเจาะจง เช่น ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเป็นการกระจายอำนาจให้

ท้องถ่ินมีการบริหารจัดการในการวางแผนการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงในกรอบการวางแผนในระยะ 2 ปี 

(2015-2017) ประกอบด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ ตั้งเป้าหมาย การสรุปผลการดำเนินงาน และการสร้าง

แผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) รายปี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 ด้านการกำหนดวิสัยทัศน์น้ันได้มีการกำหนดว่า ลอนดอนต้องการนักท่องเท่ียวเพ่ิม ต้องการ

ให้นักท่องเที่ยวมีแรงบันดาลในในการเข้ามาค้นพบจุดมุ่งหมายที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมของลอนดอน โดย

ลอนดอนจะทำส่ิงเหล่าน้ีด้วยการบอกเล่าเร่ืองราวท่ีสดใหม่ด้วยการร่วมมือกันทำให้ลอนดอนเป็นเมืองท่ีดี

ที่สุดในโลก ซึ่งจากการกำหนดวิสัยทัศน์ดังกล่าว ลอนดอนยังได้กล่าวเสริมในแผนกลยุทธ์ว่าลอนดอนนั้น

เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีดีท่ีสุดในโลก 

 จากการกำหนดวิสัยทัศน์ข้างต้น แผนการดำเนินยุทธศาสตร์ของลอนดอนยังได้อธิบายต่อใน

รายละเอียดว่า การจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ ลอนดอนไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแสวงหาผล

กำไร แต่เป็นการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพด้วยการสร้างความประทับใจให้แก่กลุ่มผู้เยี่ยมเยือน ซ่ึงในปัจจุบัน

ลอนดอนหุ้นส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกว่า 1,000 ราย ทั้งพิพิธภัณฑ์ โรงละคร และ

สถานที่การจุดชุมนุม ทั้งนี้ลอนดอนได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย แอพลิ

เคช่ัน และจดหมายข่าวอีเลคทรอนิก 

 ลอนดอนได้กำหนดเป้าหมายว่าต้องการผู้เย่ียมเยือนต่างประเทศจำนวน 16.8 ล้านราย และผู้

เย่ียมเยือนภายในประเทศ 12.3 ล้านราย โดย 58% ของท้ังหมดน้ันเป็นผู้เย่ียมเยือนกลุ่มท่ีกลับมาเท่ียวซ้ำ 

และมีการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียวในระยะเวลา 10 ปี 43.5% รวมรายได้จากนักท่องเท่ียว 11.3 พันล้านยู

โร กลุ่มนักท่องเที่ยวหลักได้แก่ อิตลาลี และฝรั่งเศส โดยลอนดอนมีจุดเป้าหมายว่าต้องการเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอันดับ 1 ของโลก 

 ผลการดำเนินการที่ผ่านมาพบว่า ลอนดอนมีพื้นที่สีเขียวให้มีเป็นอันดับ 1 ของยุโรป มีงาน

ต่าง ๆ เช่น แสดงภาพ William Morris Gallery ซึ่งได้รับรางวัล Best Museum 2013 โดย 80% ของผู้

เย่ียมเยือนกล่าวว่า มาเยือนลอนดอนเน่ืองจากสนใจด้านวัฒนธรรม และยังพบว่ามีผู้เย่ียมชมหน่วยงานด้าน

วัฒนธรรมกว่า 40 ล้านราย และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทั้งหมดประกอบด้วย หอแสดงภาพวาด 

857 แห่ง สถานท่ีแสดงดนตรีสด 349 แห่ง สถานท่ีมรดกโลก 4 แห่ง โดยมีผู้เข้าชมโรงละคร 14.6 ล้านราย 

และผู้เย่ียมเยือนต่างชาติมีความพึงพอใจ 90% ท้ังยังสนับสนุน Airbnb ซ่ึงเป็นบริการด้านท่ีพัก 
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 แนชวิลล์ 

 แนชวิลล์เป็นเมืองหลวงของรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นเมืองหน่ึงท่ีมีช่ือเสียงด้านการ

ท่องเท่ียวเชิงดนตรีในรูปแบบเมืองดนตรี (Music City) โดยใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคล่ือน

โดยมีการจัดตั้งองค์ Nashville CVC หรือ NCVC (Nashville Convention & Visitors Corp) (2559) ซึ่ง

เป็นองค์กรประเภทไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชิงดนตรีให้กลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวสำคัญของโลก ซ่ึงส่งผลให้แนชวิลล์ท่ีนักท่องเท่ียวประมาณ 

13 ล้านรายต่อปี และเป็นอีกเมืองหน่ึงท่ีมีการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวแบบองค์รวม 

 จากการบริหารงานของ NCVC ในปัจจุบัน มีวิสัยทัศน์ว่าจะยังคงเป็นจุดหมายสำคัญในด้าน

ความบันเทิงท้ังภายในและภายนอกสำหรับนักท่องเท่ียวท่ีต้องการเท่ียวเพ่ือพักผ่อนและสร้างประสบการณ์

ร่วม (That Nashville will continue to be a premier domestic and international entertainment 

destination for travelers who seek leisure and convention experiences.) (NCVC, 2560) โดยม ี

เป้าหมายท่ีจะสร้างรายได้ในด้านธุรกิจการบริการจาก 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) สู่ 5 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ต่อป ี

 ภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยข้อมูลส่วนต่าง ๆ คือ  

 Visitors ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลกิจกรรม อาหาร ที่พัก และส่วนอื่น ๆ  

 Meetings นำเสนอกิจกรรมที่เน้นการพบปะ และรวมกลุ่ม เพื่อพบปะพูดคุย สัมมนา 

ตลอดจนการรวมกลุ่มในการจัดงานสังสรรค์ 

 Music ประกอบด้วยข้อมูลด้านดนตรีทั้งหมด ทั้งรายการเพลงและสถานที่เล่นดนตรีสด 

 Media นำเสนอข่าวกิจกรรม และ 

 Members สมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษและสร้างเครือข่ายศิลปินและผู้ประกอบธุรกิจ 

 โดยหน้าเว็บไซต์หลักประกอบด้วยข่าวสารกิจกรรมดนตรี ร้านอาหาร ส่วนลด สมัครงาน 

การเชื่อมต่อกับสื่อโซเชียลมีเดีย และระบบค้นหารายการกิจกรรม โรงแรม และแพคเกจ โดยเลือก

ตามวันที่ต้องเที่ยว มีการปรับหน้าตาเว็บไซต์ให้ทันสมัย เหมาะแก่การใช้งาน กล่าวคือ มีการนำเสนอ

รายการท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอันดับแรก และสามารถค้นหาตามันและเวลาที่เดินทางมาท่องเที่ยว

ได้ มีระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ ทำให้สะดวกต่อการเข้าชม 
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ตารางที่ 4 เป้าหมายทางการตลาด 
 เป้าหมายปี 

2015 - 2016 

ผลการดำเนินงานจริง

ป ี2015 - 2016 

เป้าหมายปี  

2016 - 2017 

มูลค่าการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ 

$6,900,000 $7,032,582 $7,100,000 

การวัดผลการ

โฆษณาการตีมูลค่า

โฆษณา 

$20,000,000 $28,073,020 $30,000,000 

เป้าหมายด้านโซเชียล

มีเดีย 

- จำนวนผู้ติดตาม 

(Facebook, Twitter, 

Instagram and 

Pinterest)  

230,000 331,300 347,865 

นักท่องเที่ยวที่ใช้

บริการเว็บไซต์  

4,500,000 5,052,776 5,305,415 

สมาชิก 

สมาชิกใหม ่ 100 169 100 

จำนวนการเก็บรักษา 90% 90% 90% 

รายได ้ $950,000 $1,015,708 $1,050,000 

หมายเหต:ุ NCVB; Nashville Convention & Visitors Bureau 
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ตารางที่ 5 เป้าหมายด้านการขาย 

 เป้าหมายปี 

2015 - 2016 

ผลการดำเนินงานจริงปี 

2015 - 2016 

เป้าหมายปี  

2016 - 2017 

ยอดขายด้านการจัดการประชุม (Convention Sales) เพิ่มขึ้น - 5% 

จำนวนการจองที่พัก

ทั้งหมด 
983,000 1,107,166 1,200,000 

การเพิ่มขึ้น 3,000 3,411 3,700 

จำนวนการเข้าพัก 4,500,000 5,794,312 6,300,000 

 เป้าหมายปี 

2015 - 2016 

ผลการดำเนินงานจริงปี 

2015 - 2016 

เป้าหมายป ี 

2016 - 2017 

การจอง 680 725 785 

ยอดขายของนักท่องท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น - 3% 

จำนวนการของห้อง

ทั้งหมด 
230,000 249,993 262,500 

การเพิ่มขึ้น 1,530 1,645 1,730 

ยอดขายในภาพรวม 

จำนวนการจองห้อง

ทั้งหมด 
1,213,000 1,357,159 1,462,500 

เป้าหมายการบินตรงสู่

สนามบิน Turin   1,600,000 

ที่มา: NCVC, “NCVC FY 17 Organizational Goals ”. เข้าถึงเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 เข้าถึง

ได้จาก http://www.visitmusiccity.com/Content/cms/uploads/4780NCVCGoals.pdf 
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 จากยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. 2555-2559 และ แผนปฏิบัติการ การ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวมด้านการท่องเที่ยว โดยแนวคิดหลักของยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาตาม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนรวมทั้งประชาชน นอกจากนี้แผนการ

ปฏิบัติการยังช้ีให้เห็นถึงความสำคัญของการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย มีการกำหนดเป้าหมายและ

การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กำหนดวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา พ.ศ. 2558-2559 ว่า “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และ

นันทนาการ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” ซึ่งจะต้องมีการ

กำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ มีการส่งเสริมนโยบายให้เกิดขึ้นจริง เกิดการบูรณาการ ตลอดจนจะต้อง

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสารสนเทศ โดยกำหนดยุทธศาสตร์ท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและปลอดภัย 

โดยจะต้องปรับปรุงพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวท่ีเส่ือมโทรมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว พัฒนาสินค้าให้

สามารถแข่งขันได้ และมีการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศใน

ประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพให้มีการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ซ่ึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของการท่องเท่ียวให้ดีข้ึน โดยมุ่งเน้นการท่องเท่ียวด้วยตลาดสมัยใหม่ (Modern 

Marketing) เน้นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เน้นการท่องเที่ยว

ภายในประเทศและการกระจายตัวในการเดินทางท่องเท่ียว 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา กีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬาเพื่อมวลชน 

นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยท่ีแข็งแรง โดย

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายของเด็กและเยาวชน ผลักดันให้บุคลากรทางด้านกีฬามี

การพัฒนา สามารถใช้สถานท่ีและอุปกรณ์การกีฬาได้อย่างท่ัวถึง 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา 

ด้านการพลศึกษา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ โดยเน้นการผลิตบุคลากรในด้านพล

ศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และ

ส่งเสริมบุคคลท่ีมีความสามารถพิเศษทางการกีฬา นันทนาการ และบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย มี

การผลักดันด้านการวิจัย ตลอดจนการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาของไทย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นระบบเพ่ือ

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือการอาชีพ ให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริหารจัดการด้าน
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การกีฬา สนับสนุนด้านอุปกรณ์และการฝึกซ้อมของนักกีฬา ให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ

ทางการประกอบอาชีพ 

 ยุทธศาสตร์ที ่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ด้านการ ท่องเท่ียวและกีฬา โดยมีการส่งเสริมกิจกรรมในระดับนานาชาติ มีการส่งเสริมประเพณี 

ของไทยอันมีอัตลักษณ์เพ่ือจัดแสดงในเทศกาลต่าง ๆ ระดับนานาชาติ 

 จากยุทธศาสตร์ท้ังหมดจะเห็นได้ว่ากระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาได้มองถึงความสำคัญด้าน

วัฒนธรรม ประเพณี และได้มองว่ามวยไทยน้ันนอกจากเป็นกีฬาแล้วยังจัดเป็นวัฒนธรรมของไทยด้วย ท้ังน้ี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นได้จัดแผนการปฏิบัติงานตามพื้นที่ และการท่องเที่ยวตามพฤติกรรม

ผู้บริโภค ซ่ึงการท่องเท่ียวน้ันยังจัดเป็นกิจกรรมสำคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจโดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 การท่องเท่ียวน้ันมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยสร้างรายได้ 13,148,601 

ล้านบาท (ตัวเลขเบ้ืองต้น) นับเป็น 10.09% ของรายได้ GDP ท้ังหมด และรายได้หลักมาจากนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติถึง 1,172,798 บาท ทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานในส่วน 10% ถึง 6.2 ล้านตำแหน่ง ทั้งนี้การ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยยังได้มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมนักท่องเท่ียวในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มนักท่องเท่ียวจีนท่ี

มีรายได้สูงซ่ึงเป็นกลุ่มนักท่องเท่ียวตลาดหลักของไทย กลุ่มนักท่องเท่ียวภูมิภาคตะวันออกกลางซ่ึงเป็นกลุ่ม

ใช้จ่ายสูง และกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป เช่น สวีเดน เยอรมัน ฯลฯ ซึ่งมีความชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยรายได้หลักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นได้แก่ ที่พัก ของที่ระลึก อาหาร

และเคร่ืองด่ืม ค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง การเดินทาง บริการท่องเท่ียว และอ่ืน ๆ ตามลำดับ 

 กระทรวงวัฒนธรรม 

 ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 ของกรมศิลปากร (2560) นั ้นพบว่ากรม

ศิลปากรมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทยในด้านการอนุรักษ์และ

สร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรม กล่าวคือ กรมศิลปากรมีจุดมุ่งหมายหลักในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์งาน

ด้านมรดกศิลปะและวัฒนธรรมเป็นหลัก โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและสามารถรักษา 

อนุรักษ์ บำรุง มรดกทางวัฒนธรรม และ ประเพณี ต่าง ๆ และสร้างความภูมิใจในงานศิลปะท้องถ่ิน 

 จากผลการศึกษาทั้งหมดพบว่าประเทศไทยมีการส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม แต่ยังไม่มี

การพัฒนาให้กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยตรงและยังไม่มีการส่งเสริมการสร้างมูลค่าในงาน

ศิลปะ โดยเฉพาะดนตรี เพื่อผลักดันให้เกิดอาชีพได้ และเม่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการเชิงวัฒนธรรม

จากกรณีท้ังหมดข้างต้น สามารถนำมาสรุปได้ดังน้ี 

 ประเทศอังกฤษนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นฐานที่ให้ความสำคัญด้านงานศิลปะและการ

เคารพงานสร้างสรรค์ของศิลปินเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากการศึกษาข้างต้นที่ได้แสดงถึงรายได้ GDP ของ

ประเทศอังกฤษจากการศึกษาด้านอุตสาหกรรมเพลงในปี 1870 ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ทั้งยังมี

พ้ืนฐานในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มาตลอด ท้ังน้ีในส่วนภูมิภาคยังมีการกระจายอำนาจในการ
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บริหารจัดการโดยจากการศึกษาข้อมูลเมืองลอนดอนยังพบว่ามีการเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมโดยตรงด้วยการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย โดยสร้างเครือข่ายกลุ่มธุรกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมและ

ศิลปินในการผลิตเน้ือหาส่ือ สนับสนุน และมีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานระหว่างภาครัฐและเอกชน 

เน้นการสร้างการเล่าเรื ่องและการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ยังได้ให้ความสำคัญแก่ระบบ

เศรษฐกิจและการบริหารจัดการเป็นไปเพื่อประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มศิลปินและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ และในการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นการบริหารจัดการที่กระจายพื้นที่

มายังพ้ืนที่เขตเทศบาล โดยสรุปเปรียบเทียบการบริหารจัดการได้ดังนี้ 

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานศิลปะ 

ประเทศ/รัฐ/เมือง วัตุประสงค์ วิธีการ การสนับสนุน 

ลอนดอน พัฒนาแและสร้าง

อาชีพให้แก่ศิลปินและ

กลุ่มทางธุรกิจ 

กำหนดเป้าหมายให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมอันดับ 

1 ของโลก และสร้าง

เครือข่ายเชื่อมโยง 

มีการสนับสนุนโดยเฉพาะ

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ

โซเชียลมีเดีย, ประเทศ

อังกฤษมีการสนับสนุน

แบบ Art Council อยู่

แล้ว, เชื่อมต่อกับบริการ 

Airbnb 

แนชวิลล์ 

(Nashville Music 

City) 

สร้างเมืองดนตรี 

(Music City) โดยตรง 

บริหารจัดการด้าน

การจัดกิจกรรมทาง

ดนตรีทั้งหมด มีศูนย์

รวมผ่านเว็บไซต์ 

จัดตั้งองค์กร NCVC, การ

รวบรวมข้อมูลและ

ประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ

ในเว็บไซต์ 

เกาหลี ส่งออกวัฒนธรรมเพื่อ

อำนาจทางการเมือง

แบบ Soft power 

สร้างแผนส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมระยะ

ยาว เน้นการส่งออก

ในระดับ Mass 

Communication 

จัดตั้งองค์กร KOCCA 
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการงานศิลปะ (ต่อ) 

สิงคโปร์ เร่งพัฒนาประเทศจาก

โลกที่ 3 สู่การเป็น

ประเทศพัฒนา 

ใช้แนวคิดทฤษฎี

ภาวะทันสมัย เน้น

การจัดการผังเมือง

เพื่อพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจด้วยการ

ท่องเที่ยว 

มีการพูดคุยและพัฒนา

ร่วมกันระหว่างรัฐบาล

และประชาชน 

ไทย ใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวและ

เผยแพร่วัฒนธรรม 

มีการจัดตั้ง

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง

กระทรวงและกรม 

ในการพัฒนาการ

ศิลปะ 

เน้นส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมหลัก เช่น 

โขน และดนตรีไทย และ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น, มี

การจัดตั้งองค์การด้าน

ศิลปะที่หลากหลายและ

สมาคมดนตรีแห่งประเทศ

ไทย 

 จากการศึกษานโยบายและแผนการปฏิบัติงานทั้งหมดข้างต้นพบว่าในหลายประเทศมี

การให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดตั้งองค์กรหรือสมาคมต่าง ๆ 

ที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการ และมีกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้จากการศึกษายัง

สามารถแยกประเด็นในการบริหารจัดการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. มีการกำหนดเป้าหมายและวิธีการที่ชัดเจน ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศมีการ

กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ความต้องการที่ต่างกัน ดังนั้นการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ดี มี

การกำหนดเป้าหมายที่ดำเนินการได้จริง จะนำไปสู่แนวทางที่มีประสิทธิภาพ 

 2. มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เช่น มีการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ

โดยสอดคล้องกับเป้าหมายหลัก 

 3. มีการร่วมมือพัฒนาจากทุกภาคส่วน จะเห็นได้ว่าในทุกที่ที่ได้ศึกษามาข้างต้นมีการ

ร่วมมือพัฒนาทั้งจากภาครัฐ เอกชน และความร่วมมือจากประชาชนเพื่อให้นโยบายขับเคลื่อนไปได้ 

ทั้งนี้ตัวอย่างการบริหารจัดการด้านวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร์ถือเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน

ตัวอย่างหนึ ่ง เนื ่องจากผลของการศึกษาและวิจัยได้กล่าวว่า ประชาชนไม่ได้เห็นด้วยกับการ

เปลี่ยนแปลงทุกคนและรัฐบาลสิงคโปร์นั้นก็มีการรับฟังเสียงจากประชาชนด้วย ซึ่งการที่สิงคโปร์หลุด
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พื้นจากการเป็นประเทศโลกที่ 3 สู่การเป็นประเทศกลุ่มพัฒนาได้ในระยะเวลาอันนั้นนั้น มาจากการที่

ทุกฝ่ายมองถึงส่วนร่วมและเสียสละ 

 4. มีกฎหมายที่เอื้อต่อการจัดการ ซึ่งไม่เพียงแต่ในด้านกฎหมายด้านศิลปวัฒนธรรม

โดยตรง แต่ยังรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ เช่น ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

ลอนดอน มีการเชื่อมต่อกับบริการ Airbnb ซึ่งเป็นบริการเช่าห้องพักที่ไม่ใช่ธุรกิจโรงแรมเพื่ออำนวย

ความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยว 

 5. มีบุคลากรในการขับเคลื่อน เช่น ศิลปิน ธุรกิจดนตรี และกลุ่มธุรกิจร้านค้า 

 6. มีพื้นที่ในการแสดง พัฒนา และสร้างสรรค์ผลงาน 

 7. มีสื่อที่ทำให้เข้าถึงได้และการประชาสัมพันธ์ เช่น มีการสร้างเว็บไซต์ 

 8. มีการบริหารจัดการที่ดี คือมีการบริหารจัดการทุกปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ขับเคลื่อน

ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 นอกจากนี้ยังพบว่าในหลาย ๆ ประเทศนอกจากจะมีการกระจายอำนาจการบริหาร

จัดการไปสู่เมืองและรัฐย่อยแล้ว ยังมีการกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการ

ท่องเที่ยวเชิงดนตรีโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการกำหนดจากหน่วยงานรัฐบาล โดยชี้ให้เห็นว่างานศิลปะนั้นไม่

เพียงแต่จรรโลงสังคมหรือมีคุณค่าในเชิงสุนทรียศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งสร้างรายได้ให้แก่ศิลปินด้วย และไม่ได้จำกัดเฉพาะงานประเภทใดประเภทหนึ่ง 

แต่การศึกษาทั้งหมดยังชี้ให้เห็นว่า งานศิลปวัฒนธรรมทุกประเภทสามารถนำมาบริหารจัดการได้จริง 

 ในส่วนของประเทศไทยนั้น พบว่ามีการบริหารจัดการไปในหลายทิศทาง แต่ถือว่าเป็น

ทิศทางที่หน่วยงานภาครัฐในแต่ละหน่วยงานมีความชำนาญโดยตรง เช่น กรมศิลปากรทำหน้าที่

เผยแพร่ความรู้ในเรื่องรองศิลปะท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนเห็นคุณค่า และกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬาได้นำเอางานศิลปวัฒนธรรมมาสร้างให้เกิดมูลค่าด้วยการนำเสนอในรูปแบบของการท่องเที่ยว มี

องค์กรที่จัดการด้านลิขสิทธิ์ และมีงบสนับสนุนด้านงานศิลปะ แต่ยังไม่พบนโยบายการบริหารจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงดนตรีโดยตรง ดังนั้นการศึกษาในงานวิจัยนี้จึง

ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงดนตรีที่สามารถสร้าง

รายได้ให้แก่ประเทศด้วย 

 

6. การศึกษาและวิจัยงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 ในปัจจุบันโลกได้ใช้อำนาจทางการทหารเพื่อแย่งชิงพื้นที่และทรัพยากรน้อยลง  จึงมี

หลายประเทศที่เปลี่ยนมาแย่งชิงอำนาจทางวัฒนธรรมแทน อันจะเป็นได้ในอุตสาหกรรมบันเทิง  เช่น  

อุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมเพลง  ที่มักผลิตในสหรัฐอเมริกา  รวมถึงกระแสเพลง J-Pop 

จากประเทศญี่ปุ่น  และกระแสเพลง K-Pop จากประเทศเกาหลีใต้  เมื่อมีการเผยแพร่นั้น  ไม่เพียงแต่
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เป็นการฟังเพลงหรือดูภาพยนตร์  แต่ถือเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงเท่านั้น

ด้วย  ทำให้ผู้บริโภครู้จักวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ มากขึ้น  และเกิดการเรียนรู้วัฒนธรรมในเวลา

ต่อมา  ซึ่งมีผลต่อการที่นักท่องเที่ยวสนใจมาเที่ยวที่ประเทศเกาหลีมากขึ้น, การเพิ่มจำนวนของ

ร้านอาหาร เช่น อาหารเกาหลี, อาหารญี่ปุ่น และอาหารฟาสฟู้ดของอเมริกา รวมถึงการเปิดหลักสูตร

ภาษาในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงทำให้ประเทศเหล่านี้ใต้มีบทบาททางการเมืองระหว่างประเทศไป

ด้วย เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและมีอิทธิพลทั่วโลก ดังนั้นการใช้อุตสาหกรรมบันเทิงจึงเปรียบเสมือน

ตัวแทนทูตวัฒนธรรมในการส่งต่อไปยังประเทศต่าง ๆ   ที่จะนำความเจริญ  เศรษฐกิจ  และความมั่ง

คั่งมาสู่พื้นที่  ทำให้โลกให้รู้จักประเทศนั้น ๆ  นอกจากนี้ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีทำให้โลกได้

ติดต่อสื่อการกันง่ายขึ้น  และทำให้โลกมีความไร้พรมแดน  ดังนั้นการนำวัฒนธรรมเข้าไปแทรกซึมก็

เปรียบเสมือนการได้ขยายพื้นที่ของประเทศให้กว้างขึ้น  หลายประเทศจึงนิยมใช้อุตสาหกรรมบันเทิง

ในการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศตนเอง  

 การศึกษาเอกสารด้านกลยุทธ์การสร้างตราสินค้าและส่งออกทางวัฒนธรรม 

 การส่งออกทางวัฒนธรรมนั้น  เป็นกลยุทธ์ที่หลายประเทศให้ความสำคัญ  โดยเฉพาะใน

ประเทศเกาหลีใต้  อันจะเห็นได้จากความนิยมในวัฒนธรรมดังกล่าว  จนส่งผลให้  Billboard ซึ่งเป็น

หน่วยงานจัดอันดับเพลง  ได้มีการสร้างเหนือหาใหม่ในเว็บไซต์เพื่อจัดอันดับเพลงเกาหลีโดยตรง  

รวมถึงการรวบรวมข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับเพลง K-pop ผ่านเว็บไซต์ www.billboard.com/k-pop  

ดังนั้น  เพลง K-pop จงึเปน็แนวคดิในการสรา้งแบรนดใ์นแกป่ระเทศทีน่า่สนใจเปน็อยา่งยิง่  ทั้งนี้จาก

การศึกษาของ สุรัสวดี ดีเจริญ (2558) เรื่องอำนาจเชิงวัฒนธรรมในบริบทการเมืองระหว่างประเทศ: 

กรณีศึกษาวัฒนธรรมการส่งออกประเทศเกาหลี (Soft Power in International Politics: A Case 

Study of South Korean Popular Culture) ได้กล่าวถึง กระบวนการส่งออกทางวัฒนธรรมของ

ประเทศเกาหลีใต้ เกิดจากการให้การสนับสนุนของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว และในความสำเร็จของกระแส K-Pop นี้เกิดจากปัจจัย 2 ส่วนคือ ปัจจัยภายใน และปัจจัย

ภายนอก ดังนี้ 

 ปัจจัยภายใน : นโยบายผลักดันของรัฐบาล 

 ในช่วงปี ค.ศ. 1945-1980 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการค้นหาเอกลักษณ์ของชาต ิ 

โดยมีกองทุนเพื่อสนับสนุนให้ชาวเกาหลีสร้างวัฒนธรรมตนเองเพื่อป้องกันอิทธิพลวัฒนธรรมจาก

อเมริกา 

 ในช่วงปี ค.ศ. 1981-1992 มีการส่งเสริมงานศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมและงานร่วมสมัย  

วางแผนหลักทางวัฒนธรรรม 10 ป ี โดยเน้นงานวัฒนธรรมเพื่อมวลชน (Mass) 

 ในช่วงปี ค.ศ. 1993  รัฐบาลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมมูลค่าการผลิต (Product 

Value) เพื่อให้วัฒนธรรมกลายเป็นสินค้าการท่องเที่ยว 
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 ในช่วงปี ค.ศ. 1994  มีการนำเสนอต่อปธานธิบดีให้ส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิง  เช่น  

สื่อภาพยนตร์  วิทยุ-โทรทัศน์  และดนตรี  ภายหลังได้จัดตั้งสำนักงานอุตสาหกรรมวัฒนธรรมขึ้นใน

การควบคุมของกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬา 

 ในช่วงป ีค.ศ. 1995  มีการออกกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมภาพยนตร์มุ่งเน้นการผลิตสื่อ

ตามแนวทางของอเมริกา  โดยสนับสนุนให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม 

แต่ยังคงมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีเดิมไปพร้อมกับการสร้างความแข็งแกร่งทางการทูตเชิง

วัฒนธรรม  และมีแผนแนวคิดการจัดตั้งองค์กรวัฒนธรรมและเนื้อหาสื่อแห่งเกาหลี (KOCCA: Korea 

Culture and Content Agency) 

 ในช่วงปี ค.ศ. 1999  เกิด พ.ร.บ. การส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม  เปิดโอกาสให้

ภาคเอกชนเข้ามาแข่งขันพัฒนา  รวมถึงมีการตั้งศูนย์วิจัยและสถานบันการศึกษาเทคโนโลยีทางด้าน

วัฒนธรรม 

 ในช่วงปี ค.ศ. 2001  ได้จัดตั ้งองค์กรวัฒนธรรมและเนื ้อหาสื ่อแห่งเกาหลี (Korea 

Culture and Content Agency-KOCCA) เพื่อวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ทางการเผยแพร่วัฒนธรรม

เกาหลีสู่ประเทศต่างๆ 

 นอกจากนี้ การศึกษาของ Sookeung Jung และ Hongmei Li (2014) เรื ่อง Global 

Production, Circulation, and Consumption of Gangnam Style ยังเป็นงานวิจัยที่กล่าวไปถึง

เพลงกังนัมสไตล์ซึ่งเป็นเพลงของเกาหลีใต้ที่โด่งดังไปทั่วโลก  ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากการส่งออกทาง

วัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต ้โดยมีการวิเคราะห์ในแง่ของผลผลิตทางวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ทั่ว

โลกและทางกลยุทธทางการตลาดที่ทำให้เพลงดังกล่าวเป็นที่นิยม  ในแง่ของการสร้างฐานผู้ฟังและ

การผลักดันด้านการสื่อสารมวลชน (Mass Media) และการใช้สื่อใหม่ (New Media)  โดยกล่าวถึง

ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

 ปัจจัยด้านการรับรู้  สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เพลงน่าสนใจคือการที่ผู้ฟังแต่ละประเทศได้ยิน

แบบผิด ๆ เช ่น การได้ย ินเนื ้อร ้อง “Oppa, Gangnam Style” เป ็น “Open condom style” 

(Wagner, 2012) ในภาษาอังกฤษ และ “Oppaiga Gundam Style” ในภาษาญี ่ป ุ ่นที ่หมายถึง

หน้าอกผู้หญิง  นอกจากนี้บุคลิกและท่าเต้นของศิลปินยังมีความแปลก  มีเอกลักษณ์  ทำให้ได้รับ

ความสนใจและเกิดการสร้างวีดีโอต่าง ๆ เลียนแบบ  ทั้งที่เป็นงานประเภท B-Class หรืองานที่มี

ต้นทุนต่ำ  แต่ยิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เต้นตามและร้องตามได้ง่ายและสร้างเอกลักษณ์ให้แก่เพลงและ

ศิลปิน 

 ปัจจัยต่อมาคือ  การส่งต่อไวรัลวีดีโอ  โดยผู้สร้างสรรค์เพลงได้ใช้ประโยชน์จากยูทูปและ

สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ ์ ด้วยท่าทางที่ตลกและมีเอกลักษณ์ส่งผลในรายการโทรทัศน์

ของสหรัฐอเมริกานิยมนำไปแสดงในฐานะของแบบแผน (Stereotype) ของชายชาวเอเชียที่มีความ
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ตลก นอกจากนี้ผู้สร้างสรรค์ยังได้ผลประโยชน์จากการเก็บค่าลิขสิทธิ์ทั้งในเกมโชว์และการแสดงต่าง 

ๆ อีกด้วย  ดังนั้นการสร้างเอกลักษณ์ที่ชัดเจนให้แก่เพลงและศิลปินมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผลงานนั้น ๆ 

เป็นที่รู้จักและนิยม 

 จากการศึกษาข้างต้นชี้ให้เห็นว่า  ประเทศเกาหลีใต้ได้มีการใช้อุตสาหกรรมเพลงในการ

ส่งออกวัฒนธรรมและสร้างแบรนด์ให้แก่ประเทศด้วยการศึกษาจากรากของวัฒนธรรมก่อน  เมื่อ

รากเหง้ามีความแข็งแรงจึงได้มีการสร้างงานโดยปรับให้มีความทันสมัย  เช่น  สร้างสื่อตามแนวทาง

ของสหรัฐอเมริกา จนทำให้การใช้เพลงเป็นเครื่องมือในการส่งออกทางวัฒนธรรมนั้นเป็นกลยุทธ์ที่

ได้รับการตอบรับอย่างดี  ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมเพลงแล้ว  ยังส่งผลต่อ

ประเทศชาติอีกด้วย  ทั ้งนี ้จากการศึกษาของ Gerben Bakker (2014) เรื ่อง Soft Power: The 

Media Industries in Britain since 1870 ยังชี้ให้เห็นเพิ่มเติมถึงผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมเพลง

ต่อระบบเศรษฐกิจ  โดยยกตัวอย่างจากกลุ่มประเทศอังกฤษ  กล่าวคือเมื่อประเทศอังกฤษได้มีการใช้

อุตสาหกรรมบันเทิงและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาประเทศ  ในเริ่มแรกนั้นประเทศอังกฤษได้

นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์  เช่น  การทำภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture)  

จนกระทั่งปี ค.ศ. 1950  แล้วจึงได้หันมาพัฒนาอุตสาหกรรมดนตรี  รวมถึงการสร้างโรงละครและ

ศาลาดนตรีในเกือบทุกเมืองของอังกฤษ  ความประสบผลสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงนี้

ช่วยสร้างรายได้ทั้งการขายเพลง การทัวร์ และการเก็บลิขสิทธิ์  นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายรายได้

ไปสู่ธุรกิจอื่น เช่น หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์ ฯลฯ  จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทำให้ GDP 

(Gross Domestic Product) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยค่า GDP ของ

ประเทศสูงสุดมีจำนวนเงินถึง 18,000 พันล้านยูโร  หรือประมาณ 19,624 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ1 

หรือประมาณ 702,505 พันล้านบาทไทย2  จึงกล่าวได้ว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมบันเทิงช่วยให้

เศรษฐกิจภายในขับเคลื่อนอย่างครบวงจร 

 นอกจากนี้การศึกษาของ ชุตินันท์  ทักษิณาภินันท์ (2551) เรื่อง Soft Power ของญี่ปุ่น

จากนโยบายเชิงรับสู่เชิงรุก ยังได้มีการอ้างถึงหนังสือ Bound to Lead: The Changing Nature of 

America Power  ของ Joseph S, Nye  ซึ่งได้วิเคราะห์ถึงบทบาทของสหรัฐอเมริกาหลังจากสิ้นสุด

สงครามเย็น  ปัจจัยที่ทำให้อเมริกาแข็งแกร่งนั้น  มีเพียงแต่อำนาจด้านเศรษฐกิจและยังรวมถึงอำนาจ

ด้านอื่น ๆ คืออำนาจด้าน Soft Power หรือการโน้มน้าว  เช่น  การขยายอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรม  

อำนาจการสื่อสารและการพึ่งพาอาศัยกัน  เรียกอีกอย่างหนึ่งคืออำนาจแบบ Co-Optive เป็นอำนาจ

                                                
1 คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อ 1 ยูโร = 1.09 ดอลลาร์สหรัฐ 
2 คิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อ 1 ยูโร = 39.03 บาทไทย 
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ที่ทำให้ประเทศอื่นๆคล้อยตามแนวคิดของตนเอง  แบ่งเป็น 3 เรื ่องคือ วัฒนธรรม การเมืองและ

นโยบายต่างประเทศ 

 ในที ่น ี ้ Nye ได ้ยกงานวิจ ัยของ Robert Cooper ซึ ่งได ้กล ่าวถ ึง Coca-Cola และ 

McDonal ว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ให้เห็นถึงคุณค่าอย่างอเมริกาออกไยังชาวโลก  

นอกจากนี ้ Cooper หากเทียบกับอเมริกาที ่ใช้พลังทางทหารแล้ว ประเทศทางยุโรปได้ใช้พลัง

ประชาชนสร้างอำนาจทาง Soft Power สื่อถึงกำลังความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในประเทศ 

เนื่องจากสหภาพยุโรปไม่มีกองกำลังเป็นของตนเอง  แต่สร้างประสิทธิภาพในการยึดมั่นเชิงกฎหมาย  

นอกจากนี้ยังกล่าวว่าอำนาจทาง Soft Power นั้นช่วยให้คนยอมรับในกฎเกณฑ์อำนาจและอาศัย

ความเคารพเชื่อฟัง  รวมถึงอำนาจในเชิงพาณิชย์ด้วย 

 จากการศึกษาทั้งหมดข้างต้น  จะเห็นได้ว่าอำนาจทาง Soft Power นั้นเป็นการโน้มน้าว

ให้คนทำตามในสิ่งเดียวกับตน  ประเทศที่มีอำนาจจะมีอำนาจการต่อรองสูง  และจากการศึกษาข้อมูล

ทั้งหมดนั้น  ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงกระบวนการสร้างอำนาจ Soft Power อย่างเป็นระบบ  และการ

ร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยการสร้างพื้นฐานภายในประเทศให้เกิดความมั่นคงก่อนแล้วปรับ

ใช้กลยุทธต่าง ๆ ให้เหมาะสม  ดังนั้นอุตสาหกรรมบันเทิงจึงไม่เพียงแต่เป็นงานของภาคเอกชน  หรือ

ค่ายเพลงใดค่ายเพลงหนึ่ง  แต่หากมีการคิดอย่างเป็นกระบวนการ  มีแนวทางที่ชัดเจน  จะทำให้ทุก

ภาคส่วนได้รับผลประโยชน์อย่างมาก 

 ประเทศไทยนั้นมีความเจริญทางด้านศิลปะมายาวนานในทุกภาคส่วน  รวมถึงจังหวัด

นครราชสีมา  เห็นได้จากการมีดนตรีประจำชาติคือดนตรีไทย  และดนตรีพื้นถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์

ของแต่ละภาค  ในการหลอมรวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นจึงต้องมีการเข้าใจในวัฒนธรรมที่

แตกต่างและการเข้าใจผลดี-ผลเสียของแต่ละกลยุทธ์  และหากมีการหยิบยกมาประยุกต์ใช้ในระดับ

ภูมิภาค  จะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ  เนื่องจากกลยุทธดังกล่าวมีคู่แข่งน้อย  นอกจากนี้ในการ

เปิดประตูสู่อาเซียนจะส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการไปมาหาสู่ระหว่างประเทศได้ง่าย  

การศึกษาศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดซึ่งมีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์นอกจากจะเป็นการกระตุ้น

การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในจังหวัดแล้ว  ยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมความเป็นชาวโคราชให้

เหนียวแน่น  ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมเดิมของจังหวัดอีกด้วย 

 การศึกษาเอกสารด้านกลยุทธ์การสื่อสารและเชื่อมโยงวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมเพลง 

 เพลง “สตริงคำเมือง” หรือเพลงสตริงที่นำภาษาคำเมืองหรือภาษาเหนือในวัฒนธรรม

ล้านนาเข้ามาผสม  ถือเป็นเพลงที่สร้างตำนานให้แก่ชาวล้านนาได้ในช่วงเวลาหนึ่ง   และยังประสบ 

ผลสำเร็จในแง่ของการบอกเหล่าวัฒนธรรมล้านนา  ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจท่องเที่ยวในภาคเหนือ

มากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่  และศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่ยังคงอยู่ในใจของผู้ฟังหลาย ๆ คน

นั้นคือ “จรัล  มโนเพ็ชร”  ผู้สร้างปรากฏการณ์เพลงล้านนาใหม่  จนได้รับความนิยม  ทั้งนี้จาก
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การศึกษาของ ฐิต ิน ัน  บุญภาพ  คอมมอน (2554) เร ื ่อง เพลงกับวัฒนธรรม: การศึกษาการ

เชื่อมโยงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนผ่านบทเพลงของศิลปินล้านนา ได้กล่าวถึงจรัล  มโนเพ็ชร  ใน

แง่มุมของการเป็นผู้สร้างกระแสความนิยมในดนตรีล้านนาและส่งผลต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน

เชียงใหม่  โดยได้อ้างถึงบทความของ ธเนศร์  เจริญเมือง ในแง่มุมองดนตรีของจรัล  มโนเพ็ชร  ที่

ส่งผลต่อชุมชนล้านนา ดังนี้ 

 1.)  เพลงของจรัล มโนเพ็ชร ทำให้เพลงคำเมืองได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไปใน

ระดับประเทศเป็นครั้งแรก  ซึ่งก่อนหน้านี้เพลงลูกทุ่งและเพลงอีสานกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมใน

ขณะนั้น 

 2.) สร้างความภูมิใจให้แก่ชาวล้านนา  เนื่องจากเกิดการยอมรับและเป็นที่นิยมโดยกว้าง   

และได้ส่งผลให้ชาวล้านนากล้าที่จะพูดภาษาถิ่นในที่สาธารณะ   
 3.) เพลงของจรัล  มโนเพ็ชร ก่อให้เกิดความสนใจทางด้านประวัติศาสตร์เมืองล้านนา  

เนื่องจากมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวล้านนา รวมถึงการหยิบยกประวัติศาสตร์ต่าง ๆ มาบอกเล่า  

เช่น  น้อยไจยา  ซึ่งเป็นวรรณกรรมและเพลงซอพื้นเมืองเก่าของล้านนา  ทำให้ผู้ฟังได้รู้จักเรื่องราว

และวัฒนาธรรมของเมืองล้านนามากขึ้น  ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในตัวเมืองในที่สุด 

 4.) ยุคเด็จการนั้นย่อมไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงหรือเสนอความคิดเห็นได้มากมาย  แต่

จรัล  มโนเพ็ชรก็ได้ใช้เพลงเป็นเครื่องมือในการบอกกล่าวแนวคิด  อุดมการณ์ต่าง ๆ เพื่อปลุกเร้าพลัง

ให้แก่ประชาชน  หรือวิธีการ  กบฏละมุน (Soft Rebellion) 

 5.) จรัล  มโนเพ็ชร  เป็นศิลปินที่มีความสามารถทั้งด้าน  วรรณกรรม  และดนตรีกรรม 

(ทั้งงานล้านนาและงานตะวันตก)  ทำให้บทเพลงของจรัล  มโนเพ็ชรมีความสร้างสรรค์และสามารถ

นำอัตลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นล้านนาเข้าไปในเพลงได้อย่างดี 

 ดังนั้น  จรัล  มโนเพ็ชรจึงไม่เป็นเพียงแค่ศิลปินล้านนาเท่านั้น แต่ธเนศร์ยังกล่าวว่า  จรัล  

มโนเพ็ชรนั้นยังเป็นนักรบทางวัฒนธรรมผู้หนึ่งที่มีความโดดเด่นและสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม

ล้านนาให้เป็นที่รู้จักในมุมกว้างได้อย่างประสบผลสำเร็จ  นอกจากนี้ในการศึกษาของ ฐิตินัน ยังได้

กล่าวถึงมุมมองของศิลปินต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเพลงยุคใหม่  และจากงานวิจัยดังกล่าว

เห็นได้ว่าการบริหารจัดการศิลปินท้องถิ่นนั้นสามารถสร้างเป็นกระแสเพื่อให้เกิดผู้ฟังและนำมาสู่

ผลลัพทธ์ที่ต้องการได้จริง  นอกจากนี้กยังฐิตินัน  บุญภาพ  คอมมอนยังได้มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติม

เกี่ยวกับการพัฒนาศิลปินจากศิลปินล้านนาในมุมมองการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงท้องถิ่นได้  ดังนี้ 

 สุนทรี  เวชานนท์, บุญศรี  รัตนัง และ มณีรัตน์ รัตนัง ศิลปินชาวล้านนา ได้ให้แนวคิด

เช่นเดียวกันในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ว่า  ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบทุนนิยมนั้น  

ในส่วนของศิลปินเองไม่ได้ปฏิเสธการเปลี ่ยนแปลงเนื ่องจากศิลปินเข้าใจว่าวัฒนธรรมมีความ

เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงควรมีการปรับเปลี่ยนไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะวัฒนธรรมในโลกออนไลน์ 
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  นอกจากนี้ บุญศรี รัตนัง ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติม ดนตรีนั้นจำเป็นต้องปรับตามผู้ฟัง  

เนื่องจากศิลปินผลิตผลงานมาเพื่อผู้ฟัง  และปัจจุบันสังคมล้านนาได้เปลี่ยนไปเนื่องจากรับวัฒนธรรม

ตะวันตกเข้ามา  ทำให้เพลงเช่น แดนซ์, ฮิพฮอพ  เป็นที่นิยม จนทำให้วัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามี

อิทธิพลเป็นอย่างมาก 

 มณีรัตน์  รัตนัง  ได้กล่าวเสริมเกี่ยวกับแนวคิดการสร้างเพลงลูกทุ่งแนวใหม ่ ว่าเพลงนั้น

มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยต้องยึดความต้องการของผู้ฟัง  มีการใช้เทคโนโลยี เช่น เข้ามาอัดเสียง

ที่กรุงเทพมหานคร และมีการนำดนตรีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มเติมในงานดนตรีกรรม  ทำให้เปลี่ยนจาก

เพลงลูกทุ่งเดิมเป็นแนวเพลงที่เรียกว่า “สตริงคำเมือง” โดยมีจังหวะที่สนุกสนานเพื่อรับให้สอดคล้อง

กับกลุ่มผู้ฟังมากขึ้น 

 นอกจากนี้ สนั่น ธรรมธิ ยังได้เสริมเกี่ยวกับการผลิตผลงานเพลงล้านนาในปัจจุบันว่า  

ดนตรีจำเป็นต้องสร้างโดยยึดจากความต้องการของตลาด  แล้วผสมผสานวัฒนธรรมให้มีความทันสมัย

ขึ้น รวมถึงในด้านภาษาที่ใช้ก็ต้องมีการปรับให้มีความร่วมสมัยด้วยเช่นกัน 

 จากการศึกษาดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ทำให้เพลงล้านนาได้รับความนิยมเกิดจากการ

เริ่มคิดให้แตกต่าง  เนื่องจากในช่วงเริ่มแรก  จรัล  มโนเพ็ชร  ได้มีการใช้ดนตรีโฟล์คเช่น กีตาร์ ผสม

กับเพลงล้านนา เช่น การนำกีตาร์มาเล่นโน้ตเพลงพื้นบ้านล้านนา  และการใช้เพลงเป็นสื่อในการบอก

เล่าเรื่องราวและถ่ายทอดวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เพลงล้านนาแบบใหม่  

จรัล  มโนเพ็ชรถือเป็นศิลปินรุ่นแรก ๆ ที่มีแนวคิดการผสมผสานดนตรีร่วมวัฒนธรรม   

 ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงและระบบทุนนิยมได้เข้ามีอิทธิพล นอกเหนือจาก

การสร้างสรรค์ผลงานที่มีความแตกต่าง โดดเด่นแล้ว กลยุทธ์ที่จะทำให้ดนตรีพื้นเมืองประสบผลสำเร็จ

ได้นั้น  ศิลปินพื้นเมืองได้ให้ความเห็นว่า  ศิลปินที่จะสร้างผลงานควรสร้างสรรค์ผลงานเพลงโดย

คำนึงถึงผู้บริโภค  และมกีารผสมผสานกบัวฒันธรรมตะวนัตก  เพื่อให้เกิดความทันสมัย  ฟงังา่ย  และ

นอกจากนี้เพลง เช่น เพลงแดนซ ์ก็ยังที่มีจังหวะสนุกสนาน และเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค 

 ดังนั ้นในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีเพื ่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ ่น  ผู ้

สร้างสรรค์จึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโดยเฉพาะการตลาดออนไลน์เนื่องจากศิลปินต้อง

ปรับตัวให้เข้ากับกระแสในปัจจุบัน  และต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อสร้างสรรค์ผลงานใน

ตอบสนองกับความต้องการ  ประกอบกับการสร้างแบรนด์ที่ดี  เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพและตรงใน

ผู้ฟังมากที่สุด 
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 การศึกษาและวิจัยด้านยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา 

 ในการศึกษาและวิจัยด้านยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา เป็น

การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากรายงานแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 ซึ่ง

เป็นการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทั่วไป และทิศทางในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 ด้านศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา 

 จากข้อมูลในด้านเศรษฐกิจจากรายงานแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ปี พ.ศ. 2557 

- 2560 พบว่า จังหวัดนครราชสีมาในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2555 มีอัตรามูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด 

(Gross Provincial Product : GPP) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  โดยในป ีพ.ศ. 2555 นั้นมีมูลค่าผลิตภัณฑ์

จังหวัด (GPP) 239,199 ล้านบาท อยู่ในอันดับที่ 9 ของประเทศและนับเป็นอันดับที่ 1 ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และนับเป็นอันดับที่ 39 ของประเทศ ซึ่งมีอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน 

 
ภาพที่ 13 มูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product : GPP)  
ของจังหวัดนครราชสีมาในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2555 

ที่มา: เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา, รายงานแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ป ีพ.ศ. 2557 – 

2560. เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เข้าถึงได้จาก 

http://www.nakhonratchasima.go.th/strategy/plan57-60.pdf 
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ภาพที่ 14 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของจังหวัดนครราชสีมา เปรียบเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2555 

ที่มา: เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา, รายงานแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ป ีพ.ศ. 2557 – 

2560. เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เข้าถึงได้จาก 

http://www.nakhonratchasima.go.th/strategy/plan57-60.pdf 

 

 จึงกล่าวได้ว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งทั้งใน

ระดับภาคและระดับประเทศ แต่หากพิจารณาศักยภาพด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวพบว่า การ

ท่องเที่ยวนั้นไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการสร้างเศรษฐกิจภายในจังหวัด โดยมีความสำคัญต่อจังหวัดอยู่

ในระดับปานกลาง  และมีค่าเฉลี่ยมูลค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ในป ีพ.ศ. 2552 อยู่ที่ร้อยละ 7  

 โดยมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลัก นับเป็นร้อยละ 97 จากนักท่องเที่ยวไทยจำนวน 

5,124,864 คน นับเป็นอันดับที ่6 ของประเทศ  โดยมีค่าใช้จ่ายต่อวันต่อคนของนักท่องเที่ยวชาวไทย

เฉลี่ย 1,638 บาท แต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่สูงกว่าโดยมีค่าใช้จ่ายต่อวันต่อคน

เฉลี่ย 2,792 บาท  และค่าใช้จ่ายทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติคิดเป็นค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อวัน

ต่อคนเฉลี่ย 1,664 บาท นับเป็นอันดับที่ 45 ของประเทศ โดยมีรายได้ 8,432 ล้านบาทต่อปี  ซึ่งมา

จากนักท่องเที่ยวชาวไทย 8,082 ล้านบาท และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 350 ล้านบาท 
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ภาพที่ 15 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาปี พ.ศ. 2552 

ที่มา:เทศบาลจังหวัดนครราชสีมา, รายงานแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ป ีพ.ศ. 2557 – 

2560. เข้าถึงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เข้าถึงได้จาก 

http://www.nakhonratchasima.go.th/strategy/plan57-60.pdf 

 

 นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังได้วิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพราะเป็นทิศทาง

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมาดังนี้ 

 1. จังหวัดนครราชสีมามีจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากไทยเป็นหลัก จึงควรมุ่งเน้น

กลุ่มเป้าหมายชาวไทยโดยอ้างอิงนโยบายการท่องเที่ยว สภาพเศรษฐกิจ และความต้องการของไทย 

 2. นักท่องเที่ยวต่างชาติภายในจังหวัดนครราชสีมามีจำนวนน้อย ควรมีนโยบายด้านการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  

 3. ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศซึ่งอยู่

ในระดับต่ำมาก ควรมีการสร้างมูลค่าจากแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการ กิจกรรมการท่องเที่ยว และ

สินค้าจังหวัด 

 และจากการสำรวจความพึงพอใจในปัจจัยด้านปัญหา  สถานที่พัก  และการขนส่งของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบปัญหาดังนี้ 
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ตารางที่ 7 ปัญหาและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

ปัจจัย นักท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 

ปัญหา ประสบปัญหาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์ของผู้ 

ให้บริการในย่านแหล่งชอปปิ้งและบริเวณ 

แม่น้ำ ปัญหาความปลอดภัยต่อชีวิตและ 

ทรัพย์สิน และปัญหาความสะอาด 

ไม่เห็นว่าเป็นปัญหา 

สถานที่พัก ด้านคุณภาพ - 44% เห็นว่าพอใช้ 

ด้านความสะอาด - 44% เห็นว่าพอใช้ 

ด้านสุขอนามัยอาหาร - 46% เห็นว่าพอใช้ 

42% ไม่ออกความเห็น 

ด้านคุณภาพ - 59% เห็นว่าดี 

ด้านความสะอาด - 55% เห็นว่าดี 

ด้านสุขอนามัยอาหาร - 52% เห็น

ว่าดี 

25%ไม่ออกความเห็น 

การขนส่ง รถตุ๊กตุ๊ก สามล้อ แท็กซี่ รถโดยสารประจำ 

ทาง รถสองแถว มีปัญหาด้านคุณภาพการ 

ให้บริการ ความปลอดภัยและความสะอาด 

ไม่เห็นว่าเป็นปัญหา 

 

 จากรายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ารายได้มวลรวมของจังหวัดนครราชสีมานั้นมาจากรายได้

ส่วนอื่น ๆ และการท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่จุดแข็งของจังหวัดนครราชสีมา  แต่จังหวัดนครราชสีมาก็ยังให้

ความสำคัญในด้านการท่องเที่ยวโดยการรักษานักท่องเที่ยวชาวไทย จากการให้ข้อเสนอแนะด้านการ

กำหนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนักท่องเที่ยวชาวไทย และต้องการนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่ม โดย

กล่าวว่าควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้  เพื่อให้การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด

โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่แหล่งท่องเที่ยว  การให้บริการ  และการจัดกิจกรรม 

 การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของจังหวัด

นครราชสีมา 

 รายงานแแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ป ีพ.ศ. 2557 - 2560  ได้กล่าวถึงการ

วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของจังหวัดนครราชสีมาใน

ภาพรวม ดังนี้ 
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 จุดแข็ง 

 ด้านเกษตรกรรม 

 - เป็นแหล่งสำคัญในการผลิตพืชแปรรูปเศรษฐกิจหลักของประเทศ เข่น ข้าวและมัน

สำปะหลัง 

 - เป็นแหล่งผลิตเข้าพันธ์ดี มีคุณภาพ จากการทำงานร่วมมือของทุกฝ่าย 

 ด้านอุตสาหกรรม 

 - มีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในการลงทุน ด้านการเกษตรและอาหารแปรรูป 

 - ภาคผลิตที่มีคุณภาพ และระบบการขนส่งที่รวดเร็ว 

 - จุดยุทธศาสตร์ที่เอื้ออำนวย เนื่องจากได้รับผลกระทบทางอุทกภัยน้อย 

 ด้านสังคม 

 - มีระดับค่าเฉลี่ยด้านการศึกษา  ชีวิตครอบครัว  ชุมชน  และสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมอยู่

ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

 - มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากมีสถิติด้านคดีอาชญกรรม  และยาเสพติดอยู่ในระดับที่ต่ำ

กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 3 เท่า 

 ด้านการท่องเที่ยว 

 - มีแหล่งการท่องเที่ยวที่หลากหลายและดึงดูดใจ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขื่อน ปราสาท

หินพิมาย และฟาร์ม 

 - มีการร่วมมือของชุมชนและภาครัฐในการร่วมมือพัฒนาสินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 - มีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ 

 จุดอ่อน 

 ด้านเกษตรกรรม 

 - ผลผลิตต่อไร่อยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

 - แรงงานเกษตรกรรมลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคนรุ่นใหม่นิยมหันไปประกอบอาชีพ

ให้บริการ 

 - ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อใช้ในภาคการเกษตรในฤดูแล้ง  

 - มีพื้นที่ดินเค็มกระจายกว้าง ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีการปรับปรุงดิน

และมีการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง 
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 ด้านอุตสาหกรรม 

 - เส้นทางการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ขาดความพร้อมการเชื่อมต่อระหว่าง

ภาคการผลิต ศูนย์ และรวบรวมกระจายสินค้า รวมถึงปัญหาด้านกฎระเบียบและการจัดการเอกสาร

ส่งผลให้เกิดความล่าช้า 

 - ขาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  เนื่องจากประชาชนภายในจังหวัดหันไปประกอบ

อาชีพให้บริการ ต้องจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน 

 - การวางผังเมืองแบบใหม่ส่งผลให้มีพื้นที่ที่จำกัด ไม่สามารถขยายตัวของสถาน

ประกอบการและโรงงานได ้

 - ขาดการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า เนื่องจากขาดปัจจัยอุตสาหกรรมสนบัสนุนใน

การเชื่อมโยงปริมาณ และคุณภาพ 

 ด้านการท่องเที่ยว 

 - ยังไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูงถึงปานกลางได้ 

 - นักท่องเที่ยวยังมีข้อตำหนิด้านความสะอาด ความซื่อสัตย์ และการให้บริการ รวมถึง

ความสะดวกสบายของบริการขนส่งภายในจังหวัด 

 - ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มรูปแบบ  เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง

ต่อเนื่อง, การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับจังหวัดอื่น ๆ และกลุ่มประเทศในลุ่มแม่น้ำโขง 

 ด้านสังคม 

 - อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตเพื่อรับข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลต่อการปรับตัว

และการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 - ยังขาดการต่อยอดการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้เกิดแรงงานที่ขาดทักษะ 

แม้ว่าจะมีสถาบันอุดมศึกษาภายในจังหวัดที่มีศักยภาพ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 - ประสบปัญหาจากภาคเกษตรกรรมในด้านมลภาวะและของเสีย 

 โอกาส 

 ด้านเกษตรกรรม 

 - มีความนิยมในการใช้เกษตรอินทรีย์แทนการใช้สรเคมี  ช่วยลดต้นทุน  เพิ่มมูลค่าทาง

การเกษตรและทำให้เกษตรกรมีสุขภาพที่ดีขึ้น 

 - รัฐบาลสนับสนุนการยกระดับผลผลิตสู่มาตรฐาน GAP ทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

สามารถส่งขายต่อห้างสรรพสินค้าชั้นนำในราคาสูงได้ 
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 - การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยนส่งผลให้มีการไหลเวียนของแรงงาน เงินทุน และ

ปัจจัยการผลิต ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในด้านการ

ลงทุนระหว่างประเทศ และลดต้นทุน 

 - มีโครงการ Food Valley ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและ

เกษตรแปรรูป และการผลิตสินค้าและโรงงานต้นแบบ 

 - การสร้างรถไฟความเร็วสูง ส่งผลต่อต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ำลงและการขยายตลาด 

 ด้านการท่องเที่ยว 

 - ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยวมีการมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนามาตรฐาน

บริการ ความปลอดภัย การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 - การมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวทางอารยธรรมของจาก

ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สู่นครวัด ประเทศกัมพูชา 

 - การมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลต่อจำนวนที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวและการ

ไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจ 

 ด้านสังคม 

 - นโยบายแรงงานขั้นต่ำ ส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 - การมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปีที่มีมาต่อเนื่อง และนโยบาย 1 Child 1 Tablet ช่วยสร้าง

บุคคลากรภายในจังหวัดที่มีศักยภาพได้ 

 - นโยบายการเพิ่มเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ราคาถูกและมีความครอบคลุม

ทั่วถึง ส่งผลต่อการพัฒนาสังคม 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

 - มีนโยบายการรณรงค์เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสีเขียวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

 อุปสรรค 

 ด้านเกษตรกรรม 

 - ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อการผลิตสินค้าเกษตรกรรม 

 - ข้อจำกัดทางด้านกฎหมาย เช่น การคิดอัตราภาษีแอลกอฮอล์ในอัตราภาษีสุรา ส่งผล

ต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลัง 

 - มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non tariff barrier) จากต่างประเทศส่งผลต่อ

การส่งออกสินค้าสำคัญประเภทสินค้าเกษตรแปรรูป 

 - นโยบายการขึ้นอัตราแรงงานขั้นต่ำของรัฐบาล และการขาดประสิทธิภาพในงานผลิต

ส่งผลต่อราคาที่สูงขึ้นและคุณภาพที่ลดลง 
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 ด้านอุตสาหกรรม 

 - การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้เกิดการแข็งขันด้านแรงงานขาดทักษะ 

(Unskilled) สูงขึ้น โดยประเทศไทยเสียเปรียบเนื่องจากแรงงานประเภทขาดทักษะมีอัตราค่าจ้างที่สูง

กว่า 

 - ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเมือง  สิ่งอำนวยความสะดวกตามเมือง  และด่านชายแดน

ไม่เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  เนื่องจากปัญหาด้าน

ระบบโลจิสติก  โดยมีเส้นทางการขนส่งเพียงแค่ทางเดียวคือเส้นถนนมิตรภาพ 

 ด้านการท่องเที่ยว 

 - นโยบายด้านยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวขาดการส่งเสริมการจัดการอย่างเป็นระบบ และ

การเชื่อมโยงเครือข่ายท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน 

 - การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายมากมาย 

ก่อให้เกิดปัญหาด้านโรคระบาด และปัญหาอาชญากรรม 

 การศึกษาและวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกเพื่อการท่องเที่ยว 

 จากการศึกษาของ นาวาอากาศตรีเถกิงศักดิ ์ ชัยชาญ  และคณะ (2555) เรื ่องการ

จัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวในอาเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมา เป็นการศึกษาการ

พัฒนาระบบโลจิสติกเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและมี

ความปลอดภัย รวมถึงจะต้องมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการ และจะต้องมีการ

ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้น โดยได้นำเสนอผลการวิจัยด้านปัจจัยที่ส่ผลต่อ

การกลับมาเที่ยวซ้ำ และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว ดังนี้ 

 ในด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมาเที่ยวซ้ำประกอบด้วย 

 1. ในด้านกายภาพ จะต้องเข้าถึงสถานที่ได้ง่าย มีการจัดแพกเกจทัวร์ มีความปลอดภัย

ทั้งระบบการขนส่ง สถานที่ท่องเที่ยว และเขตชุมชน มีการลงทะเบียนเข้าพัก และสะดวกต่อการ

เดินทางในกรณีฉุกเฉิน 

 2. ในด้านสารสนเทศ จะต้องมีการให้ข้อมูลอย่างครบครันทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหาร 

เครื่องดื่ม สถานที่พัก สำนักงานการท่องเที่ยว และสถานที่เดินทาง 

 3. ในด้านการบริการทั้งสถานที่และระบบขนส่งจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย สวยงาม 

สถานที่พักผ่อนจะต้องมีความเหมาะสม 

 4. สถานที่ท่องเที่ยวควรตั้งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชน 

 5. บุคคลากรจะต้องมีความสุภาพและเป็นมิตร 

 6. ในด้านราคา ควรมีการเก็บค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว และค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวและ

เข้าชม (ยกวเว้นค่าขนส่ง) ที่เหมาะสม 
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 และจากผลการวิจัยทั้งหมดของงานยังได้สรุปและเสนอยุทธศาสตร์ในประเด็นต่าง ๆ 

เพื่อการบริหารจัดการด้านโลจิสต์ติกเพื่อการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

 1. มีการจัดแผนผังที่ชัดเจน 

 2. ต้องมีการร่วมมือในการพัฒนาระบบโลจิสต์ติก 

 3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนในการร่วมมือเพื่อพัฒนาโลจิสต์ติก 

 4. มีการจัดประชาคมด้านโลจิสต์ติกทั้งภายในและภายนอก 

 5. มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือที่เอื้อต่อการพัฒนา เช่น การสร้างป้ายบอกทาง การ

สร้างแสงสว่าง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมระหว่างทาง และความปลอดภัย 

 6. การรองรับปัญหาที่ส่งผลต่อการจัดการ เช่น จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างช่วงปีใหม่ 

และการรับมือปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการลดจำนวนลงของนักท่องเที่ยว 

 7. มีหน่วยงานในการพัฒนาและให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 

 8. มีการสร้างกิจกรรมท่องเที่ยว 

 จากงานวิจัยดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่า ในการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการต้องท่องเที่ยวนั้น ไม่

เพียงแต่ปัจจัยด้านการสร้างกิจกรรมที่ดีและมีการประชาสัมพันธ์ที ่ดีเพียงเท่านั ้น ยังควรมีการ

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ เช่น การพัฒนาระบบขนส่ง และสภาพแวดล้อมรอบข้างที่เอื้อต่อการเดินทาง ซึ่ง

นับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความประทับใจและเกิดการกลับมาเที่ยวซ้ำ 

 แนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงดนตรีเป็นแนวคิดที่มีการพัฒนาอยู่หลากหลายประเทศ โดย

องค์กรสมาพันธ์ผู ้ผลิตสิ ่งบันทึกเสียงระหว่างประเทศ (IFPI: International Federation of the 

Phonographic Industry, 2560)  ได้กล่าวถึงแนวคิดของการพัฒนาเมืองให้กลายเป็นเมืองดนตร ี

หรือ Music City ในรายงานเร ื ่อง Key Elements, Effective Strategies and Why It’s Worth 

Pursuing ว่าเมืองดนตรีหรือ Music City นั้นเป็นใช้ดนตรีเป็นส่วนหลักในการการพัฒนาเมืองเพื่อให้

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมขับเคลื่อน โดยเมืองที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองดนตรีให้เกิดขึ้นได้นั้น

จะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด 5 คือ 

 1. ศิลปินหรือนักดนตรี 

 2. การสร้าง Music Scene 

 3. สถานที่ที่เข้าถึงการแสดง 

 4. การรับรู้และเข้าถึงผู้ฟัง และ 

 5. ค่ายเพลง หรือ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจดนตรี 

 นอกจากนี้องค์การดังกล่าวยังได้นำเสนอกลยุทธ์ในการดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้

เมืองสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง ดังนี้ 
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 1. จะต้องมีนโยบายที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมทางดนตรีและศิลปิน โดย รัฐบาลควร

จะต้องร่วมมือบริหารจัดการ เช่น เปิดพื้นที่ในการแสดง มีบริการที่จอดรถ การจัดการผังเมือง และ

การจัดการปัญหาด้านลิขสิทธิ์ เป็นต้น 

 2. หน่วยงานหรือสำนักงานจัดการกิจกรรมดนตรี เพื่อเป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการ 

ทำหน้าที่ในการสร้างชุมชนเครือข่าย พัฒนา และการจัดการความรู้ 

 3. การโฆษณา เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้และก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 4. การรวบรวมการช่วยเหลือผลักดันให้เกิดการยอมรับและความเห็นชอบในการจัด

กิจกรรมทางดนตรี  

 5. การสร้างและการเข้าถึงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางดนตรี เพื่อให้ศิลปินและนักดนตรี

ได้มีพื้นที่ในการทำกิจกรรมและพัฒนา รวมถึงการสร้างศูนย์กลางในการกระจายตัวของกิจกรรมด้วย 

 6. การพัฒนาผู้ฟัง ในการปลูกฝังให้เป็นผู้ฟังที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาต่อระบบ

เศรษฐกิจด้วย และควรมีการสร้างกลุ่มผู้ฟังสำหรับศิลปินท้องถิ่น 

 7. การสร้างการท่องเที่ยวเชิงดนตรี นับเป็นส่วนสำคัญเนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงดนตรี

เป็นการท่องเที่ยวประเภทหนึ่งที่สร้างรายอย่างมหาศาล ซึ่งสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับการ

จัดรายการส่งเสริมการขาย การสร้างแอพลิเคชัน และสื่อโซเชียลมีเดีย 

 โดยความสำเร็จจากการสร้างเมืองดนตรีนั้น ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างกิจกรรมแต่อาชีพ

ให้แก่กลุ่มศิลปิน นักดนตรี และกลุ่มธุรกิจดนตรีเพียงเท่านั้น แต่จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจ

ขับเคลื่อน มีการพัฒนาด้านงานศิลปวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพของศิลปิน ก่อให้เกิดการลงทุน มี

เครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง และเกิดกิจกรรมทางดนตรีที่เคารพต่อกฎหมายและนโยบาย ซึ่งเป็นการ

พัฒนาทั้งเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันจนเกิดเป็นแบรนด์การท่องเที่ยวที่แข็งแรง  

 จากการศึกษาของ Eivind B. Furlund (2008) เรื ่อง Singapore, from third to first 

world country: The effect of development in Little India and Chinatown ได้อธิบายถึงการ

บริหารจัดการพื้นที่ของรัฐบาลในประเทศสิงคโปร์ที ่ได้พัฒนาพื้นที่บริเวณเขต Little India และ 

Chinatown ให้มีความทันสมัย นำเสนอว่าแนวคิดระบบ Peoples Action Party (PAP) ของรัฐบาล

สิงคโปร์นั้นได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ให้

ความสำคัญกับการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจที่ประเทศโลกตะวันตกได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาโดย

เน้นกรเติบโตทางวัตถุลงมาสู่ประเทศโลกที่ 3 (วชิรวัชร  งามละม่อม, 2558) 

 การศึกษาดังกล่าวได้อธิบายถึงพื้นที่ในเขต Little India และ Chinatown ว่าเป็นเขต

เมืองอนุรักษ์ที่ในปัจจุบันยังคงเหลือสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ และในปัจจุบันพื้นที่ทั้ง 2 จุด

กลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญที่มีการเดินทางที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย กล่าวคือ มีจุดที่รถไฟใต้ดิน (MRT)  

เข้าถึง ทั้งนี้ในการบริหารจัดการของประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นการบริหารจัดการแบบครบวงจรที่เกิด
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จากการแลกเปลี่ยนความเห็นของรัฐบาลและประชาชน ทำให้มีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไปพร้อมกับ

การมีคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น กล่าวคือ มีการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณเขต Little 

India และ Chinatown เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ โดยปรับให้มีความทันสมัย ทั้งการปรับปรุงพื้นที่เดิม

และสร้างพื้นที่ใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ในเขต Little India นั้น ได้พัฒนาโดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมศาสนา

และแหล่งค้าขาย ถึงแม้ว่าการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่นั้นจะไม่ได้มาจากความพึงพอใจของประชาชน

ทั้งหมดก็ตาม แต่ก็เป็นการสร้างที่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การมีร้านค้าที่ขายอาหาร

อินเดีย และวัดในศาสนาฮินดู 

 ในเขต China Town มีการสร้างอาคารใหม่โดยรื้อถอนอาคารเก่าออก เพื่อพัฒนาใหม่ให้

มีร้านค้าเล็ก ๆ มากมาย ทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวทั้งยังมีกิจกรรมที่ดึงดูด เช่น 

การเที่ยวเทศกาลตรุษจีน และมีการแบ่งพื้นที่ค้าขายแยกออกจากที่อยู่อาศัย 

 จากการพฒันาของพืน้ทีท่ัง้ 2 เขต เป็นการพัฒนาพื้นที่และการค้าขายแบบดั้งเดิมเพื่อทำ

ให้ประเทศได้พัฒนาระบบเศรษฐกิจและเปลี่ยนจากการเป็นประเทศโลกที่ 3 ไปสู่การเป็นประเทศ

กลุ่มพัฒนา โดยการพัฒนานั้นเกิดจากการร่วมมือระหว่างรัฐบาลและประชาชน ทั้งยังเห็นได้ถึงการ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นร่วม โดยงานวิจัยดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนานั้น

ไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้แต่ทุกฝ่าย แต่หากมีความยินยอมและเสียสละบางส่วนก็จะทำให้ภาพรวม

นั้นดำเนินไปได้ 

 การศึกษาและวิจัยด้านการผลิต 

 วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2558) ได้ให้ความหมายของการผลิต ไว้ว่า เป็นกระบวนการ 

(Process) ในการแปรรูปจัยต่าง ๆ ให้เป็นผลผลิต ทั้งในด้านสินค้าและบริการ โดยเขียนฟังก์ชันการ

ผลิต (Production Function) ได้ดังนี้ 

QA = f(a1, a2, a3) 

 

 จากสัญลักษณ์ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ที่อธิบายว่าในการผลิตสิ้นค้าจำเป็นต้องมีปัจจัย

ใดบ้างในการผลิต คือ การผลิตสินค้า A นั้นจะต้องประกอบด้วยปัจจัยการผลิตประเภท a1 a2 และ a3 

โดยมีวิธีการผลิตดังนี้ 
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ตารางที่ 8 ตัวอย่างการเปรียบเทียบปัจจัยการผลิตและผลผลิตผ้าไหม 

วิธีการผลิต แรงงาน  

(นาที) 

เครื่องทอ เส้นไหม 

(กิโลกรัม) 

ต้นทุน  

(บาท) 

ผลผลิตรวม 

(เมตร) 

ก 90 กี่กระตุก 0.3 90 1 

ข 5 อัตโนมัติ 0.3 80 1 

ที่มา: วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 53. 

 

 จากตารางข้างต้นแสดงให้เห็นถึงปัจจัยการผลิตผ้าไหมซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วิธีคือ วิธี ก 

และวิธี ข โดยมีปัจจัยการผลิต 3 ชนิดคือ แรงงาน เครื่องทอ และเส้นไหม และมีตัวอย่างการคำนวณ

ต้นทุนการผลิตดังนี้ 

ตารางที่ 9 การคำนวณต้นทุนประเภทต่าง ๆ 

ปริมาณ

ผลผลิต 

ต้นทุน

คงที่รวม 

ต้นทุน

แปรผัน

รวม 

ต้นทุนรวม ต้นทุน

เฉลี่ยคงที ่

ต้นทุน

แปรผัน

เฉลี่ยคงที ่

ต้นทุนรวม

เฉลี่ย 

ต้นทุนเพิ่ม 

Q TFC TVC TC AFC AVC ATC MC 

0 4 0 4 - - - - 

1 4 5 9 4 5 9 5 

2 4 8 12 2 4 6 3 

3 4 15 19 1.33 5 6.33 7 

4 4 32 36 1 8 9 17 

5 4 65 69 0.8 13 13.8 33 

ที่มา: วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 70. 
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 แนวคิดทฤษฎีด้านศูนย์กลางและส่วนที่แวะข้อง (Hub-and-Spoke) 

 สืบเนื่องจากการศึกษาด้านวัฒนธรรมและยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

ซึ่งพบว่าจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในกลุ่มอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย ์

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี รวมถึงยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมาที่ต้องการให้จังหวัด

นครราชสีมาเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น มีความสอดคล้องกับทฤษฎีศูนย์กลาง

และส่วนที่แวะข้อง (Hub-and-Spoke) ของวันนาคอต โดยสุทธิพนธ์ จิราธิวัฒน์ (2554) ได้อธิบายถึง

ทฤษฎีดังกล่าวว่า เป็นแนวคิดการเป็นศูนย์กลาง (Hub) โดยมีการเกี่ยวข้องกับกลุ่มประเทศรอบนอก 

(Spoke) มีการเจรจาเข้าร่วมกับศูนย์กลาง โดยยกตัวอย่างระบบ Hub-and-Spoke อย่างง่าย ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 16 ระบบ Hun-and-Spoke อย่างง่าย 

ที่มา: สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์, เศรษฐศาสตร์การบูรณาการภูมิภาค: ว่าด้วยความตกลงทางการค้าเสรี

สู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ. (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 191. 

 

 จากรูปข้างต้นเป็นการจำลองระบบการดำเนินการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (FTA) ซึ่ง ก 

กลายเป็น Hub ส่วน ค ง และ ช กลายเป็น Spoke และ จ ฉ และ ข นั้นเป็นประเทศนอกระบบ 

Hub-and-Spoke ซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษแก่กัน ทั้งยังทำให้เกิดความแข็งแกร่งเนื่องจากประเทศอื่น ๆ 

ก็จะสนใจเข้าร่วม 

 การสร้างระบบ Hub-and-Spoke นั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสียโดยสุทธิพันธ์ยังได้อธิบายถึง

ตัวอย่างรูปแบบการเปิดเสรีการค้าในทวีปอเมริกา (Architecture of Trade Liberalisation in The 

Americas) ซึ่งเป็นการรวมประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และอเมริกาใต้ เข้าด้วยกัน 

โดยอ้างอิงแนวคิดของวันนาคอต โดยถึงแม้ว่าระบ Hub-and-Spoke จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้า

ระหว่างกันลงมา แต่ผลกลับไม่ได้รับเท่าการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งนี้วันนาคอตได้แบ่งประเด็นไว้เป็น 

2 ประการใหญ่คือ ประเทศที่เป็น Hub นั้นจะได้รับสัดส่วนมากกว่าประเทศที่เป็น Spoke และ รายได้

จากการรวมตัวเป็น Hub-and-Spoke นั้นน้อยกว่าการขยายเขตการเป็นการค้าเสรี 

ค ก ง 

จ 

ฉ 
ช ข 



  70 

 ประเด็นแรกคือประเทศที่เป็น Hub นั้นจะได้รับสัดส่วนมากกว่าประเทศที่เป็น Spoke 

นั้นพบว่า ผลจากการเป็น Hub นั้นจะได้วัตถุดิบจากประเทศที่เป็น Spoke เข้ามา และทำให้ Spoke 

สูญเสียอำนาจในการแข่งขันในตลาดอื่น ๆ  

 ในส่วนของประเด็นถัดมาเรื่องการรายได้จากการรวมตัวเป็น Hub-and-Spoke นั้นน้อย

กว่าการขยายเขตการเป็นการค้าเสรีนั้น ถึงแม้ว่าประเทศที่เป็น Spoke จะได้รับประโยชน์ต่าง ๆ เช่น

มีเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น มีการรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาลงทุน มีการค้าเพิ่มขึ้นใน

ประเทศที่เป็น Hub และสามารถช่วยลดต้นทุนการขนส่งของประเทศ Spoke แต่พบว่าต้นทุนการ

ขนส่งมากกว่าประเทศที่เป็นการค้าเสรี และใช้เวลาในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะต้อง

ส่งไปยังประเทศที่เป็น Hub ก่อน ทั้งยังทำให้เกิดปัญหาด้านอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาการทุจริต 

นอกจากนี้ยังกล่าวว่าการใช้ระบบ Hub-and-Spoke นั้นยังสร้างข้อเสียเปรียบให้แก่ประเทศที่ด้อย

พัฒนา เนื่องจากจะไม่ได้เข้าร่วมการเป็นประเทศ Spoke 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบ Hub-and-Spoke นั้นเป็นระบบที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย กล่าวคือ 

เป็นระบบดึงดูดการลงทุนได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบเขตการค้าเสรีเดิม ทั้งประเทศ Hub ยังได้รับ

ผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิตของประเทศ Spoke และในทาง

กลับกันกลุ่มประเทศ Spoke ก็จะมีการค้าระหว่างกลุ่มประเทศ Spoke ด้วยกันเองน้อยลง ทั้งยังยาก

ต่อการบริหารจัดการอีกด้วย 

 
ภาพที่ 17 รูปแบบการเปิดเสรีการค้าในทวีปอเมริกา  
(Architecture of Trade Liberalisation in The Americas) 

ที่มา: สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์, เศรษฐศาสตร์การบูรณาการภูมิภาค: ว่าด้วยความตกลงทางการค้าเสรี

สู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ. (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554), 193. 
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 แนวคิดทฤษฎีด้านรายได้ ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

 จากการศึกษาของประพันธ์ เศวตนันท์ (2543) ได้อธิบายว่าบัญชีประชาชาติ (National 

Accounting) นั้นมีความสำคัญเนื่องจากเป็นเครื่องมือบ่งชี้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลา

ต่าง ๆ โดยระบบบัญชีประชาชาติสมัยใหม่นั้นประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP; 

Gross Domestic Product) ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP; Gross National Product) และ 

รายได้ประชาชาติ (NI; National Income) ซึ่งการทำรายงานบัญชรประชาชาตินั้นจะเป็นสิ่งที่ช่วย

รายงานภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังเป็นแนวทางในการวางแผนส่วนรวมต่าง ๆ และวิเคราะห์

ความแตกต่างของรายได้ในแต่ละสาขาการผลิต 

 นอกจากนี้ในการบริหารบัญชีรายได้ในส่วนภูมิภาคหรือส่วนท้องถิ่นยังมีการจัดทำบัญชี

ในรูปแบบอื่น ๆ โดย รศ. ดร. วรรณศิลป์ พีรพันธุ์ (2554) ยังอธิบายถึงการศึกษาเศรษฐกิจท้องถิ่น 

(Local Economy) เพิ่มเติมว่าประกอบไปด้วยผลรวมมูลค่าอีก 2 ประเภทคือ ผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (GPP; Gross Province Product) และมูลค่าการผลิตสินค้าบริการขั้นสุดท้ายในจังหวัด 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GRP: Gross Regional Product) มูลค่าการผลิตสินค้าบริการขั้นสุดท้ายใน

ภาค 

 การคำนวณผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP; Gross Domestic Product) นั้นเป็นผลรวมมูลค่า

ของสินค้าและบริการที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง โดยปกติแล้วมักนับช่วงเวลา 1 ปี ทั้งจากการ

ผลิตของคนในและต่างประเทศ โดยนับมูลค่าจากการผลิตภายในประเทศ (ประพันธ์ เศวตนันท์, 

2543)  

 ในการคำนวณผลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนั้นเป็นการคำนวณจากสินค้าและบริการ

ขั้นสุดท้าย (Final Product) ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เนื่องจากอาจมีการนับซ้ำได้ ดังนั้นในทาปฏิบัติจึงมี

การคำนวณโดยการหามูลค่าเพิ่ม (Value Added) โดยมีหลักการว่า มูลค่าเพิ่มนั้นจะต้องเกิดขึ้นในทุก

ขั้นตอนการผลิตอยู่แล้ว หากเก็บตัวเลขมูลค่าเพิ่มในทุกหน่วยการผลิตแล้วนำมารวมกัน ก็จะได้ราคา

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ทั้งนี้ ประพันธ์ เศวตนันท์ ได้ยกตัวอย่างกระบวนการผลิต

เฟอร์นิเจอร์ ดังนี้  
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ตารางที่ 10 ตารางแสดงกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ (ข้อมูลสมมติ) 

หน่วยผลิต 
ขั้นตอน 

การผลิต 
ผลผลิต 

ราคาขาย 

(1) 

ราคาสินค้าขั้น

กลาง (2) 

มูลค่าเพิ่ม  

(1) - (2) 

บริษัท ก ปลูกป่า ไม ้ 1,000 - 1,000 

บริษัท ข โรงเลื่อย ไม้แปรรูป 1,400 1,000 400 

บริษัท ค เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะเขียนหนังสือ 2,000 1,400 600 

 ที่มา: ประพันธ์ เศวตนันท์, เศรษฐศาสตร์มหภาค. พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2543), 31. 

 

 จากตารางข้างต้นแสดงขึ้นการผลิตของบริษัท ก ข และ ค โดยบริษัท ก ได้ขายไม้ให้แก่

บริษัท ข ในราคา 1,000 บาท และบริษัท ข ได้ขายไม้แปรรูปให้แก่บริษัท ค เพื่อทำโต๊ะเขียนหนังสือ

ในราคา 1,400 บาท เพื่อให้บริษัท ค ขายโต๊ะเขียนหนังสือในราคา 2,000 บาท โดยมีวิธีการคำนวน

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศได้เป็น 2 วิธีคือ 

 1. คำนวณจากผลิตภัณฑ์ขั ้นสุดท้าย (Final Product) คือการคิดจากราคาโต๊ะเขียน

หนังสือราคา 2,000 บาท แต่วิธีนี้จะประเมินได้ยากเนื่องจากก่อให้เกิดการนับซ้ำ 

 2. คำนวณจากการรวบรวมมูลค่าเพิ่มในการผลิต คือการนำมูลค่าเพิ่มของบริษัททั้ง 3 

แห่งได้แก่ บริษัท ก ข และ ค มารวมกัน (1,000+400+600 = 2,000 บาท) โดยวิธีดังกล่าวจะมีข้อดี

คือช่วย 

 นโยบายการคลัง 

 ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ (2550 ได้อธิบายเรื่องนโยบายการคลัง (Fiscal Policy) ว่าเป็นการ

ดำเนินการตามมาตรการของรัฐ ทั้งรายได้ ได้แก่ การเก็บภาษีในรูปแบบต่าง ๆ และรายได้จากการ

ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น รายจ่าย ได้แก่ รายจ่ายด้านสินค้าและบริการต่าง ๆ ของรัฐในการ

จัดหาสินค้าสาธารณะ (Public Goods) เป็นต้น และมาตรการการเงินโอนต่าง ๆ ที่รัฐโอนให้แก่

ครัวเรือนหรือสถาบันต่าง ๆ และรายจ่ายดอกเบี้ยในส่วนของการโอนเงิน และมีความหมายด้านงบดุล

ดังนี้ 
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 ดุลงบประมาณ (BS; Budget Surplus)  

 งบประมาณเกินดุล (Budget Surplus) 

 BS = T-G-R > 0 

 งบประมาณขาดดุล (Budget Deficit) 

 BS = T-G-R < 0 

 งบประมาณสมดุล (Budget Balance) 

 BS = T-G-R = 0 

โดยกำหนดให ้

 T หมายถึง รายได้ของรัฐบาล 

 G หมายถึง รายจ่ายของรัฐบาล 

 R หมายถึง เงินโอนของรัฐบาล 

 โดยการประกอบกิจกรรมของรัฐวิสาหกิจนั้นหมายถึง การดำเนินการทางธุรกิจในรูปแบบ

ต่าง ๆ ที่รัฐถือหุ้นมากกว่า 50% ขึ้นไป 

 การศึกษาและวิจัยด้านทฤษฎกีารออกแบบเชิงประสบการณ์ 

 การออกแบบเชิงประสบการณ์นั้น เป็นการออกแบบเพื่อตอบสนองต่อการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ โดยคำนึงถึงสิ่งที่ส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ ทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้อธิบายถึง

ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Production Design) หมายถึง 

ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอกที่มีความแตกต่างไปจากเดิม (กรมทรัพย์สินทางปัญญา, 

2559)  

 ในด้านการออกแบบประสบการณ์ผู ้ใช้งาน (User Experience) นั้น Erik Flower ได้

อธิบายว่า เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ และการออกแบบ (2011) ซึ่งการ

ออกแบบที่ดีนั้นควรจะต้องตอบสนองต่อทั้ง 3 องค์ประกอบข้างต้น มีการวางแผนและศึกษาวิจัยเพื่อ

ตอบสนองพฤติกรรมผู้ใช้ด้วย นอกจากนี้ Elina Racholova ยังได้กล่าวเสริมว่าประสบการณ์ผู้ใช้งาน

นั้นหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผู้ใช้งานมอง รู้สึก และมีการสนองเมื่อผู้ใช้มีการใช้งาน

ซึ่งตอบโจทย์ต่อวิถีชีิวิต (2016) โดย Cindy Alvarez ได้เสนอแนะแนวทางการเป็นนักออกแบบเชิง

ประสบการณ์ว่า นักออกแบบนั้นควรจะมองการแก้ไขปัญหา ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ

แนวทาง ดังนั้นการออกแบบเชิงประสบการณ์จึงเป็นการบูรณาการแนวคิดในการออกแบบเพื่อ

นำเสนอต่อผู้ใช้งานทั้งในด้านของด้านอารมณ์ความรู้สึก (Emotional) และการใช้งาน (Functional) 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการออกแบบที่ดีนั้นจะมีผลต่อธุรกิจด้วย และเป็นการออกแบบจากความต้องการของ

ผู้บริโภคเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการออกแบบที่มุ่งพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานของผู้บริโภค 
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 จากการศึกษาดังกล่าวยังพบว่า สุดาดวง นาคะสุวรรณ (2010) ได้ให้แนวคิดเรื่องของ

การออกแบบเชิงประสบการณ์ (Experience Design) ที่มีความสำคัญต่อการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ

คือ เป็นการออกแบบที่มีความสอดคล้องกับผู้บริโภคในยุคที่การตลาดมีการแข่งขันสูง และการ

ออกแบบดังกล่าวนั้นสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วยการสร้างประสบการณ์และอารมณ์

ของผู้บริโภค โดยจากผลการศึกษายังได้กล่าวว่าประสบการณ์นั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำนายได้

เนื ่องจากเป็นเรื ่องเฉพาะตัวของผู้บริโภค แต่สามารถออกแบบประสบการณ์ แต่ผู ้ออกแบบนั้น

สามารถออกแบบพื้นฐานของประสบการณ์ได้และการออกแบบเชิงประสบการณ์ที่ดีนั้น องค์ประกอบ

ทุกอย่างควรจะต้องบริหารจัดการเป็นอย่างดีและเชื่อมต่อกับอารมณ์ของผู้ใช้งานได้ ซึ่งสามารถ 

บูรณาการได้ในทุกกระบวนการ 

 นอกจากนี้ในงานวิจัยดังกล่าวยังได้นำเสนอแนวคิดของ Philip Kotler ในแง่มุมของการ

ออกแบบเชิงประสบการณ์ได้ด้วยว่า การสร้างมูลค่าเพิ่มนั้นจะต้องมากกว่าเรื่องขององค์ประกอบและ

ราคา Product and Service offers – Customer’s Expectation = Customer’s satisfaction 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่จะสร้างการส่งมอบที่เป็นแบบเฉพาะได้  

 การออกแบบเชิงประการณ์ผู้ใช้งานนั้นมีส่วนที่คล้ายคลึงกับทฤษฎีทางการตลาด เช่น 

ทฤษฎี 4Cs ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมด้านทฤษฎีการตลาดจะพบว่า หลังจากเกิดทฤษฎีในด้าน 

4Ps และต่อมาได้พัฒนาเป็น 7Ps และทฤษฎีอื่น ๆ อีกมากมายแล้ว นักการตลาดพบว่าทฤษฎีดังกล่าว

นั้นเป็นทฤษฎีที่มองในมุมมองของผู้ผลิต จึงมีการพัฒนาด้วยมุมมองของผู้บริโภคและเกิดเป็นทฤษฎี 

4Cs ขึ้น และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานนั้นก็มีส่วนที่สอดคล้องกับการตลาดและยังเป็นการ

ออกแบบที่มองจากมุมมองของผู้บริโภคเป็นหลัก แต่หลักการออกแบบเชิงประสบการณ์ผู้ใช้งานนั้นยัง

มีการนำแนวคิดด้านเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สอดคล้องกับผู้บริโภคในปัจจุบันได้

มากกว่า 

 ดีไซน์นิว (Designil, 2017) ยังได้อธิบายแนวคิดจิตวิทยาพื ้นฐานของการออกแบบ

ประสบการณ์ผู ้ใช ้งาน (UX) ว่า หลักพื ้นฐานที ่น ักออกแบบเว็บไซต์ส่วนใหญ่มักพิจารณานั ้น

ประกอบด้วย ความรู้สึกต่อสีที่ต่างกัน การรับรู้ต่างกัน มนุษย์มีความคิดว่ายิ่งใหญ่ยิ่งดี และมนุษย์

เปลี่ยนสิ่งใหม่ ๆ ให้เป็นสิ่งที่คุ ้นเคยได้ง่าย ซึ่งการออกแบบที่แตกต่าง ก็จะส่งผลให้เกิดอารมณ์

ความรู้สึกที่แตกต่างด้วย และถึงแม้ว่าบทความดังกล่าวจะไม่มีผลการศึกษาในด้านการตลาดเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยตรงแต่ก็สามารถปรับใช้ได้ เช่น ในการของการรับรู้ด้านสีที่แตกต่างนั้น ก็มี

ความใกล้เคียงกับการนิยมฟังเพลงที่แตกต่างเช่นกัน 

 นอกจากนี้ดีไซน์นิวยังยกตัวอย่างต่อด้วยว่า หากเราแบกของ 100 กิโลกรัม และมีเพื่อน

เข้ามาช่วยแบก 1 กิโลกรัม เราจะไม่รู้สึกแตกต่าง แต่หากเพื่อนเดินมาช่วยยกของ 50 กิโลกรัม เราจะ

รู้สึกกว่าของนั้นเบาลง 
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 ดังนั้นการออกแบบเชิงประสบการณ์จึงเป็นการออกแบบที่ไม่มีสูตรและทฤษฎีที่แน่นอน

แต่จะต้องออกแบบเพื่อรองรับพฤติกรรมนั้น ๆ ของผู ้บริโภค หรือหากกล่าวอีกมุมหนึ่งคือการ

ออกแบบใด ๆ ที่สร้างตัวตนและความแตกต่างทั้งสิ่งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ ให้แก่ผู้ใช้งาน 

 จึงกล่าวได้ว่า การออกแบบเชิงประสบการณ์ผู้ใช้งาน เป็นการออกแบบที่ให้ความสำคัญ

ในยุคปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้จากในในการศึกษาของสุดาดวงนั้นเป็นแนวคิดในช่วงศตวรรษที่ 

20 เป็นต้นมาจนถึงช่วงศตวรรษที่ 21 ซึ่งในประเทศไทยนั้น การออกแบบเชิงประสบการณ์ผู้ใช้งาน

เป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะการทำเว็บไซต์และแอพลิเคชันต่าง ๆ ทั้งนี้ 

 นอกจากนี้ Rob stokes and the minds of quirk (2008) ยังได้อธิบายเสริมว่า การ

ออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งาน (User Experience) ยังสามารถบ่งได้ 2 ประเภทคือ 1.) ประสบการณ์

เชิงประโยชน์ใช้สอย (Functional UX) ซึ ่งออกแบบเพื ่อรองรับพฤติกรรมการใช้งาน และ 2.) 

ประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ (Creative UX) ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจหรือ “Wow Factor” ทั้งยัง

เสนอแนวคิดว่าการออกแบบที่ดีจะต้องประกอบด้วยหลัก 6 ประการ ดังนี้ 

 1. ง่ายต่อการค้นหา (Findability) เช่น มีรายชื่อปรากฎอยู่บนผลการค้นหาอันดับต้น ๆ  

 2. ง่ายต่อการเข้าถึง (Accessibility) เช่น การออกแบบเว็บไซต์ที่สอดคล้องกับการใช้

งานในที่ที่อินเตอร์เนตมีความเร็วต่ำ ควรออกแบบให้มีข้อมูลที่เหมาะแก่การดาวน์โหลดข้อมูล 

 3. เกิดความต้องการใช้งาน (Desirability) มีความน่าใช้งาน 

 4. ใช้งานได้ง่าย (Usability) มีการเข้าถึงการใช้งานส่วนต่าง ๆ ได้อย่างไม่ซับซ้อน 

 5. มีความน่าเชื่อถือ (Credibility) เช่น มีการสร้างเว็บไซต์ให้น่าเชื่อถือในการเข้าถึง

ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การจองตั๋ว 

 6. มีประโยชน์ (Usefulness) คือสิ่งนั้นจะต้องควรค่าแก่การใช้เวลาเข้าไปใช้งานหรือไม่ 

 นอกจากนี้แล้วการออกแบบเชิงประสบการณ์ที่ดีนั้นยังควรจะต้องง่ายต่อการใช้งานหรือ

การเรียนรู้ที ่จะใช้งาน และเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และใช้งานได้ (Elina Racholova, 2016) ซึ่งจาก

การศึกษาด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นแนวคิดที่มีความ

น่าสนใจต่อการตลาดในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นแนวคิดที่จำเป็นจะต้องศึกษาด้านพฤติกรรมผู้บริโภค

เพื่อนำมาประกอบการออกแบบประสบการ ที่มีความครอบคลุมต่อพฤติกรรมการใช้งานทั้งหมดแล้ว 

ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยไม่ใช่แค่การพัฒนาในรูปแบบเว็บไซต์หรือการให้ข้อมูล

ออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ตอบสนองต่อการใช้

งานของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และสะดวกสบาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เห็นความสำคัญและได้นำทฤษฎี

ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ด้วย เพื่อออกแบบกลยุทธ์ให้สอดคล้องและ

ตรงใจผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 

 งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวใน

จังหวัดนครราชสีมา” เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาแนวทางสร้างธุรกิจดนตรีให้สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรม

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา  ที่สามารถสร้างอัตลักษณ์และเป็นที่จดจำได้  แก่

นักท่องเที่ยว  และเพื่อสร้างรายได้แก่ธุรกิจดนตรีและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถขับเคลื่อน 

 ทั้งนี ้ผู ้ว ิจัยได้แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1.) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้องมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก (In-depth 

Interview) เพื่อศึกษาทิศทางสภาพการแข่งขันและนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด

นครราชสีมา และ 2.) การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการสำรวจ (Survey 

Research Method) จากแบบสอบถาม (Questionaire) ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน

ในการดำเนินการวิจัยดังนี้ 

 

ขั้นตอนในการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือก

บริโภคงานเพลง 

 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการ

ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 

 ขั้นตอนที่ 3 สร้าง “กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื ่อส่งเสริมการตลาด

ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา” 

 

กิจกรรมการวิจัย 

 2.1 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจ

เลือกบริโภคงานเพลงเชิงวัฒนธรรม 

  2.1.1 สร้างกิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสำรวจจากกลุ่มนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที ่เลือกบริโภคงานเพลงเชิงวัฒนธรรมจากการตอบแบบสอบถาม เพื ่อเก็บข้อมูลที ่
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เกี่ยวข้องในด้าน การรับรู้ต่อผลงานเพลง, ภาพลักษณ์ของเพลงเชิงวัฒนธรรมต่อผู้บริโภค, พฤติกรรม

การฟังเพลง, ความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเข้ามาเยี่ยมเยือนจังหวัด 

ภายใต้กรอบแนวคิดของพฤติกรรมผู้บริโภค 

  2.1.2 ผู้วิจัยทำสรุป และนำเสนอผลการศึกษา  ปัจจัยด้านการบริโภคงาน

เพลงเชิงวัฒนธรรม  พฤติกรรมและรูปแบบการฟังเพลง  ความคาดหวังและความต้องการในการเสพ

งานดังกล่าว 

 2.2 ขัน้ตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีใน

ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  2.2.1 สร้างกิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับองค์กร

การส่งการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเก็บข้อมูลด้านกลยุทธ์และแผนนโยบายในการพัฒนา

จังหวัด ภายใต้กรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม 

  2.2.2  ผู้วิจัยทำสรุป  และนำเสนอผลการศึกษา  วิเคราะห์สภาพปัญหา

และสภาพการแข่งขันของจังหวัดนครราชสีมา 

 2.3  ขั้นตอนที่ 3  สร้าง “กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาด

ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา” 

  2.3.1  ผู้วิจัยนำเสนอขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 เพื่ออภิปรายประเด็นที่

สำคัญและวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนากลยุทธ์ในการสร้างและสื่อสารแบรนด์ที่ส่งผลต่อการ

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  2.3.2 ผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์มาสรุปเป็นข้อมูลและสร้างกลยุทธ์ในการ

บริหารจัดการศิลปินให้มีความน่าสนใจต่อขาวต่างชาติและส่งผลต่อการท่องเที ่ยวในจังหวัด

นครราชสีมา   

 โดยสรุปอธิบายเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 18 แผนภาพสรุปขั้นตอนกิจกรรมการวิจัย 
 

ข้ันตอนที่ 1   

ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ

พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อ

การตัดสินใจเลือกบริโภคงาน

เพลงเชิงวัฒนธรรม 

ข้ันตอนที่ 2  
วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค

ท่ีส่งผลต่อแนวทางในการ

บริหารจัดการธุรกิจดนตรีใน

ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ข้ันตอนที่ 3  

สร้าง “กลยุทธ์การบริหาร

จัดการธุรกิจดนตรีเพื่อ

ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว

ในจังหวัดนครราชสีมา” 

ข้ันตอนการวิจัย กิจกรรมการวิจัย 

1. กิจกรรมการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสำรวจจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เลือกบริโภคงานเพลงจากการ

ตอบแบบสอบถาม  เพื่อเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้าน การ

รับรู้ต่อผลงานเพลง, ภาพลักษณ์ของเพลงต่อผู้บริโภค, 

พฤติกรรมการฟังเพลง, ความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรม

ทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการเข้ามาเย่ียมเยือนจังหวัด 

ภายใต้กรอบแนวคิดของพฤติกรรมผู้บริโภค 

2. สรุปและนำเสนอผลการศึกษา 

1. กิจกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง

ลึกกับองค์กรการส่งการท่องเท่ียวจังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อเก็บข้อมูลด้านกลยุทธ์และแผนนโยบายในการ

พัฒนาจังหวัด ภายใต้กรอบแนวคิดจากการทบทวน

วรรณกรรม 
 

2. สรุปและนำเสนอผลการศึกษา 

1. นำเสนอขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 เพื่ออภิปราย

ประเด็นท่ีสำคัญและวิเคราะห์หาแนวทางในการ

พัฒนากลยุทธ์ในการสร้างและส่ือสารแบรนด์ท่ีส่งผล

ต่อการท่องเท่ียวภายในจังหวัดนครราชสีมาให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

2. สรุปข้อมูลและสร้างกลยุทธ์ 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 

 ในส่วนของการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดแนวทางการศึกษาวิจัยแบ่งเป็นขั้นตอน

ต่าง ๆ ตามลำดับขั้น  ดังนี้ 

 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.2  เครื่องมือในการวิจัย 
  3.2.1  การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

  3.2.2  การพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 

 3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือก

บริโภคงานเพลง (เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) มีกิจกรรมในการวิจัยดังนี้ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ศึกษาวิจัยโดยการสำรวจลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมและความคาดหวังต่อการเลือก

บริโภคงานเพลงของกลุ่มนักท่องเที่ยว 

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาลักษณะส่วนบุคคล พฤติกรรมและความคาดหวังต่อการ

เลือกบริโภคงานเพลงเชิงวัฒนธรรมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวมาจากการเลือกแบบสุ่มโดยใช้ความน่าจะ

เป็น (Probability Sampling) จากจำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา บริเวณเขตท่องเที่ยวที่

สำคัญ ประกอบด้วย บริเวณเขตอำเภอเมือง ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, วัดศาลาลอยและบริเวณ

พื้นที่ใกล้เคียง และบริเวณนอกเขตอำเภอเมือง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย และบริเวณ

พื้นที่เขาใหญ่ จำนวน 132,334 ราย อ้างอิงจากข้อมูล สรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ 

จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2552 - 2558 จาก (สำนักสถิติแห่งชาติ, 2559) โดยใช้กลุ ่มเป้าหมาย

จำนวน 400 ราย อ้างอิงจากตารางของ Taro Yamane (2557) 

 เครื่องมือในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้การสร้างแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลด้านการรับรู้ต่องานเพลง, ภาพลักษณ์

ของเพลงต่อผู้บริโภค, การรับรู้ต่อผลงานเพลง, ภาพลักษณ์ของเพลงต่อผู้บริโภค, พฤติกรรมการฟัง

เพลง, ความคาดหวังต่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบแนวคิด

ของการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ซ่ึงมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือในงานวิจัย ดังน้ี 
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 1.) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการทางการตลาด และพฤติกรรมผู้บริโภค 

 2.) สร้างแบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลปัจจัยการเลือกบริโภคเพลงเชิงวัฒนธรรมเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

  ขั้นตอนที่ 2.1 ส่วนของข้อมูลและคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว

ในจังหวัดนครราชสีมา  โดยใช้วิธีการตรวจสอบรายการ (Checklist) 

  ขั้นตอนที่ 2.2 ข้อมูลด้านการรับรู้ในการฟังเพลงเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด

นครราชสีมา ในแง่ของการประชาสัมพันธ์เพลง, การเข้าถึงแหล่งการแสดง, ความเข้าใจและการ

สื่อสารในเพลง ลักษณะการตรวจสอบรายการ (Checklist) 

  ขั้นตอนที่ 2.3 ปัจจัยด้านการตัดสินใจเลือกฟังเพลงของจังหวัดนครราชสีมา 

ในแง่ของการประชาสัมพันธ์เพลง, การเข้าถึงแหล่งการแสดง, กิจกรรมการแสดง, ความเข้าใจและการ

สื่อสารในเพลง  และคุณภาพในการแสดง  มีมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ซึ่งมีเกณฑ์การ

ให้คะแนนดังนี้ 

  5    หมายถึง    มีน้ำหนักในการตัดสินใจเสพงานเพลงมากที่สุด 

  4    หมายถึง    มีน้ำหนักในการตัดสินใจเสพงานเพลงมาก 

  3    หมายถึง    มีน้ำหนักในการตัดสินใจเสพงานเพลงปานกลาง 

  2    หมายถึง    มีน้ำหนักในการตัดสินใจเสพงานเพลงน้อย 

  1    หมายถึง    มีน้ำหนักในการตัดสินใจเสพงานเพลงน้อยที่สุด 

  จากนั ้นจ ึงนำค่าเฉล ี ่ยมาว ิเคราะห์เปร ียบเท ียบ เพ ื ่อใช ้ในการแปร

ความหมายโดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ 

  คะแนนเฉลี่ย  4.21-5.00  หมายถึง  มากที่สุด 

  คะแนนเฉลี่ย  3.21-4.20  หมายถึง  มาก 

  คะแนนเฉลี่ย  2.61-3.40  หมายถึง  ปานกลาง 

  คะแนนเฉลี่ย  1.81-2.60  หมายถึง  น้อย 

  คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.80  หมายถึง  น้อยที่สุด 

  ขั้นตอนที่ 2.4  ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเพลงใน

ระดับท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการเข้ามาฟังและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของผู้บริโภค 



   81 

 3.)  นำแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการจากบัณฑิตว ิทยาลัยเพื ่อพิจารณาและ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาทั้งหมดในด้านโครงสร้างให้มีความครอบคลุมและเกิดการใช้ภาษา

ที่ถูกต้อง 

 4.)  ส่งแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัยเบื้องต้นไปให้แก่ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการบริหารจัดการงานศิลปะและอุตสาหกรรมดนตรี  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง  (Validity) 

ในด้านโครงสร้าง  ความครอบคลุมด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ 

 5.)  นำแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน 

30 คนเพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) 

 6.)  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามก่อนนำไปใช้เก็บข้อมูลจริง 

 7.)  นำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงและแก้ไขแล้วไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 

 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีใน

ท้องถิ่นเพื่อใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  (เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2)   

 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

 ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารและการจัดกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ศิลปิน 

ผู้ประกอบการด้านธุรกิจดนตรี และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ดังนี้ 

 นายนิธี  สีแพร (ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทย) 

 อาจารย์ ปิยะพงษ์  หมื่นประเสริฐดี (ผู้ก่อตั้งบริษัทฟังไจ) 

 อาจารย์นราธิป  อ่ำเที่ยงตรง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด) 

 นายวิโรจน์ ควันธรรม (ศิลปิน  และนักจัดรายการวิทยุ) 

 นางสาวพิมพ์นารา  กิจโชติประเสรฐิ (หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย) 

 อาจารย์ พันตำรวจโท ดร. ทีฆา  โพธิเวส (อดีตหัวหน้าวงดุริยางค์กรมตำรวจ ที่ปรึกษา

พิเศษวงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยาและราชสีมาวิทยาลัย) 

 เครื่องมือในการวิจัย 

 ชุดสัมภาษณ์คำถามเชิงลึกเพื่อทราบถึงสภาพการแข่งขันและสภาพปัญหาและอุปสรรค

ในการพัฒนาจังหวัดให้สามารถเป็นที่ดึงดูดใจแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและการพัฒนามาเปน็

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของอาเซียนตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนด  โดยมีวิธีการสร้างและหาคุณภาพ

ดังนี้ 
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 1.) ศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการตราสินค้าประกอบการศึกษากลยุทธ์การขับเคลื่อน

นโยบายของจังหวัดนครราชสีมา 

 2.) สร้างชุดการสัมภาษณ์เชิงลึกภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีของการทบทวน

วรรณกรรม 

 3.) นำชุดคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการตราสินค้าและ

แบรนด์ประเทศเพื่อพิจารณาตรวจสอบความความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้งในด้านโครงสร้าง  ความ

ครอบคลุมเนื้อหาและภาษาที่ใช้และภาษาที่ใช้ในชุดคำถามเบื้องต้น 

 4.) ปรับปรุงและจัดพิมพ์ชุดสัมภาษณ์เชิงลึก 

 5.) นำชุดคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้รับการปรับปรุงแล้วไปใช้จริง 

 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1.) ขออนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกหนังสือขออนุเคราะห์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยแบบสอบถามและการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ

บริหารจัดการ 

 2.)  ผู้วิจัยดำเนินการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามกิจกรรมการวิจัยโดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

 ขั ้นตอนที ่ 3  สร้าง “กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื ่อส่งเสริมการตลาด

ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา”  (เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) 

 3.1  นำผลสำรวจในขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2  มากำหนดประเด็นสำคัญ

เพื่อสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการศิลปินท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.2  ผู้วิจัยทำการสรุปและอภิปรายผลเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ

ศิลปินท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 งานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวใน

จังหวัดนครราชสีมา” ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย   
 ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้องมูลจาก

การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในเชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาทิศทางสภาพการแข่งขันและ

นโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาสภาพและทิศทางในการ

ดำเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินการ เพื่อ

ประกอบการพัฒนากลยุทธ์ 

 ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการสำรวจ (Survey 

Research Method) จากแบบสอบถาม (Questionaire) ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

 ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ด้วยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย T-Test และ F-Test 

โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างทางเดียว (One-Way Anova) และเปรียบเทียบ

ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 

 ส่วนที่ 4 กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในจังหวัด

นครราชสีมา โดยใช้ข้อมูลจากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และผลการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

 ในส่วนของการศึกษาและรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ผู้อำนวยการด้านการท่องเที่ยว  

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด  ศิลปินและผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานวัฒนธรรม   

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวจากการเก็บข้อมูลได้แบ่งประเด็นออกเป็น 2 

ประเด็นและพบข้อมูลดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1  การดำเนินนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 ในการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า  แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีและการ

สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงดนตรีถือเป็นสิ่งที่ผู้ให้สัมภาษณ์ต่างให้ความสำคัญ  เนื่องจากเป็นทั้งการ

พัฒนาการท่องเที่ยวและยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  โดยการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นส่วน

jaran
Sticky Note
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สำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากทำให้เศรษฐกิจมีการหมุนเวียน ไม่เฉพาะ

ตามแหล่งท่องเที ่ยวแต่ยังสร้างรายได้ให้แก่ ระบบการขนส่ง โรงแรม ธุรกิจของที ่ระลึก ธุรกิจ

ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ นอกจากนี้ การท่องเที่ยวยังมอบประสบการณ์และเปิดโลกใหม่ๆ ให้แก่ผู้

มาท่องเที่ยว โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวว่า 

 “การท่องเที่ยวเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คนเดินทางแล้วก็กลับไปด้วยความประทับใจ เป็นการ

นำเสนอขายที่เราไม่สามารถนำเอาสินค้าไปโชว์หรือนำเสนอในที่ที่ เราเสนอขายในต่างประเทศได ้

เพราะฉะนั้นคนที่อยากเห็นจริงๆ ก็ต้องมาที่เมืองไทย” 

 Amazing Thailand ถือเป็นแบรนด์การท่องเที่ยวแบรนด์หนึ่งที่ชาวต่างชาติรู้จัก และ

เป็นประเทศที่มีทรัพยากรในประเทศพร้อม  ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติต่างๆ  รวมถึงศิลปวัฒธรรมที่

โดดเด่นและหลากหลาย  อันจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยมีทั้งวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรม 4 

ภาค รวมถึงวัฒนธรรมย่อยต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงงานศิลปะ โดยเฉพาะงานดนตร ี ที่ไม่เพียงแต่งานดนตรี

ประจำภาคที่โดดเด่น  ดนตรีนั้นยังมีหลายประเภท  แต่มีอยู่ทั่วทุกที่บนโลก 

 เนื่องด้วยปัญหาปัจจุบันที่พบว่ารายได้ของศิลปินนั้นมีน้อยลง  เนื่องจากมีการซื้อขาย

เพลงน้อยลงทั้งแผ่นซีดีและเพลงดิจิตอล  ทั้งยังมีบริการต่างๆ ที่สามารถฟัเพลงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ได้มากขึ้น  แต่ในทางกลับกันดนตรีสดก็ยังคงเป็นที่นิยม ทั้งการแสดงคอนเสิร์ต  และการเล่นดนตรี

ตามร้านอาหารต่างๆ ดังนั้นดนตรีจึงมีส่วนช่วยส่งเสริมการขาย รวมถึงการช่วยสร้างอารมณ์และ

บรรยากาศให้แก่สถานที่และผู้ฟังอีกด้วย 

 เมื่อพิจารณาจากทั้ง 2 องค์ประกอบแล้ว  จึงเห็นโอกาสในการพัฒนาธุรกิจดนตรีด้วย

การเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้ในส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ

อุตสาหกรรมดนตรีไปพร้อมๆ กัน และนอกจากการนำดนตรีเข้าไปเสริมในการท่องเที่ยวแล้ว ยัง

สามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีได้อีกด้วย โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้ความเห็นสู่

การบริหารจัดการธุกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวว่า 

 “ถ้าเกิดว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านดนตรีขึ้นเมื่อไหร่นั่นหมายความว่านักท่องเที่ยว

ต่างชาติหรือคนไทยเองก็ดี มาเที่ยวกรุงเทพก็อยากมาเสพดนตรีดีๆ อยากมาหาวงดนตรีที่เล่นดนตรี

ดีๆ เจ๋งๆ ถ้าเค้าอยากมามากเท่าไหร่ แปลว่าอัตราการจ้างงานก็มากขึ้นเท่านั้น ตัวเราที่เป็นนักดนตรีก็

ได้ ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศก็ได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นมันก็ได้หลายส่วน” 

 จะเห็นได้ว่า ดนตรีนั้นสามารถเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้  

กล่าวคือ  ช่วยสร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการส่วนต่างๆ รวมถึงศิลปิน  

และยังเป็นสื่อหนึ่งที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ท้องที่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

ท่านที่ 2 ยังได้เสริมแนวคิดดังกล่าวว่า 
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 “ผมมองว่า Music มันคือ Platform มันคือฐานเศรษฐกิจ มันคืออีกหนึ่งฐานเศรษฐกิจที่

เราอาจจะมองข้าม เรามองว่ามันเป็นเรื่องที่ใกล้ ๆ ตัว เรามีความรู้สึกว่าอยากจะเสพยังไงก็ได้ โจทย์

คือจะทำไงให้คน Spent นั ่นคือ Share of Wallet คืออยากให้คนแบ่งเง ินมาจ่ายให้ก ับดนตรี  

เพราะฉะนั้นโจทย์ทางการตลาดชัดมากเลย” 

 ดังนั้นแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวอันมีส่วนช่วย

ในการพฒันาเศรษฐกิจนั้น  คือการใช้ดนตรีให้สามารถเข้ามาเป็นตัวช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน

ส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดรายได้แก่พื้นที่เหล่านั้น  โดยประเด็นคำถามและการให้สัมภาษณ์มีดังนี้ 

 1. หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแนวคิดหรือแผนนโยบายเชิงการบริหาร

จัดการงานศิลปะโดยเฉพาะในงานดนตรีอย่างไร 

 ในการกำหนดกลยุทธ์  การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับ การ

กำหนดการแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) และ การกำหนดตลาดเป้าหมาย (Market 

Targeting) เป็นสองอันดำแรกเพื่อให้สามารถสร้างกิจกรรมที่ตอบโจทย์  ตรงตามความต้องการของ

กลุ่มผู้บริโภคนั้น ๆ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มองกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่

มีศักยภาพเป็นหลัก โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้แนวคิดด้านการแบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวดังนี้ 

 “เราต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะยุโรปหรืออเมริกา เราเจาะกลุ่ม  

เบบี้บูมเมอร์ พวกนี้ยังท่องเที่ยวกันอยู่ มีรายได้สูง แล้วก็มีการเวลาท่องเที่ยวเยอะมาก ประเทศไทยมี

ทั้งในเรื่องของวัฒนธรรม มีอากาศที่สบาย มีคนให้การดูแลทั้งในแง่ของการให้บริการทั่วไปและในแง่

ของสุขภาพที่ทั่วถึง เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมาเยอะมาก 

 อีกกลุ่มหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออก คือจีน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ พวกนีเ้ปน็พวกทีเ่จรญิ

แล้วในทวีป พวกนี้กลุ่มผู้หญิงมาแรงมาก Empower Woman พวกนี้ชอบกินหรู อยู่สบาย ทำสปา 

มาชอปปิ้ง ประเทศไทยเราก็มีความพร้อมในหลายๆ เรื่อง 

 ในขณะเดียวกันเราก็เจาะกลุ่มเรื่องของ Family โดยเฉพาะภูมิภาคใกล้บ้านไม่ว่าจะเป็น

มาเลย์ อินโด ฟิลิปินส์ พวกนี้เวลาเที่ยวกันไม่ใช่แค่พ่อแม่ลูก แต่มี ปู่ย่าตายาย ไปกันเป็นครอบครัว

ใหญ่ บางทีจะมีการ Child Oreinted หรือให้ความสำคัญกับเด็ก เช่น เลือกสถานที่ท่องเที่ยวตามใจ

หลาน 

 ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอย่าง Disney Land แต่เราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น 

ๆ ที่ทดแทนได้เช่น เที่ยวในสวนผลไม้ เที่ยวในทะเล ดูสวนสนุกต่าง ๆ  ทั้ง Water World เราก็ใช้ตรง

นี้เป็นจุดแข็ง 

 อีกกลุ ่มคือกลุ ่ม Gen Y หรือกลุ ่ม Millenium คนรุ ่นใหม่ ทำงานแล้ว มีฐานะ แต่มี

พฤติกรรมเหมือนวัยรุ่น  กลุ่มนี้ถึงแม้ว่าเค้าจะไม่มีเวลาเที่ยว แต่เวลาเค้าไปเที่ยวการแสดงความ   

โดดเด่นให้เห็น เช่น ฉันเนี่ย มาเที่ยว มีการปักหมุด ถึงแม้ว่า Spending ไม่สูง แต่ว่ากลุ่มนี้จะช่วย 
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Generate Content เราได้อย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็น Social Media ต่าง ๆ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่ม

สำคัญที่ช่วยประชาสัมพันธ์ความงด และความน่าสนใจของประเทศไทยออกไป“ 

 และผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 2 ยังเสริมแนวคิดดังกล่าวว่า 

 “เรื่องของการจับ Baby Boomer, Woman, Gen Y เราลองดูซิว่า Music จะเข้าไปอยู่

ในนี้อย่างไร ถือว่าเป็น Key Word ทีสำคัญ” 

 จากการให้ข้อมูลสำคัญข้างต้นจะเห็นได้ว่า การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยนั ้นให้

ความสำคัญกับกลุ่มนักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม  เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศมีหลากหลาย

และรองรับกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ กันไป แต่ยังคงยึดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วแยก

ไปในส่วนของการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพตามกลุ่มภูมิศาสตร ์(Geographic Segmentation) 

ได้แก่กลุ่มทวีป และกลุ่มประเทศ ในลำดับถัดมาก็นำกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายนั้นมาพิจารณาด้าน

หล ักประชากรศาสตร ์ (Demographic Segmentation) ด ้วยการแบ ่งตามอาย ุโดยแบ ่งตาม 

Generation  

 นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจคือ มีการบริหารจัดการในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ทรัพยากร

โดยเฉพาะในด้านพื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น เมื่อประเทศไทยไม่มีสถานที่

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเช่น Disney Land ก็ได้ใช้กิจนำสินค้าทดแทนด้วยการมุ่งเน้นให้แหล่งท่องเที่ยว

ส่วนอื่น ๆ เป็นจุดขายแทน เช่น เที่ยวในส่วนผลไม้ หรือเที่ยวในทะเล ซึ่งเป็นทรัพยากรเด่นของ

ประเทศไทย แต่เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเที่ยวในรูปแบบครอบครัวเช่นกัน 

 จะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีการเริ ่มกำหนดกลยุทธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้

ความสำคัญกับเรื่องของกลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคก่อนเป็นอันดับแรก  โดยต้องการนักท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพเป็นหลัก  มีกำลังซื้อสูง  โดยจะต้องมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรพยากรให้เกิดประโยชน์ด้วย  

โดยในการกำหนดการแบ่งส่วนการตลาดนั้น  จะมีความสอดคล้องกับการพัฒนาภาพลักษณ์ ซึ่งการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ั้งเป้าหมายที่จะพาประเทศไทยไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีที่คุณภาพ 

(Quality Destination) โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า 

 “Positioning ของเราเป็น Quality Destination เราต้องการให้ประเทศไทยเป็นแหล่ง

ท่องเที ่ยวยอดนิยมอย่างยั ่งยืน เราต้องมีการ Segment เจาะนักท่องเที ่ยวระดับบนหรือกลุ ่ม

นักท่องเที ่ยวที ่ม ีกำลังซื ้อสูง ซึ ่งการจะเจาะได้ต้องมีการ Segmentation ขึ ้นมาอย่างละเอียด

พอสมควร” 

 จากข้อมูลทั ้งหมด ทำให้ได ้การแบ่งส ่วนการตลาดโดยการกำหนดกลยุทธ ์ STP 

Marketing (การแบ่งส่วนตลาด หรือ Segmentation, ตลาดเป้าหมาย หรือ Targeting และ ตำแหน่ง

ผลิตภัณฑ์ในตลาด หรือ Positioning) ดัังนี้ 
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  Segmentation : นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป  อเมริกา  
    และกลุ่มเอเชียตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ 

    ในกลุ่มช่วงอายุและรูปแบบการท่องเที่ยวต่าง ๆ 

  Targeting : กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ  มีกำลังซื้อสูง 

  Positioning :  แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Destination) 

 ทั้งนี้แนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพนั้นจะเกิดขึ้นจริงได้จำเป็นจะต้อง

คำนึงถึงความเป็นไปได้ มีการทดลองใช้งาน สามารถวัดผลและปรับปรุงได ้ดังเช่นที่ข้อมูลสำคัญท่านที่ 

3 ยังได้ให้เสนอแนะแนวทางมุมมองในเชิงปฏิบัติจริงโดยกล่าวเสริมต่อว่า 

 “จริง ๆ ก็ยินดีตอนรับนักท่องเที่ยว แต่ก็ควรจะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ไกด์ที่มาก็

ได้บอกว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพให้ได้ อย่างบางทีถ้าเค้ามาช้งเช้งมากกลุ่มฝรั่ง

ที่เค้าอยู่เงียบ ๆ มาเจอเค้าก็กระจาย” 

 เพราะฉะนั้น จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนั้นสามารถตีความคำว่านักท่องเที่ยวคุณภาพ ได้ 2 

กลุ่มคือ กลุ่มที่มีคุณภาพอยู่แล้วตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องการ และกลุ่มที่ต้องการเข้า

มาเที่ยวภายในประเทศไทยแต่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายโดยตรง ซึ่งทุกภาคส่วนควรจะต้องร่วมกันสร้างให้

เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพให้ได้  เช่น  การสนับสนุนอาชีพไกด์นำทัวร์

ในการพัฒนาวิชาชีพในการบริหารจัดการนักท่องเที่ยวให้เข้าใจวัฒนธรรมไทย และเป็นนักท่องเที่ยวที่

ยั่งยืน ไม่ทำลายทรัพยากรภายในประเทศและรบกวนนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ เนื่องจากนักท่องเที่ยว

ทั้งสองกลุ่มล้วนให้ความสนใจในการเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทย และคนไทยก็ให้การต้อนรับ

เช่นกัน 

 ในการกำหนดนโยบายนั้นเกิดมาจากการกำหนดนักท่องเที่ยวเป้าหมายและการกำหนด

ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบาลและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกัน โดยผู้ให้ข้อมูล

ดังกล่าวยังได้กล่าวถึงแนวคิดเรื่องการของท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นภายในปี พ.ศ. 2561 ว่าต้องการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการสร้างมุมมอง และประสบการณ์ใหม่ ๆ แก่นักท่องเที่ยว โดยชูความเป็น

คนไทย  ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจวิถีชีวิตคนไทยมากขึ้น  โดยใช้แนวคิดว่า “New Perspective of 

Life” เพื่อสร้างมูลค่าในเชิงประสบการณ์ สร้างความแตกต่างแก่นักท่องเที่ยว  และต้องการที่จะเสนอ

แนวทางตามรอบพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ในเรื่องต่าง ๆ ให้

เป็นที่รับรูปแก่ชาวต่างขาติอีกด้วย 

 “ในปี 61 เราจะมีแนวคิด New Perspective of Life โดยแสดงวิถีชีวิตความเป็นไทย

ผ่านทุกๆ กิจกรรมการท่องเที่ยว คือมาแล้วไม่ใช่แค่มาชอป มาเที่ยวแต่ว่ามาแล้วต้องได้อาไรที่เป็นสิ่ง

ใหม่ๆ  ในชวีติกลบัไป มารู้จักคนไทย มารู้จักความเอื้ออาธร ซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราพยายามโปรโมทอยู่คือแนว

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลาย ๆ อย่างที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง 70 ช่องทางการ
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ท่องเที ่ยวเรามีครูผู ้ย ิ ่งใหญ่ ที่คอยสอน เป็น Inspiration ของเราที ่ดี สิ ่งเหล่านี ้เราอยากให้คน

ต่างประเทศได้รู้ว่า ที่คนได้มาจนถึงทุกวันนี้ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพระองค์ท่านได้แสดงให้เห็นว่า 

ความเพียรต่าง ๆ ทำให้คนไทยมีความเข้มแข็งในประเทศของเรา”  

 ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิด Creative Tourism และ Thailand 4.0 

ที่ต้องการสร้างมูลค่่าและถือเป็นแนวทางที่จะทำให้การท่องเที่ยวในชุมชนนั้นมีความยั่งยืน  โดยการ

จะสร้างความยั่งยืนนั้นจะมีองค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ ชุมชน และผลิตภัณฑ์หรือสถานที่ที่จะทำให้

เกิดการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ในส่วนของการพัฒนาด้านดนตรีนั้น  ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตลาด

ท่องเที ่ยวให้ความสนใจ  และให้ความสำคัญ เช่นกัน เนื ่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที ่ให้

ความสำคัญกับดนตรีมานาน โดยในการจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านดนตรี

นั้น ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้ความเห็นไว้ดังนี้ 

 “ดนตรีนี ่เราก็ใช้ประโยชน์ ถือว่าเป็นทรัพยากรสำคัญที่ทาง ท.ท.ท. นั้นใช้มาอย่าง

ต่อเนื่องนะครับ  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะพื้นบ้านหรือแม้กระทั่งการจัดงานเทศกาลดนตรี ไม่ว่าจะ

เป็น Music Festival เราก็จัดกิจกรรมแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง หรือแม้กระทั่ง

ในปัจจุบันราก็มีความคิดที่ว่าจะดึงเอา Music Festival ดัง ๆ ของโลก หรือแม้กระทั่ง Wonder Fruit 

หรือหลาย ๆ อย่างที่จัดที่ เบลเยี่ยม เวลาจัดเทศกาลดนตรีเราก็จะรู้เลยว่า คนก็จะไป 10 วันก็จะไป 

หรือเป็นเดือนก็จะไปเป็นล้านคนเลยทีเดียว” 

 และยังกล่าวเสริมในเรื่องของการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระยะเวลาที่ผ่าน

มาดังนี้ 

 “เรามีการพูดกันมานานแล้วเรื่องดนตรี เพราะว่า ท.ท.ท. เรามีการเที่ยวตามเส้นทางผ้า 

เส้นทางอาหาร เส้นทางหนัง ทำไมเราจะไม่มีเที่ยวตามเพลง เช่น เชียงรายรำลึก เราร้องเพลงคนก็ไป

เที่ยวเชียงรายกัน หรือแม้กระทั่งเพลงของบางแสน เพลงของ สุรพล  สมบัติเจริญ ไปดูพระจันทร์ตก

น้ำ ก็ดึงดูดให้คนไปท่องเที่ยวแต่ปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนแนวในเรื่องของ Mood and Tone ไป แต่ใน

อนาคตก็ไม่แน่ว่าอาจจะกลับมาอีก  

 เป็นเทรนด์ซึ่งก็ฝากไว้ว่าในความเป็นอินดี้ก็เหมือนว่า การท่องเที่ยวก็มีความอินดี้แบบวิถี

ไทยนะ เพราะว่าความเป็นไทยเดี๋ยวนี้ห่างหายไป เพราะฉะนั้นควรที่จะเอาเรื่องของความเป็นไทย 

จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องเก๋ไก๋ เราบอกว่าไทยเท่อะไรต่าง ๆ ซึ่งน้อง ๆ เนี่ย อาจจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงคน

สำคัญที่จะช่วยกันคิดว่า ในความเป็นอินดี้เนี่ย เราจะผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปยังไง  ทำยังไงที่จะ

เกิดขึ้นในความเป็นอินดี้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใคร ผสมผสานเข้าไปกับความเป็นดนตรี” 

 นอกเหนือจากกิจกรรมดนตรีภายในประเทศแล้ว ยังพบว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ได้ส่งเสริมกิจกรรมทางดนตรีเพื่อสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวต่างชาติซึ่งเป็นเวทีระดับโลก โดย

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 2 ได้บอกเล่าดังนี้ 
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 “โก้ เดินทางโดยมีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนตลอดเวลา โดยคนไทยไม่มี

ทางรู้เลย โก้ไปเล่นงานระดับโลกถือว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมหลายต่อหลายครั้งมาก ๆ โก้ยังบอกผม

ว่า เคยไปเล่นงานๆ หนึ่ง พอคุยกับผู้ชม ผู้ชมถามถึงแจ๊ค ธรรมรัตน์” 

 ในส่วนของการจัดกิจกรรมในจังหวัดนครราชสีมานั้น  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 3 ได้กล่าว

เสริมว่า เป็นการจัดงานโดยให้นักดนตรีมาร่วมเป็นจิตอาสา เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-

มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา  โดยมีหน่วยงานหลายภาคส่วนเข้ามาให้ความร่วมมือ  

และเทศบาลจังหวัดนครราชสีมาก็มีส่วนในการสนับสนุนวงดนตรีภายในจังหวัดนครราชมีมา เช่น วง

ดนตรีโรงเรียนสุรนารีวิทยา ด้วย ดังนี้ 

 “ตอนที่เราจัดวงดนตรีที่โคราช ครั้งล่าสุดมีงานจิตอาสางานในหลวง หม่อมเจ้าชาตร ี 

เฉลิมยุคล จัดโดยมีเทศบาลจังหวัดฯ เป็นคนสนับสนุน  ขอจิตอาสา งานที่เค้าเล่นเป็นครั้งแรกที่ท้อง

สนามหลวง แล้วก็ขอความร่วมมือจากเทศบาลแต่เทศบาลก็ค้ำจุนวงเราอยู่” 

 จึงกล่าวได้ว่าดนตรีนั้นมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายรูปแบบ ทั้งทางตรง 

เช่น การจัด Music Festival และกิจกรรมทางดนตรีในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อชักจูงนักท่องเที่ยวให้เข้ามา

ฟังดนตรีภายในประเทศไทย รวมถึงมีการใช้เพลงในฐานะสื่อโฆษณาเล่าเรื่องช่วยให้ไปเที่ยว เช่นเพลง

เชียงรายรำลึก และผู้วิจัยยังเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมาเองก็มีเพลงที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ เช่น 

กราบเท้าย่าโม ขับร้องโดย สุนารี  ราชสีมา  และเพลงราชสีมา ซึ่งเป็นเพลงประจำจังหวัด ประพันธ์

เนื้อร้องโดยพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ  เป็นต้น   

 นอกจากนี ้พบว่าการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยยังพร้อมที ่จะผลักดันธุรกิจและ

อุตสาหกรรมดนตรีให้มุ่งไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงดนตรี  โดยเสนอว่าการทำดนตรีควรมีความ

สอดคล้องกับนโยบายหลักคือนำเสนอความเป็นไทย  เป็นการท่องเที่ยวทางดนตรีวิถีไทย  ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดความแต่งต่างจากการฟังเพลงแบบเดิม ๆ อีกด้วย 

 จากที่กล่าวมาทั้งหมดชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว นั้นให้ความ

สนใจและพร้อมที่จะผลักดันในการจัดกิจกรรมดนตรีในทุกรูปแบบเป็นอย่างยิ่ง  มีการทำงานร่วมการ

ของทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และศิลปิน เพื่อที่จะให้ดนตรีนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

โดยเฉพาะการท่องเที่ยว  และช่วยสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทย  โดยอยากให้มองว่าศิลปวัฒนธรรม

ไทยนั้นเป็นเรื่องที่ดูทันสมัย  ไม่ตกกระแส  มีความภูมิใจในวัฒนธรรมโดยไม่เกิดอคติว่าเป็นของ

โบราณจับต้องได้ยาก เช่น แนวคิดเรื่องไทยเท่  ที่ต้องการให้มองภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยว่าเป็น

เรื่องที่ดูเก๋ไก๋ หากสร้างกิจกรรมดนตรีที่สะท้อนแนวคิดดังกล่าวได้ ก็จะเป็นเรื่องที่ดี ทั้งยังเป็นการ

สร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย และในอนาคตดนตรีก็ยังสามารถพัฒนา

ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีได้อีกด้วย ซึ่งการที่จะเกิดขึ้นได้นั้น ทุกคนถือเป็นแรงสำคัญใน

การพัฒนา 
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 2. ในการส่งเสริมงานดังกล่าว ได้ผลตรงตามจุดประสงค์มากน้อยเพียงใด และมีจุด

ใดบ้างที่ต้องการพัฒนาต่อไป 

 จากการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมถึง

หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง  

เพราะถือว่าดนตรีเป็นสื่อหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้  และนอกจากนี้นักท่องเที่ยวก็ยังให้ความ

สนใจ  นอกจากนี้ดนตรียังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบรรยากาศให้แก่สถานที่นั้นมีความงดงามยิ่งขึ้นอีก

ด้วย  

 ในส่วนของผลการดำเนินงานนั้น ผู้ให้ข้อมูลสำคัญบรรยายความรู้สึก การได้พูดคุยกับ

นักท่องเที่ยว และสิ่งที่ได้เห็นจากประสบการณ์การจัดคอนเสิร์ตดนตรีแจ๊สที่วัดพระราม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาในแนวคิด Jazz in Memory หรือว่า Jazz in the World Heritage  ซึ่งเป็นงานที่

คุณโก้ Mister Saxman ศิลปินไทย  ได้เป็น Music Director โดยมีวง Orchestra ใหญ่ 50 ชิ้นกับวง 

Jazz และมีฉากหลังเป็นมหาเจดีย์ใหญ ่ที่มีการจัดไฟสร้างบรรยากาศไว้ว่า 

 “สิ ่งที ่ปรากฏขึ ้นคือผมไปทำหน้าที ่พิธ ีกรกับลูกชาย พอว่างก็เดินลงข้างล่าง เจอ

นักท่องเที่ยวเยอะมาก ผลประมวลโดยรวมแล้วมันมีคำซึ่งผมประทับใจมาก ๆ แล้วผมสัมผัสมือเค้า

ด้วยความขอบคุณมากและสัญญาว่าเราจะทำแบบนี้ต่อไป เค้าพูดในลักษณะเหมือนมีคนอังกฤษสามี

ภรรยาคู่หนึ่งอายุประมาณ 40 กว่า ๆ เกือบ 50 ปี ยิ้มแย้มแจ่มใสมาก ๆ แล้วบอก ว่าเค้าสองคนโชคดี

ที่ได้มาในช่วงเวลานี้แล้วเค้าได้เห็นสถานที่โบราณแต่เค้าไม่คิดเลยว่า ณ สถานที่ตรงนี้จะเกิดดนตรี

อารมณ์แบบนี้ขึ้นมา ทำให้ทริปนี้ของเค้า  ส่วนใหญ่แล้วแฮปปี้ ที่สำคัญคนอยุธยาน่ารักมาก พี่ป้าน้า

อาทั้งหลาย  เสียงปรบมือ ทำให้ผมบอกกับคนบนเวทีว่า วันนี้เราได้สิ่งหนึ่งคือ คนข้างล่างก็ชื่นชมคน

บนเวทีและอยากจะบอกว่าคนบนเวทีทุกคนเนี่ย 60-70 กว่าชีวิตเนี่ยก็ชื่นชมคนข้างล่าง” 

 นอกจากนี้ยังกล่าวเสริมต่อด้วยว่า 

 “จริง ๆ แล้วสิ่งที่ดีใจมากคือทาง ท.ท.ท. ได้มองเห็น  ก่อนหน้าที่ที่ผมเคยทำงานทางด้าน

ดนตรีให้ ท.ท.ท. อย่างเช่น สวนสันติชัยปราการ 2-3 ปีที่ผ่านมา ติด ๆ กันเลยในช่วงเดือนธันวาคม 

คนดูแน่นล้นเลย แล้วสถานที่สวยงามมาก ๆ เลย ผมดีใจที่ ทาง ท.ท.ท. ทำงาน ต่อเนื่อง กับคอนเสป 

สไตล์อย่างนี้ คือลงไปหาสถานที่ที่มีความเหมาะสม หรือเล่นบนพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองมรดกโลกเลย 

เอาออเครตราวาง เอาแจ๊สวาง ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นตัว Magnet ท่ีตัวนักร้อง นันทิดา แก้วบัวสาย, 

สุนารี ราชสีมา, มีบูรินทร์ กรูฟไรเดอร์ เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า ไม่ค่อยมี

โอกาสที่จะได้ดูอย่างนี้ คือเรามีโอกาสได้ใช้ประโยชน์นอกเหนือจากสิ่งที่เราศรัทธาและชื่นชมบน

สถานที่ของเรา ณ สถานที่นี้เรายังสามารถครีเอท การแสดงดนตรีอย่างนี้ได้ มันได้ทั้งความรู้สึกในใจ

ด้วยแล้วก็ความเพลิดเพลินด้วย” 
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 จึงกล่าวได้ว่า ในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

นั้น มีส่วนทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจอย่างมาก  และจุดหนึ่งที่น่าสังเกตุคือ  ในการดำเนินงาน

ดังกล่าวได้ดึงจุดเด่นด้านสถานที่เข้ามาใช้ร่วมกับดนตรี  และทำให้สถานที่นั้นมีความสวยงาม  โดยมี

ดนตรีเป็นส่วนในการสร้างบรรยากาศ และผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 2 ยังได้กล่าวเสริมในเรื่องดังกล่าว

ว่า 

 “ทำให้เรานึกถึงการ Countdown ที่ต่างประเทศ การ Countdown กับ Landmark 

ใหญ่ ๆ อย่างของ ท.ท.ท. ปีที่แล้ว ก็ Countdown ที่วัดอรุณ แสงไฟก็สวยมาก ทำให้เราได้เห็นว่า 

Place เรามีเยอะมากที่เรายังไม่เจอ แล้วเราเอา Product คือมิวสิคใส่เข้าไปมันกลายเป็น Element 

ที่สำคัญมาก ๆ เลย” 

 จากการรวบรวมข้อมูลข้างต้นได้ชี้ให้เห็นว่า  นอกจากการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีใน

การส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นจะสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้ว  ยังมีการพูด

ถึงแนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศอีกด้วย  คือในการมาท่องเที่ยว

ตามแหล่งโบราณสถานหรือแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินั้น  การจัดกิจกรรมที่แตกต่างก็จะเป็นการ

ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ มีความแตกต่างขึ้นมาอีกด้วย  ซึ่งเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งที ่จะทำให้

นักท่องเที่ยวกลับมายังสถานที่เดิมอีกครั้ง  รวมถึงเป็นการสร้างความประทับใจที่ไม่มีวันลืมแก่

นักท่องเที่ยว  จึงถือว่าเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่า  ทั้งยัง

เป็นการดึงเอาจุดเด่นของทรัพยากรที่มีอยู่มาเสริม  

 3. จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา สิ่งใดคือจุดสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เลือกเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยหรือจังหวัดนครราชสีมา 

 ในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวนั้น พบว่าความสามารถของนักดนตรีถือ

เป็นจุดที ่ทำให้นักท่องเที ่ยวมีความประทับใจ และยังถือว่าเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ ่งของประเทศ  

เนื่องจากประเทศไทยนั้นเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มีฝีมือดีที่ร้องอยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ และการออก

ทัวร์ต่างประเทศ  

 หนึ่งในผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้บอกเล่าประสบการณ์การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

เข้ามาทำธุรกิจในไทยว่า ได้มีการพาไปร้านแสดงดนตรีสดแห่งหนึ่งและนักท่องเที่ยวมีความประทับใจ

ในฝีมือเป็นอย่างยิ่ง และช่วยเติมเต็มการเดินท่องเที่ยวครั้งนี้ที่เป็นท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วยการพักผ่อน

ที่ประทับใจอย่างยิ่ง 

 “ฝรั่งที่ไปด้วยทุกคนลุกขึ้นยืนปรบมือ และในอารมณ์เดียวกันที่ผมเคยสัมผัส ก็คือถ้าเป็น

ภาษาชาวบ้านเราคือ โชคดีชิบหาย ...มันมีนักร้องผู้หญิงเห็นตัวเล็ก ๆ พอร้องออกมา อารมณ์โซลแท้ ๆ 

ทุกคนกำลังดื่ม ทุกคนโฟกัสไปทันทีเลย แล้วเราก็สังเกตุแขกที่เราพามา ค่อนข้าง Surprise มาก ๆ 

คือผมก็คุยกับเค้าว่าปัจจุบันนี่มันเฟิร์มขึ้นมาก ๆ วงดนตรีประมาณนี้มันลงไปถึงเด็กรุ ่นใหม่ที ่มี
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ความสามารถมากจนเราแปลกใจ เพราะไม่เคยสัมผัสมาก่อน ...ศักยภาพในเรื่องดนตรีของคนไทยใน

ปัจจุบันมันไม่ใช่แค่เอเชีย มันไปไกลกว่านั้นมาก เราจะเห็นได้ว่าคนดนตรีของไทย ผมนึกถึงคุณแจ๊ค 

ธรรมรัตน์, โก ้แซ็กแมน” 

 นอกจากนี้ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 2 ยังได้กล่าวเสริมในมุมของการพัฒนารูปแบบกร

แสดงดนตรีโดยยกกรณีตัวอย่างจากการที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยและโรงเรียนสุรนารีวิทยาได้เข้า

แข่งขันรายการประกวดวงโยธวาธิตในประดับโลกว่า สิ่งที่ทำให้ชาวต่างชาติสนใจนั้น นอกเหนือจาก

ทักษะการแสดงดนตรีแล้ว ยังต้องมีการพัฒนาและสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการปรับรูปแบบของการ

แสดงที่มีความแตกต่างอีกด้วย 

 ”ฝรั่งจะดูรูปแบบของการแสดง และเพลง แต่โดยมากจะชอบสิ่งใหม่ ๆ ตอนครั้งแรก ๆ 

ที่เราไปแข่งขัน Display ที่เดี๋ยวนี้เรียกว่าโชว์ ในตอนแรก ๆ ที่เราไปยังมีแค่การเดินซ้อนแถว กลับไป

กลับมา ยังไม่มีอะไรน่าสนใจ แต่อาจารย์วิทวัสที่เค้ารับผิดชอบวงคิดรูปแบบใหม่ขึ้นมาว่า การแสดงที่

เมืองไทยมันก็เก่า ๆ เดินแบบเดิม ๆ มันเก่า เค้าก็ไปตอนนั้น DCI กำลังดัง1 แล้วก็ทำรูปแบบสมัยใหม ่

เป็นรูปแบบการแสดง เค้าก็ไปซื้อเทปมาดัดแปลง แล้วใช้เพลงที่ค่อนข้างยาก  รูปแบบเนี่ยเค้าคิดเพลง

แต่อาศัยเพลงเค้ามา ที่เราไปแข่งตอนนั้นฝรั่งก็ไม่ทำแบบนี้มีแต่เดินซ้อนไปซ้อนมา เลยเป็นรูปแบบ

ใหม่ที่กรรมการไม่เคยเห็น” 

 และยังได้ยกกรณีของวงอีสานดรัมไลน์ ซึ่งเป็นวงประเภทดรัมไลน์2 ที่นำเอารูปแบบขอ

งดรัมไลน์เดิมมาผสมกับความเป็นดนตรีอีสาน  ทำให้เกิดความรู้สึกแปลกใหม่  เป็นที่ประทับใจ

ชาวต่างชาติ ดังนี้ 

 “อีสานดรัมไลน์ที่อยู่มหาสารคาม ปีแรกไปชนะ DCI คือรูปแบบแปลก เค้าจะมีการแสดง

ของอีสาน มีแคน กลอง เข้าไป ฝรั่งเห็นก็รู้สึกเข้าท่า ... เค้าไม่ค่อยจะฟัง Sound เค้าดูรูปแบบเพราะ

ซาวด์คนไทยสู้ฝรั่งไม่ได้  

 เราไปเป่าคู่ฝรั่งสู้เค้าไม่ได้เพราะ Sound เค้าฝรั่งโดยแท้แล้วเครื่องดนตรีก็ของเค้า เค้า

ถูกฝึกมาอย่างถูกแบบพื้นฐานของความเป็นฝรั่ง เครื่องดนตรีฝรั่ง แต่ที่ชนะมาเนี่ย ขึ้นอันดับ 1 ของ

โลกเพราะรูปแบบการแสดง ต่อมาดรัมไลน์สารคามแพ้หลุดลุ่ย เพราะเอารูปแบบเก่า ๆ 

 สุรนารี3 ไปครั้งแรกๆ สวยงาม รูปแบบต่างๆ สวยงามมาก เค้าก็ชนะมาตลอด เป็นขวัญ

ใจของเนเธอแลนด์ ขึ ้นปกเลยว่าอีก 4 ปีสุรนารีจะกลับมาอีก เพราะรูปแบบการแสดงของเค้า    

                                                
1 Drum Corps International (DCI)  งานประกวดวงโยธวทิตประเภท Drum Corps ระดับ

นานาชาต ิณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
2 การแข่งขันด้วยการใช้เครื่องกระทบ (Percussion) ในการเดินรูปแบบแปรแถว (Marching) 
3 วงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
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ชาวเนเธอแลนด์ชอบ แต่มาครั้งต่อไปแพ้ ได้ที่ 2 เพราะไม่เปลี่ยนรูปแบบ แต่สวยงาม เกือบจะเป็นที่

สามถ้าอีกวงหนึ่งมีความพร้อมมากกว่า ...แต่การวางเพลง การนำเพลงเข้ามาเสนอ ฝรั ่งก็ชอบ

เหมือนกัน” 

 จากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 2 ท่าน  ทำให้เห็นว่ามีจุดที่แตกต่างกันในประเด็นหนึ่งคือ ถึงแม้ว่าไทย

จะมีศิลปินที่ฝีมือที่โดดเด่นในระดับโลก  ในทางกลับกันก็ยังมีศิลปินและนักดนตรีที่ยังต้องการพัฒนา

ทักษะตนเองเช่นกัน แต่ปัจจัยหลัก 3 ปัจจัยแรกที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที ่ยวและ

ชาวต่างชาติในประเทศอื่น ๆ ได้คือ ทักษะด้านดนตรี (Performance Skill) การสร้างการแสดงที่

แปลกใหม่หรือมีเอกลักษณ์ (Style)  และการเลือกเพลงที่จะนำเสนอ (Playlist) 

 จากปัจจัยข้างต้นนั้น ทั้้งการพัฒนาทักษะด้านดนตรีและการเลือกเพลง  เป็นสิ่งที่ศิลปิน

ควรมีการพัฒนาอย่างยิ่ง  เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความไพเราะและการเลือกเพลงที่ผู้ฟังชื่นชอบก็

ย่อมส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกในการรับฟังเพลง  แต่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้ศิลปินมีความต่างจากการแสดง

ในที่อื่น ๆ นั้นคือการสร้างการแสดงที่แปลกใหม่หรือมีเอกลักษณ ์ซึ่งต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์  และ

ยังสอดคล้องกับแนวคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ต้องการให้มีการสร้างความแตกต่าง  เช่น  

การนำความเป็นไทยเข้าไปผสมกับงานดนตรี  เพื่อสะท้อนวิถีไทยหรือไทยเท่ด้วย 

 ในส่วนของการเลือกเพลงที่จะมานำเสนอนั้น ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้คำแนะนำดังนี้ 

 “ในส่วนของการทำเพลงอื่น ๆ4 ในโคราช มันมีอยู่ 2 รูปแบบคือคนต่างประเทศเขาได้ยิน

เพลงของฝรั่ง เขาเคยแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีให้เขาบ้าง เผื่อเค้าขอมา เผื่อเค้าชอบ เราต้องทำได้ทั้ง 2 

แบบ ...อย่างเพลงฝรั่งก็เอามาเล่น บางทีเค้าชอบเร็ว ๆ ไม่ได้ชอบช้า ๆ ....เราต้องรู้จักทั้งทางฝรั่งและ

เพลงไทยควบคู่กันไปด้วย เช่น คนอิตลาลีอยากฟังเพลงอิตาลี แต่พอเราเล่นเพลงไทยด้วยเค้าก็สนใจ 

ยิ่งกว่านั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ ฝรั่งชอบมาก 

 สมมติจังหวัด เพลงที่ดังสุดก็คือลอยกระทง แล้วก็มีรำวง ถ้ารำให้เค้าดู เออนี่แหละคือ

วัฒนธรรมของไทย เค้าก็จะสนใจมาก แต่ว่าต้องมีเพลงฝรั่งให้เค้าดู บางครั้งวงต้องรู้หลาย ๆ อย่าง 

แล้วเค้าจะติดใจ” 

 นอกจากนี้ยังเสนอแนะแนวทางในการทำเพลงไทยให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น โดยยก

กรณีตัวอย่างการจัดแข่งขันดนตรีของกรมพลศึกษาซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพ

ด้วย ดังนี้ 

 “อย่างเช่นที่แข่งขันดนตรีที่กรมพละ ก็มีการท่องเที่ยวเป็นเจ้าภาพ  มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คุยกัน

ว่าจะสนับสนุนเพลงไทยเดิม  ก็มานั ่งคิดกันว่า ถ้าจะนำเสนอเพลงไทยเดิม เพลงไทยเนี ่ยไม่มี 

                                                
4 หมายถึงการแสดงดนตรีประภท เพลงพอป เพลงร๊อค และเพลงแจส๊ เป็นต้น 
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Harmony และไม่มี Counterpoint ว่ากันไปเรื่อย ๆ โน้ตตัวเดียวกันแต่มีลูกสอด ลูกล้อ ลูกขัด ไม่มีที่

จะเป็น Counterpoint 

 เราก็เอาเพลงระนาดมา Arrange ใส่คอร์ดแล้วก็มี Harmony เดี๋ยวนี้คนไทยมีแล้ว ...

อาจารย์มนตรี ตราโมท  แตง่ใหก้บัในหลวง คือเพลงโหมโรงมหาราช  กเ็ปน็เพลงบงัคบัวา่ใครจะแขง่ที่

การท่องเที่ยวสนามกีฬาก็ต้องเล่นเพลงนี้ โดยที่คน Arrange เค้าเรียกว่า มหาราช Overture ฝรั่งชื่น

ชอบ คนไทยก็ชื่นชอบ   

 ทางนี ้เค้าจะอนุรักษ์เพลงไทยให้สมเด็จพระเทพฯ แต่ถ้าเล่นไม่มี Harmony ไม่มี 

Counterpoint มันก็จะไม่ใช่เครื่องฝรั่ง แต่ถ้าเล่นแบบเดิมฝรั่งก็พอรู้เรื่อง แต่ถ้าเล่นแบบมี Harmony 

กับ Counterpoint ฝรั่งก็จะชอบมากกว่า มันฟังง่ายกว่า เพราะเค้าเคยได้ยินมาแบบนั้น แต่ถ้าเราเล่น

แบบไม่มี Harmony ไม่มี Counter เนี่ย ฝรั่งฟังแล้วก็จะแปลกใจ คล้าย ๆ ว่า ถ้าคนรู้ดนตรีหน่อยก็

จะถามว่า ทำไมเล่นแบบเดียวกันหมด  

 อาจารย์ไปครั้งที่ 2 กับราชสีมา มีเพลง March ธนาคารทหารไทย อาจารย์อารี เป็นคน

เขียนและแต่งคำร้อง ทำนอง แล้วก็ไปแสดงครั้งที่ 2 นักดนตรีเป็นทหารอากาศที่เนเธอแลนด์อึ้ง เพลง

นี้ชื่อเพลงอะไร เค้าไม่เคยได้ยินเลย เราก็บอกไปว่าเพลงของธนาคาร เค้าขอ Score เราก็ให้ Score 

ไป  แล้วก็เคยเอาเพลงไทยไป Arrange เช่น เพลงกฤษดาภินิหาร เอาไปรำด้วย เค้าก็พอใจ” 

 เพราะฉะนั้น ในการเลอืกเพลงศลิปนิจงึควรมกีารศกึษาผูฟ้งัดว้ยเพือ่นำเสนอเพลงที่สร้าง

ความประทับใจให้แก่ผู้ฟังได้  โดยนอกจากจะสามารถเล่นเพลงสากลต่าง ๆ ได้แล้ว  ยังควรหยิบยก

ความเป็นไทยเข้ามานำเสนอ  เนื่องจากเป็นสิ่งที่ต่างชาติให้ความสนใจเช่นกัน ทั้งเพลงไทยแท้และ

เพลงไทยที่มีการเรียบเรียงใหม่  แต่แก่นของการนำเสนอนอกเหนือจากการพัฒนาทักษะการแสดง

ดนตรี  และการเลือกเพลงที่เหมาะสมแล้ว  ความเป็นตัวตน  หรือความเป็นเอกลักษณ์เราก็ยังคงเป็น

สิ่งที่โดดเด่นและสร้างความประทับใจให้แก่คนทั่วโลกได้ รวมถึงยังสอดคล้องกับนโยบายของการ

ท่องเที่ยวที่ต้องการให้เห็นถึงความเป็นไทยอีกด้วย 

 ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในรูปแบบใดก็ตาม สุดท้ายแล้วความเป็นไทยนั้นคือสิ่งที่ไม่มีใคร

เลียนแบบและขโมยไปจากคนไทยทุกคนได้  ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอหยิบยกคำพูดของผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่าน

ที่ 3 มาประกอบในส่วนของหัวข้อดังนี้ 

 “เราบอกว่าประเทศไทยเรามีธรรมชาติที่สวยงาม มีวัฒนธรรม มีดนตรี แต่สิ่งเหล่านี้บาง

ทีต่างประเทศก็ Copy กันได้ หมายถึงว่าบางประเทศก็ชูวัฒธรรมเข้ามาแข่งเหมือนกัน บางประเทศก็

ชูธรรมชาติเข้ามาแข่ง  

 แต่สิ่งหนึ่งที่ก๊อบปี้ไม่ได้เลยนั่นคือความเป็นคนไทย ซึ่งในความเป็นคนไทย ทุกคนบอกว่า 

เห้ย! ยูทำยังไง ยูถึงได้เวลาคนมาเมืองไทยประทับใจคนไทยมากเลย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อของการต้อนรับที่

อบอุ่นหรือว่ารอยยิ้มอะไรต่าง ๆ อย่าให้รอยยิ้มหายไปจากคนไทย อย่าให้รอยยิ้มหายไปจากใบหน้า
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ของคนไทย เวลาเจอนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะพูดภาษาอังกฤษได้ หรือไม่ได้อะไรต่าง ๆ แต่ว่ารอยยิ้ม การ

เอื้ออาธรอะไรต่าง ๆ ให้มันอยู่กับคนไทย อันนี้ฝากไว้” 

 ประเด็นที่ 2  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ในการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาต ิ

  1. จุดแข็ง (Strengths) 

   1.1 แบรนด์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นที่รู ้จักของชาวต่างชาติในส่วน

ของแบรนด์การท่องเที่ยว ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวดังนี้ 

   “เวลาที่รัฐบาลให้เป้ามาเนี่ยนะครับ เราได้รับเป้าเราจะเครียดกันตลอดว่าโหทำ

ไปเป้าสูงขนาดนี้ พอทำไปซักพักทะเลุเป้าตลอดครับไม่รู้ว่าเป็นอะไร เพราะฉะนั้นเราสบายใจได้ว่า

เรื่องท่องเที่ยวนี่เรา Strong อยู่แน่นอน” 

   จากการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญข้างต้น  สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการทำงานที่สามารถบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลได้  จึงกล่าวได้ว่าการ

ท่องเที่ยวและแบรนด์การท่องเที่ยวจึงถือเป็นจุดแข็งสำคัญจุดหนึ่ง 

   1.2 มีทรัพยากรด้าน สถานที่ สิ่งรองรับ และสามารถบริหารจัดการเชิงบูรณาการ

ได้ ด้านทรัพยากรถือเป็นสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญต่างมองว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญที่สามารถนำมาบริหาร

จัดการเชิงบูรณาการและดำเนินกลยุทธ์เชิงรุกได้ดี โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 1 ได้ให้ความเห็นดังนี้ 

 “ประเทศไทยเรามีศักยภาพทั้งในแง่ของ สถานที่ สิ่งรองรับต่าง ๆ และทั้งบุคลากรที่ใน

เรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว การตลาด หรือแม้กระทั่งในวงการดนตรีของเราเองก็มีความพร้อม  

เรียกได้ว่าพร้อมที่จะเป็นสื่อหนึ่งที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามา” 

 และได้กล่าวเสริมในแง่มุมของสถานที่ท่องเที่ยวและการนำดนตรีเข้าไปเสริมว่า  

 “เพลงก็เชื่อมโยงไปยังสถานที่ได้ แล้วสถานที่ก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้เพลงมีความน่า

ประทับใจยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก เพราะฉะนั้นศิลปินที่เป็น Local จริง ๆ แล้วเป็น

ตัวแทนอันดีเลยที่จะมาบอกเล่าความน่าสนใจของสถานที่นั้น ๆ จริง ๆ แล้วก็เป็นสิ่งที่ ท.ท.ท. นั้นคิด

อยู่” 

 นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 2 ยังได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อเป็นโอกาสในการ

พัฒนากลยุทธ์ดังนี้ 

 “มันมีปรากฏการณ์อยู่ 2 อย่าง คือปกติในวงการธุรกิจเราวิเคราะห์ SWOT แต่สิ่งที่เรา

ฟังคุณอากับพี่ธีพูดคือมันมีโอกาสมา พฤติกรรมนักท่องเที่ยว แล้วมีฝรั่ง แล้วมันมีจุดแข็ง คือ มันมีทั้ง

โอกาสและจุดแข็ง ก็คือนักดนตรีมีฝีมือ ทำให้เราทำกลยุทธ์เชิงรุกได้เลย” 
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   1.3 มีความพร้อมและความหลากหลายทางด้านดนตรี เนื่องจากประเทศไทย

นั้นถือเป็นประเทศที่มีดนตรีที ่มีเอกลักษณ์และหลากหลาย โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 1 ได้ให้

ความเห็นด้านเอกลักษณ์และความหลากหลายว่า 

 “ประเทศไทยมี Scene ดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์อะไรบ้าง ซึ่งเอกลักษณ์ของดนตรีไทยก็มี

อยู่แล้ว แต่ว่าเอกลักษณ์อีกอย่างของประเทศไทยที่ผมเห็นก็คือความหลากหลายครับเรามีมีทุกอย่าง

ตั้งแต่ลูกทุ่ง หมอลำ แร๊บ ร๊อค เมทัล พังค์” 

 นอกจากนี ้ผ ู ้ให ้ข ้อมูลสำคัญท่านที ่ 2 ยังได้เห็นด้วยในด้านเอกลักษณ์และความ

หลากหลายทั้งยังกล่าวเสริมในแง่มุมของความพร้อมในการจัดกิจกรรมดนตรีดังนี้ 

 “จริง ๆ แล้วมันเป็นเรื ่องของคอนเทนท์ ... จริงๆ แล้วไม่จำเป็นต้องมีฮีโร่ เราไม่

จำเป็นต้องมีศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่เรามีซีน ที่น่าสนใจที่สุดระดับโลกมากกว่า ...ผมไปคุยกับ

ชุมชนสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโด ฟิลิปินส์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ เค้าอยากจะมาทัวร์เมืองไทยกันเอยะมาก 

จริงๆ แล้วซีนเราใหญ่ วงดนตรีเรามีเยอะ จริงๆ แล้วเอกลักษณ์ของเราคือความหลากหลาย” 2. 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

   2.1 รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

   รัฐบาลนั้นมักสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยมากกว่า  

แต่มีโอกาสน้อยมากที ่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ ๆ หาก

เปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต้แล้วพบว่าประเทศเกาหลีใต้มีการสนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของ

ประเทศเกาหลีที่ให้ความสำคัญกับการงานใหม ่ๆ ทั้งการสนับสนุนเหล่านั้นยังมีส่วนช่วยในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ  โดยมีการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วนใน

ทิศทางเดียวกัน   

   นอกจากนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญยังมองเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ารูปแบบของ

ประเทศเกาหลีใต้นั้นเป็นสิ่งที่ประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้ โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 1 ได้ให้

ความเห็นต่อการให้ความสำคัญของรัฐบาลและแนวคิดการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ

ประเทศเกาหลีใต้ ดังนี้ 

   “รัฐบาลอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สัก

เท่าไหร่ ซึ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็หมายรวมถึงดนตรีด้วย เราอาจจะเห็นว่ารัฐบาลให้ความ

สนับสนุนในเรื่องของวัฒนธรรมไทยที่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่น วัฒนธรรมโบราณแต่ว่า จริงๆ แล้ว มันมี

วัฒนธรรมสมัยใหม่เกิดขึ้นมามากมาย แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจัง  

   แต่ถ้าเราไปมองเคสอย่างเกาหลีใต้ เกาหลีใต้มองว่า วัฒนธรรมรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่

ขายได้ และสนับสนุนให้ประเทศนอกจากจะมีภาพพจน์ที่ดีแล้วยังมีเศรษฐกิจที่ดีอีกด้วย  จริง ๆ แล้ว
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เราสามารถที่จะใช้โมเดลของประเทศเกาหลีใต้มาเสริมรวมกับวัฒนธรรมไทย ความร่วมสมัยกับความ

ไทยเดิมรวมกัน มันสามารถไปด้วยกันได้ ไม่ใช่ว่ามันต้องจับแยกกัน” 

   ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที ่2 ยังมีการกล่าวเสริมในเรื่องของการบริหารจัดการ

พื้นที่ด้วยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศเกาหลีดังนี้ 

   “ฮงแด ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เค้าสร้างขึ้นมา  ย่านนี้เค้าบอกว่าเป็น

ย่าน Indy in the town เค้าส่งเสริมเรื่องของ Music ซึ่งยุคแรก ๆ เค้าบอกว่ามีนักศึกษาดนตรีซึ่ง

เยอะมาก ๆ มาเล่นข้างทาง จนกระทั่งไป ๆ มา ๆ กลับกลายเป็นว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามา

ส่งเสริม ทุกวันนี้กลับกลายเป็นสตรีทที่นักท่องเที่ยวไม่ไปไม่ได ้หลาย ๆ คนผมถามนักศึกษาว่าทุกวันนี้

อยากไปไหน เด็ก ๆ ไม่อยากไปเมียงดงละ อยากไปที่ฮงแด เพราะถ้าเดินไปนอกจากจะได้เดินชอปปิ้ง 

เจอของกินแล้วเนี่ย ยังได้ดูดนตรี แล้วก็มีนักศึกษาขนแอมป์มาร้องเพลงโชว์ ผมยังถ่ายคลิปวีดีโอไว้อยู่

เลย ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นทั้งย่านเลย ไม่พอยังมีพวกสตูดิโอเรคคอร์ด มิวสิคลาเบล ทั้งหลาย เดี๋ยวเดินไป

ปุ๊บ เจออีกค่ายนึง เลยกลายเป็นเหมือนอินดี้สตรีท  

   นอกจานี้ยังกล่าวเสริมในเรื่องของการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ว่ารัฐ

บางประเทศเกาหลีใต้ได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชน  ในการสนับสนุน  ดังนี้ 

   “รัฐบาลเกาหลีส่งเสริม  ใน 1  ปี จะเอาผู้ประกอบการ (Stakeholder) ทั้งหมด 

มานั่งคุยกันแล้วบอกว่าปีนี้ยูจะเอาเงินเท่าไหร่ แล้วจะทำอะไรบ้าง ผมก็ถามเค้าต่อว่าเอ๊ะแล้วคุณต้อง

มี Implement กลับไหม รัฐบาลส่งเสริมออกมา เค้าบอกว่าไม่มี ก็สร้าง Content ออกมาแล้วกัน” 

   ซึ่งในส่วนของแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ

เกาหลีนั้น  ถือว่าไม่ใช่สิ่งที่ประเทศไทยไม่ได้รับรู้หรือให้ความสนใจอย่างสิ้นเชิง  เพียงแต่ว่าในการ

กำหนดแผนการดำเนินงานระยะยาวนั้นเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าในการส่งเสริมวัฒนธรรมสมัยใหม่จะมี

ประสิทธิภาพและประเทศเกาหลีใต้จะสามารถผลักดันจนประสบผลสำเร็จได้  ซึ่งกว่าจะประสบ

ผลสำเร็จนั้นประเทศเกาหลีใต้ก็ใช้เวลาถึง 10 โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 3 ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่

ประเทศเกาหลีใต้ได้ขอคำปรึกษาและเสนอแนะว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสร้างนั้นควรเกิดจาก

ภาครัฐและภาพเอกชนมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้ 

   “ถ้าพูดถึงเกาหลี ... 10 กว่าปีก่อน เกาหลีส่งจดหมายมาเลยว่าอยากจะโปรโมท

ดนตรี Pop Culture ทำยังไงดี ประเทศไทยช่วยแนะนำหน่อย ซึ่งเราก็รู้สึกว่า Pop Culture ไม่เห็น

จะมีอะไรน่าสนใจเลย ปรากฏว่าเกาหลีทำสำเร็จ หรือแม้กระทั่งกัมนังสไตล์ ทุกคนก็รู้สึกว่ามันดังได้

อย่างไร จริง ๆ แล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันเป็นการส่งเสริมแบบเป็นระบบ ภาครัฐและภาคเอกชน

เห็นร่วมกันแล้วพร้อมที่จะสื่อสิ่งเหล่านี้ออกมาให้เห็นเป็นภาพลักษณ์ต่าง ๆ” 
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   แต่ไม่เพียงแค่การกำหนดนโยบายการส่งเสริมเท่านั้น  อย่างไรก็ตามยังมีผู้ให้

ข้อมูลสำคัญท่านที่ 4 ยังได้ให้ความเห็นว่าสาเหตุหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนที่ส่งผลต่อดนตรีนั่นคือการไม่ได้รับ

การสนับสนุนอย่างจริงจังนั้น  เกิดจากโดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญกล่าวว่า  

   “ผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องดนตรี” 

   ซึ่งในคำว่าผู้ใหญ่นั้น ไม่เพียงแค่รัฐบาลแต่หมายรวมถึงผู้มีอำนาจให้การตัดสินใจ

หรือสนับสนุนดนตรีนั ้น  ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อเรื ่องดนตรีด้วย  ทั้งนี ้จากการการให้ข้อมูลของ     

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญในประเด็นเดียวกันได้พูดถึงเรื่องของความสำคัญของดนตรีต่อระบบเศรษฐกิจใน

ประเทศเกาหลีใต้  แต่ไม่มีผู ้ให้ข้อมูลสำคัญท่านใดที่ชี ้ให้เห็นถึงความสำคัญของดนตรีต่อระบบ

เศรษฐกิจในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมที ่ช ัดเจน มีเพียงการบอกกล่าวว่าดนตรีนั ้นดึงดูด

นักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได ้ อีกทั้งผู้วิจัยยังเห็นว่าไม่มีใครจะเข้าใจดนตรี

ไดด้ไีปกวา่ผูท้ีอ่ยูก่บัดนตรี  ศึกษาดนตรี  รวมถึงผู้ที่ทำงานในสายดนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง  เพราะเป็นผู้

ที่มีองค์ความรู้และประสบการณด์้านดนตรีดีที่สุด  ดังนั้นการที่หน่วยงานอื่นจะมองไม่เห็นภาพของกล

ยุทธ์ หรือมองว่าไม่ให้ความสำคัญจึงอาจไม่ใช่เรื่องผิดร้ายแรง  เพราะหน่วยงานอื่น ๆ ก็ย่อมมีองค์

ความรู้อื่นที่นอกเหนือจากด้านดนตรี   ที่กลุ่มคนในสายดนตรีอาจไม่มีความถนัดเช่นกัน เพราะฉะนั้น

การจะสนับสนุนและให้ความสำคัญกับงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของใครคน

ใดคนหนึ่ง  และไม่มีสิ่งใดที่ดีไปกว่าการแสดงให้เห็นด้วยวิธีต่าง ๆ ว่าดนตรีนั้นไม่ได้มีความสำคัญแค่

การสร้างสุนทรียภาพเพียงอย่างเดียว  แต่ยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไทยได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม  

สุดท้ายแล้วการให้ความสนับสนุนก็จะเกิดขึ้นมาได้ด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วน  ด้วยการนำองค์

ความรู้ของทุกภาคส่วนที่มีมาช่วยส่งเสริมงานดนตรีและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้  โดยผู้ให้ข้อมูล

สำคัญท่านที่ 3 ยังได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้

คาดคิด  ดังนี้ 

   “เราจัด Music Festival มามากมาย ทั ้ง Pattaya Music Festival แล้วก็มี

เชิญศิลปินจากต่างประเทศเข้ามามากมาย ทีนี้ไทยก็มีเวทีให้โชว์ด้วย เคียงบ่าเคียงไหลกับศิลปินระดับ

โลก ก็จัดมาเยอะแยะแต่ว่าในเชิงธุรกิจเราก็ไม่ได้คิดเหมือนกัน  แต่ว่าธุรกิจมันก็จะเกี่ยวข้องทั้ง

กระทรวงพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งก็คงจะต้องมารวมกันแล้วก็ส่งเสริมให้ไปใน

ทิศทางเดียวกันถ้าเราจะโปรโมทให้เป็นมิวสิคซิตี้” 

   อย่างไรก็ตามผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 1 ก็ยังได้อธิบายว่าหากมีการส่งเสริม

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็จะเอื้อต่อระบบเศรษฐกิจด้วยโดยจะทำให้ทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและนัก

ดนตรีมีรายได้  ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ดังนี้ 

   “Music Tourism จะทำให้นักดนตรีมีอาชีพที่มั่นคงในอนาคตได้อย่างไร เลย

อยากเล่าให้ฟังส่ว นนี้ว่าไอเดียมันน่าจะเป็นยังไง  
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   1.) ถ้าเราส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงดนตรีให้ได้ดีขึ้นมันก็คือเป็นการเติมเงิน

ใหม่จากภายนอกประเทศ เข้ามาสู่ในอุตสาหกรรมดนตรีท้องถิ่นให้ได้มากขึ้น รายได้ที่เข้ามาเพิ่มขึ้น 

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพิ่มขึ้น รายได้ของศิลปินหรือว่านักดนตรีเองก็จะเพิ่มขึ้นได้  

   2.) นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย เค้าก็ต้องกลับไปบอกนักท่องเที่ยวของเค้าที่

บ้าน ทำให้ได้รู ้จ ักนักดนตรีไทย ศิลปินไทยมากขึ ้น มันก็มีโอกาสที ่จะพาศิลปินของเราไปเล่น

ต่างประเทศได้มากขึ้นอีกด้วย เพราะการที่เราเล่นอยู่ในเมืองไทย บางทีมันก็กลุ่มคนเดิม ๆ กำลังซื้อ

เดิม ๆ ถ้าเราได้ไปเล่นในต่างประเทศก็จะเพิ่มโอกาสได้ด้วย” 

   และไม่เพียงแต่การสนับสนุนศิลปินภายใน และในการสนับสนุนอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์ก็ยังรวมถึงการเปิดให้เป็นสถานที่ที่ศิลปินต่างชาติเข้ามาแสดงในประเทศไทยด้วย โดยผู้ให้

ข้อมูลสำคัญได้กล่าวเสริมดังนี้ 

   “แต่การที่จะทำแบบนี้ได้เราเองก็ต้องเปิดใจรับศิลปินจากต่างประเทศด้วย

เหมือนกัน การที่เราเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรี แปลว่าคนมาเพื่อดูดนตรี  เพราะฉะนั้นวงดนตรี

ต่างประเทศก็มาเล่นได้ด้วย 

   Music Festival อาจจะมีสักอันหนึ่งที่จุดพลุแล้วบอกว่า นี่แหละเราคือเมือง

ท่องเที่ยวทางดนตรีแล้วเราสนับสนุนต่อด้วยการสร้างฐานข้อมูลว่า วันนี้เรามีเล่นอะไรบ้าง ศิลปินที่

ไหนเล่นอะไรบ้าง แล้วทำตลอดทั้งปี มันก็จะมีคนมาเมืองไทย เปิดเว็บนี้ เปิดแอพฯ นี้ โอเควันนี้เรามา

เมืองไทย เราจะไปเที่ยวที่นี่ เราจะไปดูวงนี้ เราจะไปดูวงนั้น มันก็จะยิ่งดึงให้คนเข้ามาได้ต่อเนื่องทั้งปี

เรื ่อย ๆ ไม่ใช่แค่มีอีเวนท์เดียว มาแล้วจบกันไป บินมาบินกลับ การท่องเที่ยวเชิงดนตรี จะช่วย

อุตสาหกรรมดนตรีบ้านเราได้หลากหลาย หลายจุดมาก ๆ เลย” 

   ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะยังไม่มีการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีในเชิงการท่องเที่ยว

ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน แต่จากแนวคิดข้างต้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย

ชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง  

ทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ  การสร้างภาพลักษณ์  การสร้างอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพของศิลปิน  และ

อื่น ๆ อีกมากมาย 

   2.2 การกำหนดทิศทางในการวางเนื้อหาสื่อ (Content) ยังไม่ชัดเจน  สืบเนื่อง

จากประเด็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐบาล  จะเห็นได้ว ่าแผนการพัฒนา

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นที่สนใจของหลาย ๆ ภาคส่วน แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็น

จุดอ่อนในการดำเนินการของประเทศไทยคือการกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการเนื้อหาสื่อ 

(Content) ชัดเจน โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้ข้อมูลดังนี้ 
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   “จริง ๆ แล้วโมเดลเกาหลี ถือเป็นโมเดลที่ค่อนข้างประสบผลสำเร็จ พอเรา

ย้อนกลับไปดู คอนเทนท์เราก็มีมากมาย ความสามารถของนักดนตรีเราก็มีเยอะ เรามีความเข้มแข็ง

เพียงแต่ว่าทิศทางในการวางคอนเทนท์หลักมันยังไม่ชัดเจน”  

   ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญข้างต้นยังให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการในสร้างเนื้อหา

สื่อ (Content) ไว้ดังนี้ว่า 

   “สิ่งหนึ่งที่บอกว่าคอนเทนท์สำคัญ แต่ว่าคอนเทนท์เนี่ย ท.ท.ท มองไปไกลอีก

นิดนึงว่าการที่ จะมี Content ได้จริง ๆ แล้วเนี่ย คนในปัจจุบันเนี่ย ทำไมเฟสบุคถึงได้เป็นที่รู้จักโด่ง

ดัง เพราะว่าคนสนใจในเรื่องของคนอื่น เพราะฉะนั้น Content ที่สำคัญก็คือว่า  ตัวนักดนตรีเป็นตัว 

Generate ตัว  Content ที่ดีมาก ๆ เลย แล้วแต่ละคนจะมี Content ที่น่าสนใจ แล้วเราสามารถ

เชื่อมโยง คนกับท้องถิ่น กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ เค้ามาจากตรงนั้น ตรงนี้ เค้ามีศิลปวัฒนธรรม มีแรง

บันดาลใจไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการที่สร้างศิลปินขึ้นมาได้ในแต่ละคนมันเชื่อมโยกลับไปได ้

ท้องถินตรงนี้สร้างคนเหล่านี้ขึ้นมา เช่น พุ่มพวง ดวงจันทร์ หรือว่า สุนารี เราก็มองเห็นเป็นแนวทาง

แบบนั้นขึ้นมา” 

   ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการกำหนด เนื้อหาสื่อ(Content) ที่สำคัญได้คือนัก

ดนตรี  และนักดนตรียังถือเป็นเนื้อหาสื่อ (Content) หนึ่งที่สะท้อนอัตลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตน

ที่เกิดจากการสั่งสมทางวัฒนธรรมในถิ่นนั้น  ดังนั้นไม่เพียงแต่การใช้เนื้อหาสื่อ (Content) ที่เชื่อมโยง

สถานที่  การสร้างอัตลักษณ์ของศิลปินและผลงานเจนก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการกำหนดทิศทางของ

เนื้อหาสื่อ (Content) ได้ 

   2.3 ขาดการส่งเสริมศิลปินท้องถิ่น  นอกจากการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

แล้ว  สิ่งหนึ่งที่พบเห็นได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นคือศิลปินท้องถิ่น 

   “หลายครั้งที ่ได้ตามไปดู Festival หรือว่ากิจกรรมคอนเสิร์ตต่าง ๆ ที่จัดใน

ประเทศไทยทั่ว ๆ ไปส่วนใหญ่ที่เห็นคนที่มาแสดงหรือว่านักร้องที่มาเล่นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหน้า

เดิม หรือว่าค่ายต่าง ๆ แต่น้อยครั้งมากที่จะได้เห็น Local Artist คือ ท.ท.ท. มีจุดที่จะขายสถานที่ ก็

ดึงสถานที่นั้นมาเป็นจุดขายแต่อยากให้ช่วยส่งเสริมดนตรีในจุดสถานที่ท่องเที่ยว” 

   จากประเด็นของผู้ให้ข้อมูลสำคัญข้างต้น สามารถแยกได้เป็น 2 ประเด็นคือ 

ศิลปินท้องถิ่นไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าที่ควร และควรดึงจุดเด่นด้านสถานที่ท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจุดร่วม

ในการสร้างพื้นที่ของศิลปินท้องถิ่น  ในประเด็นถัดมาคือศิลปินกระแสหลักที่มีโอกาสได้แสดงใน

เทศกาลดนตรีหลักนั้นมีจำนวนน้อย  ไม่หลากหลาย  ดังนั้นการพัฒนาศิลปินท้องถิ่นจึงเป็นส่วนหนึ่งที่

จะทำให้การท่องเที่ยวเชิงดนตรีมีความหลากหลายได้  ซึ่งสอดคล้องกับจุดแข็งในด้านความพร้อมและ

ความหลากหลายทางด้านดนตรี  ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมและความหลากหลาย  หากมีการ

ส่งเสริมศิลปินท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีพื้นที่การแสดงที่ดี  ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เสริมจุดแข็งเดิมด้วย
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   2.4 ขาดการบริหารจัดการงบประมาณ  โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวถึงการ

ขาดงบประมาณให้การดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการมีพื้นที่การแสดง การ

ดำเนินการด้านการจัดกิจกรรม การพัฒนาทักษะ การบำรุงรักษาเครื่องดนตรี ฯลฯ และผู้ให้ข้อมูล

สำคัญท่านที่ 2 ยังได้พูดถึงการกระจายงบประมาณ โดยงบประมาณหลักของประเทศต้องจัดสัดส่วน

และกระจายไปใช้ในด้านต่าง ๆ ทำให้จัดหวัดต้องบริหารจัดการงบประมาณเอง  

   “ด้วยนโยบายของ ท.ท.ท. เอง เค้าต้องการกระจาย จับระดับประเทศ งาน

ระดับท้องถิ่นเค้าก็อยากกระจายให้จังหวัดจัดเอง แต่งบประมาณก็ไม่ได้เอามาลงให้ ปีหลัง ๆ เจ้าภาพ 

เป็นอำเภอมาลง พอเค้ามาจัดเองมันก็เป็นสไตล์เค้า ยิ่งถ้าเค้าไม่มีวิธีคิดแนวที่เป็นเชิงอนุรักษ์เวลาเค้า

เข้ามาจัดงานก็คืองานวัดนั่นแหละ และเวลาควบคุมพื้นที่มันยากมาก เราก็ต้องห้ามว่าอันนี้ให้ได้ อันนี้

ให้ไม่ได้ แต่ก็ควบคุมได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าพอไปในถึงเรื่องบทแสดง เราต้องควบคุม” 

   ถึงแม้ว่าการกระจายอำนาจการบริหารไปสู่ท้องถิ่นจะเป็นเรื่องที่ดีในแง่ของการ

ที่ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเองได ้ แตด่ำเนนิการไดเ้รว็ขึน้เนือ่งจากสามารถลดขั้นตอน (Process) 

ในการดำเนินการส่วนต่าง ๆ ไปได้  และด้วยเหตุผลที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจำเป็นจะต้อง

จัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  แต่การที่ไม่ได้นำงบมาสนับสนุนก็ทำให้

ต้องใช้งบประมาณท้องถิ่นจัดกิจกรรม  นอกจากนี้ผลในทางตรงข้ามของการกระจายอำนาจการ

บริหารคือ  งบประมาณและกำลังของคนในพื้นที่ก็มีจำกัดเช่นกัน  รวมถึงปัญหาเดิมที่การท่องเที่ยวยัง

ไม่ได้มีการกำหนดภาพกลยุทธ์และการวาง Content ที่ชัดเจน  ดังนั้นปัญหาด้านงบประมาณจึงไม่ใช่

เพียงแค่การขาดงบประมาณในการพัฒนา  แต่รวมถึงปัญหาด้านการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปใน

ทิศทางที ่ต ้องการด้วย  ทำให้งบประมาณที ่ลงทุนก็ให้เกิดผลตอบแทนที ่ไม่เต็มที ่ ถือว่าไม่ได้

ประสิทธิภาพ 

   2.5 ขาดการบริหารจัดการองค์รวมและการบริหารจัดการที่ครบวงจร 

   ด้วยแนวคิดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ต้องการนำเสนอวิถีความเป็น

ไทย และแนวคิดการใช้ดนตรีเพื่อเสริมความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว พบว่าในทางปฏิบัตินั้น

บางครั้งเมื่อทำงานร่วมกับสถานที่ต่าง ๆ เช่น วัด หรือโบราณสถานสำคัญตามที่การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยได้กำหนดนโยบาย ก็ขาดแนวคิดแนวคิดในเชิงอนุรักษ์ ไป  ขาดความร่วมมือต่อกฏ

ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  เช่น  การไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามของโบราณสถานทำให้ผู้ดูแลสถานที่จะเข้า

ควบคุมพื้นที่ได้ยาก  และยังขาดการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เช่น ในบางครั้งไม่ส่งแผนการ

ดำเนินงานหรือส่งมาล่าช้าโดยเฉพาะ แปลนการจัดงาน และสคริปต์ที่จะใช้ ฯลฯ ให้แก่ฝ่ายอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ดำเนินการได้ลำบาก  โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้ความเห็นดังนี้  

   “เขาจะมีวิธีคิดว่าที่นี่มีชื่อเสียง สวย คนชอบเป็นโลโก้ แต่พอเค้าเข้ามาเค้าทำให้

มันไม่สวย คือเค้าไม่มีมุมมองว่าเข้ามาแล้วจะทำตัวยังไงให้มันเห็นความสวยงามของปราสาท ...เราเข้า
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มาเพราะสถานที่สวย สิ่งที่เราจะเอามาประกอบกันมันต้องไม่ข่มโบราณสถาน มันต้องทำยังไงให้เรา

มองในภาพรวมแล้วปราสาทสวย อันนี้คือหลักเพราะเราเข้ามาเพราะสถานที่มันสวย แต่พอเราเข้ามา 

เราวางใหญ่เลย มันไม่ตอบโจทย์” 

   2.6 ขาดการทำงานร่วมมือในทิศทางเดียวกัน  ประเด็นของการขาดความ

ร่วมมือนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ความรับผิดชอบของภาครัฐส่วนใดส่วนหนึ่ง  แต่ยังรวมถึงทุกคนในประเทศที่

จะต้องช่วยกันสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่  โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที่ 1 ได้ยกกรณีตัวอย่างด้าน

ภาพลักษณ์ด้านลบของคนไทยในแง่ของประเทศที่เป็น Sex Tourism หรือการท่องเที่ยวในเชิงการ

ให้บริการ  ทางเพศ  ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของคนในชาติและส่งผลต่อภาพลักษณ์ของชาติจนกระทั่งมี

ภาพยนตร์ต่างประเทศได้นำออกไปเผยแพร่ ดังนี้ 

   “ภาพพจน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะพูด

กันเท่าไหร่คือเรื่อง Sex Tourism หรือภาพพจน์ที่แย่ ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งหนังฮอลลีวูดก็ไปตี

แผ่ให้คนคิดแย่ ทำให้เราไม่ไปถึงจุดที่ดีขึ้น ซึ่งมันก็มีวิธีหลากหลายที่ไปช่วยได้อย่างนึงก็คือการศึกษา” 

   จากข้อความข้างต้นได้ชี้ให้เห็นว่าการร่วมมือที่ส่งผลต่อการที่ชาวต่างชาติจะเข้า

มาฟังดนตรี  ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องของการร่วมมือด้านดนตรีโดยตรง  แต่ทุกการกระทำนั้น

ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกมองและเลือกเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศ  และการศึกษาที่ดีจะช่วยให้

ประเทศไทยไปถึงจุดที่ดีขึ้นได้   

   นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท่านที ่2 ยังได้ให้ความคิดเห็นเสริมในแง่มุมของการ

ร่วมมือว่า  การพัฒนาควรเป็นเรื่องของการร่วมมือของทุกคนในพื้นที่  และหากต้องการที่จะพัฒนาไป

ด้วยกันก็ควรมีการมองส่วนรวมเป็นหลักและยอมที่จะปรับเปลี่ยนสิ่งที่เคยเป็นอยู่ โดยให้ความเห็น

ดังนี้ 

   “มันเป็นเรื่องของจิตสำนึก ไม่มีใครผิดใครถูก ถ้าเราจะพัฒนา เราต้องยอมเสีย

อะไรบ้างถ้าเราจะเป็นในแบบที่เราอยากจะเป็นโดยที่ไม่ยอมปรับอะไรเลย มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรา

ไปไม่ถึงเอง  เมืองหลาย ๆ เมืองที่มันจะเกิดขึ้นมาได้ องค์กรส่วนท้องถิ่นจะต้องมีส่วนร่วมด้วย เช่น

เมืองใด ๆ ก็ตาม  ถ้าเราประกาศนโยบายแล้วทุกส่วนมีความร่วมมือกัน ...แต่เราก็ยังพัฒนาอะไรต่อ

ไม่ได้ เป็นจุดที่เราเดินหน้าต่อไม่ได้” 

   ในส่วนขอนการพัฒนาเมืองนั้น  เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นปัจจัยในการพัฒนา

ธุรกิจดนตรีที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวได้จริงตามผลสำรวจของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งจะแสดงผลในส่วน

หลังของงานวิจัย  ดังนั้นความร่วมมือจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาองค์รวมอย่างยิ่ง  และสิ่งที่ทำให้

การพัฒนาไปต่อไม่ได้อาจไม่ใช่อุปสรรคที่เป็นปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียว  ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล

สำคัญทั้ง 2 ท่านยังชี้ให้เห็นว่าปัจจัยภายในก็เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์รวม รวมถึง
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ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจ และธุรกิจดนตรีได้  แต่หากทุกคนในชาติมีการร่วมมือกัน  

ก็จะทำให้จุดอ่อนสามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นจุดแข็งได้ด้วย 

  3. โอกาส (Opportunities) 

   3.1 ธุรกิจท่องเที่ยวโตสวนกระแสเศรษฐกิจภาคอื่น ๆ  

   เนื่องจากพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีความนิยมในการท่องเที่ยวมากขึ้นซึ่งเป็น

ปัจจัยทางด้านสังคมที่ถือว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวโดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญให้ให้

ความเห็นดังนี้ 

   “ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าในส่วนของรายได้เข้าประเทศนั้นก็จะมีอยู่ 2 ส่วน

หลัก ก็คือส่งออก กับในเรื่องของการท่องเที่ยว ทีนี้ส่งออกเราก็มีการเติบโตที่อาจจะต้องมีการปรับลด

เป้า แต่การท่องเที่ยวเนี่ยเกินเป้า เพราะฉะนั้นมันต้องมีเหตุหรือปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทำให้การ

ท่องเที่ยวของเราโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ  อาจจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมด้วย” 

   3.2 คนนิยมฟังดนตรีสดมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญโอกาสหนึ่งในการจัด

กิจกรรมทางดนตรีซึ่งเป็นการแสดงสด  โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้กล่าวว่า 

   “สิ ่งหนึ ่งที ่วงการดนตรีดีขึ ้นเรื ่อย ๆ คือเรื ่องของการแสดงดนตรีสด คนมี 

Willingness คนเลยไปดูการแสดงสดมากขึ้นเพราะสิ่งบันทึกเสียงมูลค่ามันตกลงแล้ว ในอนาคตมี

ความเป็นไปได้ว่า Supply จะเกิน Demand เพราะว่ามันมีช่องทางที่ศิลปินจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได ้

แต่ที่สุดแล้วศิลปินเหล่านั้นจะอยู่รอดได้ก็ต่อเมื่อเค้าจับหัวใจของ แฟนเพลงได้ รู้ช่องทางที่จะเข้าถึง

แฟนเพลง เร ียนรู ้เร ื ่องการตลาด เร ียนรู ้เร ื ่องการทำธุรกิจ แล้วเค้าถึงจะหารายได้เข ้ามาได้ 

เพราะฉะนั้นด้วยระบบเศรษฐกิจมันจะค่อย ๆ เกลี่ยกันเองว่า Supply กับ Demand มันจะเข้ากัน

ตอนไหน Niche Market มันก็จะค่อย ๆ โตขึ้น 

   จากปัจจัยเรื่องโอกาสจะเห็นได้ว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดได้มองเห็นโอกาสใน

ปัจจัยด้านสังคม  ทั้งการที่ผู้บริโภคนิยมท่องเที่ยวมากขึ้นและผู้บริโภคทั่วโลกนิยมฟังดนตรีสดมากขึ้น  

จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ส่งผลต่อการสร้างกิจกรรมดนตรีต่าง ๆ เพื่อรองรับผู้บริโภคดังกล่าว 

 4. อุปสรรค (Threats) 

   4.1 การจัดการปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์  ปัญหาเรื่องกฏหมายลิขสิทธิ์  การจัดการ

ขายซื้อ-ขาย  การให้ความรู้  การเคารพสิทธิ์  ฯลฯ  ส่งผลให้ศิลปินและผู้ทำงานส่วนอื่น ๆ ไม่กล้าที่จะ

พัฒนากิจกรรมดนตรี  เนื่องจากมีความกังวลที่จะถูกฟ้องร้อง  ทั้งการติดต่อเจรจาเรื่องการจ่าย

ค่าลิขสิทธิ์ยังเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอีกด้วย  โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้ข้อมูลดังนี้  

  “ค่ายเพลงต่าง ๆ ในตอนนี้จะเห็นได้ว่ามันมีเหมือนลักษณะคล้าย ๆ กำแพง ตัวนี้

เป็นตัวบั่นทอนอย่างมากเลย ...พักหลัง ๆ ไปกันใหญ่ในเรื่องของลิขสิทธิ์ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บั่นทอน

มาก ๆ  ผมเอง เพื่อน และคนที่ทำงานด้านดนตรี หลาย ๆ คนมีไอเดียตลอดเวลา บางทีอยากทำงาน



  104 

 

ด้านสื่อ ไม่ว่าจะออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ แล้วก็ทำหน้าที่ที่สื่อ แต่ท้ายที่สุดที่พอทำแล้วมีเรื่องของ 

Content เข้ามาก็ต้องมีเรื่องของลิขสิทธิ์ มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย ส่วนหนึ่งเราจะใช้ผลงาน Original 

ของศิลปิน แต่ท้ายที่สุดมันก็ต้องมีเรื่องลิขสิทธิ์ ตัวนี้เป็นตัวที่บั่นทอนมาก ๆ ... ทุกวันนี้พอไม่ว่าจะคิด

อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องดนตรี ทุกคนเลย Panic ไปหมดเลย เพราะเคยเจอว่าเมื่อคุยแล้วคุยกันไม่รู้

เรื่อง” 

   4.2 การสร้างผู้ฟังที่ดีภายในประเทศ  เนื่องจากผู้ฟังภายในประเทศเองไม่ได้ให้

การสนับสนุนศิลปินเท่าที่ควร  ส่งผลให้ศิลปินสร้างผลงานได้น้อย  ไม่มีที่แสดงผลงาน  เนื่องจากขาด

ผู้ฟัง  โดยผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ให้ความเห็นว่า  คนไทยนั้นมักไม่ยอมรับคนไทยด้วยกันเองแต่จะยอมรับ

ต่อเมื่อชาวต่างชาติให้การยอมรับงานนั้น ๆ และได้เสนอแนวคิดจิตวิทยาหมู่ เพื่อเป็นแนวทางในการ

แก้ไขอุปสรรคดังกล่าว ดังนี้ 

   “กลยุทธ์หนึ่งที่จะทำได้ก็คือให้ต่างชาติเนี่ยแหละมายอมรับว่าซีนดนตรีไทย 

ของเราเจ๋ง แล้วคนไทยก็จะเริ่มเอะใจเองว่าบ้านเราดนตรีดีนี่หว่า ศิลปินบ้านเราดีนี่หว่า ศิลปินที่เราไม่

รู้จักไปทัวร์ต่างประเทศกันมากขึ้น มันก็จะเริ่มดึงมาเป็น Loop ว่าชาวต่างชาติเริ่มสนใจ คนไทยเริ่ม

สนใจ พอมีจำนวนที่มากขึ้น การท่องเที่ยวก็จะมีมากขึ้น หน่วยงานรัฐบาลก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้องและเห็นได้ว่าจริง ๆ แล้วมันมีประสิทธิภาพและมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ” 

   จากการให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดพบว่าอุปสรรคในการพัฒนาเกิดจากผลกระทบ

ด้านกฏหมายและสังคม  โดยปัจจัยทางสังคมที่เป็นอุปสรรคนั้นมีข้อแตกต่างจากปัจจัยทางสังคมที่

เป็นโอกาส  กล่าวคือ  ในส่วนของโอกาสเป็นปัจจัยด้านสังคมในระดับโลก  แต่ปัจจัยด้านสังคมที่เป็น

อุปสรรคนั้นเกิดจากค่านิยมภายในประเทศ และจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะพบว่าการจะพัฒนา

ประเทศหรือจังหวัดให้ไปสู่จุดมุ่งหมายได้ควรจะเป็นการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน  ดังนั้นไม่เพียงแต่

การให้ความรู้กับศิลปินแต่การพัฒนาผู้ฟังในประเทศจึงมีความสำคัญเช่นกัน   

 จากกระเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญพบว่ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันโดยอ้างอิงจาก

แนวคิดของผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังนี้ 

  1. การพัฒนาเมืองจะต้องมีการงร่วมมือบริหารจัดการแบบองค์รวม 

   1.1 ระหว่างดนตรี มีการจัดการปัญหาต่าง ๆ เช่น ลิขสิทธิ์และสถานที่ท่องเที่ยว

โดยดนตรีควรเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงาม 

   1.2 คนในชุมชนให้ความร่วมมือ คนในประเทศร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่มี และ

ได้รับการศึกษาที่ดี 

   1.3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

   1.4 การสนับสนุนร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 
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  2. การสร้างชุมชนเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางดนตร ี

   2.1 นักดนตรี 

    2.1.2 เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพลงและรูปแบบการ

แสดง 

    2.1.3 เปิดให้ศิลปินภายนอกเข้ามาแสดง 

   2.3 สร้างผู้ฟังที่ดี 

   2.4 มีพื้นที่ในการแสดงดนตรี 

  3. การสื่อสารเล่าเรื่อง 

   3.1 การเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

   3.2 การเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวผ่านวิถีไทย 

  4. การสร้างสิ่งจูงใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าชมงาน 

   4.1 ต้องเล่นได้ทั้งเพลงไทยและเพลงสากลที่นักท่องเที่ยวรู้จัก 

   4.2 มีรูปแบบการแสดงที่แตกต่าง 

 

2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

 จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจากการตอบแบบสำรวจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

จำนวน 400 คน ภายในจังหวัดนครราชสีมาบริเวณเขตท่องเที่ยวที่สำคัญแบ่งตามบริเวณพื้นที่ได้ดังนี้  

 บริเวณเขตอำเภอเมือง ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, วัดศาลาลอย  และบริเวิณพื้นที่

ใกล้เคียง 

 บริเวณนอกเขตอำเภอเมือง ได้แก่ ปราสาทหินพิมาย และ บริเวณพื้นที่เขาใหญ่ 

 โดยการเลือกพื้นที่ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณด้วยการตอบแบบสอบถามจากพื้นที่ดังกล่าว

ผู้วิจัยได้เลือกอ้างอิงข้อมูลการจัดอันดับจาก www.tripadvisor.com  ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจที่ทำ

หน้าที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยงานวิจัยได้แบ่งหัวข้อและมีผลการวิจัย

เป็นตอนทั้งหมด 4 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1   แบบสำรวจข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 

 ตอนที่ 2   แบบสำรวจพฤติกรรมการฟังเพลงของผู้บริโภค   

 ตอนที่ 3   แบบสอบถามความเห็นต่อประสบการณ์การฟังเพลงของผู้บริโภค 

 ตอนที่ 4   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 โดยภาพรวมพบว่าจากการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิค TwoStep Cluster โดย

จัดกลุ่มจากข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการฟังเพลงของนักท่องเที่ยวสามารถแบ่งนักท่องเที่ยว

ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ปี ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 
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2,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งแรก นิยมฟังเพลง

พอป โดยนิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 17.00-22.00 น. และกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 2,500-3,499 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เข้ามาเที่ยวในจังหวัด

นครราชสีมามากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป นิยมฟังเพลงแจ๊ส โดยนิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 17.00-22.00 น.  

 และหากจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวยังแบ่ง

ออกอีกเป็น 2 ประเภทคือกลุ่มเข้ามาเที่ยวเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ นิยม

เที่ยว 1 วัน และกลุ่มกลับมาเที่ยวซ้ำ ได้แก่นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นิยมเที่ยวตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป

โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 11 ตารางการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิค TwoStep Cluster โดยจัดกลุ่มจากข้อมูล 

 ทั่วไปและพฤติกรรมการฟังเพลงของนักท่องเที่ยว 

กลุ่มที่ 1 2 

ขนาด 52.8% 47.2% 

รายละเอียด รายได้เฉลี่ยไม่กิน 2,500 US$ ต่อ

เดือน (89.6%) 

รายได้เฉลี่ย 2,500-3,499 US$ ต่อ

เดือน (67.7%) 

กลุ่มอายุ 19-25 ป ี(67.3%) กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป (50.3%) 

ผู้นิยมฟังเพลงพอป (65.4%) ผู้ไม่นิยมฟังเพลงพอป (77.8%) 

ผู้ไม่นิยมฟังเพลงแจ๊ส (77.7%) ผู้นิยมฟังเพลงแจ๊ส (59.3) 

เที่ยวเป็นครั้งแรก (59.2%) เที่ยว 3 ครั้งขึ้นไป (41.3%) 

นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา  

5.00PM-10.00PM (65.4%) 

นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา  

5.00PM-10.00PM (49.2%) 

 

 จากการจัดกลุ ่มจากข้อมูลทั ่วไปและพฤติกรรมการฟังเพลงของนักท่องเที ่ยวตาม

ตารางที่ 11 พบว่า ในกลุ่มที่ 1 นั้นประกอบด้วยนักท่องเที่ยวผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 2,500 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) นับเป็นร้อยละ 89.6% ของนักท่องเที่ยวภายในกลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี นับเป็นร้อยละ 67.3 นิยมฟังเพลงพอปเป็นหลัก นับเป็น

ร้อยละ 65.4 โดยเกือบครึ ่งนั ้นมาเที ่ยวเป็นครั ้งแรกนับเป็นร้อยละ 59.2% และนิยมฟังเพลงใน

ช่วงเวลา 5.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. นับเป็นร้อยละ 65.4 ของจำนวนนักท่องเที่ยว 
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ผู้ตอบแบบสอบถามภายในกลุ่ม 

 ในกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 2,500-3,499 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) นับเป็นร้อยละ 67.7% ในกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป นับเป็นร้อยละ 50.3 

นิยมฟังเพลงแจ๊สเป็นหลัก นับเป็นร้อยละ 59.3 และเข้ามาเที่ยวในจังหวัดมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป

นับเป ็นร ้อยละ 41.3 โดยนิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 5.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น . 

นับเป็นร้อยละ 49.2 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามภายในกลุ่ม 

ตารางที่ 12 แผนภูมิวงกลมแสดงผลการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิค TwoStep Cluster โดย 

 จัดกลุ่มจากข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการฟังเพลงของนักท่องเที่ยว  

 
 

 จากตารางที่ 12 พบว่าการจัดกลุ่มจากข้อมูลทั ่วไปและพฤติกรรมการฟังเพลงของ

นักท่องเที ่ยวนั ้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ ่มโดยมีขนาดใกล้เคียงกัน และจากการจัดกลุ ่มดังกล่าวมี

คุณภาพอยู่ในระดับ 0.36 หรือระดับพอใช้ได้ โดยระดับของการจัดกลุ่มด้วย TwoStep Cluster นั้น

จะมีค่าที่อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 และหากพบว่าค่าการจัดกลุ่มนั้นมีค่าเข้าหา 1 นั้นแสดงว่าชุดข้อมูลนั้นที่

เหมาะสมกับการใช้เทคนิคดังกล่าว โดยการจัดกลุ่มข้างต้นสามารถแจกแจงลำดับความสำคัญตาม

ตารางดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 13 ตารางแจกแจงระดับความสำคัญค่า TwoStep Cluster โดยจัดกลุ่มจากข้อมูลทั่วไป 

 และพฤติกรรมการฟังเพลงของนักท่องเที่ยว 

ปัจจัย ระดับความสำคัญ 

รายได ้ 1.00 

อายุ 0.59 

เพลงพอป 0.25 

กลุ่ม

ที่ 1

53%

กลุ่ม

ที่ 2

47%
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ตารางที่ 13 ตารางแจกแจงระดับความสำคัญค่า TwoStep Cluster โดยจัดกลุ่มจากข้อมูลทั่วไป 

 และพฤติกรรมการฟังเพลงของนักท่องเที่ยว 

ปัจจัย ระดับความสำคัญ 

เพลงแจ๊ส 0.19 

จำนวนครั้งที่มาเที่ยว 0.08 

ช่วงเวลาที่นิยมฟังเพลง 0.03 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย 0.06 

 

 จากตารางข้างต้นพบว่าปัจจัยที่แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวได้แก่ปัจจัยด้านรายได้และอายุเป็น

หลักที่ใช้ในการพยากรณ์และประเมินคุณภาพความแม่นยำของการจัดกลุ่ม  และปัจจัยด้านช่วงเวลาที่

นิยมฟังเพลงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญในการพยากรณ์และประเมินคุณภาพความแม่นยำของการจัด

กลุ่มในอันดับที่น้อยที่สุด และในส่วนของการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิค TwoStep Cluster 

โดยจากกลุ่มจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 14 ตารางการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิค TwoStep Cluster โดยการจัดกลุ่มจาก 

 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

กลุ่มที่ 1 2 

ขนาด 51.0% 49.0% 

รายละเอียด กลุ่มกลับมาเที่ยวซ้ำ (100%) มาเที่ยวเป็นครั้งแรก (100%) 

เที่ยวตั้งแต่ 2 วันขึ้นไป (91.7%) เที่ยว 1 วัน (51.5%) 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (65.4%) ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (77.8%) 

 

 จากการจัดกลุ่มจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ในกลุ่มแรกนั้นพบว่า

จำนวนของนักท่องเที่ยวผู้กลับมาเที่ยวซ้ำทั้งหมดประกอบด้วยนักท่องเที่ยวที่เที่ยวตั้งแต่ 2 วันขึ้น

ไปนับเป็นร้อยละ 91.7 และพบนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนับเป็นร้อยละ 65.4 และในกลุ่มที่ 2 

พบว่า จากจำนวนของนักท่องเที่ยวผู้มาเที่ยวเป็นครั้งแรกทั้งหมดประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยว 1 

วัน นับเป็นร้อยละ 51.5 ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติร้อยละ 77.8 ของจำนวนนักท่องเที่ยว 
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ผู ้ตอบแบบสอบถามภายในกลุ ่ม ทั้งนี ้ขนาดของกลุ ่มมีขนาดที ่ใกล้เคียงกับร้อยละ 51 และ 49 

ตามลำดับ 

ตารางที่ 15 แผนภูมิวงกลมแสดงผลการจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยเทคนิค TwoStep Cluster โดย 

 การจัดกลุ่มจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  

 
 

ตารางที่ 16 ตารางแจกแจงระดับความสำคัญค่า TwoStep Cluster โดยการจัดกลุ่มจาก 

 พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ปัจจัย ระดับความสำคัญ 

จำนวนครั้ง 1.00 

จำนวนวัน 0.23 

ประเภทของนักท่องเที่ยว 0.01 

ระดับคุณภาพเฉลี่ย 0.5 

 

 ในการจัดกลุ ่มจากพฤติกรรมการท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวนั ้น เมื ่อพิจารณาจาก

ตารางที่ 16 ยังพบว่าการจัดกลุ่มจากข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการฟังเพลงของนักท่องเที่ยวนั้นมี

คุณภาพอยู ่ในระดับ 0.5 ซึ ่งอยู ่ในระดับดี และจากข้อมูลทั ้งหมดได้นำมาแจกแจงรายละเอียด

ผลการวิจัยทั้งหมด 4 ตอนที่ได้กล่าวข้างต้นดังนี้ 

 ตอนที่ 1   แบบสำรวจข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 

 จากการสำรวจคุณลักษณะทั่วได้ของนักท่องเที่ยวในด้าน เพศ, อายุ, ประเทศที่อาศัยอยู่, 

อาชีพ, สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  มีผลการวิจัยดังนี้ 

กลุ่ม

ที่ 1

51%

กลุ่ม

ที่ 2

49%
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 1. ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามโดยการจำแนกตาม

เพศ 

ตารางที่ 17 แบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ 

เพศ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ชาย 179 44.8 44.8 44.8 

หญิง 221 55.3 55.3 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางที่ 17 พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามในงานวิจัยประกอบด้วย นักท่องเที่ยวเพศ

ชาย 179 ราย  นับเป็นร้อยละ 44.8 ของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  และนักท่องเที่ยว

เพศหญิงจำนวน 221 ราย นับเป็นร้อยละ 55.3 ของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  รวมถึง

สิ้น 400 ราย 

 2. ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามโดยการจำแนกตาม

อายุ 

ตารางที่ 18 แบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ 

อายุ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

อายุไม่เกิน 18 ปี 13 3.3 3.3 3.3 

อายุระหว่าง 19-25 ปี 171 42.8 42.8 46.0 

อายุระหว่าง 26-32 ปี 58 14.5 14.5 60.5 

อายุระหว่าง 33-39 ปี 57 14.3 14.3 74.8 

อายุ 40 ขึ้นไป 101 25.3 25.3 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางท่ี 18 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามน้ันแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยว

วัยรุ่นซึ่งมีอายุระหว่าง 19-25 ปีและกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มนักท่องเท่ียวอายุ

ระหว่าง 19-25 ปี นับเป็นร้อยละ 42.8 ของนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมดและกลุ ่ม

นักท่องเท่ียวอายุ 40 ปีข้ึนไป จำนวน 101 ราย นับเป็นร้อยละ 25.3 ของจำนวนนักท่องเท่ียวท้ังหมด 
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 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอันดับถัดมาคือกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุระหว่าง  26-

32 ปี จำนวน 58 ราย นับเป็นร้อยละ 14.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด และกลุ่มนักท่องเที่ยว

อายุระหว่าง 33-39 ปี จำนวน 57 ราย นับเป็นร้อยละ 14.3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ซึ่งมี

จำนวนใกล้เคียงกัน และในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุไม่เกิน 18 ปี นั้นพบว่ามีจำนวน 13 ราย  

นับเป็นร้อยละ 3.3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 3. ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามโดยการจำแนกตาม 

ประเทศที่อยู่อาศัย 

ตารางที่ 19 แบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเทศที่อยู่อาศัย 

ประเทศที่อยู่อาศัย Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ออสเตรเลีย 29 7.3 7.3 7.3 

จีน 36 9.0 9.0 16.3 

ฝรั่งเศส 47 11.8 11.8 28.0 

เยอรมัน 28 7.0 7.0 35.0 

ฮ่องกง 16 4.0 4.0 39.0 

ญี่ปุ่น 59 14.8 14.8 53.8 

เกาหลี 3 0.8 0.8 54.5 

รัซเซีย 9 2.3 2.3 56.8 

สิงคโปร์ 11 2.8 2.8 59.5 

ไต้หวัน 3 0.8 0.8 60.3 

สหราชอาณาจักร 53 13.3 13.3 73.5 

สหรัฐอเมริกา 34 8.5 8.5 82.0 

เวียดนาม 4 1.0 1.0 83.0 

ประเทศอื่น ๆ 68 17.0 17.0 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางที่ 19 พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมาจากกลุ่มประเทศอื่น ๆ 

ถึง 68 ราย นับเป็นร้อยละ 17 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด ทั้งนี้จากการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด 
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16 อันดับแรกนั้นเป็นผู้วิจัยได้อ้างอิงข้อมูลการรายงานสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาใน

ประเทศไทยจากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในช่วงปี พ.ศ.2559-2560 ซึ่งได้ลงข้อมูล

เว็บไซต์ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. และจากการตอบแบบสอบถามของนักท่องเที่ยว

พบนกัทอ่งเทีย่วเพยีง 13 ประเทศจากทั้งหมด 16 รายการซึ่งประกอบด้วยนักท่องเที่ยวแต่ละประเทศ

ดังนี้ 

 จากตารางที่ 19 ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 29 ราย 

นับเป็นร้อยละ 7.3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  และนักท่องเที่ยวจาก

ประเทศจีน จำนวน 36 ราย  นับเป็นร้อยละ 9.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ในส่วนของนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชียพบนักท่องเที่ยวจากประเทศฮ่อกง มีจำนวน 16 ราย  

นับเป็นร้อยละ 4.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  และนักท่องเที่ยวจาก

ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 59 ราย  นับเป็นร้อยละ 11.8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด  รวมถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 ราย  นับเป็นร้อยละ 0.8 ของจำนวน

นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เช่นเดียวกับ นักท่องเที่ยวจากประเทศไต้หวัน จำนวน 3 

ราย  นับเป็นร้อยละ 0.8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และยังพบนักท่องเที่ยว

จากประเทศเว ียดนาม จำนวน 4 ราย  นับเป็นร ้อยละ 1.0 ของจำนวนนักท่องเท ี ่ยวผ ู ้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบนักท่องเที่ยวจากประเทศสิงคโปร ์พบจำนวน 11 ราย  นับเป็น

ร้อยละ 2.8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  และนักท่องเที่ยวจากประเทศ

รัซเซีย จำนวน 9 ราย  นับเป็นร้อยละ 2.3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด   

 และในส่วนนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักร จำนวน 53 ราย  นับเป็นร้อยละ 13.3 

ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และนักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 34 

ราย  นับเป็นร้อยละ 8.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 อันดับถัดมาพบว่านักท่องเที่ยวจากประเทศฝรั่งเศส มีจำนวน 47 ราย  นับเป็นร้อยละ 

11.8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และนักท่องเที่ยวจากประเทศเยอรมันนี 

จำนวน 28 ราย  นับเป็นร้อยละ 7.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 อย่างไรก็ตาม พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศอื่น ๆ มีจำนวนมากถึง 68 ราย  

นับเป็นร้อยละ 17.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และจากผลการสำรวจ

ดังกล่าวเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 19 ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงการจัดอันดับดังกล่าวในรูปแบบของ

แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) แล้วจะเห็นได้ว่า  กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามที่มาจากประเทศ  

อื่น ๆ มีจำนวน ถึง 68 ราย หรือ 17.0% นับเป็นผลอันดับ 1 ของการสำรวจจำแนกตามประเทศที่อยู่

อาศัย  ในส่วนของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร  นับเป็นอันดับที่ 2 และ 3 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 20 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเทศที่อยู่อาศัย 

 
 จากตารางจะเห็นได้ว่าและเมื่อพิจารณาจากกลุ่มประเทศอื่น ๆ เมื่อรวมกันแล้วมีจำนวน

มากที่สุด ทั้งนี ้กลุ ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวในหลายประเทศ

ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 21 แบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเทศที่อยู่อาศัย ใน 

 ประเทศอื่น ๆ 

ประเทศ 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 334 83.5 83.5 83.5 

อะแลสกา 2 0.5 0.5 84.0 

เบลเยียม 3 0.8 0.8 84.8 

แคเมอรูน 3 0.8 0.8 85.5 

แคนาดา 3 0.8 0.8 86.3 

เดนมาร์ก 15 3.5 3.5 89.8 

หมู่เกาะแฟโร 1 0.3 0.3 90.0 

ฟินแลนด์ 2 0.5 0.5 90.5 

ฮังการี 2 0.5 0.5 91.0 

0 4.5 9 13.5 18
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ตารางที่ 21 แบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเทศที่อยู่อาศัย ใน 

 ประเทศอื่น ๆ (ต่อ) 

ประเทศ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

พม่า 2 0.5 0.5 91.5 

ปากีสถาน 3 0.8 0.8 92.3 

ฟิลิปินส์ 6 1.5 1.5 93.8 

แอฟริกาใต้ 2 0.5 0.5 94.3 

สวีเดน 9 2.3 2.3 96.5 

สวิตเซอร์แลนด์ 15 3.5 3.5 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางที ่ 21 พบว่ากลุ ่มนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามจากประเทศอ่ ืน ๆ 

นอกเหนือจากตารางประเทศที่อยู ่อาศัยจากนักท่องเที ่ยวกลุ่มหลักได้แก่ประเทศเดนมาร์กและ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยพบนักท่องเที ่ยวจำนวน 14 ราย  นับเป็นร้อยละ 3.5 ของจำนวน

นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และนับเป็นอันดับแรกของกลุ่มนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ

อื่น ๆ  

 ในอันดับถัดมาพบกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศสวีเดน จำนวน 9 ราย  นับเป็นร้อยละ 

2.3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และนักท่องเที่ยวจากประเทศฟิลิปินส์ 

จำนวน 6 ราย  นับเป็นร้อยละ 1.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 นอกจากนี ้ยังพบนักท่องเที ่ยวจากประเทศเบลเยียม  แคเมอรูน  ปากีสถาน  และ

แคนาดา พบจำนวนเท่ากันคือพบจำนวน 3 ราย  นับเป็นร้อยละ 0.8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด 

 และในส่วนของนักท่องเที่ยวจากประเทศอะแลสกา  ฟินแลนด์  ฮังการี  พม่า  และ

แอฟริกาใต้  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนประเทศละ 2 รายเท่ากัน  นับเป็นร้อยละ 0.5 ของ

จำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  และพบนักท่องเที่ยวจากหมู่เกาะแฟโร จำนวน 1 

ราย  นับเป็นร้อยละ 0.3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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 จากผลสำรวจนักท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศอื่น ๆ พบว่า  

นักท่องเที่ยวชาวเดนมาร์ก  สวีเดน  และสวิตเซอร์แลนด์  เป็นจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด  3  อันดับ

แรกที่ได้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตารางที่ 4.12 จะพบว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ

ดังกล่าวเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวมีจำนวนมากอย่างชัดเจน 

ตารางที่ 22 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประเทศที่อยู่อาศัย  

 ในกลุ่มประเทศอื่น ๆ 

 
 

ตารางที่ 23 ตารางแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามทวีป 

ทวีป Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

เอเชีย 143 35.8 35.8 35.8 

ออสเตรเลีย 29 7.3 7.3 43.0 

อเมริกา 39 9.8 9.8 52.8 

แอฟริกา 5 1.3 1.3 54.0 

ยุโรป 184 46.0 46.0 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  
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ตารางที่ 24 แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามทวีป 

 
 

 เมื่อจัดกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหมดตามทวีป  เพื่อง่ายต่อการจัดกลุ่มสำรวจและมองกลุ่ม

นักท่องเที่ยวในภาพรวม  พบว่าจาก ตารางที่ 23 ได้แสดงให้เห็นถึงจำนวนของนักท่องเที่ยวผู้ตอบ

แบบเมื่อจำแนกตามรายทวีปจากจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  โดยนักท่องเที่ยว

จากทวีปยุโรปจำนวน 184 ราย นับเป็นร้อยละ 46 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด และเป็นอันดับ 1 จากทวีปทั้งหมด 5 ทวีป คือ ทวีปยุโรป  ทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  

ทวีปแอฟริกา และทวีปอเมริกาตามลำดับ และนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามอันดับถัดมาคือ

นักท่องเที่ยวจากทวีปเอเชียจำนวน 143 ราย นับเป็นร้อยละ 36 ของนักท่องเที่ยวผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด โดยทั้งสองกลุ่มถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก  

 อันดับถัดมาพบว่า นักท่องเที่ยวในทวีปอเมริกาจำนวน 39 ราย นับเป็นร้อยละ 10 ของ

นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และนักท่องเที่ยวในทวีปออสเตรเลียจำนวน 39 รายนับเป็น

ร้อยละ 7 ของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และนักท่องเที่ยวในทวีปแอฟริกาจำนวน 5 

รายจำนวน 5 ราย นับเป็นร้อยละ 1 ของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 4. ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยว

ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ  

ตารางที่ 25 แบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ 

อาชีพ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

นักเรียน/นักศึกษา 99 24.8 24.8 24.8 

พนักงานเอกชน 114 28.5 28.5 53.3 

แพทย,์ พยาบาล 4 1.0 1.0 54.3 

คร,ู อาจารย์ 82 20.5 20.5 74.8 

ทหาร, ตำรวจ 4 1.0 1.0 75.8 

184 

143 

29 

5 

39 

กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป

กลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย

กลุ่มประเทศในทวีปออสเตรเลีย

กลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกา

กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา
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ตารางที่ 25 แบบสำรวจขอ้มูลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพ (ต่อ) 

อาชีพ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

การบริการ 5 1.3 1.3 77.0 

บริการการจัดเลี้ยง, กลุ่ม

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

16 4.0 4.0 81.0 

อื่น ๆ 76 19.0 19.0 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางที่ 25 พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มอาชีพพนักงานเอกชน  

นักเรียน และครู, อาจารย์ เป็น 3 อันดับแรก โดยนักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 

จำนวน 114 ราย นับเป็นร้อยละ 28.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  อันดับ

ถัดมาคือนักท่องเที่ยวที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวน 99 ราย นับเป็นร้อยละ 24.8 ของจำนวน

นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และนักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพครูหรืออาจารย์ จำนวน 

82 ราย  นับเป็นร้อยละ 20.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ในส่วนของกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพแพทย์หรือ

พยาบาล จำนวน 4 ราย  นับเป็นร้อยละ 1.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพทหารหรือตำรวจ จำนวน 4 ราย  นับเป็นร้อยละ 1.0 ของ

จำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  และนักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพการบริการ 

จำนวน 5 ราย  นับเป็นร้อยละ 1.3 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด และ

นอกจากนี้ยังพบกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพบริการการจัดเลี้ยง, กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

จำนวน 16 ราย นับเป็นร้อยละ 4.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 โดยกลุ่มนักท่องเที่ยว 3 อันดับแรก ได้แก่ พนักงานเอกชน  นักเรียน, นักศึกษา  และครู,  

อาจารย์นับเป็น 295 รายจากผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมดหรือร้อยละ 74.8 จากจำนวนผู ้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามหลักนั้นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวในกลุ่ม

อาชีพดังกล่าว  นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามในกลุ่มอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจาก

ที่กล่าวมามีจำนวน 76 ราย นับเป็นร้อยละ 19.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 26 แบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอาชีพอื่น ๆ 

อาชีพ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

 326 81.5 81.5 81.5 

วิศวกร 3 0.8 0.8 82.3 

แม่บ้าน 8 2.0 2.0 84.3 

เกษียณอายุ 52 13.0 13.0 97.3 

อาชีพอิสระ 3 0.8 0.8 98.0 

สังคมสงเคราะห ์ 2 0.5 0.5 98.5 

ธุรกิจท่องเที่ยว 6 1.5 1.5 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางที่ 26 พบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพอื่น ๆ ใน 3 อันดับแรกประกอบด้วย กลุ่ม

ผู้เกษียณอายุ จำนวน 52 ราย นับเป็นร้อยละ 13 ของนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากที่

กล่าว และในอันดับต่อมาคือนักท่องเที่ยวที่เป็นแม่บ้าน จำนวน 8 ราย นับเป็นร้อยละ 2.0 ของ

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่น ๆ  และนักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพธุรกิจท่องเที่ยว จำนวน 6 ราย นับเป็น

ร้อยละ 1.5 ของนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่น ๆ  นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามนัน้

ประกอบอาชีพวิศวกรและอาชีพอิสระ จำนวนเท่ากันคือกลุ่มอาชีพลพ 3 ราย นับเป็นร้อยละ 0.8 ของ

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่น ๆ  และมีกลุ่มอาชีพนักสังคมสงเคราะห์จำนวน 2 ราย นับเป็นร้อยละ 0.5 

ของนักท่องเที่ยวที่มีอาชีพอื่น ๆ 

 5. ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยว

ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ 
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ตารางที่ 27 แบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

โสด 238 59.5 59.5 59.5 

สมรส 152 38.0 38.0 97.5 

หย่าร้าง 10 2.5 2.5 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางที่ 27 พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพโสด จำนวน 238 

ราย นับเป็นร ้อยละ 59.5 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด ในส่วนของ

นักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส จำนวน 152 ราย นับเป็นร้อยละ 38.0 ของ

จำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และ นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานหย่า

ร้าง จำนวน 10 ราย นับเป็นร้อยละ 2.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 6. ผลการสำรวจข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยว

ผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตารางที่ 28 แบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ย Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ไม่เกิน 2,500US$ 189 47.3 47.3 47.3 

2,500-3,499US$ 137 34.3 34.3 81.5 

3,500-4,499US$ 52 13.0 13.0 94.5 

4,50US$ ขึ้นไป 22 5.5 5.5 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางที่ 28 พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (USD) จำนวน 189 ราย นับเป็นร้อยละ 47.3 ของจำนวนนักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด และนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ระหว่าง 2,500-3,499 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(USD) จำนวน 137 ราย นับเป็นร้อยละ 34.3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  ใน

ส่วนของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ระหว่าง 3,500-4,499 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) 



  120 

 

จำนวน 52 ราย นับเป็นร้อยละ 13.0 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด และ

นักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือมากกว่า จำนวน 22 

ราย นับเป็นร้อยละ 5.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ส่วนที่ 2 แบบสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวและฟังเพลงของนักท่องเที่ยว 

 จากการสำรวจพฤติกรรมในด้านการท่องเที่ยวและพฤติกรรมฟังเพลงของนักท่องเที่ยว

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 7. ผลการสำรวจจำนวนครั้งในการมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 29 ผลการสำรวจจำนวนครั้งในการมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที่ยว 

จำนวนครั้ง Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1 ครั้ง 196 49.0 49.0 49.0 

2-3 ครั้ง 84 21.0 21.0 70.0 

3 ครั้งขึ้นไป 120 30.0 30.0 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางที่ 29 พบว่า นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ามาท่องเที่ยวภายใน

จังหวัดนครราชสีมาเป็นครั ้งแรก โดยมีจำนวนทั ้งหมด 196 ราย นับเป็นร้อยละ 49.0 ของจำนวน

นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามในอันดับถัดมาคือกลุ่มผู้

เท่ียวต้ังแต่ 3 คร้ังข้ึนไป จำนวน 120 ราย นับเป็นร้อยละ 30.0 ของจำนวนนักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด ในอันดับสุดท้ายพบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในกลุ่มผู้เข้ามาท่องเที่ยว 2-3 ครั้ง 

จำนวน 84 ราย นับเป็นร้อยละ 21.0 ของจำนวนนักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 8. ผลการสำรวจระยะเวลาในการท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 30 ผลการสำรวจระยะเวลาในการท่องเที่ยว 

ระยะเวลา Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

1 วัน 118 29.5 29.5 29.5 

2 วัน 24 6.0 6.0 35.5 

3 วัน 130 32.5 32.5 68.0 

4 วันขึ้นไป 128 32.0 32.0 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางท่ี 30 พบว่านักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถามใช้เวลาเข้ามาท่องเท่ียวภายในจังหวัด

นครราชสีมา 3 วัน  มากที่สุด  จำนวน 130 ราย  นับเป็นร้อยละ 32.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด ในอันดับถัดมาคือนับท่องเท่ียวท่ีใช้ระยะเวลา 4 วันข้ึนไป จำนวน 128 ราย  นับเป็น

ร้อยละ 32.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  และพบนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว

ภายในจังหวัดเพียง 1 วัน จำนวน 118 ราย  นับเป็นร้อยละ 29.5 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบ

แบบสอบถามท้ังหมด  และนักท่องเท่ียวนิยมเท่ียว 2 วันเป็นจำนวนท่ีน้อยท่ีสุด โดยพบนักท่องเท่ียวผู้ตอบ

แบบสอบถามจำนวน 24 ราย  นับเป็นร้อยละ 6.0 ของจำนวนนักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 9. ผลการสำรวจรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 31 ผลการสำรวจรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

รูปแบบการท่องเที่ยว Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 116 29.0 29.0 29.0 

การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 74 18.5 18.5 47.5 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 115 28.8 28.8 76.3 

การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์

และการพักผ่อน 

95 23.8 23.8 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางที่ 31 พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติและนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดยมีนักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 116 และ 115 ราย 
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นับเป็นร้อยละ 29.0 และ 28.8  ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ตามลำดับ และใน

อันดับถัดมาคือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมท่องเที่ยวในเชิงประสบการณ์และการพักผ่อน จำนวน 95 ราย 

นับเป็นร้อยละ 23.8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

จำนวน 74 ราย นับเป็นร้อยละ 18.5 ของจำนวนนักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

 10. ผลการสำรวจผู้มีส่วนร่วมตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 32 ผลการสำรวจผู้มีส่วนร่วมตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

ผู้ตัดสินใจในการท่องเที่ยว Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

ตัดสินใจด้วยตนเอง 128 32.0 32.0 32.0 

ตัดสินใจกับครอบครัว 128 32.0 32.0 64.0 

ตัดสินใจกับเพื่อน 122 30.5 30.5 94.5 

ตัดสินใจผ่านผู้นำเที่ยว 22 5.5 5.5 100.0 

รวม 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางที่ 32 พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม 2 อันดับแรกนั้นมีการ

ตัดสินในวางแผนในการท่องเที่ยวด้วยตนเอง และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการตัดสินใจกับครอบครัวใน

การวางแผนการท่องเที่ยว โดยมีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนเท่ากันคือ 128 ราย นับเป็นร้อย

ละ 32.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เลือกวาง

แผนการท่องเที่ยวร่วมกับเพื่อนจำนวน 122 ราย นับเป็นร้อยละ 30.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีการตัดสินใจท่องเที่ยวผ่านผู้นำเที่ยวจำนวน 22 ราย 

นับเป็นร้อยละ 5.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 11. ผลการสำรวจพฤติกรรมการเลือกรับฟังเพลงของนักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 33 ผลการสำรวจพฤติกรรมการเลือกรับฟังเพลงของนักท่องเที่ยว 

ช่องทางการเลือกรับฟังเพลง 
Responses 

Percent of Cases 
N Percent 

เว็บไซต ์ 161 13.4% 40.3% 

วิทยุออนไลน์ 69 5.8% 17.3% 

แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ 172 14.3% 43.0% 



  123 

 

ตารางที่ 33 ผลการสำรวจพฤติกรรมการเลือกรับฟังเพลงของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

ช่องทางการเลือกรับฟังเพลง 
Responses 

Percent of Cases 
N Percent 

วิทยุ  127 10.6% 31.8% 

รายการโทรทัศน์  86 7.2% 21.5% 

คอนเสิร์ต 177 14.8% 44.3% 

มินิคอนเสิร์ต 94 7.8% 23.5% 

เทศกาลดนตรี 123 10.3% 30.8% 

คลับอีเวนท์ 78 6.5% 19.5% 

แผ่นซีดี 113 9.4% 28.3% 

รวม 1200 100.0% 300.0% 

 

 จากตารางที่ 33 พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจรับฟังเพลง

อย่างหลากหลายโดยในกลุ่มที่เลือกฟังดนตรีสด ได้แก่ การเข้าร่วมคอนเสิร์ต  มินิคอนเสิร์ต  เทศกาล

ดนตรี และคลับอีเวนท์ นั้น  มีผู้นิยมเข้าร่วมคอนเสิร์ตเป็นอันดับสูงสุด  โดยมีผู้เลือกตอบทั้งหมด  

177 ราย  นับเป็นร้อยละ  14.8  ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  อันดับถัดมา

คือเทศกาลดนตรี โดยมีผู้เลือกตอบทั้งหมด  123 ราย  นับเป็นร้อยละ  10.3  ของจำนวนนักท่องเที่ยว

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  นอกจากนี้ยังนิยมรับฟังมินิคอนเสิร์ต จำนวน  94 ราย  นับเป็นร้อยละ  

7.8  ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  และผู้รับที่มีความนิยมการฟังดนตรีในคลับ

อีเวนท์ จำนวน 78 ราย  นับเป็นร้อยละ  6.5  ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 อันดับถัดมาพบว่ากลุ่มผู้ฟังในรูปแบบสื่อออนไลน์ ได้แก่ การรับฟังผ่านเว็บไซต์ วิทยุ

ออนไลน์ แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์  มีจำนวนผู้ในความสนใจเป็นอย่างมากเช่นกัน  โดยในกลุ่มผู้ฟังเพลง

ผ่านสื่อออนไลน์มีการฟังผ่านแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เป็นจำนวน  172  ราย  นับเป็นร้อยละ  7.2  ของ

จำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเป็นอันดับสูงสุดของกลุ่มดังกล่าว  ถัดมาได้แก่

การฟังผ่านเว็บไซต์  จำนวน  161  ราย  นับเป็นร้อยละ  13.4  ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด  และนักท่องเที่ยวที่รับฟังผ่านวิทยุออนไลน์จำนวน  69  ราย  นับเป็นร้อยละ  

5.8  ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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 นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ฟังในรูปแบบออฟไลน ์ได้แก่  วิทยุ  รายการโทรทัศน์  และแผ่นซีดี  

โดยในกลุ่มนี้พบว่ามีผู้นิยมฟังเพลงผ่านวิทยุจำนวน  127  ราย  นับเป็นร้อยละ  7.2  ของจำนวน

นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดของกลุ่ม  และในอันดับถัดมาคือผู้นิยม

ฟังจากแผ่นซีดี  จำนวน  113  ราย  นับเป็นร้อยละ  9.4  ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด  และในอันดับสุดทา้ยได้แก่ผู้ฟังผ่านรายการโทรทัศน ์ จำนวน  86  ราย  นับเป็นร้อยละ  7.2  

ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ตารางที่ 34 แผนภูมิวงกลมแสดงผลการสำรวจพฤติกรรมการเลือกรับฟังเพลงของนักท่องเที่ยว

จำแนกตามประเภทการรับฟัง 

 
 

 จากข้อมูลพฤติกรรมการเลือกรับฟังเพลงของนักท่องเที่ยวสามารถจัดกลุ่มตามประเภท

การฟังตามตารางที่ 34 และพบว่านักท่องเที่ยวนิยมฟังดนตรีสดเป็นอันดับ 1  จำนวน  472  ราย 

และมีจำนวนผู้นิยมฟังเพลงผ่านสื่อออนไลน์เป็นอันดับถัดมา จำนวน  402  ราย  นับเป็นร้อยละ  34 

ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และผู้ฟังในระบบออฟไลน์ จำนวน  362  ราย

นับเป็นร้อยละ  27  ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด นับเป็นจำนวนที่น้อยที่สุด 

 12. ผลการสำรวจพฤติกรรมด้านความสนใจในการเลือกรับฟังเพลงของนักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 35 ผลการสำรวจพฤติกรรมด้านความสนใจในการเลือกรับฟังเพลงของนักท่องเที่ยว 

ความสนใจในการ 

เลือกรับฟังเพลง 

Responses Percent of Cases 

N Percent 

ดนตรีสด 286 33.5% 71.9% 

ดนตรีจากแผ่นเสียงไวนิล 23 2.7% 5.8% 

ดนตรีประกอบภาพยนตร ์ 132 15.5% 33.2% 

ผู้ฟัง

ดนตรีสด

39%

ผู้ฟัง

ออนไลน์

34%

ผู้ฟัง

ออฟไลน์

27%
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ตารางที่ 35 ผลการสำรวจพฤติกรรมด้านความสนใจในการเลือกรับฟังเพลงของนักท่องเที่ยว (ต่อ) 

ความสนใจในการ 

เลือกรับฟังเพลง 

Responses Percent of Cases 

N Percent 

เพลงโฆษณา 23 2.7% 5.8% 

ดนตรีประกอบเกม 55 6.4% 13.8% 

เพลงที่แต่งขึ้นเฉพาะงานหรือ

เทศกาลดนตรี 

61 7.2% 15.3% 

เพลงที่มีการ Remix หรือ 

Rearrange ใหม ่

51 6.0% 12.8% 

เพลง Cover 66 7.7% 16.6% 

เพลง Digital จากแผ่นซีดีหรือ 

Streaming 

156 18.3% 39.2% 

รวม 853 100.0% 214.3% 

 

 ในส่วนของรูปแบบการรับฟังดนตรีที่กลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามสนพบว่ากลุ่ม

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความสนใจดนตรีในรูปแบบของดนตรีสด โดยมีจำนวน 286 ราย นับเป็นร้อยละ 

33.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจพฤติกรรมการ

เลือกรับฟังเพลงของนักท่องเท่ียว และในอันดับมาคือการฟังเพลงผ่าน Streaming และดนตรีประกอบ

ภาพยนตร์  จำนวน  156  ราย นับเป็นร้อยละ 18.3 ของจำนวนนักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

และ 132  ราย  นับเป็นร้อยละ 15.5 ของจำนวนนักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด  ตามลำดับ 

 กลุ่มเพลง Cover และเพลงลงท่ีแต่งข้ึนโดยเฉพาะ และเพลงท่ีมีการ Remix หรือ Rearrange 

ใหม่ มีจำนวนผู้นิยมท่ีใกล้เคียงกัน คือ 66 ราย 61 ราย และ 51 ราย  นับเป็นร้อยละ  7.7 ร้อยละ 7.2  และ  

6.0  ของจำนวนนักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดตามลำดับ  รวมถึงดนตรีประกอบเกม จำนวน 55 

ราย นับเป็นร้อยละ 6.4 ของจำนวนนักท่องเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ชื่น

ชอบการฟังเพลงผ่านแผ่นไวนิลและเพลงโฆษณาในจำนวนที่เท่ากันจำนวน 23 ราย นับเป็นร้อยละ 2.7 

ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดอยู่ในอันดับสุดท้ายของจำนวนความสนใจในการฟัง

เพลงของนักท่องเท่ียว 
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 13. ผลการสำรวจพฤติกรรมด้านช่วงเวลาที่นิยมฟังเพลงของนักท่องเที่ยว 

ตารางที่ 36 ผลการสำรวจพฤติกรรมด้านช่วงเวลาที่นิยมฟังเพลงของนักท่องเที่ยว 

ช่วงเวลาในการฟังเพลง Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

4.00AM - 10.00AM 26 6.5 6.5 6.5 

10.00AM - 05.00PM 87 21.8 21.8 28.3 

05.00PM - 10.00PM 229 57.3 57.3 85.5 

10.00PM - 04.00AM 58 14.5 14.5 100.0 

Total 400 100.0 100.0  

 

 จากตารางที่ 36 พบว่าช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวนิยมฟังเพลงมากที่สุดคือช่วง  05.00PM-

10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. จำนวน 229 ราย นับเป็นร้อยละ 57.25 ของจำนวนนักท่องเที่ยว

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ในอันดับถัดมาพบว่านักท่องเที่ยวนิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00AM-

05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวัน จำนวน 87 ราย นับเป็นร้อยละ  21.8  ของ

จำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด   

 นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวนิยมฟังเพลงในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 04.00 AM-10.00 

AM หรือ  04.00-22.00 น. จำนวน  26  ราย นับเป็นร้อยละ 6.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด  แลกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงช่วงเวลา 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-

04.00 น. จำนวน 58 ราย นับเป็นร้อยละ 14.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

ตารางที่ 37 ตารางเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุและเวลาที่นิยมฟังเพลง 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุและเวลาที่

นิยมฟังเพลง 

เวลา 
รวม 04.00AM 

-10.00AM 
10.00AM 

-05.00PM 
05.00PM-

10.00PM 
10.00PM-

04.00AM 

อายุ 

ต่ำกว่า 

18 ปี 

จำนวน 2 0 11 0 13 

% ภายในช่วงอายุ 15.4% 0.0% 84.6% 0.0% 100.0% 

% ภายในช่วงเวลา 7.7% 0.0% 4.8% 0.0% 3.3% 

19-25 ปี จำนวน 3 31 104 33 171 

% ภายในช่วงอายุ 1.8% 18.1% 60.8% 19.3% 100.0% 

% ภายในช่วงเวลา 11.5% 35.6% 45.4% 56.9% 42.8% 
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ตารางที่ 37 ตารางเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุและเวลาที่นิยมฟังเพลง (ต่อ) 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุและ

เวลาที่นิยมฟังเพลง 

เวลา 
รวม 04.00AM -

10.00AM 
04.00AM -

10.00AM 
04.00AM -

10.00AM 
04.00AM -

10.00AM 

อายุ 

26-32 ปี จำนวน 7 8 41 2 58 

% ภายในช่วงอายุ 12.1% 13.8% 70.7% 3.4% 100.0% 

% ภายในช่วงเวลา 26.9% 9.2% 17.9% 3.4% 14.5% 

33-39 ปี จำนวน 5 16 27 9 57 

% ภายในช่วงอายุ 8.8% 28.1% 47.4% 15.8% 100.0% 

% ภายในช่วงเวลา 19.2% 18.4% 11.8% 15.5% 14.3% 

40 ปีขึ้นไป จำนวน 9 32 46 14 101 

% ภายในช่วงอายุ 8.9% 31.7% 45.5% 13.9% 100.0% 

% ภายในช่วงเวลา 34.6% 36.8% 20.1% 24.1% 25.3% 

รวม จำนวน 26 87 229 58 400 

% ภายในช่วงอายุ 6.5% 21.8% 57.3% 14.5% 100.0% 

% ภายในช่วงเวลา 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอายุและเพลงพบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวช่วงอายุระหว่าง 19-25 ป ี

ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักในการตอบแบบสอบถามมีความนิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM- 

10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. ถึง 104 ราย เมื ่อพิจารณาจากผู ้ตอบแบบสอบถามในช่วงเวลา

เดียวกันนับเป็นร้อยละ 60.8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มอายุเดียวกัน  และความนิยมฟังเพลงใน

ช่วงเวลา 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-04.00 น . เม ื ่อพิจารณาจากผู ้ตอบแบบสอบถามใน

ช่วงเวลาเดียวกันนับเป็นร้อยละ 19.3 ของจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มอายุเดียวกัน  และเมื่อพิจารณา

จากผู้ตอบแบบสอบถามภายในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าในสองช่วงเวลาดังกล่าว มีกลุ่มนักท่องเที่ยว

ในช่วงอายุ 19-25 ปี นิยมฟังเพลง ถึงร้อยละ 45.4 และ 56.9 ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มหลักจึงกล่าวได้

ว่า  กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่มีอิทธิพลต่อความนิยมในการฟังเพลง

ในช่วงเวลากลางคืนจากจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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 ในส่วนของกลุ่มวัยตั้งแต ่40 ปีขึ้นไป และถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงอายุที่มีอันดับที่ 

2 ของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด นิยมฟังเพลงในช่วงเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

ข้างต้นโดยมีความนิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. จำนวน 46 

ราย  นับเป็นร้อยละ 45.5 ของจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มอายุเดียวกัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับ

กลุ ่มนักท่องเที ่ยวช่วงอายุระหว่าง 19-25 ปี แต่หากพิจารณาจักช่วงเวลาพบว่า ในช่วงเวลา 

04.00AM-10.00AM หรือ 04.00-10.00 น. และ 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00 - 17.00 น. เป็น

ช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวกลุ่มวัยตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มีผู้นิยมเที่ยวสูงสุด นับเป็นร้อยละ 34.6 และ 36.8  

ตามลำดับ  จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวหลักของการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

ตารางท่ี 38 ตารางแสดงผล Pearson Chi-Square เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุและเวลาท่ีนิยมฟังเพลง 

 Value df Asymp. Sign. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 39.682a 12 0.00* 

Likelihood Ratio 47.171 12 .000 

Linear-by-Linear 

Association 
10.564 1 .001 

N of Valid Cases 400   

 *ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 38 ได้แสดงให้เห็นว่า ตารางเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มอายุและเวลาที่นิยม

ฟังเพลงข้างต้นนั้น เมื่อคำนวณเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Chi-Square) ด้วย

วิธี Pearson แล้วพบค่า Sig. ที่ 0.00 ถือว่ามีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นเวลาที่นิยมฟังเพลงจึงขึ้นอยู่กับ

ปัจจัยด้านอายุอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

14. ผลการสำรวจด้านประเภทของดนตรีที่นักท่องเที่ยวนิยมรับฟัง 

ตารางที่ 39 ผลการสำรวจด้านประเภทของดนตรีที่นักท่องเที่ยวนิยมรับฟัง 

ประเภท 
Responses 

Percent of Cases 
N Percent 

1. ดนตรีพอป 180 18.4% 45.0% 

2. ดนตรีร๊อค 116 11.8% 29.0% 

3. ดนตรีแจ๊ส 159 16.2% 39.8% 
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ตารางที่ 39 ผลการสำรวจด้านประเภทของดนตรีที่นักท่องเที่ยวนิยมรับฟัง (ต่อ) 

ประเภท 
Responses 

Percent of Cases 
N Percent 

4. ดนตรีลาติน 41 4.2% 10.3% 

5. ดนตรีลูกทุ่ง 58 5.9% 14.5% 

6. ดนตรีคลาสสิค 83 8.5% 20.8% 

7. ดนตรี R&B 61 6.2% 15.3% 

8. Electronic Dance Music 78 8.0% 19.5% 

9. ดนตรีร่วมสมัย 41 4.2% 10.3% 

9. ดนตรีอัลเทอร์เนทีฟ 64 6.5% 16.0% 

10. ดนตรีอินดี้  62 6.3% 15.5% 

11. ดนตรีประเภท อื่น ๆ 36 3.7% 9.0% 

รวม 979 100.0% 244.8% 

 

 จากตารางที่ 39 พบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความนิยมฟังดนตรีที่

หลากหลาย  แตแ่นวเพลงหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมฟังสูงสุดและมีจำนวนที่ใกล้เคียงใน 3 อันดับแรกคือ 

ดนตรีพอป ดนตรีแจ๊ส และดนตรีร๊อคตามลำดับ โดยในส่วนของดนตรีพอปมีผู้ชื่นชอบจำนวน  180 

ราย นับเป็นร้อยละ 18.4 ของนักท่องเที่ยวผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด ในอันดับต่อมาคือดนตร ี   

แจ๊สซึ่งมีผู ้ชื ่นชอบจำนวน 159 ราย นับเป็นร้อยละ 16.2 ของนักท่องเที่ยวผู้กรอกแบบสอบถาม

ทั้งหมด และดนตรีร๊อคมีผู้ชื่นชอบจำนวน 116 ราย นับเป็นร้อยละ 11.8 ของนักท่องเที่ยวผู้กรอก

แบบสอบถามทั้งหมด 

 นอกจากนี้ ยังพบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 83 ราย นับเป็นร้อยละ  

8.5 ของนักท่องเที่ยวผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด มีความชื่นชอบในดนตรีประเภทคลาสสิค และใน

ส่วนของดนตรีประเภท Electronic Dance Music มีผู้ชื่นชอบจำนวน 78 ราย นับเป็นร้อยละ 8.0 

ของนักท่องเที่ยวผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด  และดนตรีประเภท R&B มีผู้ชื่นชอบจำนวน 61 ราย  

นับเป็นร้อยละ 6.2 ของนักท่องเที่ยวผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมด 
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 ในอันดับถัดมาพบว่าดนตรีประเภทลูกทุ่งและลาตินมีจำนวนผู้ฟังที่ชื่นชอบในจำนวนที่

ใกล้เคียงกันคือ 58 ราย และ 41 ราย นับเป็นร้อยละ 5.9  และร้อยละ 4.2 ของนักท่องเที่ยวผู้กรอก

แบบสอบถามทั้งหมดตามลำดับ 

 ดนตรีในกลุ่มดนตรีนอกอัลเทอร์เนทีฟ ดนตรีอินตี้  และดนตรีร่วมสมัย   มีผู้ชื่นชอบ

จำนวน 64 ราย 62 รายและ 41 ราย นับเป ็นร ้อยละ 6.5 ร ้อยละ 6.3 และร ้อยละ 4.2 ของ

นักท่องเที่ยวผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมดตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่ชื ่นชอบดนตรี

ประเภทอื่น จำนวน 36 ราย นับเป็นร้อยละ 3.7 ของนักท่องเที่ยวผู้กรอกแบบสอบถามทั้งหมดอีกด้วย 

 ส่วนที ่ 3 การสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที ่ยวที ่ส ่งผลต่อการตัดสินใจในการ

ท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา 

ตารางที่ 40 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีใน 

จังหวัดนครราชสีมา 

ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัด

นครราชสีมา 

Mean Std. Deviation 
ระดับ

ความสำคัญ 

1. การนำดนตรีไปอยู่ในแผนการ

ท่องเที่ยวรายปี 
3.84 1.00 มาก 

2. ควรมีการจัดเทศกาลดนตรีใน

แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.06 0.87 มาก 

3. ควรมีวงดนตรีที่เพียงพอต่อการ

ค้นหาและพบเห็น 
3.64 1.08 มาก 

4. ควรมีการสร้างการรับรู้งานดนตรี

ด้วยสื่ออื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ 
3.73 1.02 มาก 

5. ควรมีการจูงใจและเข้าถึงด้วยป้าย

ประชาสัมพันธ์ 
3.86 0.99 มาก 

6. ควรมีการทำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการ

บริการการท่องเที่ยว 

4.10 1.05 มาก 
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ตารางที่ 40 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีใน 

จังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

7. การสร้างจุดเด่นหรือกิจกรรมหลัก

ที่เป็นที่รู้จักอย่างเพียงพอ 
3.35 1.10 มาก 

8. ศิลปินควรมีการพัฒนารูปแบบที่

เป็นเอกลักษณ์ 
3.70 1.05 มาก 

9. การเดินชมเมืองมีความน่าสนใจ 3.78 1.12 มาก 

10. ควรมีการจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย 
3.99 0.98 มาก 

11. ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่

ทันสมัย 
3.88 1.03 มาก 

12. ควรมีการแสดงในสถานที่ต่าง ๆ 3.68 1.06 มาก 

13. มีการซื้อของที่ระลึกหากการ

แสดงนั้นเป็นที่ชื่นชอบ 
3.19 1.27 มาก 

14. ศิลปินควรมีทักษะด้านการ

นำเสนอ 
4.06 0.95 มาก 

15. การสื่อสารภาษาอังกฤษทำให้

ผู้ฟังมีความประทับใจ 
3.86 1.12 มาก 

16. ควรมีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วน

ร่วม 
3.78 0.98 มาก 

17. ควรมีป้ายให้บริการข้อมูลเพลง 3.68 0.99 มาก 

18. จังหวัดนครราชสีมามีบรรยากาศ

และวัฒนธรรมที่สวยงามเหมาะแก่

การจัดเทศกาลดนตรีและการประชุม

ต่าง ๆ 

4.06 0.91 มาก 

19. การจัดผังเมืองที่ดีช่วยให้วาง

แผนการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 
3.95 0.87 มาก 

20. การใช้สื่อโซเชียลมีความสะดวก

ต่อการเข้าถึงสถานที่ 
4.07 0.98 มาก 
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ตารางที่ 40 ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีใน 

จังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

ปัจจัย 

ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัด

นครราชสีมา 

Mean 
Std. 

Deviation 

ระดับ

ความสำคัญ 

21. มีการจัดการแสดงในรูปแบบโรง

ละครในร่มมากกว่าโรงละครกลางแจ้ง 
3.01 1.25 ปานกลาง 

22. ระบบเสียงที่ดีส่งผลต่อ

สุนทรียภาพในการรับชมงานของ

นักท่องเที่ยว 

4.08 0.87 มาก 

23. ระบบขนส่งภายในจังหวัดเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมงาน 
3.33 1.05 ปานกลาง 

24. ระบบขนส่งภายในจังหวัดควร

ได้รับการปรับปรุงให้รวดเร็วและ

สะดวกสบาย 

3.63 0.95 มาก 

ภาพรวม 3.76 1.02 มาก 

 

 จากตารางระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยว

เชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาในข้างต้นพบว่า ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและปานกลาง 

โดยนักท่องเที่ยวโดยรวมมีความเห็นว่า ควรมีการทำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย

ในการบริการการท่องเที ่ยว การมีระบบเสียงที ่ด ีส ่งผลต่อสุนทรียภาพในการรับชมงานของ

นักท่องเที่ยว และการใช้สื ่อโซเชียลมีความสะดวกต่อการเข้าถึงสถานที่ นั้นเป็น 3 อันดับแรกที่

นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ โดยมีความระดับเฉลี่ย 4.10 4.08 และ 4.07 ตามลำดับ ซึ่งมุ่งประเด็นไป

ในด้านการพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่รองรับต่อการท่องเที่ยวเป็นหลัก 

 การวิจัยเชิงสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ส่งผลต่อ

การท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นส่วนสำคัญของการทำวิจัย  เนื่องจากเป็นการสำรวจ

เพื่อนำผลที่ได้จากการสำรวจปัจจัยนำมาวิเคราะห์และการพัฒนาให้เกิดกลยุทธ์การบริหารจัดการ  
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 ในงานวิจัย ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

สำรวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) โดยเลือกวิเคราะห์ปัจจัยหลักด้วยวิธ ี Principle 

Component Analysis (PCA) และใช้วิธีหมุนแกนวิจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉากด้วยการใช้

วิธี Othogonal Rotation ในรูปแบบ Varimax ซึ่งมีการพิจารณาแบบสำรวจค่าความเหมาะสมของ

ชุดข้อมูลด้วยค่า KMO and Bartlett’s Test โดยมีผลการวิจัยดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 การพิจารณาความเหมาะสมของชุดข้อมูลด้วยค่า KMO and Bartlett’s Test 

ตารางที่ 41 ตารางแสดงค่าความเหมาะสมของชุดข้อมูลด้วยค่า KMO and Bartlett’s Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
.778 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3551.743 

df 276 

Sig. 0.000 

 

 ในการสำรวจเพื่อหาปัจจัยนั้น  ผู้วิจัยได้มีการวัดค่าความเหมาะสมเพื่อพิจารณาวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธี KMO and Bartlett’s Test โดยค่า KMO (Kaiser-Mayer-Olkin) นั้นจะเป็นค่าที่ใช้วัด

ความเหมาะสมของชุดข้อมูลที่จะนำมาใช้วิเคราะห์หาปัจจัยในการหาปัจจัยด้วยเทคนิค Factor 

Analysis โดยที่ 

 
 เมื่อ  r = ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ซึ่งทำให้ค่า 0 ≤ KMO ≤ 1 

 ดังนั้นค่า KMO จะเป็นค่าที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 และหากพบว่าค่า KMO มีค่าเข้าหา 0 นั้น

แสดงว่า ชุดข้อมูลน้ันไม่เหมาะสมกับการใช้เทคนิค Factor Analysis แต่หากค่า KMO มีค่าเข้าหา 1 แสดง

ว่า ค่าน้ันมีความเหมาะสมในการใช้เทคนิค Factor Analysis ท้ังน้ีผู้วิจัยเลือกพิจารณาค่าความเหมาะสมท่ี

ค่า KMO>.5 ซ่ึงถือเป็นค่าท่ัวไปท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้เทคนิคดังกล่าว 

 จากตารางพบว่า ในส่วนของการวัดค่าความเหมาะสมของชุดข้อมูลด้วยค่า KMO นั้นอยู่

ที่ .778 ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมต่อการใช้เทคนิค Factor Analysis ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในอันดับ

ถัดไปคือค่า Bartlett’s Test of Sphericity ซึ่งเป็นค่าที่ใช้เพื่อทดสอบสมมติฐานโดย 

 H0 = ชุดข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร 

 H1 = ชุดข้อมูลมีความสัมพันธ์กับตัวแปร 

KMO =   Σr 
2 
i 

Σr 
2 
i + Σr 

2 
i (Partial correlation)2 
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 เมื่อ H = สมมติฐาน 

 พบว่าค่า Sig. นั้นมีค่า 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยว่า .5 จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 หรือชุด

ข้อมูลที่นำมาใช้วิเคราะห์นั้นมีความสัมพันธ์กับตัวแปร ดังนั้นชุดข้อมูลจึงมีความเหมาะสมในการใช้

เทคนิค Factor Analysis  ได้ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 ส่วนที่ 2 ผลการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมตลาด

ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 

ตารางที่ 42 ตารางแสดงผลการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริม 

 ตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 

ปัจจัย 

กลุ่มปัจจัย 

1 2 3 4 5 6 7 

8. ศิลปินควรมีการพัฒนา

รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ 
.780 .068 .231 .106 .004 -.127 -.071 

15. การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ทำให้ผู้ฟังมีความประทับใจ 
.750       

11. ควรมีการประชาสัมพันธ์

ที่ทันสมัย 
.684       

6. ควรมีการทำเทคโนโลยีที่

ทันสมัยเพื่อให้เกิดความ

สะดวกสบายในการบริการ

การท่องเที่ยว 

.590       

10. ควรมีการจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย 
.586       

14. ศิลปินควรมีทักษะด้าน

การนำเสนอ 
.512       

19. การจัดผังเมืองที่ดีช่วยให้

วางแผนการท่องเที่ยวได้ง่าย

ขึ้น 

.483       

20. การใช้สื่อโซเชียลมีความ

สะดวกต่อการเข้าถึงสถานที่ 
.481       
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ตารางที่ 42 ตารางแสดงผลการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริม 

               ตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

ปัจจัย 

กลุ่มปัจจัย 

1 2 3 4 5 6 7 

18. จังหวัดนครราชสีมามี

บรรยากาศและวัฒนธรรมที่

สวยงามเหมาะแก่การจัด

เทศกาลดนตรีและการ

ประชุมต่าง ๆ 

 .744      

22. ระบบเสียงที่ดีส่งผลต่อ

สุนทรียภาพในการรับชมงาน

ของนักท่องเที่ยว 

 .713      

5. ควรมีการจูงใจและเข้าถึง

ด้วยป้ายประชาสัมพันธ์ 
  .773     

16. ควรมีกิจกรรมที่เน้นการ

มีส่วนร่วม 
  .727     

17. ควรมีป้ายให้บริการ

ข้อมูลเพลง 
  .675     

3. ควรมีวงดนตรีที่เพียงพอ

ต่อการค้นหาและพบเห็น 
   .752    

1. การนำดนตรีไปอยู่ใน

แผนการท่องเที่ยวรายปี 
   .697    

2. ควรมีการจัดเทศกาลดนตรี

ในแผนการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

   .677    

23. ระบบขนส่งภายใน

จังหวัดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การเข้าร่วมงาน 

    .817   
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ตารางที่ 42 ตารางแสดงผลการสำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริม     

               ตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

ปัจจัย 

กลุ่มปัจจัย 

1 2 3 4 5 6 7 

24. ระบบขนส่งภายใน

จังหวัดควรได้รับการปรับปรุง

ให้รวดเร็วและสะดวกสบาย 

    .613   

21. มีการจัดการแสดงใน

รูปแบบโรงละครในร่ม

มากกว่าโรงละครกลางแจ้ง 

     .761  

9. การเดินชมเมืองมีความ

น่าสนใจ 
     .541  

12. ควรมีการแสดงในสถานที่

ต่าง ๆ 
     .371  

4. ควรมีการสร้างการรับรู้

งานดนตรีด้วยสื่ออื่น ๆ เช่น 

ภาพยนตร์ 

      .606 

7. การสร้างจุดเด่นหรือ

กิจกรรมหลักที่เป็นที่รู้จัก

อย่างเพียงพอ 

      .588 

13. มีการซื้อของที่ระลึกหาก

การแสดงนั้นเป็นที่ชื่นชอบ 
      .499 

 

 จากตารางที่ 42 พบว่าจากการจัดกลุ่มปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกันประกอบด้วยปัจจัย

ทั้งหมด 7 ปัจจัย จากการนำปัจจัยทั้งหมดมาเรียงและจับกลุ่มใหม่จากเดิมในตารางที่ 40 ซึ่งผู้วิจัยจะ

นำเสนอข้อมูลกลุ่มปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยโดยอ้างอิงตัวเลขจากการเรียงจัดกลุ่มใหม่ตามตารางที่ 42 ดังนี้ 
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ตารางที่ 43 ตารางแจกแจงกลุ่มปัจจัยการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว 

  ภายในจังหวัดนครราชสีมา 

ปัจจัยที่ส่งผล Mean 
Std. 

Deviation 

ระดับ

ความสำคัญ 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) 

8. ศิลปินควรมีการพัฒนารูปแบบที่เป็น

เอกลักษณ์ 
3.70 1.04964 มาก 

15. การสื่อสารภาษาอังกฤษทำให้ผู้ฟังมี

ความประทับใจ 
3.86 1.12345 มาก 

11. ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย 3.88 1.02778 มาก 

6. ควรมีการทำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้

เกิดความสะดวกสบายในการบริการการ

ท่องเที่ยว 

4.10 1.05 มาก 

10. ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 3.99 0.98 มาก 

14. ศิลปินควรมีทักษะด้านการนำเสนอ 4.06 0.95 มาก 

19. การจัดผังเมืองที่ดีช่วยให้วางแผนการ

ท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 
3.95 0.87 มาก 

20. การใช้สื่อโซเชียลมีความสะดวกต่อ

การเข้าถึงสถานที่ 
4.07 0.98 มาก 

รวม 3.94 0.71 มาก 
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ตารางที่ 43 ตารางแจกแจงกลุ่มปัจจัยการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว 

  ภายในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) 

ปัจจัยที่ส่งผล Mean 
Std. 

Deviation 

ระดับ

ความสำคัญ 

18. จังหวัดนครราชสีมามีบรรยากาศและ

วัฒนธรรมที่สวยงามเหมาะแก่การจัด

เทศกาลดนตรีและการประชุมต่าง ๆ 

4.06 0.91 มาก 

22. ระบบเสียงที่ดีส่งผลต่อสุนทรียภาพใน

การรับชมงานของนักท่องเที่ยว 
4.08 0.87 มาก 

รวม 4.07 0.76 มาก 

ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) 

5. ควรมีการจูงใจและเข้าถึงด้วยป้าย

ประชาสัมพันธ์ 
3.86 0.99 มาก 

16. ควรมีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม 3.78 0.98 มาก 

17. ควรมีป้ายให้บริการข้อมูลเพลง 3.68 0.99 มาก 

รวม 3.77 0.77 มาก 

ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) 

3. ควรมีวงดนตรีที่เพียงพอต่อการค้นหา

และพบเห็น 
3.64 1.08 มาก 

1. การนำดนตรีไปอยู่ในแผนการท่องเที่ยว

รายป ี
3.84 1.00 มาก 

2. ควรมีการจัดเทศกาลดนตรีในแผนการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
4.06 0.87 มาก 
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ตารางที่ 43 ตารางแจกแจงกลุ่มปัจจัยการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมตลาด 

  ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

ปัจจัยที่ส่งผล Mean 
Std. 

Deviation 

ระดับ

ความสำคัญ 

รวม 3.85 0.73 มาก 

ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 3.63 0.95 มาก 

23. ระบบขนส่งภายในจังหวัดเป็นปัจจัย

ที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมงาน 
3.33 1.05 ปานกลาง 

ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) 

21. มีการจัดการแสดงในรูปแบบโรงละคร

ในร่มมากกว่าโรงละครกลางแจ้ง 
3.01 1.25 ปานกลาง 

9. การเดินชมเมืองมีความน่าสนใจ 3.78 1.12 มาก 

12. ควรมีการแสดงในสถานที่ต่าง ๆ 3.68 1.06 มาก 

รวม 3.49 0.84 มาก 

ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 

4. ควรมีการสร้างการรับรู้งานดนตรีด้วย

สื่ออื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ 
3.73 1.02 มาก 

7. การสร้างจุดเด่นหรือกิจกรรมหลักที่เป็น

ที่รู้จักอย่างเพียงพอ 
3.35 1.10 มาก 

13. มีการซื้อของที่ระลึกหากการแสดงนั้น

เป็นที่ชื่นชอบ 
3.19 1.27 ปานกลาง 

รวม 3.42 0.67 มาก 

 

 



  140 

 

 จากตารางที่ 43 พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมตลาด

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยปัจจัยที่สำคัญทั้งหมด 7 ปัจจัย  และปัจจัยโดยรวม

มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่ 2 หรือปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงานนั้น  

มีความสำคัญเฉลี่ยสูงสุดอันดับ 1  โดยมีค่าเฉลี่ยนับเป็นร้อยละ 4.07 ของค่าเฉลี่ยภายในปัจจัยร่วม  

อันดับถัดมาคือปัจจัยที่ 1 หรือปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน มีค่าเฉลี่ยนับเป็นร้อยละ 3.94  

ของค่าเฉลี ่ยภายในปัจจัยร่วม  ในส่วนของปัจจัยที ่ 4 หรือปัจจัยด้านการสร้างการรับรู ้เช ิง

ประสบการณ์ทางดนตรี พบว่า มีค่าเฉลี่ยนับเป็นร้อยละ 3.85  ของค่าเฉลี่ยภายในปัจจัยร่วม 

 เมื่อพิจารณาสถิติอันดับถัดมาพบว่าปัจจัยที่ 3 หรือปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์

การฟังเพลง มีความสำคัญเฉลี่ยอยู่ในอันดับที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ยนับเป็นร้อยละ 3.77  ของค่าเฉลี่ย

ภายในปัจจัยร่วม และในอันดับสุดท้ายคือปัจจัยที่ 6 หรือปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง โดยมี

ค่าเฉลี่ยนับเป็นร้อยละ 3.48  ของค่าเฉลี่ยภายในปัจจัยร่วม 

 ในส่วนขององค์ประกอบของปัจจัยต่าง ๆ มีองค์ประกอบดังนี้ 

 1.) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน 

 การบริหารจัดการแบบครบวงจรด้วยการทำงานร่วมกันของศิลปิน ผู้จัดการศิลปิน 

ผู ้บริหารจังหวัด โดยมุ ่งเน้นการนำเอกลักษณ์ของศิลปินสื ่อสารอย่างทันสมัย เช่น มีการสร้าง

แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยในการบริหารจัดการศิลปินนั้นเป็นการทำงานร่วมกัน

ระหว่างผู้ที่จัดการศิลปินและศิลปิน  โดยในส่วนของศิลปินนั้นพบว่าศิลปินควรพัฒนารูปแบบของ

ศิลปินให้มีความชัดเจน  มีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  และมีมีทักษะการนำเสนอที่ดีทั้งในด้าน

ทักษาของการแสดง (Performance Skill) การสื่อสารกับผู้ชม รวมถึงการจัดรายการเพลงที่น่าสนใน  

ในส่วนของผู้บริหารจัดการของศิลปินควรมีการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ด้วยวิธีการที่ทันสมัย  มีการนำ

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงาน  มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  มีการจัดวางผังเมืองเพื่อให้ง่ายต่อการ

วางแผนท่องเที่ยว  รวมถึงมีการใช้แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ในการเข้าถึงสถานที่ที่แสดงดนตรี 

 2.) ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน 

 ประกอบด้วยการสร้างงานให้เกิดความงามเชิงทัศนะ (Visual) และเสียง (Sound) โดย

การใช้สถานที่ที่สวยงามของจังหวัดเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างซีน (Scene) ในการแสดงที่ด ี

และมีการพัฒนาระบบเสียงเพื่อให้ภาพกับเสียงต่อเกิดเป็นความงามที่สมบูรณ์แบบในเชิงสุนทรียภาพ 

(Aesthetic) มากยิ่งขึ้น  รวมถึงการพัฒนาองค์โดยรวมและการสร้างภาพรวมในเชิงเทคนิค 

 3.) ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง 

 ควรมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์  ป้ายบริการข้อมูล  และการจัดกิจกรรมให้ผู้ฟังมีส่วน

ร่วม โดยปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่นำไปสู่การให้ข้อมูลทางด้านการจัดกิจกรรมดนตรี สถานที่การแสดง  
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รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงโดยการมุ่งเน้นการให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในกิจกรรม

เหล่านั้นด้วย  ทำให้ผู้ฟังเกิดประสบการณ์ร่วม 

 นอกจากนี้การติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาดูงาน นอกจากจะ

เป็นการให้ข้อมูลแล้ว ยังเป็นการเล่าเรื่องปูพื้นฐานเข้าไปสู่ความเข้าใจในวัฒนธรรมรวมถึงสารที่

ต้องการจะสื่อด้วย  เนื่องจากการออกแบบป้ายโฆษณานั้น  นอกจากการสื่อสารด้วยวจนภาษาแล้ว  

อาจจะต้องมีการเล่าเรื่องด้วยการใช้ภาพประกอบ  ทำให้ผู้รับสารเห็นว่าเป็นงานประเภทใด 

 ในส่วนของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดนตรี เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค ์

(Creative Tourism) ที่นอกจากจะให้ประสบการณ์โดยตรงแล้ว ยังสร้างความประทับใจ เรื่องราว 

และการสร้างการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมผ่านประสบการณ์ตรงของนักท่องเที่ยวด้วย เช่น การมีกิจกรรม

การร้องเพลงโคราช ทำให้เข้าใจและได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ  

 และการสร้างป้ายในการอธิบายข้อมูลในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ เปรียบ

เหมือน “สูจิบัตร” ก่อนชมการแสดง  ทำให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาก่อนการร่วม

รับชมและรับฟัง  

 4.) ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี 

 ในการสร้างการรับรู้ต่อจังหวัดผ่านการใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือควรมีวงดนตรีที่ง่ายต่อการ

ค้นหาและพบเห็น มีการนำเพลงหรือวงดนตรีในท้องถิ่นเข้ามาอยู่ในแผนการท่องเที่ยวรายปีของ

จังหวัดและมีการสร้างเทศกาลดนตรี  โดยปัจจัยนี้ถือเป็นการนำเสนอกิจกรรมในการท่องเที่ยวเพื่อให้

นักท่องเที่ยวสนใจและมีการวางแผนวันและเวลาท่องเที่ยวภายในจังหวัดตลอดปีได้ 

 5.) ปัจจัยด้านการเดินทาง 

 สืบเนื่องปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน จะเห็นว่านอกเหนือจากการที่ศิลปินจะต้อง

พัฒนาทักษะทางด้านการแสดงแล้ว  ยังมีความสัมพันธ์ในด้านการบริหารจัดการผังเมืองและการเลือก

นำวงดนตรีไปอยู่ในจุดที่ง่ายต่อการพบเห็น  ในส่วนของปัจจัยด้านการเดินทางพบว่าการเดินการ

ภายในจังหวัดนั้นส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการแสดงรวมถึงการพัฒนาระบบคมนาคมให้สะดวกต่อ

การท่องเที่ยว  ดังนั้นปัจจัยด้านการเดินทางจึงเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการเดินทางของนักท่องเที่ยว

ทั้งหมด  ทั้งเส้นทางการเดินทางที่มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และการวางแผนเส้นทางการท่องเที่ยว

ที่ต่อเนื่องและง่ายต่อการเข้าถึง  

 6.) ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง 

 เป็นปัจจัยที่กล่าวถึงการสร้างพื้นที่ทางการแสดงทั้งในรูปแบบของโรงละครภายในอาคาร

และการแสดงภายนอกหรือแบบเปิด  โดยการแสดงนั้นสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ทุกที่ตามความ

เหมาะสม  นอกจากนี้ยังควรสร้างความประทับใจในช่วงระหว่างการเดินทางมารับชมการแสดงและสิ่ง

อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางด้วย เช่น การให้เช่ารถ การบริการที่จอดรถ และการปรับปรุง
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พื้นที่รอบข้างระหว่างการเดินทาง ทั้งนี้ยังหมายถึงการบริการอื่น ๆ ระหว่างทางด้วย เช่น ห้องสุขา

สาธารณะ  จุดพักรถ  จุดรักษาความปลอดภัย  ร้านอาหารระหว่างทาง  และการบริการเช่ารถยนต์  

หรือจักรยาน  เป็นต้น 

 7.) ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ 

 การเดินทางของนักท่องเที่ยวนั้นย่อมมีจุดหมายและสิ่งที่น่าจดจำ  การสร้างการรับรู้ผ่าน

สื่อประเภทอื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ ก็เป็นสิ่งหนึ่่งที่จะนำพานักท่องเที่ยวเข้ามายังจังหวัดโดยมีเรื่องราว

ได้  นอกจากนี้ยังควรสร้างจุดหมายที่นักท่องเที่ยวอยากจะมา และควรมีของที่ระลึกที่เกี่ยวกับจุดหรือ

กิจกรรมในพื้นที่นั้น ๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นที่ระลึกอีกด้วย 

 จากปัจจัยทั ้งหมดข้างต้นเมื ่อนำมาจัดเร ียงลำดับปัจจัยที ่เก ี ่ยวข้องทั ้งหมดจาก

ความสำคัญมากไปยังปัจจัยที่มีความสำคัญน้อย จะพบปัจจัยที่มีความสำคัญดังนี้ 

  อับดับที ่ 1 ได้แก่  ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน)  

มีค่าเฉลี่ย 4.07 

  อับดับที ่ 2 ได้แก่  ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทาง

ดนตรี) มีค่าเฉลี่ย 3.85 

  อับดับที ่ 3 ได้แก่  ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง)  

มีค่าเฉลี่ย 3.77 

  อับดับที ่ 4 ได ้แก่  ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) มีค่าเฉลี่ย 

3.70 

  อับดับที ่ 5 ได ้แก่  ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) มีค่าเฉลี่ย 

3.49 

  อับดับที ่ 6 ได้แก่  ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) มีค่าเฉลี่ย 3.48  และ 

  อับดับที ่ 7 ได้แก่  ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) มีค่าเฉลี่ย 3.42 

 จึงกล่าวได้ว่า  ในการสร้างกจิกรรมดนตรีเพื่อให้เป็นที่รับรู้แก่ชาวต่างชาตินั้น การพัฒนา

ด้านคุณภาพเสียงและสถานที่ที่ดีถือเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติให้ความสำคัญ  โดยจะเห็นได้ว่า ปัจจัย

อันดับที่ 1-5 นั้นเป็นปัจจัยที่กล่าวถึงการสร้างงานดนตร ีโดยเฉพาะในอันดับที ่1 ซึ่งเป็นเรื่องของการ

จัดระบบเสียงและการสร้างฉากหลังของการแสดงที ่สวยงามซึ ่งเป็นจุดเด่นหนึ ่งของจังหวัด

นครราชสีมาด้วย เนื่องจากเป็นจัดหวัดที่ทรัพยากรที่หลากหลาย  ทั้งธรรมชาติที ่สวยงาม  และ

วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์  ในอันดับถัดมาจึงเป็นเรื่องของการเดินทาง  และการสร้างการรับรู้และ

การจดจำ  ซึ่งเป็นกระบวนการที่สร้างความประทับใจและสร้างความยั่งยืนแก่การท่องเที่ยวและชุมชน

ได้  เนื ่องจากเป็นการพัฒนาจากคุณภาพของงาน  ไปสู่การสร้างความประทับใจเพื่อรักษากลุ่ม

นักท่องเที่ยวเดิม  และการบอกต่อเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวใหม่เข้ามาได้ 
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 ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนนี้เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่ได้จากการเสนอแนะที่ได้

จากการแนะนำของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามโดยจะเป็นการนำเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้ 

 1. Live venues are always a good thing. 

 2. I need more live house. 

 3. need more live music 

 4 live music is the best 

 5. I need a pub playing western music 

 6. I love Jazz bar 

 7. I suggest a 60’s Rock 

 8. Modern Rock is a suggestion 

 9. Korat Traditional Music is always interesting. 

 10. traditional music and performance 

 11. Korat annual music festival in Modern, Folk, Jazz 

 12. support music for tourism and make them well known especially 

traditional music. 

 13. Performing skill and good sound system is very important 

 14. Good sound system 

 15. In my opinion on listening to Music Experience, English should be 

practiced more because not only Thai People listen to Thai Music, Foreigners love Thai 

Music and loving and working in Thailand too. 

 16. Information about Thai culture 

 17. look up to America music activities’ year plan 

 18. Check out the Big Mountain music festival in Khao Yai. 

 19. I think a very famous international celebrity and sale pack attractive 

price for people. 

 20. Superstar, I think it is attractive for festival 

 21. out door art activities 

 22. Music in swimming pool 

 23. For me, I love dancing and music which can dance 

 24. Mobile application 
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 25. TripAdvisor and OMG When is a famous application you should try. 

 26. Luxurious facilities such as air conditioning in any restaurant and 

swimming pool or jacuzzi pool/tub in hotel. 

 27. Luxurious Hotel 

 28. Everything is good 

 ทั้งนี้พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย โดยใน

ประเด็นแรกคือการสร้างสถานที่เล่นดนตรีสดสำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อเสนอแนะลำดับที่ 1-4 

โดยกล่าวว่าดนตรีสดนั้นเป็นสิ่งที่ด ีน่าสนใจ และต้องการฟังดนตรีสด รวมถึงการมีสถานที่เล่นดนตรี

สดทีม่แีนวเพลงทีห่ลากหลายขึน้โดยจาก ขอ้เสนอแนะลำดบัที่ 5-6 ได้กล่าวถึงแนวเพลงว่าต้องการผับ

ที่เล่นเพลงสากลและบาร์ที่เล่นดนตรีแจ๊สภายในจังหวัด และในส่วนของข้อเสนอแนะลำดับที่ 7-8 ยัง

แนะนำแนวเพลงอื่น ๆ คือเพลงร๊อค เพลงร๊อคยุค 60 และเพลงโมเดิร์นร๊อคอีกด้วย 

 นอกจากการแนะนำให้มีดนตรีที่หลากหลายแล้วยังพบว่า นักท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจ

ในเพลงพื ้นถิ ่นของจังหวัด โดยข้อเสนอแนะลำดับที ่ 9-12 ได้แสดงให้เห็นถึงข้อเสนอแนะของ

นักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามว่า เพลงพื้นบ้านนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ควรมีการสร้างเทศกาลดนตรีที่

มีเพลงเหล่านั้นเข้าไปด้วย และควรให้การสนับสนุนนักดนตรีพื้นบ้านหรือดนตรีพื้นบ้านเป็นอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะการที่ทำให้ศิลปินเหล่านั้นเป็นที่รู้จัก รวมถึงควรส่งเสริมศิลปะการแสดงในแขนงอื่น ๆ ด้วย 

 ในส่วนของการจัดการแสดงและทักษะการแสดงนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิง่ ซึ่งได้

กล่าวไว้ในข้อเสนอแนะลำดับที่ 13 และ 14 และนอกจากการพัฒนาทักษะการแสดงแล้ว การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษถือเป็นเร่ืองท่ีควรมีการส่งเสริม เน่ืองจากไม่เพียงแต่นักท่องเท่ียวจะสอบฟังเพลงสากลแต่ก็ยัง

ชอบฟังเพลงไทยด้วย ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวที่ได้ให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้ในลำดับที่ 15  

นอกจากน้ีในข้อเสนอแนะลำดับท่ี 16 ยังกล่าวว่าควรมีการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเพณีไทยอีกด้วย 

 หากกล่าวการจัดกิจกรรมทางดนตรีแล้ว กิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือการจัดเทศกาลดนตรี  

เช่นเดียวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้กล่าวถึงการสร้างกิจกรรม

ทางดนตรีโดยข้อเสนอแนะลำดับที่ 17 และ 18  แนะนำให้ศึกษาตัวอย่างการจัดรายการท่องเที ่ยว

ประจำปีของประเทศหสรัฐอเมริกาและการจัดเทศกาลดนตรีที ่เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และ

ข้อเสนอแนะลำดับที่ 19 และ 20 ยังได้แนะนำให้นำศิลปินที่มีชื่อเสียงเข้ามาร่วมในการจัดเทศกาลดนตรี

อีกด้วย รวมถึงการขายตั๋วแบบรวมสินค้า (Sale Pack) ในราคาที่น่าสนใจ นอกจากนี้แล้วยังพบว่าควรมี

กิจกรรมทางดนตรีที ่หลากหลายโดยข้อเสนอแนะลำดับที่ 21-23 กล่าวว่าควรมีกิจกรรมดนตรีแบบ

กลางแจ้ง (Outdoor) และดนตรีในสระน้ำ รวมถึงเพลงที่เหมาะกับการเต้นรำหรือการสร้างกิจกรรมที่มี

ดนตรีและการเต้น  
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 นอกจากการสร้างกิจกรรมทางดนตรีแล้ว การใช้แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ก็เป็นอีกหนึ่ง

ข้อแนะนำจากนักท่องเที่ยวโดยข้อเสนอแนะลำดับที่ 24 และ 25 ได้แนะนำให้สร้างแอพลิเคชันเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที ่ยวและการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ด้วย TripAdvisor และ OMGWhen ซึ ่งเป็น

แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

 ในส่วนของข้อเสนอแนะลำดับที่ 26 และ 27 ได้กล่าวถึงความสะดวกสบายภายนอก 

กล่าวคือ ควรมีโรงแรมที ่หรูหรา สระว่ายน้ำและสระหรืออ่างจากุซซี ่ รวมถึงร้านอาหารที ่ม ี

เครื่องปรับอากาศบริการ และจากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น  นอกจากการเสนอแนะความต้องการ

ในส่วนต่าง ๆ แล้วยังพบว่านักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบตอบถามยังมีความพึงพอใจโดยผู้ให้ข้อเสนอแนะ

ลำดับที่ 28 ได้กล่าวว่าทุกอย่างนั้นอยู่ในระดับดี 

3. การทดสอบสมมติฐาน 

 จากสมมติฐานคือ ปัจจัยด้านเพศ อายุ จำนวนครั ้งในการมาท่องเที ่ยว ประเภทของ

นักท่องเที่ยว และเวลาที่นิยมฟังเพลงของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการเลือก

บริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกันนั้น ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบสมมติฐานด้วยการ

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้วย T-Test สำหรับปัจจัยด้านอายุซ่ึงประกอบด้วยตัวแปร 2 กลุ่ม และเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียด้วย F-Test สำหรับปัจจัยอ่ืน ๆ ซ่ึงประกอบด้วยตัวแปรต้ังแต่ 2 ตัวแปรข้ึนไป   

 จากผลการทดสอบสมมติฐานนั้นพบว่า ปัจจัยด้าน อายุ จำนวนครั้งในการมาเยือนของ

นักท่องเท่ียว ประเภทของนักท่องเท่ียว และเวลาท่ีนิยมฟังเพลงของนักท่องเท่ียวแตกต่างกัน ส่งผลความ

พึงพอใจในการเลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน โดย

ปัจจัยที่มีความแตกต่างนั้นมีที ่ระดับนัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านเพศของนักท่องเที่ยวที่

แตกต่างกันน้ันไม่ส่งผลต่อความต้องการท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญท่ีระดับ 0.05 

 ในการนำเสนอผลการทดสอบสมมติฐานน้ัน ผู้วิจัยจะนำเสนอเป็น 2 ส่วน ตามลำดับข้ันตอน

ดังน้ีคือ 

 1.) การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว

ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาของทุกปัจจัยโดยนำเสนอผลใน

ภาพรวม และนำเสนอผลการวิเคราะห์รายคู่ในภาพรวมสำหรับปัจจัยท่ีพบค่าความแตกต่างในระดับ 0.05 

 2.) นำเสนอรายละเอียดของการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความ

คิดเห็นเฉล่ียของนักท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเท่ียวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดย

นำเสนอรายละเอียดผลการวิจัยจากการจัดกลุ่มปัจจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 

(Explorary Factor Analysis) ทั้ง 7 ปัจจัยและผลการวิจัยในภาพรวมของแต่ละปัจจัย เพื่อนำผลการ

วิเคราะห์ที่พบค่าความแตกต่างในระดับ 0.05 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ ่

(Scheffe’s Method) เพ่ือนำเสนอผลการเปรียบเทียบโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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 ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นเฉลี่ย

ของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาของทุก

ปัจจัยในภาพรวม 

ตารางที่ 44 ตารางสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัด 

 นครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

ด้านที่จำแนก/ปัจจัย 1 2 3 4 5 6 7 รวม 

1. ด้านอายุ ⎷ - ⎷ ⎷ ⎷ - ⎷ 5 

2. ด้านจำนวนครั้งในการท่องเที่ยว ⎷ - - ⎷ ⎷ ⎷ - 4 

3. ด้านลักษณะการท่องเที่ยว ⎷ - ⎷ ⎷ ⎷ - - 4 

4. ด้านเวลาที่นิยมฟังเพลง ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ - ⎷ 6 

รวม 4 1 3 4 4 1 2  

หมายเหต:ุ ⎷ = ปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ในระดับที่ 0.05 

 

 จากตารางที่ 44 ได้แสดงถึงปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผลต่อความพึงพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิง

ดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน โดยนำเสนอเฉพาะปัจจัยที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ

ในระดับที่ 0.05 จากการวิเคราะห์ผลเฉลี่ยในภาพรวม พบว่าด้านที่มีความแตกต่างนั้นประกอบด้วย

ปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยด้านจำนวนครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยด้านลักษณะการท่องเที่ยว และปัจจัย

ด้านเวลาที่นิยมฟังเพลง เพื่อนำปัจจัยในแต่ละด้านตามที่ได้กล่าวมาไปศึกษารายละเอียดแยกตามกลุ่ม

ปัจจัยย่อยทั้ง 7 ปัจจัย และศึกษาความแตกต่างรายคู่ 

 จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัย

ด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) และปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) เป็นปัจจัย

ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีที่แตกต่างกันในทุกด้าน และเมื่อพิจารณาจากผลใน

ภาพรวมยังพบว่าปัจจัยด้านเวลานิยมฟังเพลงที่ต่างกัน ส่งผลต่อความพึงพอใจในแต่ละปัจจัยที่

แตกต่างกันเป็นอันดับสูงสุดถึง 6 ปัจจัย โดยมีรายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 45 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่ 

ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตาม 

เพศในภาพรวม 

1. ผลเฉลี่ยในภาพรวมโดยจำแนกตามเพศ 
Sig. t df 

.054 -.984 398 

 

 จากตารางที่ 45 พบว่าผลเฉลี่ยในภาพรวมโดยการจำแนกตามเพศนั้นมีค่า Sig. ที่ 0.054 

ซ่ึงเกินจากระดับนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 ดังน้ันปัจจัยเพศท่ี แตกต่างกันส่งผลต่อค่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจ

ท่ีไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 46 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุ 

 เฉลี่ยในภาพรวม 

2. ผลเฉลี่ยในภาพรวม โดย

จำแนกตามอายุ 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 5.105 4 1.276 5.989 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 84.167 395 .213   

รวม (SST) 89.272 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 46 พบว่าผลเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน

การท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุเฉลี่ยในภาพรวมนั้นมีค่า Sig. ที ่

0.00 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ 0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วย

วิธีการของเชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 47 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุเฉลี่ยใน 

ภาพรวม 

2. ผลการ

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยรายคู่ใน

ภาพรวมโดย

จำแนกตามอายุ 

อายุ Mean  ไม่เกิน 18 ปี 19-25 ปี 26-32 ปี 33-39 ปี 40 ปีขึ้นไป 

ไม่เกิน 18 ปี 3.6090  .19536 .28758 .23167 -.02193 

19-25 ปี 3.8043   .09221 .03631 -.21729* 

26-32 ปี 3.8966    -.05591 -.30951* 

33-39 ปี 3.8406     -.25360* 

40 ปีขึ้นไป 3.5870      

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 47 พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าความคิดเห็นที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุเฉลี่ยในภาพรวม

ต่างจากกลุ่มอายุไม่เกิน 18 ป ี19-25 ป ี26-32 ป ีและ 33-39 ป ี

ตารางที่ 48 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามจำนวน 

 ครั้งในการท่องเที่ยวในภาพรวม 

3. ผลเฉลี่ยในภาพรวม โดย

จำแนกตามจำนวนครั้งในการ

ทอ่งเที่ยว 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 2.304 2 1.152 5.260 0.01* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 86.968 397 .219   

รวม (SST) 89.272 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 48 พบว่าผลเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน

การท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามจำนวนครั้งในการท่องเที่ยวเฉลี่ยใน

ภาพรวมนั้นมีค่า Sig. ที่ 0.01 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ 0.05 และมีผล

การทดลองรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 49 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามจำนวนครั้งใน 

การท่องเที่ยวในภาพรวม 

3. ผลการเปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยรายคู่ใน

ภาพรวม โดยจำแนก

ตามจำนวนครั้ง 

 Mean ครั้งแรก 2-3 ครั้ง 3 ครั้งขึ้นไป 

ครั้งแรก 3.7045  .19777* .05209 

2-3 ครั้ง 3.9023   -.14568 

3 ครั้งขึ้นไป 3.7566    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 49 พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวครั้งแรก มีผลต่อการตัดสินใจในการ

ท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามจำนวนครั้งในการท่องเที่ยวในภาพรวม

แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว 2-3 ครั้ง 

ตารางที่ 50 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะ 

 การท่องเที่ยวในภาพรวม 

4. ผลเฉลี่ยในภาพรวมโดยจำแนก

ตามลักษณะการท่องเที่ยว 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 1.758 3 .586 2.651 0.05* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 87.514 396 .221   

รวม (SST) 89.272 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 50 พบว่าผลเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน

การท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะการท่องเที่ยวเฉลี่ยในภาพรวม

นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.05 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ 0.05 และมีผลการ

วิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 51 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะ 

การท่องเที่ยวเฉลี่ยในภาพรวม 

4. ผลการ

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

รายคู่ในภาพรวม

โดยจำแนกตาม

ลักษณะการ

ท่องเที่ยว 

 
Mean  

เชิง

ธรรมชาต ิ

เชิงประวัติ-

ศาสตร์ 

เชิงวัฒน-

ธรรม 

เชิงประสบ-

การณ์ 

เชิงธรรมชาติ 3.7055  -.02415 .08947 .14717 

เชิงประวัติ-

ศาสตร์ 
3.6813   .11362 .17133 

เชิงวัฒนธรรม 3.7949    .05770 

เชิงประสบ-

การณ์ 
3.8526     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 51 พบว่าจากผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

ไม่พบคู่ที่มีความแตกต่าง ทั้งนี้ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2557 : 373) ได้อธิบายว่า ในกรณีที่ทดสอบค่าสถิติ

เปรียบเทียบความแตกต่างแล้วมีความแตกต่างกันแต่ผลทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) น้ันไม่พบคู่ท่ีแตกต่างกันน้ันสามารถทำได้ 2 วิธีคือ ยอมรับผลการเปรียบเทียบรายคู่ หรือ ใช้วิธี 

LSD (Least Significant Different) แต่ผลของ LDS นั้นจะได้ค่าที่จะเอียดเกินความจำเป็น ดังนั้นในส่วน

ของการทดสอบรายคู่ ผู้วิจัยจึงนำเสนอเฉพาะผลที่มีค่าแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) เท่าน้ัน 

ตารางที่ 52 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่ 

 นิยมฟังเพลงในภาพรวม 

5. ผลเฉลี่ยในภาพรวมโดยจำแนก

ตามเวลาที่นิยมฟังเพลง 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 7.809 3 2.603 12.654 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 81.463 396 .206   

รวม (SST) 89.272 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 52 พบว่าผลเฉลี่ยความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใน

การท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาจำแนกตามเวลาที่นิยมฟังเพลงเฉลี่ยในภาพรวมนั้นมีค่า 

Sig. ที่ 0.05 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญที่ระดับ 0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู่

ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 

ตารางที่ 53 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่นิยม 

ฟังเพลงเฉลี่ยในภาพรวม 

5. ผลการ

เปรียบเทียบ

ค่าเฉลี่ยรายคู่ใน

ภาพรวมโดย

จำแนกตาม

เวลาที่นิยมฟัง

เพลง 

 
Mean 

4.00 AM- 

10.00AM 

10.00AM-

05.00PM 

05.00PM-

10.00PM 

10.00PM-

04.00AM 

4.00AM-10.00AM 3.5032  .04900 .35415* .31073* 

10.00AM-05.00PM 3.5522   .30515* .26173* 

05.00PM-10.00PM 3.8574    -.04341 

10.00PM-04.00AM 3.8139     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 53 พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วง 4.00AM-10.00AM หรือ 

04.00-10.00 น. มีค่าความคิดเห็นที ่แตกต่างจากกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่น ิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 

05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-04.00 น. 

 และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วง 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. 

มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 

17.00-22.00 น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-04.00 น. 

 

ส่วนที่ 2 นำเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างและการวิเคราะห์รายคู่ โดย

แสดงรายละเอียดปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยและรายละเอียดขององค์ประกอบภายในปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจที่แตกต่างกัน 

 โดยในส่วนนี้จะมีการแจงแจงโดยนำเสนอรายละเอียดผลการวิจัยจากการจัดกลุ่มปัจจัย

จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Explorary Factor Analysis) ทั้ง 7 ปัจจัย และเนื่องจาก

ปัจจัยทั้งหมดพบค่านัยสำคัญทางสถิติจำนวนมากผู้วิจัยจึงแจกแจงรายละเอียดภายในกลุ่มปัจจัยเพื่อ

นำเสนอผลการวิจัยที่ละเอียดสำหรับการศึกษา และการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีการของ
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เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ซึ่งจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ด้านอายุ จำนวนครั้งในการท่องเที่ยว 

ลักษณะการท่องเที่ยว และเวลาที่นิยมฟังเพลง ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการ

ท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุ 

  จากการว ิเคราะห์ค ่าสถิต ิเปร ียบเทียบความแตกต่างด ้านความคิดเห ็นของ

นักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตาม

อายุ พบว่าปัจจัยในภาพรวม พบว่า ปัจจัยส่งผลต่อความต้องการที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญที่

ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึง

ประสบการณ์การฟังเพลง) ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตร)ี ปัจจัย

ที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) และ ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 

ตารางที่ 54 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามอาย ุ 

 ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

8. ศิลปินควรมีการ

พัฒนารูปแบบที่เป็น

เอกลักษณ์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 59.77 4.00 14.94 15.57 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 378.14 394.00 0.96   

รวม (SST) 437.91 398.00    

15. การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษทำให้

ผู้ฟังมีความประทับใจ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 8.92 4.00 2.23 1.78 0.13 

ภายในกลุ่ม (SSW) 494.67 395.00 1.25   

รวม (SST) 503.59 399.00    

11. ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ที่

ทันสมัย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 22.84 4.00 5.71 5.66 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 398.64 395.00 1.01   

รวม (SST) 421.48 399.00    

6. ควรมีการทำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อให้เกิดความ

สะดวกสบายในการ

บริการการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 24.12 4.00 6.03 5.75 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 414.27 395.00 1.05   

รวม (SST) 
438.39 399.00    
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ตารางที่ 54 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามอาย ุ 

 ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

10. ควรมีการจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย 
ระหว่างกลุ่ม (SSB) 19.00 4.00 4.75 5.20 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 360.91 395.00 0.91   

รวม (SST) 379.91 399.00    

14. ศิลปินควรมี

ทักษะด้านการ

นำเสนอ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 16.07 4.00 4.02 4.56 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 347.61 395.00 0.88   

รวม (SST) 363.68 399.00    

19. การจัดผังเมืองที่

ดีช่วยให้วางแผนการ

ท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 15.53 4.00 3.88 5.30 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 289.47 395.00 0.73   

รวม (SST) 305.00 399.00    

20. การใช้สื่อโซเชียล

มีความสะดวกต่อการ

เข้าถึงสถานที่ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 51.67 4.00 12.92 15.35 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 332.37 395.00 0.84   

รวม (SST) 384.04 399.00    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 16.989 4 4.247 9.043 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 185.520 395 .470   

รวม (SST) 202.509 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 54 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) นั้นมี

ค่า Sig. ที่ 0.00 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลค่าเฉลี่ยใน

แต่ละปัจจัยย่อยนั้นพบว่าทุกปัจจัยภายในกลุ่มร่วมยกเว้นปัจจัยที่ 15 (การสื่อสารภาษาอังกฤษทำให้

ผู้ฟังมีความประทับใจ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.00 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 เช่นเดียวกัน ส่วนปัจจัยดังกล่าวมีค่า Sig. ที่ 0.13 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู ่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) ดังนี้ 

ตารางที่ 55 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุ ปัจจัยที่ 1  

(ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการ

บริหารจัดการศิลปิน) 
Mean  

ไม่เกิน 

18 ปี 
19-25 ปี 26-32 ปี 33-39 ปี 

40 ป ี

ขึ้นไป 

8. ศิลปินควรมีการ

พัฒนารูปแบบที่

เป็นเอกลักษณ์ 

ไม่เกิน  

18 ปี 
2.3077  1.68061* 1.48541* 1.53441* .95963* 

19-25 ปี 3.9883   -.19520 -.14620 -.72098* 

26-32 ปี 3.7931    .04900 -.52578* 

33-39 ปี 3.8421     -.57478* 

40 ป ี

ขึ้นไป 
3.2673   

   

11. ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ที่

ทันสมัย 

ไม่เกิน  

18 ป ี
3.3077  .68646 .60610 .90283 .25666 

19-25 ป ี 3.9942   -.08036 .21637 -.42980* 

26-32 ป ี 3.9138    .29673 -.34944 

33-39 ป ี 4.2105     -.64617* 

40 ป ี

ขึ้นไป 
3.5644   
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ตารางที่ 55 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุ ปัจจัยที่ 1  

(ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการ

บริหารจัดการศิลปิน) 
Mean  

ไม่เกิน  

18 ปี 
19-25 ปี 26-32 ปี 33-39 ปี 

40 ป ี

ขึ้นไป 

6. ควรมีการทำ

เทคโนโลยีที่

ทันสมัยเพื่อให้เกิด

ความสะดวกสบาย

ในการบริการการ

ท่องเที่ยว 

ไม่เกิน  

18 ปี 
4.4615  -.26856 -.22016 -.16329 -.77837 

19-25 ปี 4.1930   .04840 .10526 -.50981* 

26-32 ปี 4.2414    .05687 -.55821* 

33-39 ปี 4.2982     -.61508* 

40 ป ี

ขึ้นไป 
3.6832   

   

10. ควรมีการจัด

กิจกรรมที่

หลากหลาย 

ไม่เกิน  

18 ปี 
3.9231  .08862 .30106 .34008 -.26961 

19-25 ปี 4.0117   .21244 .25146 -.35823 

26-32 ปี 4.2241    .03902 -.57067* 

33-39 ปี 4.2632     -.60969* 

40 ป ี

ขึ้นไป 
3.6535   

   

19. การจัดผังเมือง

ที่ดีช่วยให้วาง

แผนการท่องเที่ยว

ได้ง่ายขึ้น 

ไม่เกิน  

18 ปี 
3.6923  .43050 .22149 .36032 -.03884 

19-25 ปี 4.1228   -.20901 -.07018 -.46934* 

26-32 ปี 3.9138    .13884 -.26033 

33-39 ปี 4.0526     -.39917 

40 ป ี

ขึ้นไป 
3.6535   
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ตารางที่ 55 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุ ปัจจัยที่ 1  

(ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการ

บริหารจัดการศิลปิน) 
Mean 

ไม่เกิน  

18 ปี 
19-25 ป ี 26-32 ป ี 33-39 ป ี

40 ป ี

ขึ้นไป 

6. ควรมีการทำ

เทคโนโลยีที่

ทันสมัยเพื่อให้เกิด

ความสะดวกสบาย

ในการบริการการ

ท่องเที่ยว 

ไม่เกิน  

18 ปี 
4.4615  -.26856 -.22016 -.16329 -.77837 

19-25 ปี 4.2398   .20851 -.18713 -.74472* 

26-32 ปี 4.4483    -.39564 -.95323* 

33-39 ปี 4.0526     -.55758* 

40 ป ี

ขึ้นไป 
3.4950   

   

รวม ไม่เกิน  

18 ปี 
3.6044  .50839 .39560 .41816 .02361 

19-25 ปี 4.1128   -.11278 -.09023 -.48478* 

26-32 ปี 4.0000    .02256 -.37199* 

33-39 ปี 4.0226     -.39455* 

40 ป ี

ขึ้นไป 
3.6280   

   

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 55 ในภาพรวมปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) พบว่า

นักท่องเที่ยวกลุ่มอาย ุ40 ปี ขึ้นไป มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยว 19-25 ปี 26-32 

ปี และ 33-39 ปี ในด้านปัจจัยย่อยในรายกลุ่มปัจจัยพบว่า กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มหลักที่มีค่า

ความคิดเห็นแตกต่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่น ๆ ดังนี้ 

 ในปัจจัยที่ 8 (ศิลปินควรมีการพัฒนารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์) พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม

อายุไม่เกิน 18 ปี มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ปี 26-32 ป ี   
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33-39 ป ีและ 40 ปีขึ้นไป และนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ยังมีค่าความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ป ี26-32 ปีและ 33-39 ป ีอีกด้วย 

 ในปัจจัยที่ 11 (ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย) พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้น

ไป มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ป ีและ 33-39 ป ี

 ในปัจจัยที่ 6 (ควรมีการทำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการ

บริการการท่องเที่ยว) พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ ไม่เกิน 18 ป ี19-25 ป ี26-32 ปีและ 33-39 ป ี

 ในปัจจัยที่ 10 (ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย) พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 40 ปี

ขึ้นไป มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 26-32 ปีและ 33-39 ป ี

 ในปัจจัยที ่ 19 (การจัดผังเมืองที ่ด ีช่วยให้วางแผนการท่องเที ่ยวได้ง ่ายขึ ้น) พบว่า

นักท่องเที ่ยวกลุ ่มอายุ 40 ปีขึ ้นไป มีค่าความคิดเห็นที ่แตกต่างจากกลุ ่มนักท่องเที ่ยวกลุ ่มอาย ุ       

19-25 ป ีและ 

 ในปัจจัยที่ 20 (การใช้สื่อโซเชียลมีความสะดวกต่อการเข้าถึงสถานที่) พบว่านักท่องเที่ยว

กลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุไม่เกิน 18 ปี 19-25 

ป ี26-32 ป ีและ 33-39 ป ี

ตารางที่ 56 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามอาย ุ 

 ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) 

ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพ

ในการเสพงาน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

18. จังหวัด

นครราชสีมามี

บรรยากาศและ

วัฒนธรรมที่สวยงาม

เหมาะแก่การจัด

เทศกาลดนตรีและ

การประชุมต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 3.56 4.00 0.89 1.07 0.37 

ภายในกลุ่ม (SSW) 328.12 395.00 0.83   

รวม (SST) 331.68 399.00    
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ตารางที่ 56 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามอาย ุ 

 ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพ

ในการเสพงาน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

22. ระบบเสียงที่ดี

ส่งผลต่อสุนทรียภาพ

ในการรับชมงานของ

นักท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 14.35 4.00 3.59 4.90 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 289.40 395.00 0.73   

รวม (SST) 
303.75 399.00    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 4.543 4.00 1.136 1.990 .095 

ภายในกลุ่ม (SSW) 225.452 395 .571   

รวม (SST) 229.994 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 56 พบว่าผลรวมของ ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการ

เสพงาน) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.095 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และผลค่าเฉลี่ยปัจจัยภายในกลุ่มพบว่าปัจจัยที่ 18 (จังหวัดนครราชสีมามีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่

สวยงามเหมาะแก่การจัดเทศกาลดนตรีและการประชุมต่าง ๆ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.037 ซึ่งถือว่าไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญที่ระดับ 0.05 คือปัจจัยที่ 22 (ระบบเสียงที่ดีส่งผลต่อสุนทรียภาพในการรับชมงานของ

นักท่องเที่ยว) ซึ่งมีค่า Sig. ที่ 0.00 

ตารางที่ 57 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุ  

 ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) 

ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึง

ประสบการณ์การฟังเพลง) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

5. ควรมีการจูงใจและ

เข้าถึงด้วยป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 19.85 4.00 4.96 5.25 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 373.59 395.00 0.95   

รวม (SST) 393.44 399.00    
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ตารางที่ 57 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุ  

 ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึง

ประสบการณ์การฟังเพลง) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

16. ควรมีกิจกรรมที่

เน้นการมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 19.19 4.00 4.80 5.21 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 364.01 395.00 0.92   

รวม (SST) 383.20 399.00    

17. ควรมีป้าย

ให้บริการข้อมูลเพลง 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 13.97 4.00 3.49 3.64 0.01* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 379.42 395.00 0.96   

รวม (SST) 393.40 399.00    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 8.221 4 2.055 3.546 0.01* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 228.965 395 .580   

รวม (SST) 237.186 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 57 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟัง

เพลง) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.01 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผล

ค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยย่อยนั้นพบว่าปัจจัยที่ 5 (ควรมีการจูงใจและเข้าถึงด้วยป้ายประชาสัมพันธ์) 

และปัจจัยที่ 16 (ควรมีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม) มีค่า Sig. ที่ 0.00 และปัจจัยที่ 17 (ควรมีป้าย

ให้บริการข้อมูลเพลง) มีค่า Sig. ที่ 0.01 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 58 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุ ปัจจัยที่ 3  

(ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) 

ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการ

เข้าถึงประสบการณ์การ

ฟังเพลง) 

Mean  ไม่เกิน 18 ปี 19-25 ปี 26-32 ปี 33-39 ปี 40 ปีขึ้นไป 

5. ควรมี

การจูงใจ

และเข้าถึง

ด้วยป้าย

ประชาสัม

พันธ์ 

ไม่เกิน 18 ปี 3.6923  -.06658 .23873 .37787 .43641 

19-25 ปี 3.6257   .30530 .44444 .50298* 

26-32 ปี 3.9310    .13914 .19768 

33-39 ปี 4.0702     .05854 

40 ปีขึ้นไป 4.1287      

16. ควรมี

กิจกรรมที่

เน้นการมี

ส่วนร่วม 

ไม่เกิน 18 ปี 2.6923  1.21413* 1.04907* .95682* 1.09977* 

19-25 ปี 3.9064   -.16505 -.25731 -.11435 

26-32 ปี 3.7414    -.09226 .05070 

33-39 ปี 3.6491     .14296 

40 ปีขึ้นไป 3.7921      

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 58 ในภาพรวม ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) 

พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุไม่เกิน 18 ปี มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอาย ุ

19-25 ปี 26-32 ปี 33-39 ปี และ 40 ปี ขึ้นไป โดยปัจจัยย่อยที่พบค่าความคิดเห็นรายคู่ที่แตกต่าง

ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) คือ ปัจจัยที ่ 5 (ควรมีการจูงใจและเข้าถึงด้วยป้าย

ประชาสัมพันธ์) โดยพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ป ี
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ตารางที่ 59 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามอาย ุ 

 ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) 

ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิง

ประสบการณ์ทางดนตรี) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

3. ควรมีวงดนตรีที่

เพียงพอต่อการค้นหา

และพบเห็น 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 9.58 4.00 2.40 2.07 0.08 

ภายในกลุ่ม (SSW) 456.86 395.00 1.16   

รวม (SST) 466.44 399.00    

1. การนำดนตรีไปอยู่

ในแผนการท่องเที่ยว

รายป ี

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 25.27 4.00 6.32 6.73 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 370.49 395.00 0.94   

รวม (SST) 395.76 399.00    

2. ควรมีการจัด

เทศกาลดนตรีใน

แผนการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 8.35 4.00 2.09 2.79 0.03* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 295.33 395.00 0.75   

รวม (SST) 
303.68 399.00    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 10.084 4 2.521 4.911 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 202.751 395 .513   

รวม (SST) 212.834 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที ่ 59 พบว่าผลรวมของปัจจ ัยที ่ 4 (ปัจจัยด ้านการสร้างการร ับร ู ้ เช ิง

ประสบการณ์ทางดนตรี) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.00 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยผลค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยย่อยนั้นพบว่าปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 (การนำดนตรีไปอยู่ในแผนการท่องเที่ยวรายปี) โดยมีค่า Sig. 

ที่ 0.00 และปัจจัยที่ 2 (ควรมีการจัดเทศกาลดนตรีในแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว) มีค่า Sig. ที่ 

0.03 ส่วนปัจจัยที่ 3 (ควรมีวงดนตรีที่เพียงพอต่อการค้นหาและพบเห็น) มีค่า Sig. ที่ 0.08 ซึ่งถือว่าไม่

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของ

เชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 60 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุ ปัจจัยที่ 4  

(ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) 

ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้าง

การรับรู้เชิงประสบการณ์ทาง

ดนตรี) 

Mean  
ไม่เกิน  

18 ป ี
19-25 ปี 26-32 ปี 33-39 ปี 

40 ป ี

ขึ้นไป 

1. การนำดนตรีไป

อยู่ในแผนการ

ท่องเที่ยวรายปี 

ไม่เกิน 

18 ปี 
3.4615  .57355 .60743 .29285 .01371 

19-25 ปี 4.0351   .03388 -.28070 -.55984* 

26-32 ปี 4.0690    -.31458 -.59372* 

33-39 ปี 3.7544      

40 ป ี

ขึ้นไป 
3.4752     

 

รวม ไม่เกิน 

18 ปี 
3.6667  .30019 .30460 .16374 -.06931 

19-25 ปี 3.9669   .00440 -.13645 -.36950* 

26-32 ปี 3.9713    -.14086 -.37390* 

33-39 ปี 3.8304     -.23305 

40 ปีขึ้น

ไป 
3.5974   

   

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 60 ในภาพรวมปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์

ทางดนตรี) พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยว

กลุ่มอายุ 19-25 ปี และ 26-32 ปี โดยปัจจัยย่อยที่พบค่าความคิดเห็นรายคู่ที่แตกต่างด้วยวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) คือ ปัจจัยที ่ 1 (การนำดนตรีไปอยู ่ในแผนการท่องเที ่ยวรายปี)           
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โดยพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม

อายุ 19-25 ป ีและ 26-32 เช่นเดียวกับภาพรวม 

ตารางที่ 61 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามอาย ุ 

 ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 

ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

23. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัดเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เข้าร่วมงาน 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 30.01 4.00 7.50 7.30 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 406.08 395.00 1.03   

รวม (SST) 436.10 399.00    

24. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัดควร

ได้รับการปรับปรุงให้

รวดเร็วและ

สะดวกสบาย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 34.56 4.00 8.64 10.37 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 328.94 395.00 0.83   

รวม (SST) 363.50 399.00    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 31.145 4 7.786 12.444 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 247.152 395 .626   

รวม (SST) 278.298 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 61 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) นั้นมีค่า Sig. ที่ 

0.00 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับปัจจัยย่อยปัจจัย

ที่ 23 (ระบบขนส่งภายในจังหวัดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมงาน) และปัจจัยที่ 24 (ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัดควรได้รับการปรับปรุงให้รวดเร็วและสะดวกสบาย) และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วย

วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 62 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุ ปัจจัยที่ 5  

(ปัจจัยด้านการเดินทาง) 

ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการ

เดินทาง) 
Mean  

ไม่เกิน  

18 ปี 
19-25 ปี 26-32 ปี 33-39 ปี 

40 ป ี

ขึ้นไป 

23. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัดเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การเข้าร่วมงาน 

ไม่เกิน  

18 ปี 
3.3077  -.06793 .48541 .35897 -.28789 

19-25 ปี 3.2398   .55334* .42690 -.21996 

26-32 ปี 3.7931    -.12644 -.77330* 

33-39 ปี 3.6667     -.64686* 

40 ปีขึ้นไป 3.0198      

24. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัดควร

ได้รับการปรับปรุง

ให้รวดเร็วและ

สะดวกสบาย 

ไม่เกิน  

18 ปี 
3.5385  .01709 .37533 .63698 -.25133 

19-25 ปี 3.5556   .35824 .61988* -.26843 

26-32 ปี 3.9138    .26165 -.62666* 

33-39 ปี 4.1754     -.88831* 

40 ปีขึ้นไป 3.2871      

รวม ไม่เกิน  

18 ปี 
3.4231  -.02542 .43037 .49798 -.26961 

19-25 ปี 3.3977   .45579* .52339* -.24420 

26-32 ปี 3.8534    .06760 -.69998* 

33-39 ปี 3.9211     -.76759* 

40 ปีขึ้นไป 3.1535      

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 62 ในภาพรวมปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม

อาย ุ19-25 ปี และ 40 ปีขึ้นไป ทั้ง 2 ปัจจัยนั้น มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุม่

อายุ 26-32 ป ีและ 33-39 ป ีเช่นเดียวกัน และพบผลการวิเคราะห์ในปัจจัยย่อยดังนี้ 

 ปัจจัยที ่ 23 (ระบบขนส่งภายในจังหวัดเป็นปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการเข้าร่วมงาน) พบ

นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 26-32 ปี มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ปี 

และ 40 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ยังมีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม

อายุ 33-39 ป ี

 ในอันดับถัดมาพบว่าปัจจัยที่ 24 (ระบบขนส่งภายในจังหวัดควรได้รับการปรับปรุงให้

รวดเร็วและสะดวกสบาย) นั้นมีความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวกลุ่มอาย ุ40 ปีขึ้นไปมีค่าความคิดเห็นที่

แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 26-32 ปี และ 33-39 ปี และ นักท่องเที่ยวกลุ่มอาย ุ33-39 ปี 

มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ป ี

ตารางที่ 63 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามอาย ุ 

 ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) 

ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การ

แสดง) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

21. มีการจัดการ

แสดงในรูปแบบโรง

ละครในร่มมากกว่า

โรงละครกลางแจ้ง 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 39.27 4.00 9.82 6.69 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 579.66 395.00 1.47   

รวม (SST) 
618.94 399.00    

9. การเดินชมเมืองมี

ความน่าสนใจ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 17.29 4.00 4.32 3.56 0.01* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 479.35 395.00 1.21   

รวม (SST) 496.64 399.00    

12. ควรมีการแสดง

ในสถานที่ต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 8.63 4.00 2.16 1.95 0.10 

ภายในกลุ่ม (SSW) 436.77 395.00 1.11   

รวม (SST) 445.40 399.00    
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ตารางที่ 63 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามอาย ุ 

 ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) (ต่อ)  

ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การ

แสดง) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 1.167 4 .292 .624 .645 

ภายในกลุ่ม (SSW) 184.571 395 .467   

รวม (SST) 185.738 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 63 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) นั้นมี

ค่า Sig. ที่ 0.654 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภายใน

ปัจจัยย่อนั้นพบว่าปัจจัยที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยที่ 21 

(มีการจัดการแสดงในรูปแบบโรงละครในร่มมากกว่าโรงละครกลางแจ้ง) โดยมีค่า Sig. ที่ 0.00 และ 

ปัจจัยที่ 9 (การเดินชมเมืองมีความน่าสนใจ) โดยมีค่า Sig. ที่ 0.01 ในส่วนปัจจัยที่ 12 (ควรมีการ

แสดงในสถานที่ต่าง ๆ ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.10 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 64 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามอาย ุ 

 ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 

ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

4. ควรมีการสร้างการ

รับรู้งานดนตรีด้วยสื่อ

อื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 24.19 4.00 6.05 6.06 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 394.18 395.00 1.00   

รวม (SST) 418.38 399.00    

7. การสร้างจุดเด่น

หรือกิจกรรมหลักที่

เป็นที่รู้จักอย่าง

เพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 8.33 4.00 2.08 1.74 0.14 

ภายในกลุ่ม (SSW) 472.37 395.00 1.20   

รวม (SST) 
480.70 399.00    
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ตารางที่ 64 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามอาย ุ 

 ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

13. มีการซื้อของที่

ระลึกหากการแสดง

นั้นเป็นที่ชื่นชอบ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 26.17 4.00 6.54 4.21 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 614.01 395.00 1.55   

รวม (SST) 640.18 399.00    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 7.335 4 1.834 4.252 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 170.365 395 .431   

รวม (SST) 177.700 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

จากตารางที่ 64 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) นั้นมีค่า Sig. 

ที่ 0.00 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในปัจจัยย่อยพบว่า

ปัจจัยที่ 4 (ควรมีการสร้างการรับรู้งานดนตรีด้วยสื่ออื่น ๆ) เช่น ภาพยนตร์นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.00 และ

ปัจจัยที่ 13 (มีการซื้อของที่ระลึกหากการแสดงนั้นเป็นที่ชื่นชอบนั้นมีค่า) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.00 เช่นกัน 

ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยที่ 7 (การสร้างจุดเด่น

หรือกิจกรรมหลักที่เป็นที่รู้จักอย่างเพียงพอ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.14 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 65 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามอายุ ปัจจัยที่ 7  

(ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 

ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการ

รับรู้และจดจำ) 
Mean  

ไม่เกิน 

18 ปี 
19-25 ปี 26-32 ปี 33-39 ปี 40 ปีขึ้นไป 

4. ควรมีการ

สร้างการรับรู้

งานดนตรี

ด้วยสื่อ 

อื่น ๆ เช่น 

ภาพยนตร์ 

ไม่เกิน 18 ปี 4.3846  -.62438 -.41910 -.47233 -1.01828* 

19-25 ปี 3.7602   .20528 .15205 -.39390* 

26-32 ปี 3.9655    -.05324 -.59918* 

33-39 ปี 3.9123     -.54594* 

40 ปีขึ้นไป 3.3663      

13. มีการซื้อ

ของที่ระลึก

หากการ

แสดงนั้นเป็น

ที่ชื่นชอบ 

ไม่เกิน 18 ปี 3.1538  -.13045 .50133 -.25911 .23229 

19-25 ปี 3.0234   .63178* -.12865 .36275 

26-32 ปี 3.6552    -.76044* -.26903 

33-39 ปี 2.8947     .49140 

40 ปีขึ้นไป 3.3861      

รวม ไม่เกิน 18 ปี 3.5897  -.19403 .12865 -.18039 -.29931 

19-25 ปี 3.3957   .32268* .01365 -.10528 

26-32 ปี 3.7184    -.30903 -.42796* 

33-39 ปี 3.4094     -.11893 

40 ปีขึ้นไป 3.2904      

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที ่ 65 ในภาพรวม ปัจจ ัยท ี ่ 7 (ปัจจ ัยด ้านการร ับร ู ้และจดจำ) พบว่า

นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 26-32 ปี มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ปี 

และ 40 ปีขึ้นไป และพบผลการวิเคราะห์ในปัจจัยย่อยดังนี้ 
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 ปัจจัยที ่ 4 (ควรมีการสร้างการรับรู ้งานดนตรีด้วยสื ่ออื ่น ๆ เช่น ภาพยนตร์) พบ

นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ ไม่เกิน 

18 ป ี19-25 ป ี26-32 ป ีและ 33-39 ป ีและปัจจัยที่ 13 (มีการซื้อของที่ระลึกหากการแสดงนั้นเป็นที่

ชื่นชอบ) พบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 26-32 ปี มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่ม

อายุ 19-25 ป ีและ 33-39 ป ี

2. จากการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามจำนวนครั้งในการ

ท่องเที่ยว 

 จากการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามจำนวนครั้งใน

การท่องเที่ยว พบว่าปัจจัยในภาพรวม ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) ปัจจัยที่ 

4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) และ 

ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) เป็นปัจจัยส่งผลต่อความต้องการที่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส้าคัญที่ระดับ 0.05 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 66 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามจำนวน 

 ครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

8. ศิลปินควรมีการ

พัฒนารูปแบบที่เป็น

เอกลักษณ์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 8.90 2.00 4.45 4.11 0.02* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 429.01 396.00 1.08   

รวม (SST) 437.91 398.00    

15. การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษทำให้

ผู้ฟังมีความประทับใจ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 5.74 2.00 2.87 2.29 0.10 

ภายในกลุ่ม (SSW) 497.85 397.00 1.25   

รวม (SST) 503.59 399.00    
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ตารางที่ 66 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตาม 

จำนวนครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

11. ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ที่

ทันสมัย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 39.76 2.00 19.88 20.68 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 381.72 397.00 0.96   

รวม (SST) 421.48 399.00    

6. ควรมีการทำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อให้เกิดความ

สะดวกสบายในการ

บริการการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 6.98 2.00 3.49 3.21 0.04* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 431.41 397.00 1.09   

รวม (SST) 
438.39 399.00    

10. ควรมีการจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 15.89 2.00 7.95 8.67 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 364.02 397.00 0.92   

รวม (SST) 379.91 399.00    

14. ศิลปินควรมี

ทักษะด้านการ

นำเสนอ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 2.66 2.00 1.33 1.46 0.23 

ภายในกลุ่ม (SSW) 361.02 397.00 0.91   

รวม (SST) 363.68 399.00    

19. การจัดผังเมืองที่

ดีช่วยให้วางแผนการ

ท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 10.55 2.00 5.28 7.11 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 294.45 397.00 0.74   

รวม (SST) 305.00 399.00    

20. การใช้สื่อโซเชียล

มีความสะดวกต่อการ

เข้าถึงสถานที่ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 5.63 2.00 2.82 2.95 0.05* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 378.41 397.00 0.95   

รวม (SST) 384.04 399.00    
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ตารางที่ 66 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตาม 

จำนวนครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 7.224 2 3.612 7.343 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 195.285 397 .492   

รวม (SST) 202.509 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 66 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) นั้นมี

ค่า Sig. ที่ 0.00 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 โดยผลค่าเฉลี ่ยในแต่ละปัจจัยย่อยนั ้นพบว่า ปัจจัยที ่ 10 (ควรมีการจัดกิจกรรมที ่

หลากหลาย) ปัจจัยที่ 11 (ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย) และปัจจัยที่ 19 (การจัดผังเมืองที่ดีช่วย

ให้วางแผนการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.00 ปัจจัยที่ 8 (ศิลปินควรมีการพัฒนารูปแบบที่

เป็นเอกลักษณ์) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.02 ปัจจัยที่ 6 (ควรมีการทำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความ

สะดวกสบายในการบริการการท่องเที่ยว) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.04 และปัจจัยที่ 20 (การใช้สื่อโซเชียลมี

ความสะดวกต่อการเข้าถึงสถานที่) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.04 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ในส่วนของปัจจัยที่ 15 (การสื่อสารภาษาอังกฤษทำให้ผู้ฟังมีความประทับใจ) พบว่ามีค่า 

Sig. ที่ 0.10 และ ปัจจัยที่ 14 (ศิลปินควรมีทักษะด้านการนำเสนอ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.23 ซึ่งถือว่าไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของ

เชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 67 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใน 

การท่องเท่ียวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกจำแนกตามจำนวนคร้ังในการ 

ท่องเท่ียวปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 
Mean  ครั้งแรก 2-3 ครั้ง 3 ครั้งขึ้นไป 

8. ศิลปินควรมีการพัฒนา

รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ 

ครั้งแรก 3.6224  .36565* .01088 

2-3 ครั้ง 3.9881   -.35476 

3 ครั้งขึ้นไป 3.6333    

11. ควรมีการประชาสัมพันธ์

ที่ทันสมัย 

ครั้งแรก 3.6582  .81803* .17517 

2-3 ครั้ง 4.4762   -.64286* 

3 ครั้งขึ้นไป 3.8333    

10. ควรมีการจัดกิจกรรมที่

หลากหลาย 

ครั้งแรก 3.9031  .46599* -.05306 

2-3 ครั้ง 4.3690   -.51905* 

3 ครั้งขึ้นไป 3.8500    

19. การจัดผังเมืองที่ดีช่วยให้

วางแผนการท่องเที่ยวได้ง่าย

ขึ้น 

ครั้งแรก 3.8469  .41497* .05306 

2-3 ครั้ง 4.2619   -.36190* 

3 ครั้งขึ้นไป 3.9000    

รวม ครั้งแรก 3.8367  .35034* .11446 

2-3 ครั้ง 4.1871   -.23588 

3 ครั้งขึ้นไป 3.9512    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 67 ในภาพรวมปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) พบว่ากลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวครั้งแรก มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 2-3 ครั้ง 

โดยในปัจจัยย่อยพบผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 8 (ศิลปินควรมีการพัฒนารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มา

เที่ยวครั้งแรก มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 2-3 ครั้ง เช่นเดียวกับผลใน

ภาพรวม และปัจจัยที่ 11 (ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเป็น
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ครั้งแรกมีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 2-3 ครั้ง และ กลุ่มนักท่องเที่ยว

ที่มาเที่ยว 2-3 ครั้ง มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 3 ครั้งขึ้นไป 

 ในส่วนถัดมายังพบว่าปัจจัยที ่ 10 (ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย) พบว่ากลุ ่ม

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 2-3 ครั้ง มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวครั้งแรก

และ 3 ครั้งขึ้นไป เช่นเดียวกับปัจจัยที่ 19 (การจัดผังเมืองที่ดีช่วยให้วางแผนการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น) 

ตารางที่ 68 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามจำนวน 

 ครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) 

ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพ

ในการเสพงาน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

18. จังหวัด

นครราชสีมามี

บรรยากาศและ

วัฒนธรรมที่สวยงาม

เหมาะแก่การจัด

เทศกาลดนตรีและ

การประชุมต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 1.31 2.00 0.66 0.79 0.45 

ภายในกลุ่ม (SSW) 330.36 397.00 0.83   

รวม (SST) 

331.68 399.00    

22. ระบบเสียงที่ดี

ส่งผลต่อสุนทรียภาพ

ในการรับชมงานของ

นักท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 2.58 2.00 1.29 1.70 0.18 

ภายในกลุ่ม (SSW) 301.17 397.00 0.76   

รวม (SST) 
303.75 399.00    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) .624 2 .312 .540 .583 

ภายในกลุ่ม (SSW) 229.370 397 .578   

รวม (SST) 229.994 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 68 พบว่าผลรวมของ ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการ

เสพงาน) และปัจจัยย่อยทั้งหมดนั้นไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย

ผลรวมมีค่า Sig. ที่ 0.583 ในส่วนของปัจจัยย่อยพบว่าปัจจัยที่ 18 (จังหวัดนครราชสีมามีบรรยากาศ
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และวัฒนธรรมที่สวยงามเหมาะแก่การจัดเทศกาลดนตรีและการประชุมต่าง ๆ ) และปัจจัยที่ 22 

(ระบบเสียงที่ดีส่งผลต่อสุนทรียภาพในการรับชมงานของนักท่องเที่ยว) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.45 และ 

0.18 ตามลำดับซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 69 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามจำนวน 

ครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) 

ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึง

ประสบการณ์การฟังเพลง) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

5. ควรมีการจูงใจและ

เข้าถึงด้วยป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 7.23 2.00 3.62 3.72 0.03* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 386.21 397.00 0.97   

รวม (SST) 393.44 399.00    

16. ควรมีกิจกรรมที่

เน้นการมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 0.42 2.00 0.21 0.22 0.81 

ภายในกลุ่ม (SSW) 382.78 397.00 0.96   

รวม (SST) 383.20 399.00    

17. ควรมีป้าย

ให้บริการข้อมูลเพลง 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 8.87 2.00 4.44 4.58 0.01* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 384.52 397.00 0.97   

รวม (SST) 393.40 399.00    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 2.938 2.00 1.469 2.490 .084 

ภายในกลุ่ม (SSW) 234.248 397 .590   

รวม (SST) 237.186 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 69 พบว่าผลรวมของ ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟัง

เพลง) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.084 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดยผลค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยย่อยนั้นพบว่า ปัจจัยที 17 (ควรมีป้ายให้บริการข้อมูลเพลง) และปัจจัยที ่

5 (ควรมีการจูงใจและเข้าถึงด้วยป้ายประชาสัมพันธ์) นั้นมีค่า Sig. ที ่0.01 และ 0.03 ตามลำดับซึ่งถือ

ว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05  โดยในส่วนของปัจจัยที่ 16 (ควรมี
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กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.18 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  

ตารางที่ 70 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามจำนวน 

 ครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) 

ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิง

ประสบการณ์ทางดนตรี) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

3. ควรมีวงดนตรีที่

เพียงพอต่อการค้นหา

และพบเห็น 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 7.84 2.00 3.92 3.39 0.03* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 458.60 397.00 1.16   

รวม (SST) 466.44 399.00    

1. การนำดนตรีไปอยู่

ในแผนการท่องเที่ยว

รายป ี

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 16.56 2.00 8.28 8.67 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 379.20 397.00 0.96   

รวม (SST) 395.76 399.00    

2. ควรมีการจัด

เทศกาลดนตรีใน

แผนการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 4.08 2.00 2.04 2.70 0.07 

ภายในกลุ่ม (SSW) 299.60 397.00 0.75   

รวม (SST) 
303.68 399.00    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 7.605 2 3.803 7.356 0.01* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 205.229 397 .517   

รวม (SST) 212.834 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที ่ 70 พบว่าผลรวมของปัจจ ัยที ่ 4 (ปัจจัยด ้านการสร้างการร ับร ู ้ เช ิง

ประสบการณ์ทางดนตรี) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.01 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05  

 ในส่วนของผลค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยย่อยนั้นพบว่าปัจจัยที่ 1 (การนำดนตรีไปอยู่ใน

แผนการท่องเที่ยวรายปี) และปัจจัยที่ 3 (ควรมีวงดนตรีที่เพียงพอต่อการค้นหาและพบเห็น) นั้นมีค่า 

Sig. ที่ 0.00 และ 0.03 ตามลำดับซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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โดยปัจจัยที่ 2 (ควรมีการจัดเทศกาลดนตรีในแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.07 ซึ่ง

ถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วย

วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 

ตารางที่ 71 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกจำแนกตามจำนวน 

ครั้งในการท่องเที่ยว 

ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิง

ประสบการณ์ทางดนตรี) 
Mean  ครั้งแรก 2-3 ครั้ง 3 ครั้งขึ้นไป 

1. การนำดนตรีไปอยู่ใน

แผนการท่องเที่ยวรายปี 

ครั้งแรก 3.6327  .39116* .41735* 

2-3 ครั้ง 4.0238   .02619 

3 ครั้งขึ้นไป 4.0500    

รวม ครั้งแรก 3.7058  .30612* .24977* 

2-3 ครั้ง 4.0119   -.05635 

3 ครั้งขึ้นไป 3.9556    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 71 ในภาพรวมปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์

ทางดนตรี) พบว่ากลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่มาเที ่ยวครั ้งแรก มีค่าความคิดเห็นที ่แตกต่างจากกลุ ่ม

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 2-3 ครั้งและ 3 ครั้งขึ้นไป โดยในปัจจัยย่อยพบว่าปัจจัยที่ 1 (การนำดนตรีไป

อยู่ในแผนการท่องเที่ยวรายปี) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวครั้งแรก มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 2-3 ครั้งและ 3 ครั้งขึ้นไป เช่นเดียวกัน 
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ตารางที่ 72 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามจำนวน 

 ครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 

ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

23. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัดเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เข้าร่วมงาน 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 2.28 2.00 1.14 1.04 0.35 

ภายในกลุ่ม (SSW) 433.82 397.00 1.09   

รวม (SST) 
436.10 399.00    

24. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัดควร

ได้รับการปรับปรุงให้

รวดเร็วและ

สะดวกสบาย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 14.77 2.00 7.39 8.41 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 348.72 397.00 0.88   

รวม (SST) 
363.50 399.00    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 5.595 2 2.798 4.073 0.02* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 272.702 397 .687   

รวม (SST) 278.298 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 72 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) นั้นมีค่า Sig. ที่ 

0.02 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ในส่วนของผลค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยย่อยนั้นพบว่าปัจจัยที่ 24 (ระบบขนส่งภายใน

จังหวัดควรได้รับการปรับปรุงให้รวดเร็วและสะดวกสบาย) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.00 ซึ่งถือว่ามีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่ 23 (ระบบขนส่งภายในจังหวัดเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมงาน) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.35 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 73 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใน 

การท่องเท่ียวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกจำแนกตามจำนวนคร้ังในการ 

ท่องเท่ียว ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 

ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) Mean  ครั้งแรก 2-3 ครั้ง 3 ครั้งขึ้นไป 

24. ระบบขนส่งภายในจังหวัด

ควรได้รับการปรับปรุงให้

รวดเร็วและสะดวกสบาย 

ครั้งแรก 3.4439  .47279* .28112* 

2-3 ครั้ง 3.9167   -.19167 

3 ครั้งขึ้นไป 3.7250    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 73 ในการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

พบว่า ปัจจัยที่ 24 (ระบบขนส่งภายในจังหวัดควรได้รับการปรับปรุงให้รวดเร็วและสะดวกสบาย) นั้น

พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวครั้งแรก มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 

2-3 ครั้งและ 3 ครั้งขึ้นไป 

ตารางที่ 74 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามจำนวน 

 ครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) 

ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การ

แสดง) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

21. มีการจัดการ

แสดงในรูปแบบโรง

ละครในร่มมากกว่า

โรงละครกลางแจ้ง 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 39.27 4.00 9.82 6.69 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 579.66 395.00 1.47   

รวม (SST) 
618.94 399.00    

9. การเดินชมเมืองมี

ความน่าสนใจ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 13.04 2.00 6.52 5.35 0.01* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 483.60 397.00 1.22   

รวม (SST) 496.64 399.00    

12. ควรมีการแสดง

ในสถานที่ต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 2.75 2.00 1.38 0.89 0.41 

ภายในกลุ่ม (SSW) 616.19 397.00 1.55   

รวม (SST) 618.94 399.00    
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ตารางที่ 74 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามจำนวน 

 ครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การ

แสดง) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 2.924 2 1.462 3.175 0.04* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 182.813 397 .460   

รวม (SST) 185.738 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 74 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) นั้นมีค่า Sig. ที่ 

0.04 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ในส่วนของผลค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยย่อยนั้นพบว่าปัจจัยที่ 21 (มีการจัดการแสดงใน

รูปแบบโรงละครในร่มมากกว่าโรงละครกลางแจ้ง) ปัจจัยที่ 9 (การเดินชมเมืองมีความน่าสนใจ) นั้นมี

ค่า Sig. ที่ 0.00 และ 0.01 ตามลำดับ ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ในส่วนของ ปัจจัยที่ 12 (ควรมีการแสดงในสถานที่ต่าง ๆ ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.41 ซึ่งถือว่าไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของ

เชฟเฟ ่(Scheffe’s Method) ดังนี้ 

ตารางที่ 75 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกจำแนกตามจำนวน 

ครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) 

ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) 
Mean  ครั้งแรก 2-3 ครั้ง 3 ครั้งขึ้นไป 

9. การเดินชมเมืองมีความ

น่าสนใจ 

ครั้งแรก 3.7296  .38946* -.10459 

2-3 ครั้ง 4.1190   -.49405* 

3 ครั้งขึ้นไป 3.6250    
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ตารางที่ 75 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกจำแนกตามจำนวน 

ครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) (ต่อ)  

ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) 
Mean  ครั้งแรก 2-3 ครั้ง 3 ครั้งขึ้นไป 

รวม ครั้งแรก 3.4728  .17404 -.06446 

2-3 ครั้ง 3.6468   -.23849* 

3 ครั้งขึ้นไป 3.4083    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 75 ในภาพรวมปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) พบว่ากลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 2-3 ครั้ง มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักทอ่งเที่ยวที่มาเที่ยว 3 ครั้งขึ้น

ไป และในกลุ่มย่อยนั้นยังพบว่าในปัจจัยที่ 9 (การเดินชมเมืองมีความน่าสนใจ) นั้นมีความคแกต่างโดย

พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว 2-3 ครั้ง มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มา

เที่ยวครั้งแรก และ 3 ครั้งขึ้นไป 

ตารางที่ 76 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามจำนวน 

 ครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 

ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

4. ควรมีการสร้างการ

รับรู้งานดนตรีด้วยสื่อ

อื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 10.38 2.00 5.19 5.05 0.01* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 408.00 397.00 1.03   

รวม (SST) 418.38 399.00    

7. การสร้างจุดเด่น

หรือกิจกรรมหลักที่

เป็นที่รู้จักอย่าง

เพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 4.63 2.00 2.31 1.93 0.15 

ภายในกลุ่ม (SSW) 476.07 397.00 1.20   

รวม (SST) 
480.70 399.00    
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ตารางที่ 76 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามจำนวน 

 ครั้งในการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

13. มีการซื้อของที่

ระลึกหากการแสดง

นั้นเป็นที่ชื่นชอบ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 3.34 2.00 1.67 1.04 0.35 

ภายในกลุ่ม (SSW) 636.84 397.00 1.60   

รวม (SST) 640.18 399.00    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 2.016 2 1.008 2.278 .104 

ภายในกลุ่ม (SSW) 175.684 397 .443   

รวม (SST) 177.700 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 76 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) นั้นมีค่า Sig. ที่ 

0.04 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 ในส่วนของผลค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยย่อยนั้นพบว่าปัจจัยที่ 21 (มีการจัดการแสดงใน

รูปแบบโรงละครในร่มมากกว่าโรงละครกลางแจ้ง) ปัจจัยที่ 9 (การเดินชมเมืองมีความน่าสนใจ) นั้นมี

ค่า Sig. ที่ 0.00 และ 0.01 ตามลำดับ ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ในส่วนของ ปัจจัยที่ 12 (ควรมีการแสดงในสถานที่ต่าง ๆ ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.41 ซึ่งถือว่าไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3. จากการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะการท่องเที่ยว 

 จากการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเท่ียวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะการท่องเท่ียว 

พบว่าปัจจัยในภาพรวม ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการ

เข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) ปัจจัยท่ี 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) และ 

ปัจจัยท่ี 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) เป็นปัจจัยส่งผลต่อความต้องการท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 

0.05 ตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 77 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามลักษณะ 

 การท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

8. ศิลปินควรมีการ

พัฒนารูปแบบที่เป็น

เอกลักษณ์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 23.673 3 7.891 7.525 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 414.237 395 1.049   

รวม (SST) 437.910 398    

15. การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษทำให้

ผู้ฟังมีความประทับใจ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 31.788 3 10.596 8.894 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 471.802 396 1.191   

รวม (SST) 503.590 399    

11. ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ที่

ทันสมัย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 8.018 3 2.673 2.560 .055 

ภายในกลุ่ม (SSW) 413.460 396 1.044   

รวม (SST) 421.478 399    

6. ควรมีการทำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อให้เกิดความ

สะดวกสบายในการ

บริการการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 20.599 3 6.866 6.508 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 417.791 396 1.055   

รวม (SST) 
438.390 399    

10. ควรมีการจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 7.806 3 2.602 2.769 0.04* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 372.104 396 .940   

รวม (SST) 379.910 399    

14. ศิลปินควรมี

ทักษะด้านการ

นำเสนอ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 11.620 3 3.873 4.357 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 352.057 396 .889   

รวม (SST) 363.678 399    
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ตารางที่ 77 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามลักษณะ 

การท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

19. การจัดผังเมืองที่

ดีช่วยให้วางแผนการ

ท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 23.050 3 7.683 10.791 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 281.950 396 .712   

รวม (SST) 305.000 399    

20. การใช้สื่อโซเชียล

มีความสะดวกต่อการ

เข้าถึงสถานที่ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 3.691 3 1.230 1.281 .280 

ภายในกลุ่ม (SSW) 380.349 396 .960   

รวม (SST) 384.040 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 12.247 3 4.082 8.497 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 190.262 396 .480   

รวม (SST) 202.509 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 77 พบว่าผลรวมของ ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) นั้นมี

ค่า Sig. ที่ 0.00 เช่นเดียวกับปัจจัยย่อยปัจจัยที่ 8 (ศิลปินควรมีการพัฒนารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์) 

ปัจจัยที่ 15 (การสื่อสารภาษาอังกฤษทำให้ผู้ฟังมีความประทับใจ) ปัจจัยที่ 6 (ควรมีการทำเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการบริการการท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 10 (ควรมีการจัดกิจกรรม

ที่หลากหลาย) ปัจจัยที่ 14 (ศิลปินควรมีทักษะด้านการนำเสนอ) และปัจจัยที่ 19 (การจัดผังเมืองที่ดี

ช่วยให้วางแผนการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น) ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

 ในส่วนอื่น ๆ พบว่า ปัจจัยที่ 11 (ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย) นั้นมีค่า Sig. ที ่

0.055 และ ปัจจัยที่ 20 (การใช้สื่อโซเชียลมีความสะดวกต่อการเข้าถึงสถานที่) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.280 

ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วย

วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 78 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะการ 

ท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหาร

จัดการศิลปิน) Mean 
เชิง

ธรรมชาต ิ

เชิงประวัติ- 

ศาสตร์ 

เชิง

วัฒนธรรม 

เชิงประสบ-

การณ์ 

8. ศิลปินควรมี

การพัฒนา

รูปแบบที่เป็น

เอกลักษณ์ 

เชิงธรรมชาติ 3.6552  -.41193 .26657 .26657 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.2432   .67850* .67850* 

เชิงวัฒนธรรม 3.9217    .06911 

เชิงประสบการณ์ 3.8526     

15. การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษทำ

ให้ผู้ฟังมีความ

ประทับใจ 

เชิงธรรมชาติ 3.7586  -.31267 .49355* .05191 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.4459   .80623* .36458 

เชิงวัฒนธรรม 4.2522    -.44165* 

เชิงประสบการณ์ 3.8105     

6. ควรมีการทำ

เทคโนโลยีที่

ทันสมัยเพื่อให้

เกิดความ

สะดวกสบาย 

เชิงธรรมชาติ 3.9483  -.20503 .37346 .32541 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.7432   .57850* .53044* 

เชิงวัฒนธรรม 4.3217    -.04805 

เชิงประสบการณ์ 4.2737     

14. ศิลปินควรมี

ทักษะด้านการ

นำเสนอ 

เชิงธรรมชาติ 3.9310  -.01212 .39070* .06897 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.9189   .40282* .08108 

เชิงวัฒนธรรม 4.3217    -.32174 

เชิงประสบการณ์ 4.0000     

19. การจัดผัง

เมืองที่ดี 

เชิงธรรมชาติ 3.6724  .07083 .47541* .53811* 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.7432   .40458* .46728* 

เชิงวัฒนธรรม 4.1478    .06270 

เชิงประสบการณ์ 4.2105     
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ตารางที่ 78 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะการ 

ท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหาร

จัดการศิลปิน) 
Mean 

เชิง

ธรรมชาต ิ

เชิงประวัติ- 

ศาสตร์ 

เชิง

วัฒนธรรม 

เชิงประสบ-

การณ์ 

รวม เชิงธรรมชาติ 3.8498  -.17794 .30801* .16528 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.6718   .48595* .34322* 

เชิงวัฒนธรรม 4.1578    -.14273 

เชิงประสบการณ์ 4.0150     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 78 ในภาพรวมปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) พบว่ากลุ่ม

นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิง

ประวัติศาสตร์ และกลุ ่มนักท่องเที ่ยวเชิงประสบการณ์มีค่าความคิดเห็นที ่แตกต่างจากกลุ ่ม

นักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และพบผลการวิเคราะห์ในกลุ่มปัจจัยย่อยดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 8 (ศิลปินควรมีการพัฒนารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร์ มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงประสบการณ์ 

เช่นเดียวกับปัจจัยที่ 6 (ควรมีการทำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการบริการ

การท่องเที่ยว) ซึ่งพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงประสบการณ์ 

 ปัจจ ัยที ่ 15 (การสื ่อสารภาษาอังกฤษทำให้ผ ู ้ฟ ังม ีความประทับใจ) พบว่ากลุ ่ม

นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิง

ประวัติศาสตร์ 

 ปัจจัยที่ 14. (ศิลปินควรมีทักษะด้านการนำเสนอ) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงประวัติศาสตร์ 

 ปัจจัยที ่ 19. การจัดผังเมืองที ่ดีช่วยให้วางแผนการท่องเที ่ยวได้ง่ายขึ ้น พบว่ากลุ ่ม

นักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติมีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ยังมีค่าความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงประสบการณ์ 
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ตารางที่ 79 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามลักษณะ 

 การท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) 

ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพ

ในการเสพงาน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

18. จังหวัด

นครราชสีมามี

บรรยากาศและ

วัฒนธรรมที่สวยงาม

เหมาะแก่การจัด

เทศกาลดนตรีและ

การประชุมต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 2.051 3 .684 .821 .483 

ภายในกลุ่ม (SSW) 329.627 396 .832   

รวม (SST) 

331.678 399    

22. ระบบเสียงที่ดี

ส่งผลต่อสุนทรียภาพ

ในการรับชมงานของ

นักท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 2.705 3 .902 1.186 .315 

ภายในกลุ่ม (SSW) 301.045 396 .760   

รวม (SST) 
303.750 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 1.419 3 .473 .819 .484 

ภายในกลุ่ม (SSW) 228.576 396 .577   

รวม (SST) 229.994 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 79 ในปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) พบว่า

ปัจจัยทั้งหมดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลรวมนั้นมีค่า Sig. ที ่

0.00 ผลรวมของปัจจัยนั ้น นั ้นมีค่า Sig. ที ่ 0.484 ถัดมาพบว่าปัจจัยย่อยปัจจัยที ่ 18 (จังหวัด

นครราชสีมามีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สวยงามเหมาะแก่การจัดเทศกาลดนตรีและการประชุม

ต่าง ๆ ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.483 และพบว่าปัจจัยที่ 22 (ระบบเสียงที่ดีส่งผลต่อสุนทรียภาพในการ

รับชมงานของนักท่องเที่ยว) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.315 
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ตารางที่ 80 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามลักษณะ 

 การท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) 

ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึง

ประสบการณ์การฟังเพลง) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

5. ควรมีการจูงใจและ

เข้าถึงด้วยป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 32.682 3 10.894 11.958 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 360.756 396 .911   

รวม (SST) 393.438 399    

16. ควรมีกิจกรรมที่

เน้นการมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 25.119 3 8.373 9.003 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 368.278 396 .930   

รวม (SST) 393.398 399    

17. ควรมีป้าย

ให้บริการข้อมูลเพลง 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 2.051 3 .684 .821 .483 

ภายในกลุ่ม (SSW) 329.627 396 .832   

รวม (SST) 331.678 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 17.244 3 5.748 10.349 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 219.942 396 .555   

รวม (SST) 237.186 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 80 พบว่าในภาพรวมของปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การ

ฟังเพลง) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.00 เช่นเดียวกับปัจจัยย่อยปัจจัยที่ 5 (ควรมีการจูงใจและเข้าถึงด้วยป้าย

ประชาสัมพันธ์) และ ปัจจัยที่ 16 (ควรมีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม) ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในส่วนของปัจจัยที่ 17 (ควรมีป้ายให้บริการข้อมูลเพลง) 

นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.483 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผล

การวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 81 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะการ 

ท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) 

ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึง

ประสบการณ์การฟังเพลง) 
Mean 

เชิง

ธรรมชาต ิ

เชิงประวัติ- 

ศาสตร์ 

เชิง

วัฒนธรรม 

เชิงประสบ-

การณ์ 

5. ควรมีการจูงใจ

และเข้าถึงด้วย

ป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

เชิงธรรมชาติ 3.9397  .26305 -.50487* -.18165 

เชิงประวัติศาสตร์ 4.2027   -.76792* .58627* 

เชิงวัฒนธรรม 3.4348    .08140 

เชิงประสบการณ์ 4.0211     

16. ควรมี

กิจกรรมที่เน้น

การมีส่วนร่วม 

เชิงธรรมชาติ 3.6034  .22088 .06612 .48076* 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.8243   -.15476 .25989 

เชิงวัฒนธรรม 3.6696    .41465* 

เชิงประสบการณ์ 4.0842     

6. ควรมีการทำ

เทคโนโลยีที่

ทันสมัยเพื่อให้

เกิดความ

สะดวกสบาย 

เชิงธรรมชาติ 3.9483  -.20503 .37346 .32541 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.7432   .57850* .53044* 

เชิงวัฒนธรรม 4.3217    -.04805 

เชิงประสบการณ์ 4.2737     

14. ศิลปินควรมี

ทักษะด้านการ

นำเสนอ 

เชิงธรรมชาติ 3.9310  -.01212 .39070* .06897 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.9189   .40282* .08108 

เชิงวัฒนธรรม 4.3217    -.32174 

เชิงประสบการณ์ 4.0000     

19. การจัดผัง

เมืองที่ดีช่วยให้

วางแผนการ

ท่องเที่ยวได้ง่าย

ขึ้น 

เชิงธรรมชาติ 3.6724  .07083 .47541* .53811* 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.7432   .40458* .46728* 

เชิงวัฒนธรรม 4.1478    .06270 

เชิงประสบการณ์ 4.2105     
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ตารางที่ 81 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะการ 

ท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึง

ประสบการณ์การฟังเพลง) 
Mean 

เชิง

ธรรมชาต ิ

เชิงประวัติ- 

ศาสตร์ 

เชิง

วัฒนธรรม 

เชิงประสบ-

การณ์ 

รวม เชิงธรรมชาติ 3.8498  -.17794 .30801* .16528 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.6718   .48595* .34322* 

เชิงวัฒนธรรม 4.1578    -.14273 

เชิงประสบการณ์ 4.0150     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 81 ในภาพรวมปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) 

พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติ และเชิงประวัติศาสตร์ และกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่าง

จากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ เช่นเดียวกับปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) 

และพบผลการวิเคราะห์ในกลุ่มปัจจัยย่อยดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 5 (ควรมีการจูงใจและเข้าถึงด้วยป้ายประชาสัมพันธ์) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมนั้นมีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร ์

และ กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นั้นยังมีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง

ประสบการณ์ 

 ปัจจ ัยท ี ่ 16 (ควรมีก ิจกรรมที ่ เน ้นการมีส ่วนร ่วม ) พบว่ากล ุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยวเช ิง

ประสบการณ์นั้นมีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงวัฒนธรรม 

และปัจจัยที่ 14 (ศิลปินควรมีทักษะด้านการนำเสนอ) ยังพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีค่า

ความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิและเชิงประวัติศาสตร์ 

 ปัจจัยที่ 19 (การจัดผังเมืองที่ดีช่วยให้วางแผนการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น) พบว่ากลุ่ม

นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นมีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิและเชิง

ประวัติศาสตร์ เช่นเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ซึ่งมีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิงประวัติศาสตร์ 
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ตารางที่ 82 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะ 

 การท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) 

ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิง

ประสบการณ์ทางดนตรี) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

3. ควรมีวงดนตรีที่

เพียงพอต่อการค้นหา

และพบเห็น 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 3.622 3 1.207 1.033 .378 

ภายในกลุ่ม (SSW) 462.816 396 1.169   

รวม (SST) 466.438 399    

1. การนำดนตรีไปอยู่

ในแผนการท่องเที่ยว

รายป ี

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 6.339 3 2.113 2.149 .094 

ภายในกลุ่ม (SSW) 389.421 396 .983   

รวม (SST) 395.760 399    

2. ควรมีการจัด

เทศกาลดนตรีใน

แผนการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 12.442 3 4.147 5.639 .001 

ภายในกลุ่ม (SSW) 291.235 396 .735   

รวม (SST) 
303.678 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 4.388 3 1.463 2.779 .041 

ภายในกลุ่ม (SSW) 208.447 396 .526   

รวม (SST) 212.834 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 82 พบว่าในภาพรวมของปัจจัยที ่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู ้เชิง

ประสบการณ์ทางดนตรี) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.41 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 และผลในกลุ่มปัจจัยย่อยพบว่าปัจจัยที่ 2 (ควรมีการจัดเทศกาลดนตรีในแผนการส่งเสริม

การท่องเที่ยว) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.01 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เช่นกัน 

 นอกจากนี้ยังพบกว่าปัจจัยที่ 3 (ควรมีวงดนตรีที่เพียงพอต่อการค้นหาและพบเห็น) และ

ปัจจัยที ่ 1 (การนำดนตรีไปอยู ่ในแผนการท่องเที ่ยวรายปี) นั ้นมีค่า Sig. ที ่ 0.387 และ 0.094 
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ตามลำดับ ซึ ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และมีผลการ

วิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 

ตารางที่ 83 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะการ 

ท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) 

ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการ

รับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) Mean 
เชิง

ธรรมชาต ิ

เชิงประวัติ- 

ศาสตร์ 

เชิง

วัฒนธรรม 

เชิงประสบ-

การณ์ 

2. ควรมีการจัด

เทศกาลดนตรีใน

แผนการส่งเสริม

การท่องเที่ยว 

เชิงธรรมชาติ 3.8793  -.01445 .37286* .31016 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.8649   .38731* .32461 

เชิงวัฒนธรรม 4.2522    -.06270 

เชิงประสบการณ์ 4.1895     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 83 พบว่าค่าที่พบค่าความแตกต่างในการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’s Method) คือ ปัจจัยย่อยปัจจัยท่ี 2 (ควรมีการจัดเทศกาลดนตรีในแผนการส่งเสริมการท่องเท่ียว) 

โดยพบว่ากลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีค่าความคิดเห็นท่ีแตกต่างจากกลุ่มนักท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ และ 

เชิงประวัติศาสตร์ 

ตารางที่ 84 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามลักษณะ 

 การท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 

ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

23. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัดเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เข้าร่วมงาน 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 13.322 3 4.441 4.160 .006 

ภายในกลุ่ม (SSW) 422.775 396 1.068   

รวม (SST) 
436.098 399    
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ตารางที่ 84 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามลักษณะ 

การท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

24. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัดควร

ได้รับการปรับปรุงให้

รวดเร็วและ

สะดวกสบาย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 24.565 3 8.188 9.567 .000 

ภายในกลุ่ม (SSW) 338.932 396 .856   

รวม (SST) 
363.498 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 16.757 3 5.586 8.457 .000 

ภายในกลุ่ม (SSW) 261.541 396 .660   

รวม (SST) 278.298 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 84 พบว่าในภาพรวมของปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) นั้นมีค่า Sig. 

ที่ 0.00 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลในกลุ่มปัจจัยย่อย

พบว่าปัจจัยที่ 23 (ระบบขนส่งภายในจังหวัดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมงาน) และ ปัจจัยที่ 24 

(ระบบขนส่งภายในจังหวัดควรได้รับการปรับปรุงให้รวดเร็วและสะดวกสบาย) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.00 

ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน และมีผลการวิเคราะห์รายคู่

ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 85 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามลักษณะการท่องเที่ยว ปัจจัย

ที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 

ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 
Mean 

เชิง

ธรรมชาต ิ

เชิงประวัติ- 

ศาสตร์ 

เชิง

วัฒนธรรม 

เชิงประสบ-

การณ์ 

23. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัด

เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเข้า

ร่วมงาน 

เชิงธรรมชาติ 3.3707  -.18150 -.23156 .23984 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.1892   -.05006 .42134 

เชิงวัฒนธรรม 3.1391    .47140* 

เชิงประสบการณ์ 3.6105     

24. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัด

ควรได้รับการ

ปรับปรุงให้

รวดเร็วและ

สะดวกสบาย 

เชิงธรรมชาติ   .21249 -.16072 .49328* 

เชิงประวัติศาสตร์    -.37321 .28080 

เชิงวัฒนธรรม     .65400* 

เชิงประสบการณ์ 
     

รวม เชิงธรรมชาติ 3.4440  .01549 -.19614 .36656* 

เชิงประวัติศาสตร์ 3.4595   -.21163 .35107 

เชิงวัฒนธรรม 3.2478    .56270* 

เชิงประสบการณ์ 3.8105     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที ่ 85  ในผลรวมของปัจจัยที ่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) พบว่ากลุ ่ม

นักท่องเที่ยว เชิงประสบการณ์ มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิง

วัฒนธรรม และพบผลการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยภายในกลุ่มดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 23 (ระบบขนส่งภายในจังหวัดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมงาน) พบว่ากลุ่ม

นักท่องเที่ยว เชิงประสบการณ์มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ

ปัจจัยที่ 24 (ระบบขนส่งภายในจังหวัดควรได้รับการปรับปรุงให้รวดเร็วและสะดวกสบาย) พบว่ากลุ่ม
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นักท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และเชิง

วัฒนธรรม 

ตารางที่ 86 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามลักษณะ 

 การท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) 

ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การ

แสดง) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

21. มีการจัดการ

แสดงในรูปแบบโรง

ละครในร่มมากกว่า

โรงละครกลางแจ้ง 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 16.892 3 5.631 3.704 .012 

ภายในกลุ่ม (SSW) 602.045 396 1.520   

รวม (SST) 
618.938 399    

9. การเดินชมเมืองมี

ความน่าสนใจ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 22.317 3 7.439 6.211 .000 

ภายในกลุ่ม (SSW) 474.323 396 1.198   

รวม (SST) 496.640 399    

12. ควรมีการแสดง

ในสถานที่ต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 13.455 3 4.485 4.112 .007 

ภายในกลุ่ม (SSW) 431.943 396 1.091   

รวม (SST) 445.398 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 1.917 3 .639 1.376 .250 

ภายในกลุ่ม (SSW) 183.821 396 .464   

รวม (SST) 185.738 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 86 พบว่าในภาพรวมของปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) 

นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.250 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลใน

กลุ่มปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยที่ 21 (มีการจัดการแสดงในรูปแบบโรงละครในร่มมากกว่าโรงละคร

กลางแจ้ง) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.012 ปัจจัยที่ 9 (การเดินชมเมืองมีความน่าสนใจ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.000 

และ ปัจจัยที ่ 12 (ควรมีการแสดงในสถานที ่ต ่าง ๆ ) นั ้นมีค ่า Sig. ที ่ 0.007 ซึ ่งถ ือว่ามีความ      
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ ่

(Scheffe’s Method) ดังนี้ 

ตารางที่ 87 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามลักษณะ 

 การท่องเที่ยว ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 

ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

4. ควรมีการสร้างการ

รับรู้งานดนตรีด้วยสื่อ

อื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 10.164 3 3.388 3.286 .021 

ภายในกลุ่ม (SSW) 408.214 396 1.031   

รวม (SST) 418.378 399    

7. การสร้างจุดเด่น

หรือกิจกรรมหลักที่

เป็นที่รู้จักอย่าง

เพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 38.676 3 12.892 11.550 .000 

ภายในกลุ่ม (SSW) 442.021 396 1.116   

รวม (SST) 
480.698 399    

13. มีการซื้อของที่

ระลึกหากการแสดง

นั้นเป็นที่ชื่นชอบ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 7.201 3 2.400 1.502 .214 

ภายในกลุ่ม (SSW) 632.976 396 1.598   

รวม (SST) 640.178 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 5.238 3 1.746 4.009 .008 

ภายในกลุ่ม (SSW) 172.462 396 .436   

รวม (SST) 177.700 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 87 พบว่าในภาพรวมของปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) นั้นมีค่า 

Sig. ที่ 0.008 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลในกลุ่ม

ปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยที่ 7 (การสร้างจุดเด่นหรือกิจกรรมหลักที่เป็นที่รู้จักอย่างเพียงพอ) นั้นมีค่า 

Sig. ที่ 0.000 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่ 13 (มี

การซื้อของที่ระลึกหากการแสดงนั้นเป็นที่ชื่นชอบ) Sig. ที่ 0.214 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4. จากการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ

การตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่นิยมฟังเพลง 

 จากการวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่นิยมฟัง

เพลง พบว่าปัจจัยในภาพรวม ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) ปัจจัยที่ 2 

(ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟัง

เพลง) ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตร)ี ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการ

เดินทาง) และ ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) เป็นปัจจัยส่งผลต่อความต้องการที่แตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 88 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่ 

 นิยมฟังเพลง ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

8. ศิลปินควรมีการ

พัฒนารูปแบบที่เป็น

เอกลักษณ์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 29.795 3 9.932 9.613 .000 

ภายในกลุ่ม (SSW) 408.114 395 1.033   

รวม (SST) 437.910 398    

15. การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษทำให้

ผู้ฟังมีความประทับใจ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 21.922 3 7.307 6.008 .001 

ภายในกลุ่ม (SSW) 481.668 396 1.216   

รวม (SST) 503.590 399    

11. ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ที่

ทันสมัย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 14.240 3 4.747 4.616 .003 

ภายในกลุ่ม (SSW) 407.237 396 1.028   

รวม (SST) 421.478 399    

6. ควรมีการทำ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เพื่อให้เกิดความ

สะดวกสบายในการ

บริการการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 49.818 3 16.606 16.924 .000 

ภายในกลุ่ม (SSW) 388.572 396 .981   

รวม (SST) 
438.390 399    
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ตารางที่ 88 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่ 

นิยมฟังเพลง ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

10. ควรมีการจัด

กิจกรรมที่หลากหลาย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 16.281 3 5.427 5.910 .001 

ภายในกลุ่ม (SSW) 363.629 396 .918   

รวม (SST) 379.910 399    

14. ศิลปินควรมี

ทักษะด้านการ

นำเสนอ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 15.112 3 5.037 5.723 .001 

ภายในกลุ่ม (SSW) 348.566 396 .880   

รวม (SST) 363.678 399    

19. การจัดผังเมืองที่

ดีช่วยให้วางแผนการ

ท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 9.565 3 3.188 4.273 .006 

ภายในกลุ่ม (SSW) 295.435 396 .746   

รวม (SST) 305.000 399    

20. การใช้สื่อโซเชียล

มีความสะดวกต่อการ

เข้าถึงสถานที่ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 34.107 3 11.369 12.866 .000 

ภายในกลุ่ม (SSW) 349.933 396 .884   

รวม (SST) 384.040 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 18.933 3 6.311 13.614 .000 

ภายในกลุ่ม (SSW) 183.576 396 .464   

รวม (SST) 202.509 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 88 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) นั้นมี

ค่า Sig. ที่ 0.00 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 โดยผลค่าเฉลี่ยในแต่ละปัจจัยย่อยนั้นพบว่าปัจจัยที่ 8 (ศิลปินควรมีการพัฒนารูปแบบที่

เป็นเอกลักษณ์) ปัจจัยที่ 6 (ควรมีการทำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการ
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บริการการท่องเที่ยว) และ ปัจจัยที่ 20 (การใช้สื่อโซเชียลมีความสะดวกต่อการเข้าถึงสถานที่) นั้นมี

ค่า Sig. ที่ 0.00 และปัจจัยที่ 15 (การสื่อสารภาษาอังกฤษทำให้ผู้ฟังมีความประทับใจ) ปัจจัยที่ 10 

(ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย) และปัจจัยที่ 14 (ศิลปินควรมีทักษะด้านการนำเสนอ) มีค่า Sig. 

ที่ 0.01 ถัดมายังพบว่าปัจจัยที่ 11 (ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.03 และ 

ปัจจัยที่ 19 (การจัดผังเมืองที่ดีช่วยให้วางแผนการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.06 ซึ่งปัจจัย

ทั้งหมดข้างต้นนั้นถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และมีผลการ

วิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 

ตารางที่ 89 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่นิยม 

ฟังเพลง ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 
Mean 

4.00 AM- 

10.00AM 

10.00AM-

05.00PM 

05.00PM-

10.00PM 

10.00PM-

04.00AM 

8. ศิลปินควรมี

การพัฒนา

รูปแบบที่เป็น

เอกลักษณ์ 

4.00 AM-10.00AM 3.1154  .20645 .73614* .83289* 

10.00AM-05.00PM 3.3218   .52969* .62644* 

05.00PM-10.00PM 3.8515    .09675 

10.00PM-04.00AM 3.9483     

15. การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษทำ

ให้ผู้ฟังมีความ

ประทับใจ 

4.00AM-10.00AM 3.4615  .03271 .51663 .62467 

10.00AM-05.00PM 3.4943   .48391* .59195* 

05.00PM-10.00PM 3.9782    .10804 

10.00PM-04.00AM 4.0862     

11. ควรมีการ

ประชาสัมพันธ์ที่

ทันสมัย 

4.00AM-10.00AM 3.2692  .51238 .73514* .55836 

10.00AM-05.00PM 3.7816   .22276 .04598 

05.00PM-10.00PM 4.0044    -.17678 

10.00PM-04.00AM 3.8276     
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ตารางที่ 89 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่นิยม 

ฟังเพลง ปัจจัยที่ 1 (ปจัจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 
Mean 

4.00 AM- 

10.00AM 

10.00AM-

05.00PM 

05.00PM-

10.00PM 

10.00PM-

04.00AM 

6. ควรมีการทำ

เทคโนโลยีที่

ทันสมัยเพื่อให้

เกิดความ

สะดวกสบายใน

การบริการการ

ท่องเที่ยว 

4.00AM-10.00AM 3.8846  -.39036 .48220 .13263 

10.00AM-05.00PM 3.4943   .87256* .52299* 

05.00PM-10.00PM 4.3668    -.34957 

10.00PM-04.00AM 4.0172 

    

10. ควรมีการจัด

กิจกรรมที่

หลากหลาย 

4.00AM-10.00AM 3.4615  .30858 .59960* .77984* 

10.00AM-05.00PM 3.7701   .29102 .47126* 

05.00PM-10.00PM 4.0611    .18024 

10.00PM-04.00AM 4.2414     

14. ศิลปินควรมี

ทักษะด้านการ

นำเสนอ 

4.00AM-10.00AM 3.8462  -.11052 .29795 .44695 

10.00AM-05.00PM 3.7356   .40847* .55747* 

05.00PM-10.00PM 4.1441    .14900 

10.00PM-04.00AM 4.2931     

19. การจัดผัง

เมืองที่ดีช่วยให้

วางแผนการ

ท่องเที่ยวได้ง่าย

ขึ้น 

4.00AM-10.00AM 3.3846  .53492 .61538* .66711* 

10.00AM-05.00PM 3.9195   .08046 .13218 

05.00PM-10.00PM 4.0000    .05172 

10.00PM-04.00AM 4.0517     
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ตารางที่ 89 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่นิยม 

ฟังเพลง ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ศิลปิน) 
Mean 

4.00 AM- 

10.00AM 

10.00AM-

05.00PM 

05.00PM-

10.00PM 

10.00PM-

04.00AM 

20. การใช้สื่อ

โซเชียลมีความ

สะดวกต่อการ

เข้าถึงสถานที่ 

4.00AM-10.00AM 3.8077  -.22149 .48925 .20955 

10.00AM-05.00PM 3.5862   .71074* .43103 

05.00PM-10.00PM 4.2969    -.27970 

10.00PM-04.00AM 4.0172     

รวม 4.00AM-10.00AM 3.5385  .08059 .55324* .49602* 

10.00AM-05.00PM 3.6190   .47266* .41544* 

05.00PM-10.00PM 4.0917    -.05722 

10.00PM-04.00AM 4.0345     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 89 ในผลรวมของ ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) พบว่า

กลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 4.00AM-10.00AM หรือ 4.00-10.00 น. มีค่าความ

คิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-

22.00 น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. เช่นเดียวกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟัง

เพลงในช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. และพบผลการวิเคราะห์ปัจจัยย่อย

ภายในกลุ่มดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 8 (ศิลปินควรมีการพัฒนารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่

นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 4.00AM-10.00AM หรือ 4.00-10.00 น. และ 10.00AM-05.00PM หรือ 

10.00-17.00 น. มีค่าความคิดเห็นที ่แตกต่างจากกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่น ิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 

05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. เช่นเดียวกัน 

 ปัจจ ัยที ่ 15 (การสื ่อสารภาษาอังกฤษทำให้ผ ู ้ฟ ังม ีความประทับใจ) พบว่ากลุ ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. มีค่าความคิดเห็น

ที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 

น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. 
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 ปัจจัยที่ 11 (ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลง

ในช ่วงเวลา 4.00AM-10.00AM หร ือ 4.00-10.00 น . ม ีค ่าความค ิดเห ็นท ี ่แตกต ่างจากกล ุ ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. 

 ปัจจัยที่ 6 (ควรมีการทำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายในการบริการ

การท่องเที่ยว) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-

17.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-

10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. 

 ปัจจัยที่ 10 (ควรมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลง

ในช ่วงเวลา 4.00AM-10.00AM หร ือ 4.00-10.00 น . ม ีค ่าความค ิดเห ็นท ี ่แตกต ่างจากกล ุ ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. และ 10.00PM-

04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. และพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00PM-

04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงใน

ช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. 

 ปัจจัยที่ 14 (ศิลปินควรมีทักษะด้านการนำเสนอ) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลง

ในช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น . มีค ่าความคิดเห ็นที ่แตกต่างจากกลุ ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. และ 10.00PM-

04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. 

 ปัจจัยที ่ 19 (การจัดผังเมืองที ่ดีช่วยให้วางแผนการท่องเที ่ยวได้ง่ายขึ ้น) พบว่ากลุ ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 4.00AM-10.00AM หรือ 4.00-10.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่

แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีนิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. และ 

10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. 

 ปัจจัยที่ 20 (การใช้สื่อโซเชียลมีความสะดวกต่อการเข้าถึงสถานที่) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว

ที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจาก

กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีนิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. 
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ตารางที่ 90 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่ 

 นิยมฟังเพลง ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) 

ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพ

ในการเสพงาน) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

18. จังหวัด

นครราชสีมามี

บรรยากาศและ

วัฒนธรรมที่สวย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 11.451 3 3.817 4.720 .003 

ภายในกลุ่ม (SSW) 320.226 396 .809   

รวม (SST) 331.678 399    

22. ระบบเสียงที่ดี

ส่งผลต่อสุนทรียภาพ

ในการรับชมงานของ

นักท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 22.814 3 7.605 10.719 .000 

ภายในกลุ่ม (SSW) 280.936 396 .709   

รวม (SST) 
303.750 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 11.030 3 3.677 6.649 .000 

ภายในกลุ่ม (SSW) 218.964 396 .553   

รวม (SST) 229.994 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 90 พบว่าผลรวมของปัจจัยท่ี 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) 

น้ันมีค่า Sig. ท่ี 0.00 ซ่ึงถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เช่นเดียวกับปัจจัย

ย่อยปัจจัยที่ 22 (ระบบเสียงที่ดีส่งผลต่อสุนทรียภาพในการรับชมงานของนักท่องเที่ยว) และปัจจัยที่ 18 

(จังหวัดนครราชสีมามีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สวยงามเหมาะแก่การจัดเทศกาลดนตรีและการประชุม

ต่าง ๆ ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.03 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกัน 

และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังน้ี 
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ตารางที่ 91 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่นิยม 

ฟังเพลง ปจัจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) 

ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้าง

สุนทรียภาพในการเสพงาน) 
Mean 

4.00 AM- 

10.00AM 

10.00AM-

05.00PM 

05.00PM-

10.00PM 

10.00PM-

04.00AM 

18. จังหวัด

นครราชสีมามี

บรรยากาศและ

วัฒนธรรมที่

สวยงาม 

4.00 AM-10.00AM 3.1154  .20645 .73614* .83289* 

10.00AM-05.00PM 3.3218   .52969* .62644* 

05.00PM-10.00PM 3.8515    .09675 

10.00PM-04.00AM 
3.9483     

22. ระบบเสียงที่

ดีส่งผลต่อ

สุนทรียภาพใน

การรับชมงาน 

4.00AM-10.00AM 3.9231  -.27940 .29090 .31830 

10.00AM-05.00PM 3.6437   .57030* .59770* 

05.00PM-10.00PM 4.2140    .02741 

รวม 4.00AM-10.00AM 3.6731  .17750 .48850* .51658* 

10.00AM-05.00PM 3.8506   .31100* .33908 

05.00PM-10.00PM 4.1616    .02808 

10.00PM-04.00AM 4.1897     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.81 ในผลรวมของ ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพ

งาน) พบวา่กลุม่นกัทอ่งเทีย่วทีน่ยิมฟงัเพลงในชว่งเวลา 4.00AM-10.00AM หรือ 4.00-10.00 น. มีค่า

ความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 

17.00-22.00 น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. และ กลุ่มนักท่องเที ่ยวที่นิยมฟัง

เพลงในช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. และพบผลการ

วิเคราะห์ปัจจัยย่อยภายในกลุ่มดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 18 (จังหวัดนครราชสีมามีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สวยงามเหมาะแก่การจัด

เทศกาลดนตรีและการประชุมต่าง ๆ ) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 4.00AM-
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10.00AM หรือ 4.00-10.00 น. และ 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่

แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. 

และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. เช่นเดียวกัน 

 ปัจจัยที่ 22 (ระบบเสียงที่ดีส่งผลต่อสุนทรียภาพในการรับชมงานของนักท่องเที่ยว) 

พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. มีค่า

ความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 

17.00-22.00 น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. 

ตารางที่ 92 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่ 

 นิยมฟังเพลง ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) 

ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึง

ประสบการณ์การฟังเพลง) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

5. ควรมีการจูงใจและ

เข้าถึงด้วยป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 12.476 3 4.159 4.323 0.005* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 380.962 396 .962   

รวม (SST) 393.438 399    

16. ควรมีกิจกรรมที่

เน้นการมีส่วนร่วม 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 32.680 3 10.893 12.307 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 350.517 396 .885   

รวม (SST) 383.198 399    

17. ควรมีป้าย

ให้บริการข้อมูลเพลง 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 24.469 3 8.156 8.755 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 368.929 396 .932   

รวม (SST) 393.398 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 17.136 3 5.712 10.279 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 220.050 396 .556   

รวม (SST) 237.186 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 92 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟัง

เพลง) นั ้นมีค่า Sig. ที ่ 0.00 ซึ ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 
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เช่นเดียวกับกลุ่มปัจจัยย่อยปัจจัยท่ี 16 (ควรมีกิจกรรมท่ีเน้นการมีส่วนร่วม) และ ปัจจัยที 17 (ควรมีป้าย

ให้บริการข้อมูลเพลง) และในอันดับถัดมาพบว่า ปัจจัยที ่ 5 (ควรมีการจูงใจและเข้าถึงด้วยป้าย

ประชาสัมพันธ์) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.05 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เช่นกัน และมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังน้ี 

ตารางท่ี 93 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ 

ในการท่องเท่ียวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาท่ีนิยมฟังเพลง  

ปัจจัยท่ี 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) 

ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึง

ประสบการณ์การฟังเพลง) 
Mean 

4.00 AM- 

10.00AM 

10.00AM-

05.00PM 

05.00PM-

10.00PM 

10.00PM-

04.00AM 

5. ควรมีการจูงใจ

และเข้าถึงด้วย

ป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

4.00 AM-10.00AM 3.1154  .20645 .73614* .83289* 

10.00AM-05.00PM 3.3218   .52969* .62644* 

05.00PM-10.00PM 3.8515    .09675 

10.00PM-04.00AM 3.9483     

16. ควรมี

กิจกรรมที่เน้น

การมีส่วนร่วม 

4.00AM-10.00AM 3.6538  -.40097 .29812 .27719 

10.00AM-05.00PM 3.2529   .69909* .67816* 

05.00PM-10.00PM 3.9520    -.02093 

10.00PM-04.00AM 3.9310     

17. ควรมีป้าย

ให้บริการข้อมูล

เพลง 

4.00AM-10.00AM 3.5769  -.23210 .30954 -.18037 

10.00AM-05.00PM 3.3448   .54164* .05172 

05.00PM-10.00PM 3.8865    -.48991* 

10.00PM-04.00AM 3.3966     

รวม 4.00AM-10.00AM 3.6667  -.20690 .27802 -.05747 

10.00AM-05.00PM 3.4598   .48492* .14943 

05.00PM-10.00PM 3.9447    -.33549* 

10.00PM-04.00AM 3.6092     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 
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 จากตารางที่ 93 ในผลรวมของ ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟัง

เพลง) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. 

มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 

10.00-17.00 น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. และพบผลการวิเคราะห์ปัจจัย

ย่อยภายในกลุ่มดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 5 (ควรมีการจูงใจและเข้าถึงด้วยป้ายประชาสัมพันธ์) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยว

ที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 4.00AM-10.00AM หรือ 4.00-10.00 น. และ 10.00AM-05.00PM หรือ 

10.00-17.00 น. มีค่าความคิดเห็นที ่แตกต่างจากกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 

05.00PM-10.00PM ห ร ื อ  17.00-22.00 น . แ ล ะ  10.00PM-04.00AM ห ร ื อ  22.00-4.00 น . 

เช่นเดียวกัน 

 ปัจจัยที่ 16 (ควรมีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟัง

เพลงในช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. และ 10.00PM-

04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. 

 ปัจจัยที่ 17 (ควรมีป้ายให้บริการข้อมูลเพลง) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงใน

ช ่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หร ือ 17.00-22.00 น . ม ีค ่าความค ิดเห ็นท ี ่แตกต ่างจากกล ุ ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. และ 10.00PM-

04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. 

ตารางที่ 94 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ 

 ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตาม 

 เวลาท่ีนิยมฟังเพลง ปัจจัยท่ี 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) 

ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิง

ประสบการณ์ทางดนตรี) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

3. ควรมีวงดนตรีที่

เพียงพอต่อการค้นหา

และพบเห็น 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 19.373 3 6.458 5.720 0.001* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 447.065 396 1.129   

รวม (SST) 466.438 399    

1. การนำดนตรีไปอยู่

ในแผนการท่องเที่ยว

รายป ี

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 8.116 3 2.705 2.764 0.042* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 387.644 396 .979   

รวม (SST) 395.760 399    
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ตารางที่ 94 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลา 

ที่นิยมฟังเพลง ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) (ต่อ) 

ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิง

ประสบการณ์ทางดนตรี) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

2. ควรมีการจัด

เทศกาลดนตรีใน

แผนการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 21.252 3 7.084 9.933 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 282.426 396 .713   

รวม (SST) 
303.678 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 14.160 3 4.720 9.408 0.00* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 198.674 396 .502   

รวม (SST) 212.834 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที ่ 94 พบว่าผลรวมของปัจจ ัยที ่ 4 (ปัจจัยด ้านการสร้างการร ับร ู ้ เช ิง

ประสบการณ์ทางดนตรี) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.00 เช่นเดียวกับปัจจัยย่อยปัจจัยที่ 2 (ควรมีการจัดเทศกาล

ดนตรีในแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว) ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  

ถัดมาพบว่าปัจจัยที่ 3 (ควรมีวงดนตรีที่เพียงพอต่อการค้นหาและพบเห็น) นั้นมีค่า Sig. 

ที่ 0.01 และปัจจัยที่ 1 (การนำดนตรีไปอยู่ในแผนการท่องเที่ยวรายปี) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.042 ซึ่งถือว่า

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกันและมีผลการวิเคราะห์รายคู่

ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 95 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่นิยม 

ฟังเพลง ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) 
ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้

เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) 
Mean 

4.00 AM- 

10.00AM 

10.00AM-

05.00PM 

05.00PM-

10.00PM 

10.00PM-

04.00AM 

3. ควรมีวงดนตรี

ที่เพียงพอต่อการ

ค้นหาและพบ

เห็น 

4.00 AM-10.00AM 2.9231  .65164 .74068* 1.02520* 

10.00AM-05.00PM 3.5747   .08904 .37356 

05.00PM-10.00PM 3.6638    .28452 

10.00PM-04.00AM 3.9483     

2. ควรมีการจัด

เทศกาลดนตรีใน

แผนการส่งเสริม

การท่องเที่ยว 

4.00 AM-10.00AM 3.7692  .11583 .25260 .81698* 

10.00AM-05.00PM 3.8851   .13678 .70115* 

05.00PM-10.00PM 4.5862    .56437* 

10.00PM-04.00AM 4.0218     

รวม 4.00AM-10.00AM 3.4231  .30489 .41826* .80106* 

10.00AM-05.00PM 3.7280   .11337 .49617* 

05.00PM-10.00PM 3.8413    .38280* 

10.00PM-04.00AM 4.2241     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 95 ในผลรวมของ ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟัง

เพลง) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น.   
มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลาอื่น ๆ ทุกช่วงเวลา และ

กลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. มีค่าความ

คิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-

22.00 น. และพบผลการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยภายในกลุ่มดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 3 (ควรมีวงดนตรีที่เพียงพอต่อการค้นหาและพบเห็น) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่

นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 4.00AM-10.00AM หรือ 4.00-10.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจาก

กลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่น ิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น . และ 
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10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. และปัจจัยที่ 2 (ควรมีการจัดเทศกาลดนตรีในแผนการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยว) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00PM-04.00AM หรือ

ช่วง 22.00-4.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลาทุก

ช่วงเวลา 

ตารางที่ 96 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่ 

 นิยมฟังเพลง ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 

ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

23. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัดเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

เข้าร่วมงาน 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 13.327 3 4.442 4.161 0.006* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 422.771 396 1.068   

รวม (SST) 
436.098 399    

24. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัดควร

ได้รับการปรับปรุงให้

รวดเร็วและ

สะดวกสบาย 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 9.960 3 3.320 3.719 0.01* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 353.538 396 .893   

รวม (SST) 
363.498 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 6.276 3 2.092 3.045 0.03* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 272.022 396 .687   

รวม (SST) 278.298 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 96 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) นั้นมีค่า Sig. ที่ 

0.03 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในกลุ่มปัจจัยย่อยพบว่า 

ปัจจัยที่ 23 (ระบบขนส่งภายในจังหวัดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าร่วมงาน) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.006 

และปัจจัยที่ 24 (ระบบขนส่งภายในจังหวัดควรได้รับการปรับปรุงให้รวดเร็วและสะดวกสบาย) นั้นมี

ค่า Sig. ที่ 0.012 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกันและ

มีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 97 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่นิยม 

ฟังเพลง ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 

ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 
Mean 

4.00 AM- 

10.00AM 

10.00AM-

05.00PM 

05.00PM-

10.00PM 

10.00PM-

04.00AM 

23. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัด

เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการเข้า

ร่วมงาน 

4.00AM-10.00AM 3.1538  .28294 .25663 -.24005 

10.00AM-05.00PM 3.4368   -.02630 -.52299* 

05.00PM-10.00PM 3.4105    -.49669* 

10.00PM-04.00AM 2.9138     

24. ระบบขนส่ง

ภายในจังหวัด

ควรได้รับการ

ปรับปรุงให้

รวดเร็วและ

สะดวกสบาย 

4.00AM-10.00AM 4.1923  -.56012 -.58969* -.72679* 

10.00AM-05.00PM 3.6322   -.02956 -.16667 

05.00PM-10.00PM 3.6026    -.13710 

10.00PM-04.00AM 
3.4655     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 97 พบผลการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยภายในกลุ่ม 2 ปัจจัยคือ ปัจจัยที่ 3 (ควร

มีวงดนตรีที่เพียงพอต่อการค้นหาและพบเห็น) พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 

4.00AM-10.00AM หรือ 4.00-10.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟัง

เพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-

4.00 น. และปัจจัยที่ 2 (ควรมีการจัดเทศกาลดนตรีในแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว) พบว่ากลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่

แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลาอื่น ๆ ทุกช่วงเวลา 
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ตารางที่ 98 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่ 

 นิยมฟังเพลง ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) 

ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การ

แสดง) 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

21. มีการจัดการ

แสดงในรูปแบบโรง

ละครในร่มมากกว่า

โรงละครกลางแจ้ง 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 22.568 3 7.523 4.995 0.002* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 596.369 396 1.506   

รวม (SST) 
618.938 399    

9. การเดินชมเมืองมี

ความน่าสนใจ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 20.608 3 6.869 5.714 0.001* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 476.032 396 1.202   

รวม (SST) 496.640 399    

12. ควรมีการแสดง

ในสถานที่ต่าง ๆ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 4.877 3 1.626 1.461 .225 

ภายในกลุ่ม (SSW) 440.521 396 1.112   

รวม (SST) 445.398 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 1.538 3 .513 1.102 .348 

ภายในกลุ่ม (SSW) 184.199 396 .465   

รวม (SST) 185.738 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 98 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) นั้นมี

ค่า Sig. ที่ 0.348 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในกลุ่ม

ปัจจัยย่อยพบว่า ปัจจัยที่ 21 (มีการจัดการแสดงในรูปแบบโรงละครในร่มมากกว่าโรงละครกลางแจ้ง) 

และปัจจัยที่ 9 (การเดินชมเมืองมีความน่าสนใจ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.002 และ 0.001 ตามลำดับ  ซึ่ง

ถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในส่วนของปัจจัยที่ 12 (ควรมีการ

แสดงในสถานที่ต่าง ๆ ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.225 ซึ่งถือว่ามีไม่ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 99 การวิเคราะห์ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างด้านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผล 

 ต่อการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่ 

 นิยมฟังเพลง ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 

ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

4. ควรมีการสร้างการ

รับรู้งานดนตรีด้วยสื่อ

อื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 35.859 3 11.953 12.374 0.000* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 382.518 396 .966   

รวม (SST) 418.378 399    

7. การสร้างจุดเด่น

หรือกิจกรรมหลักที่

เป็นที่รู้จักอย่าง

เพียงพอ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 8.746 3 2.915 2.446 .063 

ภายในกลุ่ม (SSW) 471.951 396 1.192   

รวม (SST) 
480.698 399    

13. มีการซื้อของที่

ระลึกหากการแสดง

นั้นเป็นที่ชื่นชอบ 

ระหว่างกลุ่ม (SSB) 32.010 3 10.670 6.948 0.000* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 608.168 396 1.536   

รวม (SST) 640.178 399    

รวม ระหว่างกลุ่ม (SSB) 11.443 3 3.814 9.085 0.000* 

ภายในกลุ่ม (SSW) 166.256 396 .420   

รวม (SST) 177.700 399    

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 99 พบว่าผลรวมของปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) นั้นมีค่า Sig. 

ที่ 0.00 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นเดียวกับปัจจัยในกลุ่ม

ย่อยปัจจัยที่ 4 (ควรมีการสร้างการรับรู้งานดนตรีด้วยสื่ออื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์) และ ปัจจัยที่ 13 (มี

การซื้อของที่ระลึกหากการแสดงนั้นเป็นที่ชื ่นชอบ) และพบว่าปัจจัยที่ 7 (การสร้างจุดเด่นหรือ

กิจกรรมหลักที่เป็นที่รู้จักอย่างเพียงพอ) นั้นมีค่า Sig. ที่ 0.063 ซึ่งถือว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้จะขอนำเสนอมีผลการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ ่

(Scheffe’s Method) ดังนี้ 
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ตารางที่ 100 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ต่อความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อการ 

ตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาโดยจำแนกตามเวลาที่นิยม 

ฟังเพลง ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 

ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) 
Mean 

4.00 AM- 

10.00AM 

10.00AM-

05.00PM 

05.00PM-

10.00PM 

10.00PM-

04.00AM 

4. ควรมีการสร้าง

การรับรู้งาน

ดนตรีด้วยสื่อ  

อื่น ๆ เช่น 

ภาพยนตร์ 

4.00 AM-10.00AM 3.0000  .39080 .84716* 1.12069* 

10.00AM-05.00PM 3.3908   .45636* .72989* 

05.00PM-10.00PM 3.8472    .27353 

10.00PM-04.00AM 4.1207     

13. มีการซื้อของ

ที่ระลึกหากการ

แสดงนั้นเป็นที่ชื่น

ชอบ 

4.00AM-10.00AM 2.9231  -.22193 .42190 .52520 

10.00AM-05.00PM 2.7011   .64383* .74713* 

05.00PM-10.00PM 3.3450    .10330 

10.00PM-04.00AM 3.4483     

รวม 4.00AM-10.00AM 3.0513  .14029 .47710* .47745* 

10.00AM-05.00PM 3.1916   .33681* .33716* 

05.00PM-10.00PM 3.5284    .00035 

10.00PM-04.00AM 3.5287     

*ระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

 จากตารางที่ 100 ในผลรวมของ ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) พบว่ากลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 4.00AM-10.00AM หรือ 4.00-10.00 น. และ 10.00AM-

05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงใน

ช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. 

เช่นเดียวกัน และพบผลการวิเคราะห์ปัจจัยย่อยภายในกลุ่มดังนี้ 

 ปัจจัยที่ 4 (ควรมีการสร้างการรับรู้งานดนตรีด้วยสื่อ  อื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์) พบว่ากลุ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 4.00AM-10.00AM หรือ 4.00-10.00 น. และ 10.00AM-

05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. มีค่าความคิดเห็นที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงใน

ช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. 
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 ปัจจ ัยที ่ 13 (มีการซื ้อของที ่ระล ึกหากการแสดงนั ้นเป ็นที ่ช ื ่นชอบ) พบว่ากลุ ่ม

นักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น. มีค่าความคิดเห็น

ที่แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 17.00-22.00 

น. และ 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-4.00 น. 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 

ตารางที่ 101 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใช้ 

1. ปัจจัยด้านเพศของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน 

ส่งผลความพึงพอใจในการเลือกบริโภคงาน

เพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

ไม่ตรงตามสมมติฐาน T-Test 

2. ปัจจัยด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลความพึง

พอใจในการเลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัด

นครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

ตรงตามสมมติฐาน F-Test 

(One-Way Anova) 

3. ปัจจัยด้านจำนวนครั้งในการมาท่องเที่ยวที่

แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการเลือก

บริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่

แตกต่างกัน 

ตรงตามสมมติฐาน F-Test 

(One-Way Anova) 

4. ปัจจัยด้านประเภทของนักท่องเที่ยวที่

แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการเลือก

บริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่

แตกต่างกัน 

ตรงตามสมมติฐาน F-Test 

(One-Way Anova) 

5. ปัจจัยด้านเวลาที่นิยมฟังเพลงของ

นักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจ

ในการเลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัด

นครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

ตรงตามสมมติฐาน F-Test 

(One-Way Anova) 
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4. กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 

 จากปัจจัยและข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด พบว่ามีปัจจัยที่

มีความสอดคล้องและสามารถนำมาจับกลุ่มได้ดังนี้ 

 1. ปัจจัยที่ 1 และ 2 (ปัจจัยด้านการแสดงดนตรี) 

  1.1 ศิลปินต้องมีทักษะการแสดงดนตรีที่ดี มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ 

  1.2 มีการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย 

  1.3 ต้องมีฉากหลังหรือบรรยากาศที่ดี  

  1.4 ระบบเสียงที่ดี 

  1.5 มีการใช้เทคโนโลยี 

 2. ปัจจัยที่ 4 5 และ 6 (ปัจจัยการเข้าถึงกิจกรรมดนตรี) 

  2.1 มีกิจกรรมดนตรีรายปี 

  2.2 สถานที่แสดงต้องจ่ายต่อการค้นหาและพบเห็น (Searching)  

  2.3 การวางตำแหน่งพื้นที่ที่แสดงดนตรี ต้องตั้งอยู่ในจุดที่ดี คือง่ายต่อการพบเห็น

ของนักท่องเที่ยว ทั้งสถานที่แสดงสด และการแสดงในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านอาหาร หรือโรงแรม       

( ฺBrowsing) 

  2.4 สร้างทัศนียภาพที่น่าสนใจระหว่างการเดินทาง (ทำให้มีอารมณ์ต่อเนื่องในการ

ท่องเที่ยว) 

  2.5 การเดินทางระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งต้องมีความสะดวก และรวดเร็ว 

 3. ปัจจัยที่ 3+7 (ปัจจัยด้านการรับรู้ จดจำ และบอกต่อ) 

  3.1 สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างในการสื่อสารและแสดง 

  3.2 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ทันสมัย 

  3.3 ผู้ฟังมีส่วนร่วมหรือสร้างอารมณ์ร่วม 

  3.4 ต้องมีการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประเภทอื่น ๆ เช่น งานภาพยนตร์ งานดนตรี

ประกอบ 

  3.5  มีของที่ระลึกต่าง ๆ ให้เก็บไว้จากการแสดง 

 จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญและผู้ตอบแบบสอบถาม ทำให้เกิดประเด็น

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กลยุทธ์ดังนี้ 
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 1. Co-Creator (การร่วมมือพัฒนา) 

  1.1 การร่วมมือระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง โดยมีการจัดการปัญหาต่าง ๆ เช่น 

ลิขสิทธิ์ การส่งเสริมงานสร้างสรรค์ และสถานที่ท่องเที่ยวโดยดนตรีควรเล่าเรื่องราวของสถานที่

ท่องเที่ยวให้สวยงาม 

  1.2 คนในชุมชนให้ความร่วมมือ คนในประเทศร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่มี และ

ได้รับการศึกษาที่ดี 

  1.3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างภาครัฐและเอกชน 

  1.4 การสนับสนุนร่วมกันระหว่างการท่องเที่ยวจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 

  1.5 การจัดผังเมือง เส้นทางเพื่อเข้าชมดนตรี จัดการสิ่งแวดล้อมและการอำนวย

ความสะดวกระหว่างเส้นทาง  และการจัดการระบบการขนส่ง 

 2. Activities (การสร้างกิจกรรมทางดนตรี) 

  2.1 นักดนตรี 

   2.1.1 เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพลงและรูปแบบการแสดง 

   2.1.2 เปิดให้ศิลปินภายนอกเข้ามาแสดง 

   2.1.3 ศิลปินต้องมีทักษะการแสดงดนตรีที่ดี มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ 

   2.1.4 มีการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย 

  2.2 สร้างผู้ฟังที่ดี 

  2.3 มีพื้นที่ในการแสดงดนตรี 

   2.3.1 ต้องมีฉากหลังหรือบรรยากาศที่ดี  

   2.3.2 ระบบเสียงที่ดี 

   2.3.3 มีการใช้เทคโนโลยี 

 3. Story Telling (การเล่าเรื่องที่มีความต่อเนื่อง) 

  3.1 การเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

  3.2 การเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวผ่านวิถีไทย 

  3.1 สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างในการสื่อสารและแสดง 

  3.2 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ทันสมัย 

  3.3 ผู้ฟังมีส่วนร่วมหรือสร้างอารมณ์ร่วม 

  3.4 ต้องมีการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประเภทอื่น ๆ เช่น งานภาพยนตร์ งานดนตรี

ประกอบ 
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  3.5  มีของที่ระลึกต่าง ๆ ให้เก็บไว้จากการแสดง 

 4. Attractiveness (การสร้างสิ่งดึงดูด น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว) 

  4.1 ศิลปินต้องมีทักษะการแสดงดนตรีที่ดี มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ 

  4.2 มีการจัดรูปแบบการแสดงที่แตกต่าง 

  4.3 ศิลปินสามารถเล่นได้ทั้งเพลงไทยและเพลงสากลที่นักท่องเที่ยวรู้จัก 

  4.4 มีการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย 

  4.5 ต้องมีฉากหลังหรือบรรยากาศที่ดี   

  4.6 ต้องเล่นได้ทั้งเพลงไทยและเพลงสากลที่นักท่องเที่ยวรู้จัก 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการกระบวนการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจดนตรี

เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างรายได้ให้แก่จังหวัด

โดยมีกิจกรรมดนตรีเป็นส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและมุ่งหากลวิธีในการสร้างกิจกรรมทางดนตรี

เพื่อให้เป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้น เป็นการศึกษาวิจัยที่เป็นเพื่อตอบวัตถุประสงค์

ในการวิจัยดังนี้ 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัด

นครราชสีมา 

 2. เพื ่อศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีในท้องถิ่นเพื่อใช้ในการส่งเสริม

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 3. เพื่อสร้าง “กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวใน

จังหวัดนครราชสีมา” 

 โดยการศึกษาวิจ ัยเพื ่อสร้างกลยุทธ์ด ังกล่าวเป็นการวิจ ัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Method Research) โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ ่มนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดนครราชสีมา โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 1. ด้านกลุ่มประชากร 

 กลุ่มประชากรประกอบด้วย จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณจากการตอบแบบสำรวจของ

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 400 ราย ภายในจังหวัดนครราชสีมาบริเวณเขตท่องเที่ยวที่สำคัญ 

ประกอบด้วย บริเวณเขตอำเภอเมือง ได้แก่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, วัดศาลาลอยและบริเวิณพื้นที่

ใกล้เคียง และบริเวณนอกเขตอำเภอเมือง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์สาทหินพิมาย และบริเวณ

พื้นที่เขาใหญ่ 

 2. ด้านกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 6 ราย ประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารและการจัดกิจกรรม

เพื่อการท่องเที่ยวจำนวน 3 ราย ผู้ประกอบธุรกิจดนตรีและศิลปินจำนวน 2 ราย และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการการตลาดจำนวน 1 ราย  
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 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ประกอบด้วยแบบสอบถามพฤติกรรมของนักท ่องเท ี ่ยวท ี ่ม ีต ่อการต ัดส ินใจเล ือก

บริโภคงานเพลงในจังหว ัดสครราชสีมา โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลด ้านข้อม ูลประชากร 

พฤติกรรมการท่องเที ่ยว พฤติกรรมการเลือกเสพงานดนตรี และความพึงพอใจต่อการเลือก

บร ิโภคงานดนตรีในจ ังหว ัดนครราชสีมา เพ ื ่อใช ้เก ็บข ้อม ูลเช ิงปร ิมาณและว ิเคราะห์กล ุ ่ม

ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้อง 

 และในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพได้ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกด้านการบริหารจัดการ

ธุรก ิจดนตรีในท้องถิ ่นเพื ่อใช ้ในการส่งเสร ิมการท่องเที ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม เพื ่อศ ึกษาวิธ ีการ

ดำเนินการ ผลการดำเนินการ และการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ในการ

บริหารจัดการ เพื่อวิเคราะห์และจัดกลุ่มประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 จากข้อมูลทั ้งหมดข้างต้นนำมาสรุป อภิปรายผล การนำเสนอกลยุทธ์การบริหาร

จัดการ แนวทางการดำเนินกิจกรรมจากกลยุทธ์ และข้อเสนอแนะในงานวิจัย ตามลำดับดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

 ในการสรุปผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ การสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ การสรุป

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการ

ธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้วิจัยจะนำเสนอผลการวิจัย

เป็นลำดับขั้นตอนตามลำดับที่กล่าวมา ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 การสรุปผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 จากการเก ็บข ้อม ูลใน 2 ประเด ็นหล ักค ือ การเก็บข้อมูลด้านการบริหารจัดการ

นโยบายและสถานะของการทำงานด้านการจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการ

เก็บข้อมูลด้านจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดำเนินการ โดยสรุปข้อมูลได้ ดังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 พบว่าการท่องเที่ยวเชิงดนตรีเป็นสิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้

ความสำคัญเนื ่องจากเป็นส ิ ่งหนึ ่งท ี ่ประสบผลสำเร ็จ  สามารถสร้างความประทับใจให้แก ่

นักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ  และเป็นส่วนที ่สามารถทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื ่อนได้ โดยการ

ท่องเที่ยวเชิงดนตรีตลอดจนการสร้างเมืองดนตรี (Music City) เป็นสิ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ไทยให้ความสำคัญและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 ในการบริหารจัดการนั้นการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเลือก

กลุ่มเป้าหมายเป็นอันดับแรกโดยต้องการเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ จากหลาย ๆ กลุ่ม ทั้ง

กลุ่มภูมิศาสตร์ เช่น กลุ่มทวีปยุโรป และ อเมริกา และกลุ่มตามอายุ  และกลุ่มตามลักษณะการ

เที่ยว 
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 นอกจากนี้การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมกิจกรรมทางดนตรีมากมายทั้ง

คอนเสิร์ตและ Music Festival ต่าง ๆ เช่น กิจกรรม Wonder Fruit Music Festival และมีการ

สร้างกิจกรรมทางดนตรีกับสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เช่น การจัดดนตรีแจ๊ซโดยมีฉากหลังเป็นวัดที่

สวยงาม รวมถึงมีการส่งเสริมศิลปินระดับโลกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปยังเวทีโลก เช่น คุณโก้ 

ม ิสเตอร ์แซ ็กแมน และค ุณแจ ๊ค  ธรรมร ัตน์ โดยในอนาคตจะมีการนำเสนอแนวค ิด New 

Perspective of Life แสดงวิถีชีวิตความเป็นไทยผ่านทุก ๆ กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การเล่น

ดนตรีสกาผสมสำเนียงใต้ เป็นต้น 

 ในการส่งเสริมงานดังกล่าวพบว่านักท่องเที่ยวมีความประทับใจแต่ในการจะพัฒนาไป

ตามเป้าหมายที่กำหนดนั้นยังต้องการการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

ของนักท่องเที ่ยวให้ชัดเจนนั้นการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยต้องการนักท่องเที ่ยวเชิงคุณภาพ 

รวมถึงการพัฒนานักท่องเที่ยวเดิมให้กลายเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วย มีการส่งเสริมกิจกรรม

ดนตรีในระบบเปิดคือมีการเปิดให้ศิลปินต่างชาติเข้ามาเล่นภายในประเทศ และควรผสมผสานวิถี

ความเป็นไทยเข้าไปในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วย 

 ซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่าจุดสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เลือกเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยหรือจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ความเป็นไทย ทั้งการยิ้ม 

การไหว้และการแบ่งปัน ทั้งนี ้ศิลปินต้อง “รู ้เข้ารู ้เรา” คือเล่นได้ทั ้งเพลงไทยและเพลงสากลที่

นักท่องเที่ยวชอบและการคิดรูปแบบการแสดงที่แปลกตา มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนา

เพลงไทยให้ฟังง่าย เข้ากับทฤษฎีดนตรีสากลมากขึ้น เช่น มีการสร้างดนตรีไทยให้มี Harmony 

และ Counter Point 

 ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ในการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาต ิพบ

ประเด็นสำคัญดังนี้ 

 1. จุดแข็ง 

  1.1 แบรนด์การท่องเที่ยวแข็งแรง 

  1.2 ทรัพยากรหลากหลายและสามารถนำมาบูรณาการได้ 

  1.3 มีความพร้อมและหลากหลายทางดนตรี 

 2. จุดอ่อน 

  2.1 รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

  2.2 ทิศทางในการวางเนื้อหาสื่อ (Content) ไม่ชัดเจน 

  2.3 ขาดการส่งเสริมศิลปินท้องถิ่น 

  2.4 ขาดการบริหารจัดการงบประมาณ 
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  2.5 ขาดการบริหารจัดการองค์รวมและการบริหารจัดการแบบครบวงจร 

  2.6 ขาดการร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน (คนในชาติขาดความรู้, ขาดจิตสำนึก

ร่วม) 

 3. โอกาส 

  3.1 ธุรกิจท่องเที่ยวโตสวนกระแสเศรษฐกิจภาคอื่น ๆ 

  3.2 คนนิยมฟังดนตรีสดมากขึ้น 

 4. อุปสรรค 

  4.1 การจัดการปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ การให้ความรู้ที่ถูกต้องและการควบคุมการใช้ 

  4.2 การสร้างผู้ฟังที่ดีภายในประเทศ 

 จากผลการวิจัยเชิงคุณพบประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

  1. การพัฒนาเมืองจะต้องมีการงร่วมมือบริหารจัดการแบบองค์รวม 

  2. การสร้างชุมชนเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางดนตรี ประกบด้วย นักดนตรี ผู้ฟัง และ

พื้นที่ในการแสดงดนตรี 

  3. การสื่อสารเล่าเรื่อง จากการเลือกกลุ่มเป้าหมายสู่การเล่าเรื่องราวการ

ท่องเที่ยวผ่านวิถีไทย 

  4. การสร้างสิ่งจูงใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าชมงาน เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและ

ประทับใจในการชมงาน 

 ส่วนที่ 2 การสรุปผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 ในส่วนสรุปผลการวิจัย เชิงปริมาณประกอบด้วยผลวิจัยทั ้งหมด 4 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 แบบสำรวจข้อมูลทั ่วไปของนักท่องเที ่ยว 

  ตอนที่ 2 แบบสำรวจพฤติกรรมการฟังเพลงของผู ้บริโภค   

  ตอนที่ 3 แบบสำรวจปัจจัยที ่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื ่อ

ส่งเสริมตลาดท่องเที ่ยวในจังหวัดนครราชสีมา และข้อเสนอแนะ 

  ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  

 1. แบบสำรวจข้อมูลทั ่วไปของนักท่องเที ่ยว 

 จากผลการวิจ ัยพบว่านักท่องเที ่ยวสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ ่มจากการแบ่งกลุ ่ม 

ด้วยเทคนิค TwoStep Cluster ประกอบด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ปี ผู้มีรายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้ง

แรก นิยมฟังเพลงป๊อบ โดยนิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 17.00-22.00 น. และกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุ 

40 ปีขึ ้นไป ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 2,500-3,499 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เข้ามา
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เที่ยวในจังหวัดนครราชสีมามากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป นิยมฟังเพลงแจ๊ส โดยนิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 

17.00-22.00 น.  

 และจากผลการว ิจ ัยย ังพบว ่าน ักท ่องเท ี ่ยวประกอบด ้วยเพศชายและหญิงใน

จำนวนที ่ใกล้เคียงกัน กลุ ่มประเทศในทวีปยุโรปและในอันดับถัดมาคือกลุ ่มประเทศในทวีป

เอเช ีย เป ็นกลุ ่มน ักท่องเที ่ยวหลักภายในจังหวัดนครราชสีมา ซึ ่งเป ็นกลุ ่มน ักท่องเที ่ยวที ่

ประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา  กลุ ่มนักท่องเที ่ยวผู ้ประกอบอาชีพ ครู, อาจารย์ และกลุ ่ม

นักท่องเที ่ยวผู ้เกษียณอายุ  เป็นกลุ ่มหลัก 

 นอกจากนี ้ย ังพบว่านักท่องเที ่ยวจำนวนเกินกว่าครึ ่งของผู ้ตอบแบบสอบถามมี

สถานภาพโสด  อันดับถัดมาได้แก่นักท่องเที ่ยวสถานภาพสมรสและนักท่องเที ่ยวสถานภาพ

หย่าร้างนับเป็นส่วนน้อย โดยนักท่องเที ่ยวส่วนมากนั ้นอยู ่ในกลุ ่มช่วงรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนต่ำ

กว่า 2,500 - กลุ ่มรายได้ไม่เกิน 3,499 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  หรือ รายได้เฉลี ่ยต่อ

เดือนต่ำกว่าประมาณ 85,600 - กลุ่มรายได้ไม่เกิน 119,800 บาท1 

 2. แบบสำรวจพฤติกรรมการฟังเพลงของผู ้บริโภค   

 ผลการสำรวจจำนวนครั ้งในการมาเที ่ยวจ ังหว ัดนครราชสีมาของนักท่องเท ี ่ยว 

พบว่านักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ามาท่องเที ่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา

เป็นครั ้งแรกโดยนับเป็นร้อยละ 49.0 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด  

และพบกลุ่มนักท่องเที ่ยวที ่กลับมาเที ่ยวมากกว่า 3 ครั ้งขึ ้นไปเป็นอันดับถัดมา นับเป็นร้อยละ 

30.0 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ผลการสำรวจระยะเวลาในการท่องเที ่ยว พบว่ากลุ ่มนักท่องเที ่ยวแบ่งออกเป็น 2 

กลุ ่มใหญ่คือ กลุ ่มที ่ท่องเที ่ยวภายในจังหวัดเพียงหนึ ่งวันและกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่พักมากกว่า 

1 วัน  ทั ้งน ี ้พบว่า  กลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่ เข ้ามาพัก 1 วัน นับเป็นร ้อยละ 29.5 ของจำนวน

นักท่องเที ่ยวผ ู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด และนักท่องเท ี ่ยวนิยมพัก 3 วัน นับเป็นร ้อยละ 

32.5 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด และยังพบนักท่องเที ่ยวที ่พ ักอยู ่

ภายในจังหวัดนครราชสีมาตั ้งแต่ 4 วันขึ ้นไป นับเป็นร้อยละ 32.0 ของจำนวนนักท่องเที ่ยว

ผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด โดยพบว่านักท่องเที ่ยวนิยมเที ่ยว 2 วันเป็นจำนวนที ่น ้อยที ่ส ุด 

นับเป็นร้อยละ 6.0 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ในด้านผลการสำรวจรูปแบบการท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยว พบว่านักท่องเที ่ยว

ผู ้ตอบแบบสอบถามระกอบด้วยนักท่องเที ่ยวในหลากหลายรูปแบบ โดยเป็นนักท่องเที ่ยวเชิง

                                                
1 คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 34.23 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยอ้างอิงข้อมูลแลกเปลี่ยนจาก 

Superrich Thailand ในวันที่ 16 เมษายน 2560  
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ธรรมชาติและนักท่องเที ่ยวเชิงว ัฒนธรรม เป็น 2 อันดับแรกที ่ม ีความใกล้เค ียงกัน นับเป็น

ร ้อยละ 29.0 และ 28.8 ของจำนวนน ักท ่องเท ี ่ยวผ ู ้ตอบแบบสอบถามท ั ้งหมดตามลำด ับ 

นอกจากนี ้ย ังประกอบด้วยนักท่องเที ่ยวเชิงประสบการณ์และผู ้แสวงหาการพักผ่อน รวมถึง

การท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นับเป็นร้อยละ 23.8 และ 18.5 ตามลำดับ 

 และจากการศึกษาเกี ่ยวกับผู ้ร ่วมตัดสินใจท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยวยังพบว่า

กล ุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยวท ี ่ม ีการต ัดส ินใจด ้วยตนเองและตัดส ินใจก ับครอบคร ัวม ีจำนวนเท ่าก ัน 

น ับเป ็นร ้อยละ  32.0 ของจำนวนน ักท ่อง เท ี ่ ยวผ ู ้ ตอบแบบสอบถามท ั ้ งหมด  และกล ุ ่ม

น ักท่องเท ี ่ยวที ่ เล ือกวางแผนการท่องเท ี ่ยวร ่วมกับเพ ื ่อนเป ็นอ ันด ับถ ัดมา นับเป ็นร ้อยละ 

30.5 และนักท่องเที ่ยวที ่ตัดสินใจผ่านผู ้นำเที ่ยวนับเป็นร้อยละ 5.5 ของจำนวนนักท่องเที ่ยว

ผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ในด ้านการฟ ัง เพลงพบว ่าน ักท ่องเท ี ่ยวน ิยมฟ ังดนตร ีสด โดยผลการสำรวจ

พฤติกรรมการเลือกรับฟังเพลงของนักท่องเที ่ยว  โดยจากข้อมูลสามารถจัดกลุ ่มตามประเภท

และพบว่านักท่องเที ่ยวนิยมฟังดนตรีสดได้แก่ คอนเสิร์ต  มินิคอนเสิร์ต  เทศกาลดนตรี และคลับ

อีเวนท์เป ็นอ ันด ับ 1  นับเป ็นร ้อยละ  39  ของจำนวนน ักท ่องเท ี ่ยวผ ู ้ตอบแบบสอบถาม

ทั ้งหมด และมีจำนวนผู ้ช ื ่นชอบการฟังเพลงผ ่านส ื ่อออนไลน์ ได ้แก ่ เว็บไซต์ วิทยุออนไลน ์

แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ นับเป ็นร ้อยละ  34  ของจำนวนนักท ่องเท ี ่ยวผ ู ้ตอบแบบสอบถาม

ทั ้งหมด และผู ้ฟ ังในระบบออฟไลน์น ับเป ็นร ้อยละ วิทยุ  รายการโทรทัศน์  และแผ่นซีดี  27  

ของจำนวนนักท่องเท ี ่ยวผ ู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด โดยมีจำนวนที ่น ้อยที ่ส ุดในประเภท

ทั้งหมด 

 ทั ้งน ี ้ย ังพบว ่าดนตร ีสดเป ็นช ่องทางท ี ่น ิยมส ูงส ุด นับเป ็นร ้อยละ  33.5  ของ

จำนวนนักท่องเท ี ่ยวผ ู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด ทั ้งน ี ้ย ังพบว่าน ักท่องเท ี ่ยวนิยมฟังเพลง 

Digital จากแผ่นซีด ีหร ือ Streaming  และดนตรีประกอบภาพยนตร์ นับเป็นร้อยละ  18.3  

และ  15.5  ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามลำดับ 

 โดยช ่วงเวลาท ี ่น ิยมฟ ังเพลงของน ักท ่องเท ี ่ยวน ั ้นได ้แก ่ช ่วงเวลา  05.00PM-

10.00PM หร ือ  17.00-22.00 น . น ับเป ็นร ้อยละ  57.25 ของจำนวนน ักท ่องเท ี ่ยวผ ู ้ตอบ

แบบสอบถามท ั ้งหมด โดยกล ุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยวหล ักท ี ่ม ีอ ิทธ ิพลต ่อวามน ิยมในช ่วงเวลาด ัง

กล่าวค ือกลุ ่มน ักท่องเท ี ่ยวที ่ม ีอาย ุระหว่าง 19-25 ปี และนักท่องเท ี ่ยวกลุ ่มด ังกล่าวย ังม ี

อ ิทธิพลต่อการฟังเพลงในช่วงเวลา 10.00PM-04.00AM หรือ 22.00-04.00 น. นับเป็นร้อย

ละ 19.3 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 ถึงแม้ว่านักท่องเที ่ยวในกลุ ่มอายุดังกล่าวและนักท่องเที ่ยวกลุ ่มอายุ 40 ปีขึ ้นไป

จะม ีความน ิยมฟ ังเพลงในเวลาเด ียวก ันด ังน ี ้ ได ้กล ่าวข ้างต ้นจากการจ ัดกล ุ ่มด ้วยเทคน ิค 
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TwoStep Cluster แต่กลุ ่มนักท่องเที ่ยวอายุ 40 ปีขึ ้นไปก็ยังมีอิทธิพลต่อการฟังเพลงในช่วง

ร ะ ห ว ่ า ง ว ั น ห ร ื อ เ ช ่ ว ง  04.00AM-10.00AM ห ร ื อ  04.00 - 10.00 น . แ ล ะ  10.00AM - 

05.00PM หรือ 10.00 - 17.00 น. เมื ่อเทียบจากจำนวนผู ้ตอบแบบสอบถามภายในช่วงเวลา

เดียวกัน นับเป็นร้อยละ 34.6 และ 36.8  ตามลำดับ 

 ซึ ่งดนตรีท ี ่น ักท ่องเท ี ่ยวนิยมร ับฟังน ั ้นประกอบด้วยดนตรี 3 ประเภทหลักค ือ

เพลงป๊อบ  ร๊อค  และแจ๊ซ มีผู ้นิยมเที ่ยว นับเป็นร้อยละ 18.4, 11.8 และ 16.2 ตามลำดับ 

 3. ผลการสำรวจปัจจัยที ่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื ่อส่งเสริมตลาด

ท่องเที ่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 

 จากผลสำรวจข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor 

Analysis : EFA) พบค่าความเหมาะสมของชุดข้อมูลด้วยค่า KMO and Bartlett’s Test  อยู่ใน

ระดับ 0.778 ซึ ่งอยู ่ในระดับที ่ม ีความเหมาะสม และพบปัจจัยที ่เก ี ่ยวข้องทั ้งหมด 7 ปัจจัย 

ประกอบด้วย 

 ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) มีค่าเฉลี่ย 3.70 มีความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก 

 ปัจจัยที ่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างส ุนทรียภาพในการเสพงาน) มีค ่าเฉลี ่ย 4.07 มี

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

 ปัจจัยที ่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถ ึงประสบการณ์การฟังเพลง) มีค ่าเฉลี ่ย 3.77 มี

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

 ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) มีค่าเฉลี่ย 3.85 

มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

 ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) มีค่าเฉลี่ย 3.48 มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

 ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) มีค่าเฉลี่ย 3.49 มีความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก 

 ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) มีค่าเฉลี่ย 3.42 มีความสำคัญอยู่ในระดับ

มาก 

 จากผลการวิจ ัยทั ้งหมดยังพบข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมจากนักท่องเที ่ยวในประเด็น

ต่าง ๆ กล่าวคือ 

 ในด้านแหล่งท่องเที ่ยวเชิงดนตรีนั ้นควรมีสถานที ่เล ่นดนตรีสดอย่างเพียงพอ มี

แนวเพลงที ่หลากหลายทั ้งเพลงสากล เพลงแจ๊ซ และเพลงร๊อค รวมถึงยังควรการสนับสนุน

เพลงพื ้นบ้านและการนำเพลงพื ้นบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

รวมถึงศิลปการแสดงแขนงอื ่น ๆ ให้เป็นที ่ร ู ้จ ักแก่นักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ 
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 ในการจัดกิจกรรมนั ้นศิลปินควรให้ความสำคัญด้านทักษะการแสดง ระบบเสียง 

และการสื ่อสารด้วยภาษาอังกฤษ รวมถึงส่งเสริมให้ม ีข ้อมูลด้านวัฒนธรรมไทย ทั ้งยังควรมี

การนำกิจกรรมทางดนตรีเข ้ามาอยู ่ในแผนการท่องเที ่ยวรายปี และควรมีการนำศิลปินที ่ม ี

ชื ่อเสียงเข้ามาร่วมในเทศกาลดนตรีด้วยเพื ่อเพิ ่มความดึงดูด 

 ด้านสิ ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ พบว่า ควรมีการนำแอพพลิเคชั ่นโทรศัพท์เข้า

มาบูรณาการในการบริหารจัดการและควรมีการปรับสิ ่งอำนวยความสะดวกภายนอกให้มี

ความสะดวกสบาย 

 ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 1. ปัจจัยด้านเพศของนักท่องเที ่ยวแตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการเลือก

บริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที ่แตกต่างกัน พบค่า Sig. ที ่ 0.054 ซึ ่งค ือว่าไม่ตรง

ตามสมมติฐาน 

 2. ปัจจัยด้านอายุที ่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการเลือกบริโภคงานเพลง

ในจังหวัดนครราชสีมาที ่แตกต่างก ัน พบค่า Sig. ที ่ 0.00 ซึ ่งค ือว ่าตรงตามสมมติฐาน โดย

พบว่านักท่องเที ่ยวกลุ ่มอายุ 40 ปีขึ ้นไป มีค่าความคิดต่างจากกลุ ่มอายุไม่เกิน 18 ปี 19-25 

ปี 26-32 ปี และ 33-39 ปี 

 3. ปัจจัยด้านจำนวนครั ้งในการมาท่องเที ่ยวที ่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจใน

การเลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที ่แตกต่างกัน พบค่า Sig. ที ่ 0.01 ซึ ่งคือว่า

ตรงตามสมมติฐาน โดยพบว่ากลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่มาเที ่ยวครั ้งแรก มีค่าความคิดเห็นแตกต่าง

จากกลุ่มนักท่องเที ่ยวที ่เข้ามาเที ่ยว 2-3 ครั ้ง 

 4. ปัจจัยด้านประเภทของนักท่องเที ่ยวที ่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการ

เลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที ่แตกต่างกัน พบค่า Sig. ที ่ 0.05 ซึ ่งคือว่าตรง

ตามสมมติฐาน 

 5. ปัจจัยด้านเวลาที ่น ิยมฟังเพลงของนักท่องเที ่ยวที ่แตกต่างกัน ส่งผลความพึง

พอใจในการเลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที ่แตกต่างกัน พบค่า Sig. ที ่ 0.05 

ซึ ่งคือว่าตรงตามสมมติฐาน โดยพบว่ากลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่น ิยมฟังเพลงในช่วง 04.00-10.00 

น. มีค่าความคิดเห็นที ่แตกต่างจากกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่นิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 17.00-22.00 

น. และ 22.00-04.00 น. 

 และกล ุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยวท ี ่น ิยมฟ ังเพลงในช ่วง  10.00-17.00 น . ย ังม ีค ่าความ

คิดเห ็นที ่แตกต่างจากกลุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยวท ี ่น ิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 17.00-22.00 น . และ 

22.00-04.00 น. 
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 ทั ้งนี ้เมื ่อพิจารณาจากรายปัจจัยทั ้ง 7 ปัจจัยเมื ่อทดสอบสมมติฐานแล้วยังพบว่า 

ปัจจัยที ่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) ปัจจัยที ่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู ้เชิง

ประสบการณ์ทางดนตรี) และ ปัจจัยที ่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) เป็นปัจจัยที ่ส่งผลต่อความ

พึงพอใจในการท่องเที ่ยวเช ิงดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาที ่แตกต่างกันในทุกด้านที ่พบค่า

ความแตกต่างตามสมมติฐาน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลการวิจัยประกอบด้วยผลการวิจัย 4 ส่วนคือ ผลการวิจ ัยเชิงคุณภาพ 

ผลการวิจัยเชิงปริมาณ และผลการทดสอบสมมติฐาน โดยในส่วนของผลของการอภิปรายเชิง

ค ุณภาพจะอภิปรายผลใน 2 ประเด ็นค ือ ประเด ็นด ้านการดำเน ินการ และการว ิเคราะห ์

จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และในส่วนถัดมาจะอภิปรายผลการวิจ ัยเชิง

ปริมาณเพื ่ออภิปรายผลสำรวจพฤติกรรมการฟังเพลงของนักท่องเที ่ยวที ่ส ่งผลต่องานเพลง 

และการอภ ิปรายผลการทดสอบสมมต ิฐานเพ ื ่ออธ ิบายและสร ุปแนวทางจากการศ ึกษา

พฤติกรรมด้านความพึงพอใจของนักท่องเที ่ยวที ่แตกต่างกัน และส่วนที ่ 4 คือการสร้างกล

ยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื ่อส่งเสริมการตลาดท่องเที ่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 

เพื ่อนำเสนอแนวทางในการดำเนินกลยุทธ์ในลำดับถัดไป ตามรายละเอียดดังนี ้ 

 ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ประเด็นที ่ 1 การท่องเที ่ยวเชิงดนตรีเป็นสิ ่งที ่การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยให้

ความสำคัญเนื ่องจากเป็นส ิ ่งหนึ ่งท ี ่ประสบผลสำเร ็จ  สามารถสร้างความประทับใจให้แก ่

นักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติและเป็นส่วนที ่สามารถทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื ่อนได้ โดยการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นอันดับแรกโดยต้องการ

เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ จากหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งกลุ่มภูมิศาสตร์ เช่น กลุ่มทวีปยุโรป และ 

อเมริกา และกลุ่มตามอายุ  และกลุ่มตามลักษณะการเที่ยว สามารถแบ่งกลุ่มได้ตามกลยุทธ์ STP 

ดังนี้ 

  Segmentation : นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป  อเมริกาและกลุ่มเอเชีย

ตะวันออก เช่น ญี่ปุ่น เกาหล ีสิงคโปร์ ในกลุ่มช่วงอายุและรูปแบบการท่องเที่ยวต่าง ๆ 

  Targeting : กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ  มีกำลังซื้อสูง 

  Positioning : แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Destination) 

 ในการส่งเสริมงานดังกล่าวพบว่านักท่องเที่ยวมีความประทับใจแต่ในการจะพัฒนาไป

ตามเป้าหมายที่กำหนดนั้นยังต้องการการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน โดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

ของนักท่องเที ่ยวให้ชัดเจนนั้นการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยต้องการนักท่องเที ่ยวเชิงคุณภาพ 

รวมถึงการพัฒนานักท่องเที่ยวเดิมให้กลายเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพด้วย มีการส่งเสริมกิจกรรม
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ดนตรีในระบบเปิดคือมีการเปิดให้ศิลปินต่างชาติเข้ามาเล่นภายในประเทศ และควรผสมผสานวิถี

ความเป็นไทยเข้าไปในกิจกรรมการท่องเที่ยวด้วย 

 ซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมา พบว่าจุดสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

เลือกเข้ามาท่องเที่ยวภายในประเทศไทยหรือจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ความเป็นไทย ทั้งการยิ้ม 

การไหว้และการแบ่งปัน ทั้งนี ้ศิลปินต้อง “รู ้เข้ารู ้เรา” คือเล่นได้ทั ้งเพลงไทยและเพลงสากลที่

นักท่องเที่ยวชอบและการคิดรูปแบบการแสดงที่แปลกตา มีความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนพัฒนา

เพลงไทยให้ฟังง่าย เข้ากับทฤษฎีดนตรีสากลมากขึ้น เช่น มีการสร้างดนตรีไทยโดยมีการเรียบเรียง

เสียงประสานตามทฤษฎีดนตรีสากล 

 จากการให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าวได้สอดคล้องต่อการศึกษาในเรื่องเพลงกับวัฒนธรรม: 

การศึกษาการเชื่อมโยงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชุมชนผ่านบทเพลงของศิลปินล้านนา (ฐิตินัน บุญ

ภาพ คอมมอน, 2554) ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่การศึกษาเพลงในวัฒนธรรมอีสานและเพลงโคราชโดยตรง

แต่งานวิจัยดังกล่าวยังได้อธิบายถึงปรากฏการณ์ “สตริงคำเมือง” ซึ่งมีการนำทำนองเพลงคำเมือง

มาผสมผสานการเล่นที่ทันสมัยเช่นเพลงโฟล์คและเครื่องดนตรีกีตาร์ ทำให้เพลงวัฒนธรรมล้านนา

ในเชียงใหม่เป็นที่รู้จัก รับรู้ถึงวิถีชีวิตของชาวล้านนา จนเกิดเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยัง

ได้พัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ 

 นอกจากนี้การพัฒนาดังกล่าวก็ยังสอดคล้องกับแนวคิดของผู้ให้ข้อมูลสำคัญกล่าวคือ 

มีการสร้างดนตรีที่คำนึงถึงผู้ฟังเพลงหลัก โดยฐิตินันได้อธิบายปรากฏการณ์สตริงคำเมืองในยุคทุน

นิยมว่า เพลงได้มีการปรับให้ฟังง่าย มีจังหวะที่สนุกสนาน มีแนวคิดผสมผสานดนตรีร่วมสมัยและมี

การคำนึงถึงคุณภาพงาน เช่น การเลือกห้องอัดเสียงที่มีความพร้อมในการทำเพลง  

 ประเด็นที่ 2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 

ในการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

 จุดแข็ง ในด้านทรัพยากรหลากหลายและสามารถนำมาบูรณาการได้  นั ้นมีความ

สอดคล้องกับรายงานแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งทรัพยากรใน

จังหวัดนครราชสีมานั้น ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ อุทานยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ

ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ปราสาทหินพิมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น ผ้าไหม และผัด

หมี่โคราชอีกด้วย ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการบริหารจัดการ 

 นอกจากนี้ยังพบว่าด้านความพร้อมและหลากหลายทางดนตรีนั ้นเป็นสิ่งที่ทราบกัน

โดยทั่วไป ว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางดนตรีทั ้งเพลงในกระแสหลัก

และเพลงนอกกระแส  นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมสี่ภาคที่เป็นเอกลักษณ์ และจังหวัดดนครราชสีมา

นอกจากจะเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมอีสานและการท่องเที่ยวกลุ่มวัฒนธรรมเขมรตามที่

รายงานแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ป ีพ.ศ. 2557 - 2560 ได้กล่าวแล้ว จังหวัดนครราชสีมายัง
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มีเพลงที่เป็นเอกลักษณ์และหลากหลายเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับขุนบงกชศึกษาการที่กล่าวถึงเพลง

พื้นเมืองในจังหวัดนครราชสีมาว่ามีใช้ในหลากหลายโอกาส เช่น เพลงกล่อมลูก เพลงมโหรีพื้นบ้าน

โคราช หมอลำ ลิเก  รวมถึงเพลงโคราช   

 โดยจากการศึกษาของปรีชา  อุยตะกูล, ลัดดา  ปานุทัย, และรังสรรค์  หันสันเทียะ  

ในเรื่องเพลงโคราชยังได้กล่าวถึงความเป็นมาอันยาวนาน และยังเป็นเพลงที่เล่นถวายหน้าพระที่นั่ง

ในงานพระชุมลูกเสือโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ บทความของคุณช่วย  ปิยวิทย์  ซึ่งได้

กล่าวถึงพัฒนาการของเพลงโคราชจากอดีตสู่ปัจจุบันจากการร้องโดยใช้ภาษาโคราชที่มีการเน้น

อารมณ์  กระแทกใจ  และกระทบความรู้สึก  แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนเป็นภาษากลางสำเนียงโคราช 

ดังนั้นทรัพยากรเพลงในจังหวัดนครราชสีมานั้นจึงเป็นทรัพยากรอันหลากหลายที่มีประวัติและ

เรื ่องราวความเป็นมาอันยาวนาน และจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ได้ชี ้ให้เห็นว่าประเทศไทย 

โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมานั ้น ไม่เพียงแค่มีความหลากหลายทางดนตรีแต่ยังมีความพร้อม

เนื่องจากมีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะดนตรีในท้องถิ่น 

 ในด้านจุดอ่อนพบว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  โดยกลุ่ม

ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญได้ยกตัวอย่างองค์กร KOCCA ประเทศเกาหลีที ่มีการส่งเสริมวัฒนธรรมอย่าง

จริงจัง  โดยเฉพาะวัฒนธรรมแบบ Pop Culture  ทั้งนี ้จากการศึกษาของ สุรัสวดี ดีเจริญ เรื่อง

อำนาจเชิงวัฒนธรรมในบริบทการเมืองระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาวัฒนธรรมการส่งออกประเทศ

เ ก าหล ี  (Soft Power in International Politics: A Case Study of South Korean Popular 

Culture) ได้อธิบายเรื ่องนโยบายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐบาลตลอดจนการก่อตั ้งองค์กร

วัฒนธรรมและเนื้อหาสื่อแห่งเกาหล ี(KOCCA: Korea Culture and Content Agency) ว่า ประเทศ

เกาหลีได้มีการส่งเสริมและผลักดันวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากแผนพัฒนาในปี ค.ศ. 1945 

รัฐบาลได้มีการส่งเสริมอัตลักษณ์ของชาติเป็นอันดับแรกเพื่อป้องกันอิทธิพลวัฒนธรรมจากอเมริกา  

แล้วจึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการพัฒนาให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเน้นงานวัฒนธรรมเพื่อ

มวลชน (Mass) และในป ีค.ศ. 1993 จึงมีการผลิตวัฒนธรรมเพื่อให้กลายเป็นสินค้าท่องเที่ยว 

 ในส่วนขององค์กรวัฒนธรรมและเนื้อหาสื่อแห่งเกาหลี (KOCCA: Korea Culture and 

Content Agency) เป็นแนวคิดที่ได้มีการวางแผนในปี ค.ศ. 1995 และจัดตั้งสำเร็จในปี ค.ศ. 2001 

โดยในปี ค.ศ. 1999 ได้เกิด พ.ร.บ. การส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม  เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้า

มาแข่งขันพัฒนา  รวมถึงมีการตั้งศูนย์วิจัยและสถานบันการศึกษาเทคโนโลยีทางด้านวัฒนธรรม 

เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมวัฒนธรรมในรูปแบบการจัดตั้งองค์กรดังกล่าว เพื่อวิจัยและพัฒนากลยุทธ์

การเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีสู่ประเทศต่าง ๆ 

 และจากการศึกแผนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของลอนดอน ประเทศอังกฤษ ยังพบว่า 

ลอนดอนมีแผนการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมในแบบองค์รวมโดยวางเรื ่องราวของการ
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ดำเนินการก่อนเพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินตามทิศทาง โดยในปี ค.ศ. 2015 ลอนดอนได้กำหนด

ทิศทางไปในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมว่าต้องการนำเสนอศิลปะแบบ Real Art หรือการเป็น

ตัวจริงด้านศิลปะ มีการวางแผนรายปีเพื่อร่วมมือกับกลุ่มต่าง ๆ ในการพัฒนาซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน

การแก้ปัญหาในด้านจุดอ่อนของการท่องเที ่ยวในประเทศไทย ทั้งท ิศทางในการวางเนื ้อหาสื ่อ 

(Content) ไม่ชัดเจน การขาดการส่งเสริมศิลปินท้องถิ่น การขาดการบริหารจัดการงบประมาณ 

การขาดการบริหารจัดการองค์รวมและการบริหารจัดการแบบครบวงจร และการขาดการร่วมมือ

ไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยการบริหารจัดการของลอนดอนนั้นมีความแตกต่างจากเกาหลีคือไม่ได้

คำนึงถึงการนำเสนออสื่อกระแสหลักจนเกินไป แต่เน้นสร้างเรื่องราวและภาพลักษณ์การนำเสนอที่

ดูทันสมัยเช่นเดียวกัน 

 โอกาสของการท่องเที่ยวนั้นพบว่าธุรกิจท่องเที่ยวโตสวนกระแสเศรษฐกิจภาคอื่น ๆ 

นอกจากนี้ผู้บริโภคยังนิยมฟังดนตรีสดมากขึ้น โดยจากรายงานสถิติของ IFPI ซึ่งเป็นองค์กรจัดเก็บ

สถิติด้านดนตรีในระดับโลกพบว่าการขายซีดี หรือแผ่นเสียงต่าง ๆ มีจำนวนลดลง (2560) ถึงร้อยละ 

4.5 ของจำนวนช่องทางการฟังเพลงทั้หมด เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2014 ที่มีผู้ซื้อจำนวนร้อยละ 8.5 

และ 10.6 ในปี 2013 ตามลำดับ และในส่วนของการแสดงดนตรีสดนั้นมีสถิติที่สวนกับทิศทางของ

จำนวนการซื้อขายแผ่นซีดี โดยจากรายงานของ Neilson (2560) พบว่า ร้อยละ 36 ของรายได้ใน

กิจกรรมดนตรีทั้งหมดได้จ่ายให้แก่การฟังดนตรีสด และเป็นอันดับสูงสุดจากช่องทางการซื้อทั้งหมด 

ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญดังกล่าว 

 และอุปสรรคได้แก่การจัดการปัญหาเรื ่องลิขสิทธิ ์ การให้ความรู ้ที ่ถ ูกต้องและการ

ควบคุมการใช้ และการสร้างผู้ฟังที่ดีภายในประเทศ ซึ่งอุปสรรคดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งที่บริหารจัดการ

ได้และควรให้ความรู้ที่ถูกต้อง รวมถึงความสำคัญในการเคารพงานสร้างสรรค์ของผู้อื ่น ทั้งนี้จาก

การศึกษาดูงานองค์กร RIAK (Recording Industry Association of Korea) ซึ ่งเป็นองค์กรที ่ดู

และด้านสื่อดนตรีและลิขสิทธิ์แห่งประเทศเกาหลีพบว่ารัฐบาลเกาหลีให้ความสำคัญในด้านลิขสิทธิ์

โดยประกาศว่าดนตรีนั้นไม่ควรเป็นสินค้าที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และทางองค์กรดังกล่าวนั้นทำหน้าที่เป็น

ตัวกลางในการติดต่อลิขสิทธิ ์และหากเป็นสมาชิกขององค์กรจะมีการผลักดันและสนับสนุนให้มี

รายชื่อเพลงในเว็บไซต์ www.melon.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ฟังเพลงของประเทศเกาหลีอีกด้วย  

 ดังนั ้นองค์ประกอบหลักในการพัฒนาธุรกิจดนตรีเพื ่อส่งเสริมการตลาดท่องเที ่ยว

ตลอดจนการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงดนตรีให้เกิดขึ้นมาได้จริงนั้นจะต้องมีการพัฒนาจากทุก

ภาคส่วน และมีการสร้างกิจกรรมทางดนตรีอันประกอบด้วยกิจกรรมดนตรี ผู้ฟัง และพื้นที่ ถัดมาคือ

จะต้องมีการสื่อสารเล่าเรื่องโดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายและสร้างเรื่องราวการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการ

ท่องเที่ยวผ่านวิถีไทย รวมถึงจะต้องสร้างสิ่งจูงใจที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้าชมงานเพื่อสร้างความ

ประทับใจได้ 



  230 

 

 จากการอภิปรายผลการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพทั ้งหมดจะเห็นได ้ว ่าถ ึงแม้ว ่าจะมีการ

สนับสนุนงานดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และมีการร่วมมือของหลายภาคส่วย 

แต่จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นเน้นการสนับสนุนในภาพรวมระดับประเทศและ

กระจายให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคบริหารจัดการเอง ซึ่งประเทศไทยนั้นประกอบด้วยวัฒนธรรม

อันหลากหลาย และการเน้นการนำเสนอวัฒนธรรมหลักมากเกินไป เช่น การยิ้ม และการไหว้ จะ

ทำให้วัฒนธรรมย่อยไม่เป็นที่รู้จัก ในทางกลับกันคือส่วนภูมิภาคนั้นจะต้องมีการสนับสนุนและเปิด

กว้างในการส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ ่งกิจกรรมทางดนตรีและกิ ิจกรรมทางวัฒนธรรมนั ้นจะต้อง

ประกอบไปด้วย กิจกรรม ผู้ฟัง และพื้นที่ ตามที่ได้สรุปจากผลการวิจัย ดังนั้นไม่เพียงแต่จะต้อง

พัฒนากิจกรรม แต่ยังต้องมีการจัดการความรู้ที ่ดีสู ่ผู ้ฟัง พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ที ่เหมาะสม ซึ่งสิ ่งที ่

สำคัญคือการกำหนดทิศทางในการสื่อสารหรือการวางเนื้อหาสื่อ (Content) ที่เหมาะสมเป็นอันดับ

แรก เพื่อทำให้ทิศทางในการร่วมมือมีความชัดเจน  

 จากการวางทิศทางเนื้อหาสื่อ (Content) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่า 

Amazing Thailand การสร้างการท่องเที่ยวผ่านวิถีไทย และไทยเท่ ตลอดจนการบริหารจัดการ

ของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นยังเป็นการวางเนื้อหาสื่อในภาพรวม ยังไม่มีการเจาะจง หรือยัง

ไม่มีการกำหนดทิศทางที่จะทำให้ปฏิบัติจริงได้ ทำให้การดำเนินการไม่เกิดประสิทธิภาพ โดยการ

วางเนื้อหาสื่อนั้น หากยึดตามความต้องการของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายก็จะทำให้

ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ดังเช่นในกรณีขององค์กร KOCCA และปรากฏการณ์สตริงคำเมือง ที่

เน้นการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นหลัก และการบริหารจัดการของลอนดอนก็ยังได้นำเสนอความเป็นตัว

จริงด้านศิลปะ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการกำหนดทิศทางในการสร้างงาน คือ งานทุกงานที่สร้างขึ้น

นั้นจะต้องเป็นงานศิลปะที่มีคุณภาพ และหากนักท่องเที่ยวต้องการชมงานศิลปะที่ดี ควรจะต้องมา

ที่ลอนดอน  

 ส่วนที่ 2 ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

 จากการแบ ่ งกล ุ ่ มด ้วยเทคนิค TwoStep Cluster พบนักท ่องเท ี ่ยว 2 กลุ ่มค ือ 

นักท่องเที ่ยวกลุ ่มอายุ 19-25 ปี ผู ้มีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนไม่เกิน 2,500 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

(USD) เข้ามาเที ่ยวในจังหวัดนครราชสีมาเป็นครั ้งแรก นิยมฟังเพลงป๊อบ โดยนิยมฟังเพลงใน

ช่วงเวลา 17.00-22.00 น. และกลุ่มนักท่องเที่ยวอายุ 40 ปีขึ้นไป ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 

2,500-3,499 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) เข้ามาเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมามากกว่า 3 ครั้งขึ้น

ไป นิยมฟังเพลงแจ๊ส โดยนิยมฟังเพลงในช่วงเวลา 17.00-22.00 น.  

 ซึ ่งจากการศึกษาพฤติกรรมผู ้บริโภคด้านกระบวนการตัดสินใจซื ้อนั ้นพบว่า จาก

การศึกษา Tom Hutchison, Amy Macy และ Paul Allen ได้จัดกลุ่มงานศิลปะอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์

ประเภทความเกี่ยวพันสูงที่ผู้บริโภคเลือกใช้อารมณ์ในการตัดสิน ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับบสินค้าแฟชั่น
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และเครื่องแต่งกาย  โดยเพลงป๊อบซึ่งเป็นเพลงที่ฟังง่าย มีจังหวะสนุกสนานนั้นถือว่าได้รับความนิยม

อย่างมากในยุค 2000 ทั้งเพลงกังนัม สไตล์ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นรวมถึงศิลปินที่โด่งดัง เช่น Taylor 

Swift, Justin Bieber และ Katy Perry เป็นต้น ซึ่งแตกต่างจากนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 40 และจะเห็น

ได้ว่าประเภทของเพลงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับอายุ จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยในการเลือกเพลงของผู้บริโภค

นั้นเป็นปัจจัยทางอารมณ์ที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางสังคมด้วย และดนตรีนั้นก็สิ่งหนึ่งที่สร้าง

อารมณ์ร่วม เช่นเดียวกับแฟชั่นและสินค้าประเภทอื่น ๆ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เด มูอี 

(2554) ว่าวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ได้กระทำมาในอดีต  โดยเกิดจากผู้คนในสังคมที่ใช้ภาษาเดียวกัน  พื้นที่

ภูมิศาสตร์เดียวกันในช่วงเวลานั้น ๆ ที่มีบรรทัดฐาน, ทัศนคติ และค่านิยม เดียวกัน โดย วงหทัย    ตัน

ชีวะวงศ์ (2554)  ได้อธิบายว่าดนตรีนั้นถือเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องได ้ดังนั้นดนตรีจึงไม่ใช่กิจกรรมที่

สื่อสารทางอารมณ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังทำหน้าที่เชื่อมต่อสังคมของผู้ที่มีความชื่นชอบเดียวกัน ดังเช่น

ที่กล่าวว่าดนตรีนั้นคือภาษาสากล 

 ผลการสำรวจข้อมูลทั ่วไปยังพบว่านักท่องเที ่ยวประกอบด้วยเพศชายและหญิงใน

จำนวนที ่ใกล้เคียงกัน โดยนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามแบ่งได้เป็น 2 กลุ ่มหลักคือกลุ ่ม

นักท่องเที ่ยวอายุระหว่าง 19-25 ปี และกลุ ่มนักท่องเที ่ยวอายุ 40 ขึ ้นไป ในหลากหลายกลุ ่ม

ประเทศโดยกลุ ่มประเทศจากทวีปยุโรปและเอเชีย ซึ ่งกลุ ่มนักท่องเที ่ยวหลักประกอบอาชีพ

นักเรียนและกลุ ่มผู ้เกษียณอายุ และพบสถานภาพที่หลากหลายทั ้งกลุ ่มโสด แต่งงานและหย่า

ร ้างโดยเม ื ่อพ ิจารณาจากรายได ้ของน ักท ่องเท ี ่ยวพบว ่า ผลการสำรวจข ้อม ูลท ั ่วไปของ

นักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสำรวจข้อมูลของนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามรายได้

เฉลี ่ยต่อเดือน  พบว่ากลุ ่มนักท่องเที ่ยวหลักคือรายได้ในช่วงที ่ 1 และช่วงที ่ 2 หรือตั ้งแต่ช่วง

รายได้ไม ่เก ิน 2,500-3,499 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)  หรือ ประมาณไม่เก ิน 85,600-

119,800 บาท2 

 จากข้อมูลนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติข้างต้นพบว่าโดยรวมมีความสอดคล้องต่อก

ลุ ่มเป้าหมายของการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวคือเป็นนักท่องเที ่ยวที ่มีคุณภาพในกลุ่ม

ทวีปยุโรป อเมริกา และกลุ ่มเอเชีย รวมถึงกลุ ่มญี ่ป ุ ่นและสิงคโปร์ โดยมีนักท่องเที ่ยวหลาย

กลุ ่มอายุ โดยกลุ ่มนักท่องเที ่ยวในจังหวัดจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ ่มหลักดังที ่ได้กล่าวมาข้างต้น  

แต่แม้ว ่าจะมีความสอดคล้องกับกลุ ่มเป้าหมายหลักที ่การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยแต่เมื ่อ

เท ียบจากสถ ิต ิการท ่องเท ี ่ยวจากกรมการท ่องเท ี ่ยวแล ้วพบว ่า กล ุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยวภายใน

จังหวัดนครราชสีมานั ้นประกอบด้วยกลุ ่มนักท่องเที ่ยวในส่วนที ่ไม่ใช่นักท่องเที ่ยวหลักใน 15 

                                                
2 คิดจากอัตราแลกเปลี่ยน 34.23 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยอ้างอิงข้อมูลแลกเปลี่ยนจาก 

Superrich Thailand ในวันที่ 16 เมษายน 2560  



  232 

 

อันดับแรกของประเทศ เน ื ่องจากประกอบด้วยกลุ ่มประเทศอื ่น ๆ เช ่น ประเทศเดนมาร์ก 

สวีเดน  สวิตเซอร์แลนด์ และอะแลสกา เป็นต้น  ดังนั ้นจึงกล่าวได้ว่าจังหวัดนครราชสีมานั ้น

ประกอบด้วยกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่หลากหลาย  แต่กลุ ่มหลักนั ้นมีความสอดคล้องกับแนวคิด

ของการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งต้องการกลุ ่มนักท่องเที ่ยวกลุ ่มประเทศคุณภาพ  

 นอกจากนี ้ยังสอดคล้องกับนโยบายที ่มองว่าประเทศไทยนั ้นมีกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่

หลากหลาย  เนื ่องจากประกอบด้วยเพศชายและหญิงในจำนวนเท่ากัน  ประกอบด้วยกลุ ่ม

โสด และกลุ ่มสมรส เป็นหลัก  ในกลุ ่มอาชีพนักเรียน,  นักศึกษา และวัยเกษียณอายุ  ซึ ่งจาก

การให้ข ้อมูลสำคัญพบว่าการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยยังขาดการกำหนดกลุ ่มเป้าหมายที ่

ช ัดเจน  แต่จากข้อมูลนักท่องเที ่ยวในจังหวัดนครราชสีมานั ้นถือเป็นข้อได้เปรียบเนื ่องจาก

นักท่องเที ่ยวแบ่งออกเป็นกลุ ่ม ๆ อย่างชัดเจน  ถึงเป็นจุดแข็งหนึ ่งที ่ง ่ายต่อการสร้างกลยุทธ์

ในครั ้งนี ้อีกด้วย 

 เมื ่อพิจารณาด้านรายได้พบว่ากลุ ่มนักท่องเที ่ยวหลักมีฐานเง ินเดือนอยู ่ในสถิต ิ

ช่วงที ่ 1 และ 2 ของการเก็บข้อมูล ซึ ่งเป็นช่วงรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนไม่เกือน 2,500  ดอลลาร์

สหร ัฐอเมร ิกา  (USD)  ถ ึงช ่วง   รายได ้ เฉล ี ่ยต ่อ เด ือนระหว ่าง   2,500-3,499  ดอลลาร ์

สหร ัฐอเมร ิกา (USD)  ซึ ่งเป ็นช ่วงต ้น แต่หากเปร ียบเท ียบเป ็นเง ินไทยแล้วจะม ีม ูลค ่าถ ึง  

85,600-119,800 บาท  ซึ ่งหากเทียบกับรายได้และค่าใช้จ ่ายของประเทศไทยแล้วถือว่าอยู ่

ในจำนวนที ่ส ูงเน ื ่องจากรายได้เฉลี ่ยต ่อหัวของจังหวัดนครราชสีมาจากรายงานแผนพัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560  พบว่าประชากรมีรายได้ต ่อหัวเฉลี ่ย 95,193 

บาทต่อปี หรือประมาณ 7,932.75  ต่อเดือน  โดยมีเง ินเฟ้อภายในจังหวัดอยู ่ท ี ่ร ้อยละ 3.1 

ซึ ่งอยู ่ในเกณฑ์สูงกว่าประเทศในอัตราร้อยละ 0.1 และรายได้หลักมาจากภาคอุตสาหกรรม  

ดังนั ้นถึงแม้ว ่ารายได้เฉลี ่ยของนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติเมื ่อเทียบเป็นเงินไทยแล้วจะนับว่า

เป็นจำนวนเง ินที ่ส ูง  แต่ก ็ย ังไม่ส ่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างชัดเจน  จึงควรมี

การพัฒนาการท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มรายได้  และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด ังกล่าวในด้านการ

ท่องเท ี ่ยวซ ึ ่งต ้องการสร้างม ูลค ่าเพ ิ ่มให ้อ ุตสาหกรรมการท่องเท ี ่ยวอ ีกด ้วย เช ่น มีการจ ัด

กิจกรรม ต่าง ๆ เป็นต้น 

 จากข้อมูลในส่วนที ่ 1 จึงสรุปได้ว่า  นักท่องเที ่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมาเป็น

น ักท ่องเท ี ่ยวท ี ่ม ีการแบ ่งกล ุ ่มเป ้าหมายท ี ่ช ัดเจน  ทั ้งย ังสอดคล ้องก ับนโยบายของการ

ท่องเท ี ่ยวแห่งประเทศไทยในด้านของกลุ ่มน ักท่องเท ี ่ยวในกลุ ่มประเทศคุณภาพ  แต่ควร

จะต้องพัฒนาด้านการท่องเท ี ่ยวและเพิ ่มม ูลค ่าเพ ิ ่มให ้อ ุตสาหกรรมการท่องเท ี ่ยวเพ ื ่อให ้

นักท่องเที ่ยวได้ใช้จ่ายเพื ่อการท่องเที ่ยวและยังสามารถพัฒนาให้เป็นจุดแข็งต่อไปได้  ดังนั ้น

จ ึงม ีความเป ็นไปได ้ ในการบร ิหารจ ัดการศ ิลป ินเพ ื ่อส ่ง เสร ิมตลาดท ่องเท ี ่ยวในจ ังหว ัด
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นครราชสีมา  เนื ่องจากเป็นการจัดกิจกรรมการท่องเที ่ยว  และถือเป็นการเพิ ่มมูลค่าให้แก่

อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวภายในจังหวัดด้วย 

 ส่วนที่ 2 แบบสำรวจพฤติกรรมการฟังเพลงของผู ้บริโภค   

 1.) ผลการสำรวจจำนวนครั ้งในการมาเที ่ยวจังหวัดนครราชสีมาของนักท่องเที ่ยว 

พบว่านักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เข้ามาท่องเที ่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา

เป็นครั ้งแรกโดยนับเป็นร้อยละ 49.0 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด  

และพบกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่กลับมาเที ่ยวมากกว่า 3 ครั ้งขึ ้นไปเป็นอันดับถัดมา นับเป็นร้อย

ละ 30.0 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 2.) ผลการสำรวจระยะเวลาในการท ่องเท ี ่ยว  พบว ่ากล ุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยวแบ ่ง

ออกเป็น 2 กลุ ่มใหญ่คือ กลุ ่มที ่ท่องเที ่ยวภายในจังหวัดเพียงหนึ ่งวันและกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่

พ ักมากกว่า 1 วัน  ทั ้งน ี ้พบว่า  กลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่เข ้ามาพัก 1 วัน นับเป็นร ้อยละ 29.5 

ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด และนักท่องเที ่ยวนิยมพัก 3 วัน นับเป็น

ร้อยละ 32.5 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด และยังพบนักท่องเที ่ยวที ่

พ ักอย ู ่ภายในจ ังหว ัดนครราชส ีมาต ั ้ งแต ่ 4 ว ันข ึ ้นไป  น ับเป ็นร ้อยละ  32.0 ของจำนวน

นักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด โดยพบว่านักท่องเที ่ยวนิยมเที ่ยว 2 วันเป็นจำนวน

ที่น้อยที ่สุด นับเป็นร้อยละ 6.0 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 เมื ่อพิจารณาจากข้อมูลของพิพิธภัณฑ์โคราชได้กล่าว่า โคราชนั ้นเป็นประตูสู ่ภาค

อีสาน คือเป็นจังหวัดที ่ม ีเส้นทางไปยังจังหวัดอื ่น ๆ  นอกจากนี ้ ประชา  อินทร์แก้ว และ ชู

ช ีพ  ถนอมพันธ ุ ์  ยังได ้กล ่าวถ ึงคำว ่า ประตูส ู ่ภาคอีสานต่อไปว ่า  จังหวัดนครราชสีมาเป็น

ศูนย์กลางการเดินทางติดต่อกับภูมิภาคและจังหวัดอื่น ๆ ทั้งทางรถยนต์  รถไฟ  และทางอากาศ  

นอกจากนี้ยังเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น จังหวัดนครราชสีมาจึงเป็น

จังหวัดท่ีมีแนวโน้มท่ีจะนักท่องเท่ียวจะเข้ามาเท่ียวในระยะเวลาอันส้ันแล้วผ่านไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ  

 อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่า นักท่องเที่ยวได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มเที่ยว 

1 วัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลข้างต้นคือเป็นจังหวัดที่เป็นประตูสู่ภาคอีสานต่อไปยังจังหวัดอื่น ๆ แต่

อย่างไรก็ตาม จากรายงานแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาพบว่าเส้นทางการคมนาคมขนส่งและระบบโล

จิสติกส์ขาดความพร้อมการเชื่อมต่อระหว่างภาคการผลิต ส่งผลให้เกิดความล่าช้า และมีเส้นทางหลัก

เพียงเส้นทางเดียวคือทางบก นอกจากนี ้จากการสอบถามนักท่องเที ่ยวพบว่าการเดินทางจาก

กรุงเทพมหานครมายังจังหวัดนครราชสีมายังใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมงครึ่ง  เช่นเดียวกับ Google Map และ

หากต้องการเดินทางไปยังปราสาทหินพิมายก่อนจะใช้เวลาต่อรถไปอีกประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อนับเวลา

รอรถและต่อรถและวจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 5-7 ชั่วโมง ดังนั้นหากนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องการผ่าน

ไปจังหวัดอ่ืน ๆ โดยแวะจังหวัดนครราชสีมาด้วยก็มีแนวโน้มว่าจะต้องแวะพักท่ีจังหวัดก่อน 
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  3.) ผลการสำรวจรูปแบบการท่องเที ่ยวของนักท่องเที ่ยว  พบว่านักท่องเที ่ยว

ผู ้ตอบแบบสอบถามระกอบด้วยนักท่องเที ่ยวในหลากหลายรูปแบบ โดยเป็นนักท่องเที ่ยวเชิง

ธรรมชาติและนักท่องเที ่ยวเชิงว ัฒนธรรม เป็น 2 อันดับแรกที ่ม ีความใกล้เค ียงกัน นับเป็น

ร ้อยละ 29.0 และ 28.8 ของจำนวนน ักท ่องเท ี ่ยวผ ู ้ตอบแบบสอบถามท ั ้งหมดตามลำด ับ 

นอกจากนี ้ย ังประกอบด้วยนักท่องเที ่ยวเชิงประสบการณ์และผู ้แสวงหาการพักผ่อน รวมถึง

การท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นับเป็นร้อยละ 23.8 และ 18.5 ตามลำดับ 

  สอดคล้องกับจ ุดเด ่นด้านทรัพยากรการท่องเท ี ่ยวของโคราชในแผนพัฒนา

จังหวัดนครราชสีมา 4 ปี พ.ศ. 2557 - 2560 ซึ่งกล่าวว่าจังหวัดดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที ่มี

ทรัพยากรการท่องเที ่ยวที ่หลากหลาย 

  อย่างไรก็ตาม จากการจัดอันดับจาก TripAdvisor พบว่านักท่องเที ่ยวนิยม

เที ่ยวชมปราสาทหินพิมายซึ ่งเป ็นการท่องเที ่ยวเช ิงประวัต ิศาสตร์แต่เม ื ่อม ีการสำรวจจริง

พบว่านักท่องเที ่ยวเป็นนักท่องเที ่ยวเชิงธรรมชาติและนักท่องเที ่ยวเชิงว ัฒนธรรม  แต่จาก

การลงพื ้นที ่พบว่าเมื ่อมีการจัดกิจกรรมภายในปราสาทหินพิมายหรือสถานที ่อื ่น ๆ และมีการ

แนะนำจากคนในท้องถิ ่นหรือมีการพูดคุย  เช ่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ก็จะได้ร ับความ

สนใจในการเข้าร่วมรับชมและรับฟังเช่นกัน  

  4.) ผลการสำรวจผ ู ้ร ่วมต ัดส ินใจท ่องเท ี ่ยวของน ักท ่องเท ี ่ยว  พบว ่ากล ุ ่ม

นักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการตัดสินใจด้วยตนเอง และกลุ ่มการท่องเที ่ยว

ร่วมกับเพื ่อนและครอบครัว  เป็นหลัก 

  5.) ผลการสำรวจพฤติกรรมการเลือกรับฟังเพลงของนักท่องเที ่ยว 

จากข ้อม ูลสามารถจ ัดกล ุ ่มตามประเภทและพบว ่าน ักท ่องเท ี ่ยวน ิยมฟ ังดนตร ีสดได ้แก ่ 

คอนเสิร์ต  มินิคอนเสิร์ต  เทศกาลดนตรี และคลับอีเวนท์เป็นอันดับ 1  นับเป็นร้อยละ  39  ของ

จำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด และมีจำนวนผู ้ช ื ่นชอบการฟังเพลงผ่านสื ่อ

ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ วิทยุออนไลน์ แอพพลิเคชั่นโทรศัพท์ นับเป็นร้อยละ  34  ของจำนวน

นักท ่องเท ี ่ยวผ ู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด และผู ้ฟ ังในระบบออฟไลน์น ับเป ็นร ้อยละ วิทย ุ 

รายการโทรทัศน์  และแผ่นซีดี  27  ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด โดยมี

จำนวนที่น้อยที ่สุดในประเภททั้งหมด ซึ ่งสอดคล้องกับสถิติของ IFPI ว่าการฟังดนตรีสดกำลัง

มา และสอดคล้องกับผู ้ให้ข้อมูลสำคัญในผลการศึกษาเช่นเดียวกัน 

  6.) ผลการสำรวจพฤต ิกรรมด ้านความสนใจในการเล ือกร ับฟ ัง เพลงของ

นักท่องเที ่ยว พบว่าดนตรีสดเป็นที ่นิยมสูงสุด นับเป็นร้อยละ 33.5 ของจำนวนนักท่องเที ่ยว

ผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ทั้งนี ้ยังพบว่านักท่องเที ่ยวนิยมฟังเพลง Digital จากแผ่นซีดีหรือ 
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Streaming  และดนตร ีประกอบภาพยนตร ์ น ับเป ็นร ้อยละ 18.3 และ  15.5 ของจำนวน

นักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดตามลำดับ 

  7.) ผลการสำรวจพฤติกรรมด้านช่วงเวลาที่นิยมฟังเพลงของนักท่องเที ่ยว 

  นักท ่องเท ี ่ยวน ิยมฟังเพลงมากที ่ส ุดในช ่วงเวลา 05.00PM-10.00PM หรือ 

17.00 - 22.00น. นับเป็นร้อยละ 57.25 ของจำนวนนักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  

โดยกลุ ่มนักท่องเที ่ยวหลักที ่มีอิทธิพลต่อวามนิยมในช่วงเวลาดังกล่าวคือกลุ ่มนักท่องเที ่ยวที ่

ม ีอาย ุระหว ่าง 19-25 ปี และน ักท ่องเท ี ่ยวกล ุ ่มด ังกล ่าวย ังม ีอ ิทธ ิพลต ่อการฟ ังเพลงใน

ช ่ ว ง เ วลา  10.00PM-04.00AM หร ื อ  22.00-04.00น . น ับ เป ็นร ้ อยละ  19.3 ของจำนวน

นักท่องเที ่ยวผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

  และพบว่า นักท่องเที ่ยวที ่มีอิทธิพลต่อการฟังเพลงในช่วงเวลากลางวันได้แก่

กล ุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยวอาย ุ 40 ปีข ึ ้นไปโดยในช ่วง 04.00AM-10.00AM หร ือ 04.00-10.00 น . 

และ 10.00AM-05.00PM หรือ 10.00-17.00 น . มีผ ู ้น ิยมเที ่ยวส ูงส ุด นับเป ็นร ้อยละ 34.6 

และ 36.8 ตามลำดับ 

  8.) ผลการสำรวจด้านประเภทของดนตรีที ่นักท่องเที ่ยวนิยมรับฟัง 

พบว่า 3 ประเภทหลักคือเพลงป๊อบ ร๊อค และแจ๊ซ มีผู ้น ิยมเที ่ยว นับเป็นร้อยละ 18.4 ร้อย

ละ 11.8 และร้อยละ 16.2 ตามลำดับ 

 ส่วนที ่ 3  ผลการสำรวจป ัจจ ัยท ี ่ส ่งผลต ่อการบร ิหารจ ัดการธ ุรก ิจดนตร ี เพ ื ่อ

ส่งเสริมตลาดท่องเที ่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 

  จากผลสำรวจข้อมูลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor 

Analysis : EFA) ซึ่งเป็นการสำรวจหาปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อพิจารณาจากค่าความเหมาะสม

ของชุดข้อมูลด้วยค่า KMO and Bartlett’s Test  พบว่าอยู ่ในระดับ 0.778 ซึ ่งอยู ่ในระดับที ่มี

ความเหมาะสม และพบปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 7 ปัจจัย ประกอบด้วย 

  ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) มีค่าเฉลี่ย 3.70 มีความสำคัญอยู่

ในระดับมาก 

  ปัจจัยที ่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) มีค่าเฉลี ่ย 4.07 มี

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

  ปัจจัยที ่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) มีค่าเฉลี ่ย 3.77 มี

ความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

  ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู ้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) มีค่าเฉลี่ย 

3.85 มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

  ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) มีค่าเฉลี่ย 3.48 มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก 
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  ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) มีค่าเฉลี่ย 3.49 มีความสำคัญอยู่

ในระดับมาก 

  ปัจจัยที ่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู ้และจดจำ) มีค่าเฉลี ่ย 3.42 มีความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก 

  จากปัจจัยทั้งหมดข้างต้นพบว่า ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพใน

การเสพงาน) เป็นปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ และหากจัด

เรียงลำดับปัจจัยที่เกี ่ยวข้องทั้งหมดจากความสำคัญมากไปยังปัจจัยที่มีความสำคัญน้อย จะพบ

ปัจจัยที่มีความสำคัญดังนี้ 

  อับดับที ่ 1 ได้แก่  ปัจจัยที่ 2 (ปัจจัยด้านการสร้างสุนทรียภาพในการเสพงาน) มี

ค่าเฉลี่ย 4.07 

  อับดับที ่ 2 ได้แก่  ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการสร้างการรับรู้เชิงประสบการณ์ทาง

ดนตรี) มีค่าเฉลี่ย 3.85 

  อับดับที ่ 3 ได้แก่  ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้านการเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) มี

ค่าเฉลี่ย 3.77 

  อับดับที ่ 4 ได ้แก่  ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) มีค่าเฉลี่ย 

3.70 

  อับดับที ่ 5 ได ้แก ่  ปัจจัยที่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื้นที่การแสดง) มีค่าเฉลี่ย 

3.49 

  อับดับที ่ 6 ได้แก่  ปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) มีค่าเฉลี่ย 3.48  และ 

  อับดับที ่ 7 ได้แก่  ปัจจัยที่ 7 (ปัจจัยด้านการรับรู้และจดจำ) มีค่าเฉลี่ย 3.42 

 จากปัจจัยทั้งหมดพบว่า  การจะสร้างการจดจำที่ที ่แก่นักท่องเที ่ยวนั้น  ควรมีการ

พิจารณาพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพของกิจกรรมดนตรีเป็นอันดับแรก  เพราะเป็นสิ ่งสำคัญที่

นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญในการเสพงาน เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั ่งยืนคือมีการรักษากลุ่ม

นักท่องเที ่ยวเดิม ด้วยการสร้างความประทับใจ  มีการขายของที ่ระลึก  และยังมีการสร้าง

นักท่องเที่ยวใหม่ด้วยการบอกต่อ 

 จากแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับกุณฑลี  รื่นรมย์ (2558) ในเรื่องของการสร้างการ

รับรู ้ของแบรนด์โดยกล่าวว่าในปัจจุนบันเป็นยุคของลูกค้า (Customer Oriented) โดยเน้นการ

สร้างความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  การสร้างสินค้าเพื่อตอบสนองการใช้งานเพียงอย่างเดียวจึง

ไม่เพียงพอต่อการสร้างแบรนด์ให้เติบโตไปข้างหน้าได้  จึงต้องมีการสร้างกลยุทธ์เพื่อเข้ามาแข่งขัน

เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานของลูกค้ารายใหม่  เมื่อเทียบกับปัจจัยข้างต้นแล้วจะพบว่า
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เป็นการพัฒนาดนตรีจากการสร้างคุณภาพของธุรกิจดนตรีก่อนแล้วนำไปสู ่การสร้างแบรนด์ที ่

แข็งแรงขึ้น 

 ส่วนที่ 3 อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 

 1. ปัจจัยด้านเพศของนักท่องเที่ยวแตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการเลือกบริโภค

งานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่ไม่แตกต่างกัน  

 ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจะพบว่าเพศมีความหลากหลายและเท่าเทียมมากขึ้น และจาก

ผลการวิจัยยังพบว่าเพศหญิงและเพศชายนั้นมีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่เพียงแต่ด้านค่าเฉลี่ยความ

พึงพอใจในภาพรวมเท่านั้น แต่ในด้านอื่น ๆ ก็ยังพบว่ามีความต้องการที่ใกล้เคียงกัน ดังจะเห็นได้จาก

การแบ่งกลุ่มด้วย TwoStep Cluster เพื่อแบ่งกลุ่มปัจจัยนั้นพบว่า สิ่งที่แตกต่างมักจะเป็นปัจจัยที่

เป็นเรื่องของวิถีชีวิตมากกว่า ดนตรีจึงเป็นกิจกรรมทางสังคมกิจกรรมหนึ่งที่เชื ่อมต่อในด้านของ

อารมณ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแผนภูมิลำดับขั้นของการตัดสินใจ (Model of Hierachy Effect) 

ของ Richard Vaughn ซึ่งกล่าวว่าดนตรีนั้นเป็นเรื่องของการใช้อารมณ์ เกิดความรู้สึก เพื่อเรียนรู้ 

แล้วจึงตัดสินใจ 

 2. ปัจจัยด้านอายุที ่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการเลือกบริโภคงานเพลงใน

จังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

 ในการพิจารณาปัจจัยทั้งหมดและรายปัจจัยย่อยในภาพรวมพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอาย ุ

40 ปีขึ้นไปความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มอื่น ๆ โดยมักจะมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่ต่ำกว่ากลุ่มอื่น ๆ 

เสมอ เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยววัยเกษียณอายุต้องการท่องเที่ยวเพื่อ

การพักผ่อนร่วมกับครอบครัวเป็นหลัก เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุไม่เกิน 18 ป ี

 ในอันดับถัดมาพบว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ปีนั้นเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่ตอบ

แบบสอบถามสูงสุดเป็นอับดับแรกจึงมีอิจธิพลต่อความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และพบว่าเป็น

กลุ่มที่นิยมใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ สูงสุด ทั้งยังเป็นกลุ่มที่นิยมฟังเพลงโดยเฉพาะใน

ช่วงเวลาเย็น-กลางคืน ทำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมีความสนใจในการวางแผนการท่องเที่ยวสูง

กว่ากลุ่มอื่น ๆ นอกจากนี้พบว่าการที่นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 26-32 ป ีและ 33-39 ป ีต้องการกิจกรรม

หลากหลายกว่ากลุ่มอื่น ๆ รวมถึงกลุ่มอายุ 19-25 ปีนั้นเนื่องจ่กเป็นกลุ่มที่มีรายได้เฉลี่ยรายเดือนสูง

กว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ป ีแต่เนื่องจากเป็นวัยที่ต้องทำงานจึงพบกลุ่มนักท่องเที่ยวน้อยกว่า  

แต่จากการเก็บข้อมูลยังพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอายุ 26-32 ป ีและ 33-39 ป ีนั้นสนใจการแสดงดนตรี

สดแบบคอนเสิร์ตมากกว่ากลุ่มอายุ 19-25 ปีด้วย 

 จากการศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการเลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมา

ที่แตกต่างกันโดยการแบ่งตามอายุนั้น ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุที่ต่างกันส่งผลต่อความ

ต้องการในการจัดกิจกรรมที่ต่างกัน คือ กลุ่มอายุ 19-25 ปี ต้องการการวางแผนการท่องเที่ยวผ่านสื่อ
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โซเชียลมีเดีย ที่ดึงดูดมากกว่ากลุ่มอายุ 40 ปี และการฟังดนตรีสดยามค่ำคืน เช่น ตามผับหรือ

ร้านอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมดนตรีที่เสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะ มีการจัดการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ซึ่ง

นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 26-32 ปี และ 33-39 ปี ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรม

ดนตรีเช่นกัน แต่เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ทำงานแล้ว มีเวลาน้อย แต่มีรายได้เยอะกว่ากลุ่มอายุ 19-25 ปี 

จึงสนใจกิจกรรมดนตรีในรูปแบบที่หลากหลายกว่า และมีกำลังซื้อมากกว่าจึงเหมาะกับกิจกรรม

ประเภทคอนเสิร์ตหรือเทศกาลดนตรีในช่วงที่มีวันหยุดเทศกาล เช่น งานสงกรานต์ และงานปีใหม ่

และนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นควรใช้ดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

สถานที่ต่าง ๆ 

 3. ปัจจัยด้านจำนวนครั้งในการมาท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการ

เลือกบริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

 สืบเนื่องจากผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจากการแบ่งตามจำนวน

ครั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวนั้นส่วนใหญ่นั้นเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวครั้งแรก และในส่วนของ

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยว 2-3 ครั้งเป็นกลุ่มหลักที่แตกต่างจากกลุ่ม

อื่น และเป็นกลุ่มที่มักจะมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุก ๆ ปัจจัยทั้งปัจจัยหลักและรายปัจจัยย่อยสูง

กว่ากลุ่มอื่น ๆ ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าจังหวัดนครราชสีมาน่าสนใจแต่ขาดการพัฒนาให้เกิดความ

หลากหลายสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยว 

 นอกจากนี้พบว่าจากการศึกษาผลวิจัยด้วยการแบ่งกลุ่มด้วยเทคนิค TwoStep Cluster 

พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวครั้งแรกนั้นมักจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ซึ่งพบว่าให้

ความสนใจในการจัดกิจกรรมชาติ ๆ น้อยกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกลุ่มที่ต้องการ

แสวงหาประสบการณ์ใหม ่ๆ และการพักผ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างอีกด้วย และ

ในส่วนของรายละเอียดนั้นจะอภิปรายในอันดับถัดไป ในส่วนของผลการวิเคราะห์ตามลักษณะของ

นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ในด้านจำนวนครั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของผู้ให้ข้อมูล

สำคัญกล่าวคือ สิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจและกลับมาท่องเที่ยวซ้ำนั่นคือความเป็นไทย ทำให้

นักท่องเที่ยวสนใจในด้านวัฒนธรรมและให้ความสนใจในการวางแผนการท่องเที่ยวมากขึ้นด้วย 

 ผลการศึกษาด้านจำนวนครั้งของนักท่องเที่ยวจึงเป็นผลการศึกษาที่ทั้งสอดคล้องต่อ

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพคือ การจะพัฒนาได้ควรจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และในการสร้างการ

ท่องเที่ยวเชิงดนตรีนั้นสามารถทำให้สถานที่เดิมมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นด้วย โดยเฉพาะในการ

สร้างกิจกรรม ได้แก่ ปัจจัยที่ 1 (ปัจจัยด้านการบริหารจัดการศิลปิน) ปัจจัยที่ 4 (ปัจจัยด้านการ

สร้างการรับรู ้เชิงประสบการณ์ทางดนตรี) และปัจจัยที ่ 6 (ปัจจัยด้านการสร้างพื ้นที ่การแสดง) 

รวมถึงการพัฒนาปัจจัยในการสร้างการรับรู้และอำนวยความสะดวก ได้แก่ ปัจจัยที่ 3 (ปัจจัยด้าน

การเข้าถึงประสบการณ์การฟังเพลง) และปัจจัยที่ 5 (ปัจจัยด้านการเดินทาง) 
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 4. ปัจจัยด้านประเภทของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ส่งผลความพึงพอใจในการเลือก

บริโภคงานเพลงในจังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน  

 จะเห็นได้ว่าปัจจัยดังกล่าวพบค่า Sig. ที่ 0.05 ซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัย

ยะสำคัญที่ระดับ 0.05 ทำให้ผลการวิเคราะห์รายคู่ในภาพรวมด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) ไม่พบคู่ที่แตกต่างอย่างชาติเจน เนื่องจากในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ใกล้เคียง

กัน ดังนั้นการจัดกิจกรรมทางดนตรีจึงเป็นกิจกรรมที่เหมาะแก่นักท่องเที่ยวทุกประเภทตามความ

เหมาะสมในการจัดกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับการให้ข้อมูลของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือ ในการจัด

กิจกรรมทางดนตรีนั้นเป็นได้ทั้งการสร้างดนตรีไปสู่พื้นที่ (Music to Destination) และ พื้นที่ไปสู่

ดนตรี (Destination to Music) ซึ่งการจัดกิจกรรมนั้นควรคำนึงถึงความงดงามด้านสถานที่ด้วย 

เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นจุดเด่นของจังหวัดเช่นกัน นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยว

แต่ละประเภทประกอบด้วยกลุ่มอายุที่หลากหลายอีกด้วยส่งผลให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ค่าเฉลี่ยโดยรวม

ค่อนข้างใกล้เคียงกัน  

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณพบว่ามีนักท่องเที ่ยวเชิงธรรมชาติและเชิง

วัฒนธรรมในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน แต่จากการจัดกลุ่มโดยเทคนิค TwoStep Cluster นั้นพบความ

แตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม กล่าวคือ นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในครั้งแรกมักเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวด้านอื่น ๆ เช่น ปราสาทหินพิมาย แต่ผล

เฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมก็ยังพบว่านักท่องเที่ยวให้ความเห็นว่าจังหวัดนครราชสีมามีธรรมชาติมี

สวยงาม เช่นกัน ในขณะเดียวกันก็พบว่าจากการจัดกลุ่มโดยเทคนิค TwoStep Cluster ในกลุ่มผู้

กลับมาเยือนหลักนั้นเป็นนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเที่ยวนานกว่ากลุ่มมาเที่ยวครั้งแรก 

 ในการศึกษาด้านการวิเคราะห์รายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ยัง

พบว ่าในรายป ัจจ ัยย ่อยส ่วนใหญ่ม ีความแตกต ่างระหว ่างน ักท ่องเท ี ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมก ับ

นักท่องเที่ยวในกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเชิงประวัติศาสตร์และเชิงธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับการ

จัดกลุ ่มที ่ได ้อธ ิบายไปแล้วข้างต้น ทั ้งย ังพบว่าค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจส่วนใหญ่ส ูงกว่ากลุ ่ม

นักท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ เนื่องจากกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวมีความสนใจในด้านของวัฒนธรรม

โดยเฉพาะ และมีมักจะมีความสนใจ ศึกษา และวางแผนการท่องเที่ยวล่วงหน้า จากการที่พบว่า

กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความต้องการแผนการท่องเที่ยวรายปีสูงและแตกต่างจากกลุ่ม

นักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงประวัติศาสตร์ แต่ในทางกลับกันนั้นก็พบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมสนใจป้ายประชาสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ตรงข้ามกับทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวเช่นกัน 

 นักท ่องเท ี ่ยวอ ีกกล ุ ่มหนึ ่งท ี ่ ให ้ความสำคัญในกลุ ่มป ัจจ ัยย ่อยโดยรวมคือกล ุ ่ม

นักท่องเที่ยวที่แสวงหาประสบการณ์และการพักผ่อน ซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจกับ

การจัดกิจกรรมแต่พบว่าเป็นกลุ่มน้อยของการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็น
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จังหวัดที่ไม่ตอบสนองแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวมากนัก กล่าวคือ ยังไม่มีความสะดวกสบายเท่า

แหล่งท่องเที่ยวอื่น เช่น โรงแรมหรู รถไฟฟ้า ต่าง ๆ และมีกิจกรรมน้อย ทั้งยังมีชื่อเสียงในด้านอื่น 

ๆ มากกว่าเช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีธรรมชาติที่สวยงาม ดังนั้นสิ่งที่นักท่องเที่ยวดังกล่าว

แตกต่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงมักจะเป็นเรื ่องของความสะดวกสบาย เช่น การ

ปรับปรุงระบบการขนส่งและผังเมือง สืบเนื่องจากเหตุผลข้างต้นคือ มีความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ 

เพราะต้องการแสวงหาประสบการณ์แต่รักความสบายมากกว่า นอกจากนี้ยังพบว่ามีการสอบสนอง

ต่อป้ายประชาสัมพันธ์มากกว่ากลุ ่มนักท่องเที ่ยวในเชิงวัฒนธรรม และต้องการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมสูง เนื่องจากเป็นนักแสวงหาและให้ความสนใจในกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อประสบการณ์

ใหม่ ๆ 

 สรุปการอภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานทั้งหมดจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือของกลุ่ม

ประชากรซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั ้นมีความหลากหลาย และดนตรีนั ้นถือเป็นงาน

ประเภทหนึ่งที่แบ่งผู้บริโภคด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากกิจกรรมทางดนตรี

มักจะเป็นกิจกรรมที่ต้องทำกิจกรรม มีการแบ่งตามวิถีชีวิต (Life Style) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา

พฤติกรรมผู้บริโภคแบบการศึกษาวิถีชีวิต (Life Style) และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง เช่น การศึกษา

พฤติกรรมผู ้บริโภคแบบ VALS และ AIO มากกว่าการศึกษาตามหลักประชากรศาสตร์ รวมถึง

การศึกษาตามทฤษฎีการตลาดอื่น ๆ ที่คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก เช่น 4Cs เพื่อนำไปจัดกิจกรรมใน

รูปแบบต่าง ๆ ที่รองรับความต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน 

 ถึงแม้ว่าการแบ่งกลุ่มตามหลักประชากรศาสตร์จะพบความแตกต่าง แต่หากพิจารณา

ตามยุคสมัยทางดนตรีแล้ว ดนตรีถือเป็นกิจกรรมที่สะท้อนวัฒนธรรมและกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่ง 

การที่นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 19-25 ปี นิยมฟังเพลงพอปมากว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากเพลงพอป มีความ

นิยมอย่างหนักในช่วงเวลาดังกล่าว ดนตรีนั้นจึงเป็นกิจกรรมที่เชื่อมต่อสังคมถึงแม้จะไม่ได้เชื่อมต่อ

อย่างเป็นรูปธรรมแต่ก็เชื่อมต่อได้ด้วยความรู้สึกร่วมของผู้ฟัง เช่นเดียวกับแฟชั่น 

 การสร้างการท่องเที่ยวเชิงดนตรีตลอดจนการพัฒนาเพื่อให้เป็นเมืองดนตรี จึงเป็นการ

สร้างกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อรองรับรสนิยม ความรู้สึก สิ่งที่อยูาภายในจิตใจของนักท่องเที่ยว เพื่อ

ตอบโจทย์หรือตอบสนองที่อยู่ในใจของนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย 

 ส่วนที่ 4 การสร้างกลยุทธ์ในการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาด

ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา 

 จากปัจจัยและข้อเสนอแนะจากนักท่องเที่ยวผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด พบว่ามีปัจจัยที่

มีความสอดคล้องและสามารถนำมาจับกลุ่มได้ดังนี้ 

 1. ปัจจัยที่ 1 และ 2 (ปัจจัยด้านการแสดงดนตรี) 
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  1.1 ศิลปินต้องมีทักษะการแสดงดนตรีที ่ดี มีเอกลักษณ์ที ่แตกต่าง และสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ 

  1.2 มีการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย 

  1.3 ต้องมีฉากหลังหรือบรรยากาศที่ดี  

  1.4 ระบบเสียงที่ดี 

  1.5 มีการใช้เทคโนโลยี 

 2. ปัจจัยที่ 4 5 และ 6 (ปัจจัยการเข้าถึงกิจกรรมดนตรี) 

  2.1 มีกิจกรรมดนตรีรายปี 

  2.2 สถานที่แสดงต้องจ่ายต่อการค้นหา (Searching)  

  2.3 การวางทำแหน่งพื้นที่ที่แสดงดนตรี ต้องตั้งอยู่ในจุดที่ดี คือง่ายต่อการพบเห็น

ของนักท่องเที่ยว ทั้งสถานที่แสดงสด และการแสดงในสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านอาหาร หรือโรงแรม ( ฺ

Browsing) 

  2.4 สร้างทัศนียภาพที่น่าสนใจระหว่างการเดินทาง (ทำให้มีอารมณ์ต่อเนื่องในการ

ท่องเที่ยว) 

  2.5 การเดินทางระหว่างจุด A ไปยังจุด B ต้องมีความสะดวก และรวดเร็ว 

 3. ปัจจัยที่ 3+7 (การรับรู้ จดจำ บอกต่อ) 

  3.1 สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างในการสื่อสารและแสดง 

  3.2 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ทันสมัย 

  3.3 ผู้ฟังมีส่วนร่วมหรือสร้างอารมณ์ร่วม 

  3.4 ต้องมีการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประเภทอื่น ๆ เช่น งานภาพยนตร์ งานดนตรี

ประกอบ 

  3.5  มีของที่ระลึกต่างๆ ให้เก็บไว้จากการแสดง 

 จากการรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลสำคัญและผู้ตอบแบบสอบถาม ทำให้เกิดประเด็น

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กลยุทธ์ C.A.S.A Strategy ดังนี้  

 1. Co-Creator (การร่วมมือพัฒนา) 

  1.1 ระหว่างดนตรี มีการจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ลิขสิทธิ์ การส่งเสริมงานสร้างสรรค์ 

และสถานที่ท่องเที่ยวโดยดนตรีควรเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงาม 

  1.2 คนในชุมชนให้ความร่วมมือ คนในประเทศร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่มี และ

ได้รับการศึกษาที่ดี 

  1.3 การสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระหว่างภาครัฐและเอกชน 
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  1.4 การสนับสนุนร่วมกันระหว่างการท่องเที ่ยวจังหวัดและการท่องเที ่ยวแห่ง

ประเทศไทย 

  1.5 การจัดผังเมือง เส้นทางเพื่อเข้าชมดนตรี จัดการสิ่งแวดล้อมและการอำนวย

ความสะดวกระหว่างเส้นทาง  และการจัดการระบบการขนส่ง 

 2. Activities1 (การสร้างกิจกรรมดนตรี) 

  2.1 นักดนตรี 

   2.1.1 เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานเพลงและรูปแบบการแสดง 

   2.1.2 เปิดให้ศิลปินภายนอกเข้ามาแสดง 

   2.1.3 ศิลปินต้องมีทักษะการแสดงนตรีที่ดี มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง และสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ 

   2.1.4 มีการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย 

  2.3 สร้างผู้ฟังที่ดี 

  2.4 มีพื้นที่ในการแสดงดนตรี 

   2.4.1 ต้องมีฉากหลังหรือบรรยากาศที่ดี  

   2.4.2 ระบบเสียงที่ดี 

   2.4.3 มีการใช้เทคโนโลยี 

 3. Story Telling (การเล่าเรื่องที่มีความต่อเนื่อง) 

  3.1 การเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน 

  3.2 การเล่าเรื่องราวการท่องเที่ยวผ่านวิถีไทย 

  3.1 สร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างในการสื่อสารและแสดง 

  3.2 มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ทันสมัย 

  3.3 ผู้ฟังมีส่วนร่วมหรือสร้างอารมณ์ร่วม 

  3.4 ต้องมีการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อประเภทอื่น ๆ เช่น งานภาพยนตร์ งานดนตรี

ประกอบ 

  3.5  มีของที่ระลึกต่างๆ ให้เก็บไว้จากการแสดง 

 4. Attractiveness2 (การสร้างสิ่งดึงดูดและความน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว) 

  4.1 ศิลปินต้องมีทักษะการแสดงนตรีที ่ด ี มีเอกลักษณ์ที ่แตกต่าง และสื ่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ 

  4.2 มีการจัดรูปแบบการแสดงที่แตกต่าง 

  4.3 ศิลปินสามารถเล่นได้ทั้งเพลงไทยและเพลงสากลที่นักท่องเที่ยวรู้จัก 

  4.4 มีการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย 
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  4.5 ต้องมีฉากหลังหรือบรรยากาศที่ดี   

  4.6 ต้องเล่นได้ทั้งเพลงไทยและเพลงสากลที่นักท่องเที่ยวรู้จัก  

การนำเสนอแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ 

 จากการสรุปการวิจัยตามกลยุทธ์ทั้งหมด พบว่าการใช้ดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญ  ทั้งในการท่องเที่ยวโดยนำ

ดนตรีไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการท่องเที่ยว  ตลอดจนสามารถพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิง

ดนตรีและการท่องเที่ยวตามรอยเส้นทางดนตรีที่สามารถทำให้ระบบเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้  โดย

การพัฒนาเมืองท่องเที่ยวเชิงดนตรีนั้นควรจะต้องมีการร่วมมือของทุกภาคส่วน  มีการวางเนื้อหา

สื่อ  และควรจะต้องพัฒนาโดยมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานอยู่ด้วย  

 สำหรับแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ C.A.S.A นั้น  ผู้วิจัยจะนำเสนอการ

นำกลยุทธ์ไปปรับใช้ในรูปแบบของการสร้างเวที (Platform) เพื ่อรวบรวมสถานที ่ท ่องเที ่ยว        

วงดนตรี และกิจกรรมดนตรี  ผ่านการทำเว็บไซต์เนื่องจากเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ข่าย  เพื่อเป็นการ

สร้างโอกาสในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ โดยมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวและ

สะท้อนวัฒนธรรมโคราช  ซึ่งในรูปแบบของเว็บไซต์นั้นมีการปรับให้มีความสนุกสนานและทันสมัย

มากขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจมาจากร้ากเหง้าเดิม  โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 

 ชื่อโครงการ: Korat Music City: Where You Discover The Music 

 
ภาพท่ี 19 ตราสัญลักษณ์โครงการ 

 วิสัยทัศน์ :  To Be The First Destination For Music Tourism in Asia  

    (เป็นจุดหมายปลายทางแรกของแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีในเอเชีย) 

    To Be The Soundtrack of Asia Culture 

    (เป็นเสียงสะท้อนของวัฒนธรรมเอเชีย) 

 บทสรุปผู้บริหาร 

  Korat Music City (Korat Music City: Where You Discover the Music)  เป ็น

องค์กรการบริหารจัดการทางด้านดนตรีที่มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจดนตรีทั้งภายในและภายนอก

จังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนผลักดันเพื ่อให้กลายเป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงดนตรีที ่รองรับกลุ ่ม
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยองค์กรจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการพัฒนาแหล่งที่จะเข้าถึงโดยการ

รวมรวบข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้แก่กลุ่มเครือข่ายทางธุรกิจ สิทธิ

ประโยชน์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดชุมชนทางดนตรีที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาและ

กระจายความรู้ได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบไปในทิศทางเดียวกัน 

 ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว องค์กรได้ใช้แหล่งหลักในการเข้าถึงคือการสร้างเว็บไซต์เพื่อ

รวบรวมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ผ่านเว็บไซต์ DiscoverKorat.com และแอพลิเคชันซึ่ง

เป็นช่องทางในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที ่ยวเชิงดนตรี โดยภายในเว็บไซต์จะจัดกิจกรรมหลักคือ

กิจกรรม ค้นหา สถานที่ท่องเที่ยว โดยใช้ดนตรีเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อน  

  นอกจากนี้ผู ้เข้าชมเว็บไซต์ยังสามารถจองสถานที่พัก  กิจกรรมต่าง ๆ  และรถ

โดยสารผ่านเว็บไซต์ได้ทันที  ซึ่งเมื่อเลือกรายการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้ว  ระบบจะแนะนำการ

ท่องเที่ยวให้อัตโนมัติพร้อมด้วยแผนที่การเดินทางที่มีความเฉพาะตัวตามที่ผู้เลือกได้วางแผนการ

ท่องเที ่ยว  รวมถึงส่วนลดในสถานที่ต่าง ๆ  เมื ่อมาเยือนแหล่งท่องเที ่ยวต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว  

นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างๆ บันทึกการเดินทางเพื่อเก็บความทรงจำ และ

การท่องเที่ยวในครั้งต่อไป 

 1. บทสรุปโครงการ 

 ชื่อโครงการ Korat Music City 

 (คำโปรย คือ Korat Music City: Where You Discover the Music) 

 2. ที่มาของชื่อโครงการ 

 “โคราช” เป็นชื่อเรียกจังหวัดและวัฒนธรรมในจังหวัดนครราชสีมาที่มีความโดดเด่นและ

มีความเป็นเอกลักษณ์ถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดในกลุ่มอารยธรรมขอม  แต่ก็มีความโดดเด่นคือ มีการ

สร้างภาษาและเพลงเป็นของตนเอง  คือเพลงโคราชและภาษาโคราช  ดังนั้นโคราชจึงเป็นเมืองที่มี

ศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผสมผสาน และหลากหลาย  แต่การเดินทางมาท่องเที่ยวนั้นสามารถ

เดินทางได้ด้วยการขนส่งทางบกเพียงอย่างเดียว  จึงถือได้ว่าโคราชนั้นเป็นเมืองวัฒนธรรมที่รอคอย

การเข้ามาค้นพบเสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมนี่น่าหลงไหล 

 จากการศึกษาวิจัยภายในจังหวัดนครราชสีมาพบกลุ่มนักท่องเที่ยว 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่ม

วัยรุ ่นที ่วางแผนเที ่ยวด้วยตนเองและวางแผนเที ่ยวร่วมกับเพื ่อน  และกลุ ่มการท่องเที ่ยวแบบ

ครอบครัว  ซึ่งจากการศึกษาวิจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคตามลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์แล้ว 

จุดประสงค์ของการท่องเที่ยวนั้นอยู่ในขั้นของความต้องการลำดับที่ 3 และ 4 คือ ด้านความรัก เช่น 

การสร้างกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนและกลุ่มครอบครัว และด้านความเคารพนับถือ คือการท่องเที่ยว

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เนื่องจากผลการศึกษาวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวมีความชื่นชอบการ

ท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ ์ทั้งการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาต ิ เชิงวัฒนธรรม ฯลฯ และมีความพึงพอใจ
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ในด้านการสร้างประสบการณ์การรับรู้ทางดนตร ี การแสดงของศิลปิน และสุนทรียภาพเป็นหลัก จึง

กล่าวได้ว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวมีความต้องการที่จะแสวงหาสิ่งแปลกใหม่ มุมมองใหม่ๆ มากกว่าปัจจัย

ในขั้นอื่นๆ เช่น ความสะดวกสบาย (ความต้องการทางร่างกาย) และความต้องผจญภัยมากกว่า (ไม่

ตอบสนองด้านความปลอดภัย)  

  ดังนั ้นคำว่า Korat Music City: Where You Discover the Music จึงเป็นกิจกรรม

การออกเดินทางเพื่อค้นหาศิลปวัฒนธรรม นำเสนอแนวเพลงที่แตกต่างและหลากหลายผสมผสาน

กับอัตลักษณ์และบรรยากาศของตัวเมือง เน้นกิจกรรมที่สร้างเครือข่ายชุมชนดนตรี เพื่อให้นักท่องเที่ยว

ออกค้นหาแนวเพลงดนตรีที่ตรงตามความต้องการ  และแนวเพลงอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายภายใน

จังหวัดนครราชสีมา 

 3. รายละเอียดโครงการ 

 “Korat Music City: Where You Discover the Music” เป ็นแนวคิด โคราช เม ือง

ดนตรี ที่ทุกคนต้องค้นหา เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม 

เช่น เพลงโคราช และเป็นจังหวัดที่ผลิตศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น สุนารี ราชสีมา และติ๊ก ชีโร่ 

เป็นต้น  จึงเป็นเมืองหนึ่งที่มีทั้งอัตลักษณ์  ประวัติศาสตร์  ทั้งยังเป็นต้นกำเนิดของศิลปินระดับโลก

และประดับประเทศมากมาย  รวมถึงมีธุรกิจดนตรีประเภทต่าง ๆ และกิจกรรมทางดนตรีเกิดขึ้น

ภายในจังหวัดมากมาย  จึงเป็นเมืองที ่ควรมีการรวบรวมและบริหารจัดการเมืองดนตรีสำหรับ

นักท่องเที่ยว  ให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ทางดนตรีที่มีความโดดเด่น 

 ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งใช้ดนตรีเป็นส่วนหลักในการขับเคลื่อน

ตลาดท่องเที่ยวนั้น  เน้นการพัฒนากิจกรรมดนตรีในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งดนตรีสดยามค่ำคืน กิจกรรม

เทศกาลดนตรีและคอนเสิร์ต เป็นต้น และการรวบรวมร้านค้า ของที่ระลึก และบริการด้านขนส่ง

ภายในจังหวัด เพื่อให้ออกแบบการเดินทางที่ง่ายขึ้น  และกระจายรายได้กลับคืนสู่ธุรกิจต่าง ๆ 

โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจดนตร ี ตามกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ซึ่ง

ประกอบด้วยการร่วมมือสร้างการท่องเที่ยวทางดนตรีจากทุกภาคส่วน  การสร้างกิจกรรมดนตรีที่มี

ผู ้ผลิตและผู้ฟัง  การเรียบเรียงเรื ่องราวในการท่องเที่ยว  และการสร้างสิ่งที่ดึงดูด  น่าสนใจแก่

นักท่องเที่ยว 

 จงัหวดันครราชสีมานั้น นอกจากจะเป็นจังหวัดแรกของการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรม

ขอมแล้ว  ยังมีเรื่องราวอื่น ๆ อีกมากมาย  เช่น  ผ้าไหม  ผัดหมี่  ดินเผาด่านเกวียน  และเพลงโคราช 

ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างน่าสนใจ  จึงเกิดเป็นการท่องเที่ยวผ่านเมืองโคราชในมุมมองใหม่ ๆ โดย

ใช้กิจกรรมทางดนตรีเป็นตัวขับเคลื่อน มีเรื ่องราวหนึ่งที ่จะนำเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านการ

ท่องเที่ยวเชิงดนตร ี โดยกิจกรรมในสถานที่ต่าง ๆ นั้นจะแฝงไปด้วยกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาว

โคราชและแนวคิดการนำดนตรีไปอยู่ชีวิตประจำวันของทุก ๆ การใช้ชีวิต ดังนั้นกิจกรรมจึงไม่ใช่เพียง
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แค่การจัดกิจกรรมการฟังดนตรีอย่างเดียว แต่เป็นการจัดกิจกรรมที่ผสมระหว่างดนตรีและการใช้ชีวิต 

เช่น ร้านอาหารที่มีการแสดงดนตรีสด การใช้ดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศเมือง และเทศกาลดนตรี

ในช่วงสงกรานต์  โดยการดึงเรื่องราวของวิถีชีวิตเข้ามาผสมจะเป็นจุดหลุกที่ทำให้เกิดความแตกต่าง 

และน่าค้นหารอนักท่องเที่ยวเข้ามาค้นพบและเก็บความทรงจำที่ประทับใจ  โดยมีการประชาสัมพันธ์

ผ่านช่องทางหลักคือ เว็บไซต์ Discoverkorat.com และมีการสร้างแอพลิเคชันในการเท่องเที่ยว 

 

 
ภาพท่ี 20 ตัวอย่างเว็บไซต์ 

 

  จากภาพข้างต้นได้นำเสนอแนวทาง  และแนวคิดหลักในการทำเว็บไซต์  คือมีการ

สร้างปราสาทแห่งเสียงเพลงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทในอารยธรรมขอม  มีการปรับให้ดูมี

สีสันสดใส  มีความทันสมัยยิ่งขึ้น  นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจะต้องค้นหาการท่องเที่ยวตามรอยดนตรีใน

สถานที่ต่าง ๆ ซึ่งดนตรีในแต่ละสถานที่จะผสมผสานอัตลักษณ์ของความเป็นคนโคราชที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวเอาไว้ 

  นักท่องเที่ยวที่จองผ่านเว็บไซต์จะได้รับสิทธิพิเศษที่มีเฉพาะการจองในเว็บไซต์

เท่านั้น ทั้งยังสามารถาะสมคะแนนแลกสิทธิพิเศษและการสร้างเครือข่ายการพูดคุย ทั้งยังสามารถเข้า

สู่ระบบได้จากบัญชีจาก Facebook 
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ภาพท่ี 21 ภาพแผนผังการทำงานของเว็บไซต์ 

 

  จุดหลักของการใช้เว็บไซต์คือการเข้าร่วมกิจกรรม “Discover” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลัก

ของเว็บไซต์โดยออกตั๋ว Discover Pac ซึงรวมราคาท่องเที่ยวในราคาพิเศษ แต่ไม่บอกล่วงหน้าว่าจะ

ได้ไปเที่ยวในสถานที่ใด โดยจะมีการจัดชุดการท่องเที่ยวที่เหมาะสมจากการทำนายข้อมูลส่วนตัวของ

นักท่องเที่ยว  ซึ่งสามารถเพิ่ม-ลด กิจกรรมการท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ได้  และในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว

จะมีรายละเอียดการให้คะแนนและการวิจารณ์  เมื่อเลือกเส้นทางและบริการอื่น ๆ แล้วจะได้รับแผน

ที่การเดินทาง หรือสามารถขอแผนที่ในการค้นหาได้จากจุดบริการการท่องเที่ยวต่าง ๆ มีจุดเช็คอิน

เมื่อเข้าชมสถานที่นั้น ๆ เพื่อนำไปเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลของเว็บไซต์  รับสิทธิประโยชน์  การสามารถ

เข้าไปแสดงความเห็นในพื้นที่  และการบันทึกเส้นทางการท่องเที่ยวของตนเอง  หลังจากนั้นเว็บไซต์

จะมีการประเมินด้วยระบบ AI (Artificial Intelligence) ในการพัฒนา ปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยว

ในครั้งต่อไป  ทำให้ยิ่งมีฐานข้อมูลที่มากขึ้น  ก็จะยิ่งพัฒนาการท่องเที่ยวให้ตรงใจนักท่องเที่ยวได้มาก

ขึ้น   

  ในการบริหารจัดการข้อมูลลงเว็บไซต์จะมีการกำหนดแนวทางและข้อตกลงที่ชัดเจน

คือ  การแสดงดนตรีจะต้องเป็นการแสดงที่มีคุณภาพ  ศิลปินสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  มี

ข้อแนะนำด้านการจัดการแสดงที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวประทับใจ เช่น การจัดรายการเพลงที่มีอารมณ์

ต่อเนื ่อง  ซึ่งเป็นข้อชี ้แจงพร้อมทั้งคู ่มือแนะนำเมื ่อมีการทำโครงการร่วมกับเว็บไซต์  และเมื ่อ

สะดวกต่อการวางแผน

ท่องเที่ยวและเก็บบันทึก 
ความทรงจำต่าง ๆ พร้อมทั้ง

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ  

เป็นตัวกลางในการรวบรวม

บริหารจัดการ และบริการข้อมูล 

ตามข้อตกลงและเง่ือนไข เพื่อ

นำไปประชาสัมพันธ์ยัง

นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย และ

ส่งรายได้กลับไปยังธุรกิจต่างๆ 

รับข้อมูลด้านกิจกรรมและ

ส่วนลดพิเศษจากแหล่ง

อุตสาหกรรม 
ท่องเที่ยวต่างๆ  

เว็บไซต์ 

กิจกรรมดนตร ี

นักท่องเที่ยว 
กลุ่มเป้าหมาย 

ธุรกิจโรงแรม 
และร้านค้าต่างๆ 

การขนส่งภายในจังหวัด 
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นักท่องเที ่ยวเข้าชม  ทางระบบจะประเมินผลจากการให้คะแนนและการวิจารณ์สถานที ่ของ

นักท่องเที่ยวหากได้รับความนิยมมากก็จะได้รับการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นภายในเว็บไซต์  นอกจากนี้

การประเมินยังทำให้เกิดการแข่งขัน พัฒนาและปรับปรุง  ในระหว่างธุรกิจ ทำให้จังหวัดนครราชสีมา

ได้มีการท่องเที่ยวเชิงดนตรีที่มีคุณภาพ  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ทั้งธุรกิจ

โรงแรม  ร้านค้า  และการขนส่งด้วย 

  แนวคิดหลักของการพัฒนาเว็บไซต์นอกจากการสร้างเรื ่องราวในการออกค้นหา

ดนตรีภายในจังหวัดแล้ว  ยังเป็นเรื่องราวการค้นหาที่มีความทันสมัยโดยการสื่อสารภายในเว็บไซต์ได้

แรงบันดาลใจมาจากสีสันของผ้าขาวม้า  ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชาวอีสานและชาวโคราช  

รวมถึงยังเป็นลายหนึ่งที่ใช้ในเครื่องแต่งกายของศิลปินเพลงโคราชอีกด้วย  ซึ่งเป็นลายที่ประสานกัน

และมีสีสันจึงนำมาปรับใช้กับการออกแบบเว็บไซต์เพื่อสร้างเรื่องราวเชิงอารมณ์โดยรวมของเว็บไซต์

ด้วย โดยมีการปรับเปลี่ยนสีสันให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น  มีความฉูดฉาดเพื่อเน้นความตื่นเต้น  

สนุกสนาน  ในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีภายในจังหวัด  นอกจากนี้ยังง่ายต่อการกำหนดทิศทางของ

ธุรกิจอื่น ๆ ที่เข้ามาบริหารจัดการภายในเว็บไซต์  กล่าวคือจะต้องเข้ากับภาพลักษณ์ในลักษณะ

ดังกล่าว  มีคำอธิบายที่เป็นภาษาอังกฤษให้แก่นักท่องเที่ยว และมีความทันสมัย 

 

 
ภาพท่ี 22 ลายผ้าขาวม้า 

 

  ภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยการให้บริการข้อมูลต่าง ๆ คือ 1.) About บอกเล่า

ความเป็นมาของดนตรีในจังหวัดนครราชสีมา 2.) Events นำเสนอข้อมูลกิจกรรมดนตรีภายในจังหวัด 

3.) Visitors ให้บริการด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยว 4.) Music นำเสนอเพลงและวิดีโอกิจกรรมใน

จังหวัด 5.) Members สำหรับสมาชิกในการสะสมเส้นทางการเดินทางและรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ 

นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียอื่น ๆ และการบริการการติดต่อเว็บไซต์สำหรับ

ศิลปินและผู้ประกอบการในส่วนที่แยกออกมาอีกด้วย  โดยรูปภาพและกิจกรรมโดยรวมจะต้องมีความ
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สวยงามและสร้างอารมณ์ให้แต่ผู้ชม  เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองโคราชที่ทันสมัยแต่ยังคง

เสน่ห์ของวัฒนธรรมเดิมเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างลงตัว และในภาคของพันธมิตรทางธุรกิจนั้นจะเป็นการ

สร้างเครือข่ายชุมชุนที่ให้ความรู้ มอบสิทธิประโยชน์ และมีการช่วยเหลือทางธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้

ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสมาชิกด้วย 

  ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์  จะทำให้นักท่องเที ่ยวสร้างเส้นทางการ

ท่องเที่ยวของตนเองได้อย่างสนุกสนาน  สามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้น  และเป็นการ

กระจายรายได้ไปยังส่วนต่าง ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย  ซึ่งในระยะยาวจะทำให้เกิดธุรกิจดนตรีที่มีความ

หลากหลายในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากการสนับสนุนนั้นจะเป็นไปตามภาพลักษณ์โดยรวมของ

จังหวัด  การกำหนดนโยบายต่าง ๆ และสร้างการแข่งขันในตลาดดนตรีของจังหวัด  ทำให้ต้องพัฒนา

อยู่ตลอดเวลา และเห็นผู้แข่งขันโดยรวมได้ชัดเจน 

  นอกจากนี้กิจกรรมดนตรีในสถานที่ต่าง ๆ ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สถานที่

ท่องเที่ยว  รวมถึงการพัฒนาดนตรีสดในสถานที่ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพก็ยังเป็นการสร้างคุณภาพตามที่

นักท่องเที่ยวพึงพอใจ  นำไปสู่การสร้างภาพตราสินค้าที่แข็งแรงและการกำหนดราคาที่สูงขึ้นได้อีก

ด้วยการสร้างกิจกรรมภายในเว็บไซต์และการกำหนดทิศทางในเชิงของภาพลักษณ์และแนวทางในการ

พัฒนาธุรกิจดนตรีไปในทิศทางเดียวกันนั้น นอกจากจะสร้างความความน่าสนใจให้แก่กิจกรรมแล้ว  

ยังเป็นการสร้างชุมชนทางดนตรีที่มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายโดยมีการใช้ระบบ

ต่าง ๆ เช่น ระบบ Bitcoin และ Blockchain ในการจัดการด้านการเงินการจองตั๋วล่วงหน้า  ทำให้มี

การประเมินผลข้อมูลการท่องเที่ยวได้ง่าย  มีสถิติค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของนักท่องเที่ยว  และแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาตารางรถที่ไม่ตรงเวลา  เนื่องจากมีการควบคุมตารางรถในช่วงเวลาที่กำหนด

และทราบถึงจำนวนผู้โดยสารทั้งขาไปและกลับล่วงหน้า  ทำให้ตารางรถมีความแน่นอนขึ้น  มีการใช้

เทคโนโลยีด้านแผนที่และการเชื่อมต่อไปยัง Social Media 

  ในส่วนของแอพลิเคชันนั้นจะมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเว็บไซต์แต่จะมีการปรับให้มี

ขนาดข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น และมีการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้

งานเช่น ในโหมดแผนที่ จะมีการคำนวนจากเวลาเวลา เช่น หากเป็นเวลาเที่ยง จะมีการแนะนำให้

ค้นหาร้านอาหารบริเวณใกล้เคียง และในส่วนของการฟังเพลงในเว็บไซต์นั ้น จะเป็นการแนะนำ

รายการเพลงเพื่อให้สามารถฟังในระว่างการนั่งรถเดินทางไปยังอีกจดุหนึ่งของจังหวัดซึ่งใช้เวลานาน 

สร้างความรู้้สึกเพลิดเพลิน 
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ภาพท่ี 23 ตัวอย่างแอพลิเคชันเม่ือเปิดใช้งาน 
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ภาพท่ี 24 ตัวอย่างแอพลิเคชันเม่ือเปิดใช้โหมดแผนท่ี 

 

  4. สถานที่ในการจัดกิจกรรม 

   การบริหารงานภายในเว็บเซต์ discoverkorat.com เน้นการสร้างการท่องเที่ยว

เชิงดนตรีในการขับเคลื่อน  มีการวางเส้นทางหลักตามแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่

นิยมเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา ใน 3 พื้นที่หลัก คือ 

   4.1 บริเวณพื้นที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและพื้นที่ใกล้เคียง 

   สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมดนตรีบริเวณลานอนุสาวรีท้าวสุรนารีรวมถึงลาน

ร้องเพลงโคราช การจัดกิจกรรมดนตรีสดยามคำคืนรอบเมือง เช่น ร้านอาหาร  มีการพัฒนาแหล่ง

ชุมชนเพลงโคราชบริเวณวัดศาลาลอย  และส่งเสริมดนตรีเปิดหมวกภายในตลาดไนท์ บาร์ซา โคราช 
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   4.2 บริเวณพื้นที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง 

   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทศกาลดนตรี  สนับสนุนการจัดมินิคอนเสิร์ตตามแหล่ง

ท่องเที่ยว เช่น ปาลิโอ  และการจัดกิจกรรมดนตรีภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เป็นดนตรีที่

สอดคล้องกับธรรมชาติ  เสียงไม่ดังรบกวนสัตว์และเป็นไปในเชิงอนุรักษ์  เช่น  คอนเสิร์ตดนตรี

คลาสสิคเล็ก ๆ กลางขุนเขา 

   4.3 บริเวณพื้นที่โดยรอบอำเภอพิเมาย 

   สนับสนุนกิจกรรมเทศกาลเที่ยวพิมายการแสดงแสง สี เสียง ชุดวิมายนาฏการ  

มีการส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ปรับปรุงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภายในอำเภอ  การจัด

กิจกรรมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีไทยเพื่อเสริมบรรยากาศบริเวณแหล่งท่องเที่ยวไทรงาม  และสถานที่

แสดงดนตรีสดยามค่ำคืนรอบจังหวัด 

  5. กลุ่มเป้าหมาย 

   กลุ ่มนักท่องเที ่ยวคุณภาพในกลุ ่มทวีป ยุโรป อเมริกาและเอเชีย โดยแบ่ง

กลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

   5.1 กลุ ่มนักท่องเที ่ยวระหว่างอายุ 19-25 ที ่น ิยมท่องเที ่ยวคนเดียวและ

ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน 

   5.2 กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวที่มีนักท่องเที่ยวอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปใน

การท่องเที่ยว 

  6. เป้าหมายในการดำเนินโครงการ 

   6.1 เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มศิลปินและธุรกิจ

ในทอ้งถิ่นให้มองไปยังทิศทางเดียวกันในการขับเคลื่อนและการจัดการความรู้ เน้นการแสดงดนตรีสด 

    6.1.1 อัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น 20% 

    6.1.2 ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ติด 20 อันดับแรกของสถิติ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

    6.1.3 รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากการแสดงดนตรีสด  

โรงละครหรือโรงมหรสพ  และการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และงานศิลปะ 

   6.2 เป้าหมายระยะกลาง (4-6 ปี) ส่งเสริมการสร้างอุตสาหกรรมดนตรีจาก

ภายนอกและบริเวณจังหวัดใกล้เคียง เน้นการพัฒนางานอุตสาหกรรมดนตรีและการพัฒนาและวิจัย

การแสดงดนตรี 

    6.2.1 เชื่อมต่อการท่องเที่ยวเชิงดนตรีกับกลุ่มเส้นทางอารยธรรมขอม 

    6.2.2 เป็นเศรษฐกิจด้านดนตรีและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สำคัญ 
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    6.2.3 เป็นแหล่งท่องเที ่ยวเชิงดนตรีแหล่งสำคัญของประเทศไทยและ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN) 

    6.2.4 เพิ่มบทบาทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ให้เป็นปัจจัยหลักอันดับต้น ๆ ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาจังหวัด 

   6.3 เป้าหมายระยะยาว (10 ป)ี 

   เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงดนตรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะการแสดง

ดนตรีสด ด้วยการผลักดันให้เกิดการเปิดพื้นที่การค้าเสรีทางด้านดนตรี (MFTA; Music Free Trade 

Area) มีการเปิดพื้นที่ให้ลงทุนทางธุรกิจและการสนับสนุนด้านภาษี สร้างความพร้อมด้านพื้นที่เพื่อ

รองรับนักท่องเที่ยว เพอ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต และส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมดนตรี

แก่ศิลปินในพื้นที่ 

 7. ผลิตภัณฑ์และบริการ 

  ด้านแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรม

ทางเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยกิจกรรมดนตรี 3 ประเภทคือ 

  KOLIVE (Korat+Live) นำเสนอกิจกรรมดนตรีสดยามค่ำคืน  การแสดงดนตรีในโรง

มหรสพและลานจัดกิจกรรมต่าง ๆ  โดยมีการประชาสัมพันธ์วงดนตรีและรายการแสดง 

  KOFUN (Korat+Fun) กิจกรรมดนตรีสดเพ ื ่อส ่งเสร ิมการท่องเท ี ่ยวในแหล่ง

ท่องเที่ยว  โดยเน้นกิจกรรมดนตรีสดเพื่อสร้างบรรยากาศ  และการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  มีการ

เปิดพื้นที่ให้แก่ศิลปินเปิดหมวก  นักเรียน  นักศึกษา  และบุคคลทั่วไป  ได้มีโอกาสแสดงกิจกรรม

ดนตรี  ผ่านการติดต่อลงชื่อจองพื้นที่ตามที่เว็บไซต์กำหนด  ตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การแสดงดนตรี

บริเวณลานกิจกรรมอนุสาวรีท้าวสุรนารี  โดยมีการกำหนดแนวทาง เช่น ภายในช่วงเดือนมกราคมมี

การสนับสนุนพื้นที่ในการแสดงดนตรีแจ๊ส  เป็นต้น  และจะนำข้อมูลศิลปินและรายการแสดงนั้น ๆ 

เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของตารางการแสดงในเว็บไซต์ด้วย 

  KOFEST (Korat+Festival) เทศกาลดนตรีสดประจำปี การประชุมนานาชาติ และ

การแข่งขันดนตรีนานาชาติ ต่าง ๆ เช่น มีการจัดเทศกาล Korat Songkran Music Festival ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่มีการจัดทุกปีตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้ง บริเวณรอบคูเมือง  และห้างสรรพสินค้าภาย ต่าง ๆ แต่

ยังขาดการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมสำหรับนักท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการปรับ

ป้ายประชาสัมพันธ์เพื ่อสื ่อสารการตลาดให้มีความดึงดูดน่าสนใจมากขึ้น  มีการบริหารจัดการ

สปอนเซอร์ภายในงานเทศกาลดนตรีให้เต็มรูปแบบมากขึ้น  และการส่งเสริมการขายร่วมกับโรงแรม 

ที่พักและระบบขนส่งด้วย 
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ภาพท่ี 25 ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรี 

ที่มา:  Baania, “สงกรานต์โคราช จัดหนักจัดเต็มความสนุกทุกพื้นที่ตัวเมือง”. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 

มกราคม 2560 เข้าถึงได้จก http://baania.com/th/article/

สงกรานต์%E2%80%8B%E2%80%8Bโคราช-จัดหนักจัดเต็มความสนุกทุกพื้นที่ตัวเมือง 

 

  
ภาพท่ี 26 ป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมดนตรีของจังหวัด 

ที่มา: Baania, “สงกรานต์โคราช จัดหนักจัดเต็มความสนุกทุกพื้นที่ตัวเมือง”. เข้าถึงเมื่อวันที่ 12 

มกราคม 2560 เข้าถึงได้จก http://baania.com/th/article/

สงกรานต์%E2%80%8B%E2%80%8Bโคราช-จัดหนักจัดเต็มความสนุกทุกพื้นที่ตัวเมือง 
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  ภายในเว็บไซต์ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมดคือ 

  หน้าหลัก - กิจกรรม Discover Korat และการส่งต่อข้อมูลของเว็บไซต์ไปยังสื่อ

โซเชียลมีเดีย โดยในส่วนของกิจกรรมหลักคือกิจกรรมออกตามหาดนตรีภายในจังหวัด  โดยจะปิด

สถานที่การแสดงดนตรีเอาไว้ ซึ่งผู้เข้าชมเว็บไซต์จะรับรู้ข้อมูลเฉพาะในส่วนของคะแนนความพึงพอใน

และข้อเสนอแนะความคิดเห็นของสถานที่นั้นๆ ขึ้นมา  (ยกเว้นในส่วนของกิจกรรมหลักที่แนะนำ  เช่น  

เทศกาลดนตรี  จะมีการแสดงข้อมูลและจองตั๋วได้เลย)  โดยผู้ใช้จะต้องเลือกเส้นทางต่างๆ หรือจาก

การแนะนำอัตโนมัติของระบบ ซึ่งการแนะนำจะได้มาจากการกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครสมาชิก  

นำข้อมูลมาวิเคราะห์และทำนายผลการท่องเที่ยวและยังสามารถปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ

ได้ 

  หลังจากการวางแผนการท่องเที่ยวเรียบร้อยแล้วเว็บไซต์จะแสดงราคา และแผนที่

การท่องเที่ยวแบบเฉพาะตามที่ผู้ใช้บริการได้เลือก  โดยสามารถเลือกจำนวนของแผนที่ได้ในกรณีที่มี

การท่องเที่ยวแบบเป็นกลุ่ม  เพื่อนำแผนที่ดังกล่าวไปใช้ในการสำรองที่นั่งและสิทธิพิเศษต่างๆ 

  About - บอกเล่าที่มาของโครงการ Korat Music City และวัฒนธรรมโคราช 

  Events - รวบรวมกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปี และตารางการแสดง  พร้อมทั้ง

ระบบจองตั๋วเทศกาล 

  Visitors - การให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวในส่วนของกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักของ

จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ KOLIVE KOFUN และ KOFEST รวมถึงนำเสนอ

รายการท่องเที่ยวในส่วนอื่น ๆ เช่น สถานที่พัก และร้านอาหารด้วย  

  Music - การส่งเสริมธุรกิจดนตรีในจังหวัดนครราชสีมาด้วยการนำเสนอเพลงใน

รูปแบบ Digital และ Streaming ของศิลปินในท้องถิ่น  และวิดีโอการแสดงกิจกรรมต่างๆ  ซึ่งเป็น

การส่งเสริมศิลปินภายในจังหวัดใครมีการพัฒนาผลงาน  มีการจัดรายการเพลง (Playlist) เพื่อให้

นักท่องเที่ยวได้ทดลองฟังและยังสามารถนำไปใช้เปิดในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านกาแฟภายในจังหวัด ที่

ต้องการเพลงที่มีความแตกต่างได้อีกด้วย 

  Member - ประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์  สิทธิพิเศษ  และบันทึกการเดินทาง 

  ช่องทางการติดต่อสำหรับข้อเสนอแนะและการเข้าร่วมโครงการของผู้ประกอบการ

และศิลปิน 
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ภาพท่ี 27 ตัวอย่างการแสดงความเห็นบนเว็บไซต์ 

 

 
ภาพท่ี 28 ตัวอย่างการฟังเพลงบนเว็บไซต์ 
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ภาพท่ี 29 ตัวอย่างหน้า Member บนเว็บไซต์ 

 

 8. การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย MC-STEPS และ TOWS 

  8.1 ปัจจัยภายนอก 

ตารางที่ 102 การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย MC-STEPS ด้านปัจจัยภายนอก 

ปัจจัย โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 

สภาพการตลาด 

(Market) 

- ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงดนตรีมี

การเติบโต 

- คู่แข่งในการสร้างธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเชิงดนตรีในอาเซี่ยนมี

น้อย 

- ตลาดอุตสาหกรรมดนตรีใน

เอเชียมีผู้ครองตลาดหลักคือ K-

Pop และ J-Pop โดยเฉพาะ K-

Pop นั้นเป็นที่รู้จักและส่งออก

วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

สภาพการแข่งขัน 

(Competition) 

- การพัฒนาธุรกิจดนตรีเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

อาเซี่ยนอย่างชัดเจนยังมีการ

แข่งขันต่ำ 

- วัฒนธรรมเอเชียมีความ

หลากหลายแต่คล้ายคลึงกัน ทำ

ให้ยากต่อการสร้างอัตลักษณ์ที่

โดดเด่น 

ค่านิยมในสังคม 

(Social Value) 

- คนนิยมฟังดนตรีสดมากขึ้น - คนไทยมักยอมรับเฉพาะใน

สิ่งที่ต่างชาติยอมรับ 
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ตารางที่ 102 การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย MC-STEPS ด้านปัจจัยภายนอก (ต่อ) 

ปัจจัย โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 

เทคโนโลยี 

(Technology) 

- ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีต่างๆ 

ที่เข้ามาสร้างอรรถรสในการ

แสดง 

- การสร้างรถไฟความเร็วสูง

และสนามบิน ส่งผลต่อการ

พัฒนาระบบขนส่งผู้โดยสาร

และขนส่งในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 

- การพัฒนาของเทคโนโลยีที่

รวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคมี

ตัวเลือกในการใช้เทคโนโลยี

มากขึ้นและทำให้เทคโนโลยี

ใหม ่ๆ เกิดขึ้นและหายไปได้

ง่าย 

สภาวะทางเศรษฐกิจ 

(Economic) 

- ธุรกิจท่องเที่ยวมีการเติบโต

สวนกระแสเศรษฐกิจอื่น 

- ค่าใช้จ่ายภายในประเทศไทย

มีราคาถูก 

- สภาพเศรษฐกิจ

ภายในประเทศมีความไม่

แน่นอน ทำให้คนในประเทศ

นิยมออมเงิน มีการลงทุนทำ

ธุรกิจน้อยลง 

การเมือง และกฏหมาย 

(Political & Legal Issues) 

- มีนโยบายส่งเสริม

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

- นโยบาย Thailand 4.0 

ต้องการความคิดสร้างสรรค์

และการขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม 

- การจัดการปัญหาเรื่อง

ลิขสิทธิ์ การให้ความรู้ที่

ถูกต้องและการควบคุมการใช้ 
- ปัญหาเรื่องการสร้างอัต

ลักษณ์ในวัฒนธรรมของชาติ

เสี่ยงต่อข้อขัดแย้งในการ

สร้างอัตลักษณ์ต่อวัฒนธรรม

ของประเทศเพื่อนบ้าน 

บริษัทคู่ค้า 

(Suppliers) 

- ศิลปินและส่วนอื่นๆ เช่น 

ผู้ออกแบบเสียงและแสงใน

ประเทศมีจำนวนมากขึ้น เป็น

โอกาสในการเปิดพื้นที่ให้เข้ามา

พัฒนาธุรกิจภายในจังหวัด 

- คู่แข่งของบริษัทคู่ค้าภายนอก

มีจำนวนมาก ราคาถูกลง การ

แข่งขันสูงขึ้น ควบคุมคุณภาพ

และราคาได้ยาก 
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  8.2 ปัจจัยภายใน 

ตารางที่ 103 การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย MC-STEPS ด้านปัจจัยภายใน 

ปัจจัย จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน ( Weakness) 

สภาพการตลาด 

(Market) 

- ทรัพยากรหลากหลายและ

สามารถนำมาบูรณาการได้ 
- มีการร่วมมือของชุมชนและ

ภาครัฐในการร่วมมือพัฒนา

สินค้า OTOP อย่างต่อเนื่อง 

- รัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญ

กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
- ทิศทางในการวางเนื้อหาสื่อ 

(Content) ไม่ชัดเจน 
- ขาดการส่งเสริมศิลปิน

ท้องถิ่น 
- ขาดการบริหารจัดการ

งบประมาณ 
- ขาดการบริหารจัดการองค์

รวมและการบริหารจัดการ

แบบครบวงจร 

สภาพการแข่งขัน 

(Competition) 

- แบรนด์การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทยมีความแข็งแรง 

เป็นอันดับต้นๆ ของโลกอย่าง

ต่อเนื่อง 

- อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย

ประกอบด้วยวัฒนธรรมย่อยทั้ง 

4 ภาค ทำให้มีความ

หลากหลาย ยากต่อการสื่อสาร

กับกลุ่มเป้าหมาย 

ค่านิยมในสังคม 

(Social Value) 

- สังคมมีความเปิดกว้างรับงาน

ศิลปะโดยเฉพาะงานดนตรี

ประเภทต่าง ๆ และรูปต่าง ๆ 

มากขึ้น มีการฟังเพลงที่

หลากหลาย 

- สังคมเปิดกว้างต่อการฟัง

ดนตรีแนวใหม่ ๆ เช่น งานร่วม

สมัย 

- ขาดการร่วมมือไปในทิศทาง

เดียวกัน (คนในชาติขาด

ความรู้, ขาดจิตสำนึกร่วม) 
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ตารางที่ 103 การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย MC-STEPS ด้านปัจจัยภายใน (ต่อ) 

ปัจจัย จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน ( Weakness) 

เทคโนโลยี 

(Technology) 

- การพัฒนาของอินเตอร์เนตใน

ประเทศ ทำให้ประชาชนเข้าถึง

ข้อมูลได้มากขึ้น ทั้งข่าวสาร

และความรู้ 

- เทคโนโลยีมีราคาถูกลง เช่น 

โทรศัพท์ประเภท Smart 

Phone บางยี่ห้อ ทำให้เป็น

สิ่งของที่จับต้องได้ง่ายขึ้น 

- เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง

รวดเร็วและการลงทุนที่สูง  

- ขาดการสร้างนวัตกรรมเพื่อ

เพิ่มมูลค่า เนื่องจากขาดปัจจัย

อุตสาหกรรมสับสนุนในการ

เชื่อมโยงปริมาณ และคุณภาพ 

สภาวะทางเศรษฐกิจ 

(Economic) 

- กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ภายในจังหวัดนครราชสีมาตรง

กับกลุ่มเป้าหมายของการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่ง

เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพ และมีกำลังซื้อ 

- อัตราการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต

เพื่อรับข้อมูลข่าวสารอยู่ใน

ระดับต่ำ ส่งผลต่อการปรับตัว

และการเปลี่ยนแปลงด้าน

เศรษฐกิจและสังคม 

- ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวใน

จังหวัดนครราชสีมาอยู่ในอันดับ

ที่ 6 ของประเทศซึ่งอยู่ในระดับ

ต่ำมาก ควรมีการสร้างมูลค่า

จากแหล่งท่องเที่ยว การ

ให้บริการ กิจกรรมการ

ท่องเที่ยว และสินค้าจังหวัด 

   



  261 

 

ตารางที่ 103 การวิเคราะห์ธุรกิจด้วย MC-STEPS ด้านปัจจัยภายใน (ต่อ) 

ปัจจัย จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน ( Weakness) 

การเมือง และกฏหมาย 

(Political & Legal Issues) 

- จังหวัดนครราชสีมามีการ

ส่งเสริมนโยบายในการพัฒนา

ท้องถิ่น และมีการร่วมมือเพื่อ

จัดกิจกรรมในเทศกาลต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง 

- ในการบริหารจัดการพื้นที่ตาม

นโยบายของภาครัฐ บางครั้ง

เกิดปัญหา เนื่องจากนโยบาย

โดยรวมบางส่วนไม่มีความ

สอดคล้องกับการบังคับใช้ เช่น 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ต้องการนักท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพโดยกำหนดเป้าหมาย

จำนวนของนักท่องเที่ยว แต่

ในทางปฏิบัตินั้นพบว่ามี

นักท่องเที่ยวที่หลากหลาย 

- ในการกระจายอำนาจการ

บริหารจัดการไปยังส่วนภูมิภาค

ทำให้คุณภาพลดลง เช่น 

งบประมาณในการจัดงาน 

บริษัทคู่ค้า 

(Suppliers) 

- บริษัทจัดแสงและเสียงใน

ท้องถิ่นมีความพร้อมและ

เพียงพอ 
 

- บริษัทจัดแสงและเสียงใน

ท้องถิ่นขาดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่

ทันสมัย 

- ขาดบริษัทที่รับสร้างเวทีการ

แสดงโดยตรง 

- นักออกแบบ แสง เสียง และ

เวที โดยตรงภายในจังหวัดมี

จำนวนน้อย 
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 8.3 การวิเคราะห์ TOWS 

ตารางที่ 104 การวิเคราะห์ TOWS 

ปัจจัย โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 

จุดแข็ง (Strength) - ผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยว

เชิงดนตรีภายในประเทศไทย 

ผสมผสานอัตลักษณ์ความเป็น

ไทย 

- ใช้เทคโนโลยีและอินเตอร์เนต

ในการสื่อสารการตลาดและการ

เข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยว

เชิงดนตรี 

- บริหารจัดการจังหวัดโดยเปิด

โอกาสให้ศิลปินและธุรกิจที่

เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมลงทุน

ภายในจังหวัดเพื่อสร้างความ

หลากหลายทางดนตร ี
 

- สร้างความแตกต่างทางดนตรี

ด้วยการผสมผสานอัตลักษณ์

ของจังหวัด และการส่งออกไป

ยังกลุ่มนักท่องเที่ยว

กลุ่มเป้าหมาย 

- เน้นการใช้เทคโนโลยีประเภท 

Application โทรศัพท์ และ

เว็บไซต์ ในการสร้างกิจกรรม

เป็นหลักในการพัฒนากิจกรรม

การท่องเที่ยวซึ่งเป็นเทคโนโลยี

ที่มีความเสถียรและมีผู้ใช้

จำนวนมาก 

- มีการร่วมลงทุนร่วมระหว่าง

ภาครัฐและเอกชนเพื่อลดความ

เสี่ยงในการลงทุนของ

ภาคเอกชน โดยภาครัฐมีการ

กำหนดนโยบายและสร้าง

ช่องทางในการเข้าถึงกิจกรรม

ดนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 



  263 

 

ตารางที่ 104 การวิเคราะห์ TOWS (ต่อ) 

จุดอ่อน ( Weakness) - มีการศึกษากลุ่มเป้าหมาย 

และสร้างเรื่องราวในเส้นทาง

การท่องเที่ยวภายในจังหวัดที่

เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายโดยมุ่ง

การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อ

สร้างความแตกต่าง 

- การกำหนดมาตรฐานใน

อุตสาหกรรมดนตรีเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวโดยมีแนวทาง

และตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

- สร้างกลยุทธ์ที่จูงใจให้

บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมลงทุน

ภายในจังหวัดเพื่อให้เกิดการ

แข่งขันที่สูงขึ้น เกิดการพัฒนา

ฝีมือและลดอำานจการต่อรอง

ของบริษัทคู่ค้า 

 

 9. การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายด้วยกลยุทธ์ STP 

 Segmentation : นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศยุโรป อเมริกาและกลุ่มเอเชียตะวันออก 

เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ ในกลุ่มช่วงอายุและรูปแบบการท่องเที่ยวต่าง ๆ 

 Targeting : 1.) กลุ่มนักท่องเที่ยวระหว่างอายุ 19-25 ที่นิยมท่องเที่ยวคนเดียวและ

ท่องเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน  2.) กลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวที่มีนักท่องเที่ยวอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปใน

การท่องเที่ยว 

 Positioning : แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ (Quality Destination) ในเชิงดนตรี 

 
ภาพที่ 30 ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 

กิจกรรมท่ีหลากหลายและแตกต่าง 

บรรยากาศและ

วัฒนธรรม 

ท่ีสวยงาม 

Korat Music City 

Chiangmai Music city 

Nashville 

 Music City 
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 10. สรุป 

  การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาด้วย

การสร้างเว็บไซต์  เป็นวิธีการบริหารจัดการโดยเว็บไซต์เป็นตัวกลางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

ดนตรีเพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยว  ทั้งศิลปิน  นักดนตรี  ผู้ประกอบการ

ร้านค้า  โรงแรม  การขนส่ง ฯลฯ 

  เว็บไซต์มีหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการ  ส่งเสริมการขาย  

และแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในส่วนต่าง ๆ  คือ  มีการเล่าเรื่องราวที่ชัดเจนขึ้น  ช่วยประชาสัมพันธ์  

ทั้งยังบริหารจัดการไดง้่าย  เนื่องจากมีการรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยว  ศิลปินและผู้ประกอบการส่วน

ที่เกี่ยวข้องไว้ในเว็บไซต์  ทำให้สามารถบริหารจัดการได้ตรงจุด  และแก้ไขปัญหาต่าง  เช่น  การจอง

ตั๋วเดินทางภายในจังหวัด  จะทำให้การโดยการมีความแม่นยำ  ตรงเวลาขึ้น  เนื่องจาก  ผู้ให้บริการ

ขนส่งทราบจำนวนผู้โดยสารขาไป-กลับ  ล่วงหน้า  ทำให้การท่องเที่ยวโดยรวมมีความราบรื่น  เกิด

ความประทับใจ 

  ในส่วนของระบบประเมินผลจากนักท่องเที่ยว  จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจโดยรวม

ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการพัฒนา  เนื่องจากการที่สถานที่ต่าง ๆ ได้รับคะแนนประเมินจาก

นักท่องเที่ยวสูง  การท่องเที่ยวในสถานที่อื่นก็จะต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้คะแนนประเมินสูงขึ้นซึ่ง

จะส่งผลต่อความเชื่อถือและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวด้วย 

 11. กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

ตารางที่ 105 ตัวอย่างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ 

ลำดับ รายการ ช่องทาง ช่วงเวลา 

1. การประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยวรายปี 

และเว็บไซต์ DiscoverKorat.com  

Facebook Fanpage, 

Website, Instragram, 

Twitter, Linkedin, 

นิตยสารท่องเที่ยว 

มกราคม 

2. แถลงข่าวเปิดตัวเว็บไซต์การท่องเที่ยวเชิง

ดนตรี DiscoverKorat.com ร่วมกับการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

Facebook Fanpage, 

Website 

มกราคม 

3. การทำรายการส่งเสริมการขายร่วมกับบริษัท

นำเที่ยวบริเวณถนนข้าวสาร, และบริษัทนำ

เที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 

บริษัทนำเที่ยว มกราคม 
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ตารางที่ 105 ตัวอย่างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 

ลำดับ รายการ ช่องทาง ช่วงเวลา 

4. การประชาสัมพันธ์พื้นที่การท่องเที่ยว การ

แสดง และ Event การแสดง 

TripAdvisor, 

OMGWhen 

มกราคม-

ธันวาคม 

5. ประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยว Korat 

Discover (แพกเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษที่

นักท่องเที่ยวจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าไปที่ไหน) 

Facebook Fanpage, 

Website, Instragram, 

Twitter, LinkedIn, E-

Mail Marketing, บริษัท

นำเที่ยว 

มกราคม-

ธันวาคม 

6. ประชาสัมพันธ์จุดจัดงานเทศกาลดนตรีช่วง

ประเพณีสงกรานต์ 

Facebook, Website, 

Instragram, Twitter, 

LinkedIn, E-Mail  

มีนาคม-

เมษายน 

7. ประชาสัมพันธ์แผนการท่องเที่ยว Korat 

Discover (แพกเกจท่องเที่ยวราคาพิเศษที่

นักท่องเที่ยวจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าไปที่ไหน) 

Facebook Fanpage, 

Website, Instragram, 

Twitter, LinkedIn, E-

Mail Marketing, บริษัท

นำเที่ยว 

มกราคม-

ธันวาคม 

8. ประชาสัมพันธ์เทศกาลท่องเที่ยวพิมาย Facebook, Website, 

Instragram, Twitter, 

LinkedIn, E-Mail 

ตุลาคม-

พฤศจิกายน 

9. ประชาสัมพันธ์ Mountain Music 

Countdown 

Facebook, Website, 

Instragram, Twitter, 

LinkedIn, E-Mail 

ตุลาคม-

ธันวาคม 

10. ประชาสัมพันธ์ Korat Discover ค้นหาดนตรี

รอบเมือง Best 10 Places to Listen 

Facebook Fanpage, 

Website, Instragram, 

Twitter, LinkedIn, E-

Mail Marketing 

ธันวาคม 
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 12. สมมติฐานด้านการเงิน 

 โครงการ Korat Music City เป็นโครงการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมตลาด

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา โดยจะมีงบลงทุนในปีแรก 12 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนจด

ทะเบียน 7 ล้านบาท และ ทุนจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 5 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในส่วนต่าง ๆ 

ตารางที่ 106 งบลงทุนเมื่อเริ่มโครงการ 

1. แหล่งที่มาของเงินทุน อัตรส่วน จำนวน (บาท) 

ทุนจดทะเบียน 58% 7,000,000  

เงินกู้ 42%  5,000,000  

รวม 100% 12,000,000  

2. แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน จำนวนเงิน (บาท) 

สมมติฐานต้นทุนการผลิต 59% 7,080,000  

สมมติฐานค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน  34% 4,186,000  

สมมติฐานค่าใช้จ่ายด้านการตลาด  25% 200,000  

รวม 100% 12,000,000 

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 7% ต่อปี 

 อายุโครงการ 10 ป ี

 อัตราภาษี 30% 
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ตารางที ่ 108 สมมติฐานด้านต้นทุนการทำโครงการ 

1. สมมติฐานด้านต้นทุนการทำโครงการ ค่าใช้จ่าย (บาท) 

ต้นทุนการจัดทำเว็บไซต์และวางระบบ 120,000 

ต้นทุนการจัดทำแอพพลิเคชั่น 200,000 

ค่าอุปกรณ์สำนักงาน 500,000 

ทีมวิจัยและพัฒนา 3 คน 54,000 

รวม 874,000 

หมายเหตุ: อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5%  
ตารางที ่ 109 สมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการและการบริหารงาน 

2. สมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการและ

การบริหารงาน 
จำนวน  ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

ค่าเช่าสถานที่   1  30,000 

ค่าสาธารณูปโภค   1  20,000 

ค่าน้ำมันรถสำหรับการออกพื้นที่   1  50,000 

ค่าอุปกรณ์ใช้งานสำนักงาน   1  10,000 

ค่าตรวจสอบบัญชี 1 30,000 

หมายเหตุ: อัตราการเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภค 5% รวม 1,350,000   

 

ตารางที ่ 110 สมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการและการบริหารงาน 

3. สมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายพนักงาน จำนวน (คน) ค่าใช้จ่ายต่อคน ค่าใช้จ่าย 

ผู้ดูแลโครงการ 1 35,000 35,000 

หัวหน้าฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ 1 20,000 20,000 

ฝ่ายดูแลการตลาดทั่วไป 1 15,000 15,000 

ฝ่ายดูแลการตลาดออนไลน์ 1 15,000 15,000 

ผู้ดูแลเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น  1 15,000 15,000 

โปรแกรมเมอร์ดูแลระบบประจำโครงการ 1 15,000 15,000 

ผู้ประสานงานภายในเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น 1 15,000 15,000 
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ตารางที ่ 110 สมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการและการบริหารงาน (ต่อ) 

3. สมมติฐานด้านค่าใช้จ่ายพนักงาน จำนวน (คน) ค่าใช้จ่ายต่อคน ค่าใช้จ่าย 

พนักงานบัญชี 2 คน 2 15,000 30,000 

หัวหน้าฝ่ายครีเอทีฟ 1 20,000 20,000 

พนักงานลูแลด้านเนื้อหาสื่อ 4 คน 4 15,000 60,000 

พนักงานผลิตสื่อวีดีโอ 2 คน 2 15,000 30,000 

พนักงานออกแบบกราฟิก 2 คน 2 25,000 50,000 

พนักงานฝ่ายขายและจัดหาสปอนเซอร์ 2 15,000 30,000 

พนักงานทำความสะอาด 1 12,000 12,000 

รวม 21 247,000 362,000 

หมายเหตุ: อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 5%    
 

ตารางที ่ 111 สมมติฐานด้านการตลาด และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ 

4. สมมติฐานด้านการตลาด และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

งานเปิดตัวโครงการ 1 ครั้ง  200,000  200,000  

งานโฆษณาบน Facebook Fanpage เฉลี่ยรายปี 200,000  200,000  

งานโฆษณาระบบ SEO เฉลี่ยรายปี  200,000   200,000  

การสะสมคะแนนของนักท่องเที่ยวเพื่อแลกรับ

บริการของนักท่องเที่ยว   
1,000,000 

รางลัยและการจัดงานประกาศรางวัลสำหรับกลุ่ม

ธุรกิจ 

1 ครั้ง 

 
400,000 

การจัดทำของที่ระลึก (เสื้อยืด, แผ่นซีดี, หนังสือ, 

สมุด ฯลฯ) 
35,000 ชิ้น 100  5,500,000  

งบฝึกอบรมและดูงาน    1,000,000  
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ตารางที ่ 111 สมมติฐานด้านการตลาด และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ (ต่อ) 

4. สมมติฐานด้านการตลาด และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ จำนวน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 

ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 

งบประมาณในการบริหารจัดการการอบรมสัมมนา

และบริการข้อมูลแก่กลุ่มธุรกิจ 

   2,000,000  

 รวม  10,500,000  

 งบสำรอง  500,000  

 รวมทั้งสิ้น  11,000,000  

 สรุปค่าใช้จ่ายรวมทุกหมวด 13,536,000 
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 จากสมมติฐานทางการเงินมีรายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 115 รายละเอียดการสมัครสมาชิก 

จำนวนสมาชิกที่คาดหวัง 40% 10% 10% 35% 5% 

แพคเกจ Package 1 Package 2 Package 3 Package 4 Package 5 

สิทธิประโยชน์/ประเภท (รายปี) ฟร ี 2,400 6,000 18,000 36,000 

ประชาสัมพันธ์รายการแสดงบน

เว็บไซต์และแอพลิเคชัน 
⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ 

ข่าวสารการจัดงานและการเข้า

ร่วมงาน 
⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ 

บริการ Academic&Tips for 

Music Business 
⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ 

พื้นที่การลงประชาสัมพันธ์บน 

Facebook 
⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ 

พื้นที่การลงประชาสัมพันธ์หน้า

หลักในเว็บไซต์ - 1 2 4 12 

พื้นที่การลงประชาสัมพันธ์หน้า

หลักในแอพพลิเคชั่น - - 1 4 12 

Year Report ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ ⎷ 

Year Report and Data 

Analysis - 

- - 
⎷ ⎷ 

Hiring and Music Tour 

Booking Service - 1 1 4 ไม่จำกัด 

การประสานงานด้านลิขสิทธ์ - - ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด 

รวมมูลค่า 37,100 38,600 42,400 56,100 76,100 

*ราคา: บาทไทย 
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ตารางที่ 116 มูลค่าเสริมในระบบสมาชิก 

พื้นที่การลงประชาสัมพันธ์หน้าหลักในเว็บไซต์ 1,500บาท/7วัน 

พื้นที่การลงประชาสัมพันธ์หน้าหลักในแอพพลิเคชั่น 1,500บาท/7วัน 

บริการ Academic&Tips for Music Business 300/เดือน 

Year Report 200 

Year Report and Data Analysis 3,000 

ประสานงานจ้างและจองสถานที่แสดงดนตรีระหว่างศิลปินและธุรกิจ 1,000 

การประสานงานด้านลิขสิทธ์ หัก 3% 

 

ตารางที่ 117 จำนวนศิลปินและผู้ประกอบการเบื้องต้นในจังหวัดนครราชสีมา 

จำนวนศิลปิน จำนวน (คน) 

ศิลปิน   1,200  

*ไม่รวมศิลปินพื้นบ้าน และศิลปินรุ่นเยาวชน  

จำนวนร้านอาหาร จำนวน (แห่ง) 

ผับ   19  

กึ่งผับ   106  

ร้านบนดาดฟ้า   768  

ร้านไวน์   106  

ร้านอาหารในโรงแรม   1,450  

ร้านกาแฟ   768  

ร้านริมน้ำ   1,450  

รวม   4,667  

(ข้อมูลจาก Wongnai เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560)  

จำนวนโรงแรม จำนวน (แห่ง) 

ในเมืองโคราช 74 

อำเภอพิมาย 4 

เขาใหญ่ 218 
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ตารางที่ 117 จำนวนศิลปินและผู้ประกอบการเบื้องต้นในจังหวัดนครราชสีมา (ต่อ) 

รวม 296 

ข้อมูลจาก booking.com เข้าถึงเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560  

รวมทั้งหมด   6,163  

 

ตารางที่ 118 ตารางวิเคราะห์ความความเป็นไปได้ต่อความต้องการของผู้บริโภคในปีที่ 1 

จำนวนนักท่องเที่ยวในจังหวัด

นครราชสีมา (สถิติจากสำนักสถิติ

แห่งชาติ+อัตราเพิ่มขึ้น 20%)   125,000    125,000    125,000  

จำนวนนักท่องเที่ยวที่สนใจดนตรีสด 

(39% จากแบบสอบถาม)    48,750    48,750    48,750  

จำนวนนักท่องเที่ยวเชิงดนตรีต่อวัน   133.56    133.56    133.56  

 

เมื่อเฉลี่ย 60 คน 

ต่อ 1 ร้าน 

เมื่อเฉลี่ย 40 คน 

ต่อ 1 ร้าน 

เมื่อเฉลี่ย 20 คน 

ต่อ 1 ร้าน 

จำนวนร้านที่รองรับที่เป็นไปได้ต่อปี   813    1,219    2,438  

จำนวนศิลปิน (2 คนต่อร้าน)   1,625    2,438    4,875  

รวมจำนวนสมาชิกที่เป็นไปได้ในส่วน

ธุรกิจการท่องเทียวเชิงดนตรี 2,438    3,656    7,313  

จำนวนร้านที่รองรับที่เป็นไปได้ต่อวัน   2    3    6  

จำนวนโรงแรมที่รองรับต่อปี (พักคู่) 

คืน/ป ี   24,375    24,375    24,375  

รวม 26,812.50   28,031.25   31,687.50  

 

สรุปการดำเนินกลยุทธ์ 

1. กลยุทธ์ C (Co-Creator หรือ การร่วมมือพัฒนา)  

 1.1 การร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาครัฐ ในการบริหารจัดการ ได้แก่ การร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานการท่องเที่ยว เทศบาล องค์กรลิขสิทธิ์ ฯลฯ ในการบริหารจัดการธุรกิจดนตรีอย่าง

เป็นระบบ 
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 1.2 การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน คือ มีการช่วยเหลือภาคเอกชนด้วยการให้

สิทธิ์พิเศษในการเข้าเป็นสมาชิกโครงการ รัฐช่วยบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวในภาพรวม  

 1.3 การร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน คือ มีการจัดการความรู้และ

งบประมาณในการจัดสัมมนา เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการพัฒนาพื้นที่ และบริการฐานข้อมูลองค์ความรู้

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยทุกภาคส่วนต้องร่วมมือไปในทิศทางเดียวกัน 

2. กลยุทธ์ A1 (Activities หรือ การสร้างกิจกรรมทางดนตรี) 

 เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรพร้อมที่จะสร้างชุมชนและ

กิจกรรมทางดนตรี แต่ยังขาดการบริหารจัดการ ดังนั้น ในการผลักดันเพื่อสร้างกิจกรรมทางดนตรีจึงมี

การรวบรวมเข้าเป็นกิจกรรมบนฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มออนไลน์ ใช้การเข้าถึงฐานข้อมูลด้วยการ 

สร้างเว็บไซต์และแอพลิเคชัน ซึ่งดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ดังนี้ 

 2.1 ศิลปินมีการพัฒนา จากการสร้างการแข่งขันในเว็บไซต์ คือมีการให้คะแนนจาก

นักท่องเที่ยว และมีการจัดการความรู้จากการบริการสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพจากการสมัคร

สมาชิก ทั้งการที่องค์กรช่วยประชาสัมพันธ์ยังเป็นการผลักดันให้เกิดการเพิมขึ้นของกลุ่มธุรกิจดนตรี

และศิลปินในทางอ้อมอีกด้วย 

 2.2 การสร้างผู ้ฟ ังที ่ม ีค ุณภาพ ดังที ่ได้กล่าวมาในผลการวิจัยนั ้นจะพบได้ว ่ากลุ ่ม

นักท่องเที่ยวเป้าหมาย ได้แก่กลุ่มทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย ที่ได้วิจัยนั้น เป็นกลุ่มที่ผู้ให้ข้อมูล

สำคัญได้เห็นว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อรองรับกลุ่ม

นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจึงเป็นการสร้างกระแสสังคมในด้านการเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอยู่

แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผู้ให้ข้อมูลสำคัญคือการสร้างผู้ฟังที่ดีจะต้องให้การศึกษา จึงใช้กลุ่ม

นักท่องเที่ยวดังกล่าวในการเป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นหลักในการสร้างการเรียนรู้  

 2.3 ในการสร้างพื ้นที ่การแสดงนั ้น การบริหารจัดการรวบรวมข้อมูลบนฐานข้อมูล

ออนไลน์เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งระบบองค์กรยังมีหน้าที่และตำแหน่งที่เอื้อ

ต่อการจัดกิจกรรม ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างข้างต้นมีการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวและแผนการ

ประชาสัมพันธ์รายปี ทั้งการร่วมมือของทุกภาคส่วนก็ยังจำเป็นจะต้องพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อรองรับ

นักท่องเที่ยว และการให้ความรู้แก่พันธมิตรทางธุรกิจก็ยังผลักดันให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพ ทำให้มี

พื้นที่มีที่ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. กลยุทธ์ S (Story Telling หรือ การเล่าเรื่องที่มีความต่อเนื่อง) 

  ผู้วิจัยได้ตีความจากความหมายของคำว่า จากตัวอย่างแนวทางการดำเนินโครงการ

Music City ซึ่งหมายความว่า เมืองที่มีดนตรีเป็นส่วนหลักในการขับเคลื่อนเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 

ดังนั้นจึงมีแนวคิดการนำดนตรีเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยโดยเฉพาะชาวโคราช ซึ่งเป็นการ
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เล่าเรื่องผ่านวิถีไทย ที่มีความทันสมัยขึ้น มีความสนุกสนานขึ้น และยังสะท้อนมายัง Key Visual หลัก

ของโครงการทั้งหมดด้วย โดยเน้นสีสัน สะท้อนถึงความสนุกสนาน เช่นเดียวกับเพลงอีสานที่มักจะมี

จังหวะสนุกสนาน นำมาเล่าเรื่องราวด้วยเพลงพอปที่มีความสนุกสนาน เข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายตามที่อ้างอิง

มาจากผลการวิจัยทั ้งการศึกษาด้านปัจจัยที ่ส่งผลต่อการเลือกบริโภคงานเพลงและการสำรวจ

พฤติกรรมผู้บริโภค โดยเฉพาะ TwoStep Cluster ซึ่งพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวมีความต้องการในการ

ฟังเพลงทั้งในรูปแบบของท่องเที่ยวเชิงดนตรีโดยเฉพาะ ซึ่งพบในกลุ่มวัยรุ่นและนักท่องเที่ยวที่ชอบ

เพลงที่สร้างบรรยากาศ เช่น ในกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งยังได้แรงบันดาลใจในการใช้สีที่สานกันและการใช้ชุด

โทนสี มาจากลายผ้าขาวม้า ซึ่งเป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งของชาวโคราชอีกด้วย เช่น จากการศึกษา

ทบทวนวรรณกรรมพบว่า นักร้องเพลงโคราชมักแต่งกายโดยคาดลายผ้าขาวม้า และในการเล่าเรื่อง

นั้นจึงเน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นวิถีชีวิตเป็นหลัก เช่น กิจกรรมดนตรีในเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาล

อาหารอีสานและดนตรี เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอแนวคิดหลักคือ Korat Music City; Where You 

Discover The Music คือ เป็นการเล่าเรื่องหลักว่า การเข้ามาในโคราชจะได้ค้นพบดนตรี ในแบบที่

แตกต่าง ไม่เพียงแต่การมาพบเพลงโคราช หรือเพลงท้องถิ่น เพียงเท่านั้น แต่เป็นการค้นพบการฟัง

ดนตรีในการท่องเที่ยวเชิงดนตรีที่แตกต่างออกไป คือ เป็นเมืองที่มีดนตรีอยู่ในทุกอย่างของการดำเนิน

ชีวิต 

4. กลยุทธ์ A2 (Attractiveness หรือ การสร้างสิ่งดึงดูด น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว) 

 ผู้วิจัยได้ให้ความสำคัญกับการดึงดูดผ่านเว็บไซต์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นสิ่งที่สร้างการ

รับรู้และจูงใจให้เข้ามาท่องเที่ยว ดังจากตัวอย่างภายในเว็บไซต์นั้นจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ทำให้

ง่ายต่อการเข้ามาใช้งาน และมีสีสันที่ดึงดูด น่าสนใจ มีการออกแบบเว็บไซต์และแอพลิเคชันที่

สอดคล้องต่อการใช้งานของนักท่องเที่ยว ทั้งยังสามารถซื้อของทีระลึกภายในเว็บไซต์ได้ และมีการ

แสดงที่แตกต่างคือ เน้นการฟังเพลงผ่านกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทั้งยังมีการรวบรวมเพลงและวิดีโอ

กิจกรรม ในจังหวัด ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดการตัดสินใจและจูงใจด้วยความรู้สึก ทั้งการมีเพลงในเว็บไซต์ก็

เป็นกลวิธีหนึ่งที ่จะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาฟังได้ทุกเวลา หรือหากชอบผลิตภัณฑ์ใดก็

สามารถสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์โดยตรง แม้ว่าจะไม่ได้ท่องเที่ยวอยู่ ซึ่งเป็นการทำให้นักท่องเที่ยวเข้า

เว็บไซต์และแอพลิเคชันได้บ่อยขึ้น เพื่อจูงใจให้กลับมาเที่ยวซ้ำ 

 จากการศึกษาวิจัยทั้งหมดจะเห็นได้ว่าในการประกอบธุรกิจนั้นนอกจากการดำเนินการ

ตามกลยุทธ์และกลวิธีเพื่อให้ประสบผลสำเร็จแล้ว การที่รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ ออกกฏหมายที่เอื้อ

ต่อการดำเนินธุรกิจและมีการบริหารจัดการ ส่งเสริม กลุ่มธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นส่วนสำคัญ

ในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีได้ 

 ดนตรีนั้นเป็นสื่อหนึ่งที่เป็นภาษาสากลของโลกเพราะเป็นการเชื่อมต่อทางด้านอารมณ์

ความรู ้ส ึกระหว่างศิลปินและผู ้ฟัง และระหว่างกลุ ่มผู ้ฟังด้วยกัน ทั้งอุตสาหกรรมดนตรีก็เป็น
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อุตสาหกรรมที่เติบโตมาอย่างช้านาน ถึงแม้ว่ายอดขายแผ่นซีดีต่าง ๆ จะลดลง แต่จะพบว่าผู้คนนิยม

ฟังดนตรีสดกันมากขึ้น และเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้ในการบริหารจัดการ

ธุรกิจดนตรีด้วยการจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจ เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มผู้สร้างสรรค์และผู้ฟัง

ได้เกิดการรวมตัวกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ผู้วิจัยได้นำเสนอการแก้ไขใน

ด้านของการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานด้านศิลปะ โดยเฉพาะในด้านดนตรี ซึ่งจะเห็นได้ว่า 

ผลประโยชน์นั้นเป็นของทุกฝ่าย คือ เป็นการลงทุนสนับสนุนที่ได้ผลตอบแทนคืน เป็นการจัดการเพื่อ

ช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจและศิลปิน และเป็นการจัดการเพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีการบริหาร

จัดการอย่างครบวงจรมากขึ้น 

 ในการศึกษาด้านพฤติกรรมผู ้บริโภคในครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยได้ใช้แนวคิดการออกแบบเชิง

ประสบการณ์ผู ้ใช้งาน (UX) เป็นส่วนในการสร้างแบบสอบถามงานวิจัยเชิงปริมาณ เนื ่องจากใน

ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุดาดวง นาคะ

สุวรรณ (2010) กล่าวคือประสบการณ์นั้นเป็นเรื่องเฉพาะ ดังจะเห็นได้จากการศึกษาผลเฉลี่ยความพึง

พอใจที่มีค่าความแตกต่างที่หลากหลาย แต่ในทางกลับกันก็พบว่าผลดังกล่าวนั้นสามารถหาปัจจัยร่วม

ในการดำเนินงานได้ การออกแบบโครงการจึงดึงส่วนนี้มาปรับใช้ให้ครอบคลุมกระบวนการการสร้าง

ประสบการณ์ผู้ใช้งานตั้งแต่การสร้างการรับรู้ และแรงจูงใจ ด้วยการเข้าถึง และโฆษณา โดยเน้น

ภาพลักษณ์ความมีชีวิตชีวา มีการออกแบบการวางแผนที่สะดวก และการกลับมาเที่ยวซ้ำ 

 ผลการวิจัยพบว่า สิ่งที่สำคัญในงานชิ้นนี้ สอดคล้องกับสิ่งหนึ่งที่ผู้ให็ข้อมูลสำคัญได้กล่าว 

คือ การให้ความสำคัญกับการแบ่งส่วนการตลาดและวางกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน แต่การวางเป้าหมาย

จากการศึกษาวิจัยนั้น เป็นการจับกลุ่มที่กว้างและยังไม่ชัดเจน การศึกษาพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการ

บริโภคงานเพลงในครั้งนี้จึงตอบโจทย์ได้อย่างหนึ่งเพราะพบว่า มีการแบ่งประเภทความสนใจของ

ผู้บริโภคได้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามพฤติกรรมของผู้บริโภค ชี้ให้เห็นว่าการทำการตลาดในปัจจุบันควรให้

ความสำคัญกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคแบบวิถีชีวิต (Lifestyle) มากขึ้น  

 ความยากของการนำแนวคิดการออกแบบ UX มาปรับใช้คือ เป็นสิ่งที่ไม่มีสูตรตายตัว แต่

การออกแบบที่ดีนั้นจะสร้างความประทับใจและพัฒนาเป็นความจงรักภักดีต่อตราสินค้าได้ (Brand 

Loyalty) โดยที่นักการตลาดจะไม่ได้มองหาความแตกต่าง (Differentiation) แต่มองหาผลลัพธ์และ

การนำเสนอทางออก (Solution) ของประสบการณ์ผู้บริโภคที่มีความแตกต่างแทน ทำให้ผู้บริโภครู้สึก

ว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอนั้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

 

 “People ignore design that ignores people.” (Frank Chimero) 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีการสำรวจข้อมูลประชากรในด้านอื่น ๆ เช่น กลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์ในแต่ละประเภท 

หรือกลุ่มผู้ใช้โซเชียลมีเดีย และการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบอื่นๆ เช่น การสำรวจด้าน

ทัศนคต ิฯลฯ เนื่องจาก ในปัจจุบัน ผู้บริโภค หรือนักท่องเที่ยวมีวิธีการเลือกบริโภคที่หลากหลาย การ

เลือกสำรวจข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ จะนำมาซึ่งมุมมองด้านอื่น ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยที่เจาะกลุ่มผู้บริโภคแบบเจาะจง (Niche Market) ในด้านแนว

เพลงหรือการจัดกิจกรรม เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการในการเลือกรับฟังเพลงที่หลากหลาย 

 3. ในการศึกษาวิจัยในครั้งถัดไปควรศึกษาเพิ่มเติมด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการกลับมา

ท่องเที ่ยวเชิงดนตรีซ้ำของกลุ ่มนักท่องเที ่ยวภายในจังหวัดเพิ ่มเติม และการศึกษาปัจจัยของ

นักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ภายนอกจังหวัดเพื่อขยายกลุ่มนักท่องเที่ยว 

 4. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาโดยเจาะกลยุทธ์การตลาดในด้านต่าง ๆ 

เช่น การประชาสัมพันธ์  การกำหนดราคา  การส่งเสริมการขาย ฯลฯ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในตลาดการ

ท่องเที่ยว 
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1. ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย ผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารและการจัดกิจกรรมเพื่อการ

ท่องเที่ยว ศิลปิน ผู้ประกอบการด้านธุรกิจดนตรี และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ดังนี้ 

 นายนิธี  สีแพร (ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย) 

 อาจารย์ ปิยะพงษ์  หมื่นประเสริฐดี (ผู้ก่อตั้งบริษัทฟังไจ) 

 อาจารย์นราธิป  อ่ำเที่ยงตรง (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด) 

 นายวิโรจน์ ควันธรรม (ศิลปิน  และนักจัดรายการวิทยุ) 

 นางสาวพิมพ์นารา  กิจโชติประเสิรฐ (หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย) 

 อาจารย์ พันตำรวจโท ดร. ทีฆา  โพธิเวส (อดีตหัวหน้าวงดุริยางค์กรมตำรวจ ที่ปรึกษา
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 จากตารางที่ 119 พบวา่แบบสอบถามที่ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูเชงิปรมิาณมคีา่ Cronbach’s 

Alpha ที่ .596 ถอืวา่มคีา่ความเชื่อมั่นเหมาะสมกบัการนำขอ้มลูไปสรา้งแบบสอบถามได้ 

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items

.596 .602 66
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3. ผลการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารและการจัดกิจกรรมดนตรี 

ตารางที่ 120 ผลการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารและการจัดกิจกรรมดนตรี 

 จากตารางที่ 120 พบว่าผลการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องด้านการบริหารและการจัด

กิจกรรมดนตรีมีความเหนไปในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยจึงกำหนดกระบวนทัศน์นี้ขึ้นในชื่อกลยุทธ์ 

“CASA Strategy” 

ลำดับ องค์ประกอบ
ความคิดเห็น

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

1. การร่วมมือพัฒนา ⎷

2. การสร้างกิจกรรมทางดนตรี ⎷

3. การเล่าเรื่องที่มีความต่อเนื่อง ⎷

4. การสร้างสิ่งดึงดูด น่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว ⎷
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เรียน  ท่านผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 

คำอธิบาย 

 แบบสัมภาษณ์เชิงลึกนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจ

ดนตรีเพื่อส่งเสริมตลาดท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา

วิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจดนตรี

ให้ให้เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นที่น่าจดจำ ตลอดจนสร้างการท่อง

เที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมาได้  

 ในสว่นของแบบสมัภาษณ ์  มจีุดมุ่งหมายเพื่อเกบ็ขอ้มลูในดา้นแผนนโยบายและการบรหิาร

จดัการการทอ่งเที่ยวโดยมุ่งเน้นไปในทิศทางการของท่องเที่ยวเชิงดนตรี  เพื่อรวบรวมและศึกษาข้อมูล

กระบวนการทำงานตลอดจนปัญหาและุปสรรคในการพัฒนา  มาประกอบและอภิปรายผลในภาพรวม

เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของสถาบันฯ เท่านั้น  ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

ในการกรอกแบบสอบถามและกรอกตามความเป็นจริง และจะมีการใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงเพื่อใช้

ประกอบการบันทึกเท่านั้น ในส่วนของประเด็นคำถามมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นคำถาม 

1. การบริหารจัดการโยบายและสถานะของการทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 1.1 หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแนวคิดหรือแผนนโยบายเชิงการบริหาร

จัดการงานศิลปะโดยเฉพาะในงานดนตรีอย่างไร 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

(มีต่อหน้าถัดไป) 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการธุรกิจดนตรีเพื่อส่งเสริมการตลาด 
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา
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 1.2 ในการส่งเสริมงานดังกล่าว ได้ผลตรงตามจุดประสงค์มากน้อยเพียงใด และมีจุดใด

บ้างที่ต้องการพัฒนาต่อไป 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 1.3 จากผลการดำเนินการที่ผ่านมา สิ่งใดคือจุดสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเลือกเข้ามา

ท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา  โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.  จุดแข็งและจุดอ่อนในการดำเนินงานด้านการจัดกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับกลุ่มนัก

ท่องเที่ยวต่างชาติ 

 2.1 จุดแข็ง 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

 2.2 จุดอ่อน 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

 2.3 โอกาส 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

(มีต่อหน้าถัดไป) 
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 2.4 อุปสรรค 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________ 

       

      ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการเอื้อเฟื้อข้อมูล 

               นางสาว  จุฑาพร  บุตรสีเขียว 

       นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร 



 293

  

O  

Description 

 This Questionnaire was made to be a part of research: Strategy for Music 

Business Management for Tourism Promotion in Nakhon Ratchasima Province, Master 

of Music Program in Music Research and Development, Faculty of Music, Silpakorn 

University. This questionnaire, however, has a propose to develop the local music 

business to become a signature of Nakhon Ratchasima which can be remembered by 

the tourists and to promote them to attract more.  

 1.  The purpose of this questionnaire is to survey the consumer’s 

behaviour on their consideration of listening to music. Therefore, this 

questionnaire is divided by four part include this following: 

  Part I    Personal Information 

  Part II   Consumer’s Behaviour Survey on Listening to Music  

  Part III   Consumer’s Opinion on Listening to Music Experience 

  Part IV   More Suggestion 

 2.  Please fill on your appropriate response to get the efficiency result 

which can help us to Improve the solution on this research. 

 3. Your Answer will be kept in Secret and Calculated in overall result to 

get the quality developed. Thank you for your corporation on this project. 

       

    Chuthaphon  Butsikhiao 

   Student of Graduated School, Silpakorn University 

Questionnaire  

: Strategy for Music Business Management for Tourism 

Promotion in Nakhon Ratchasima.
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Part I Personal Information  

Instruction  Please fill ‘X’ for the most appropriate response. 

1. Gender 

 1.)   Male    2.)   Female 

2. Age 

 1.)   Up to 18   2.)   19-25  3.)   26-32  

 4.)   33-39  5.)   40 and Above 

3.  Country of Residence(s) 

 1.)    Australia 2.)    China     3.)   France 4.)   Germany  

 5.)    Hong Kong  6.)    India      7.)   Indonesia  8.)   Japan  
 9.)    Korea 10.)   Malaysia  11.)   Russia  12.)   Singapore 
 13.)   Taiwan 14.)   United Kingdom  15.)   USA 

 16.)   Vietnam 17.)   Not all above, please fill  

    

4. Occupation 

 1.)    Student   2.)    Business Industry 
 3.)    Medical  4.)    Teaching   
 5.)    Army, police etc. 6.)    Hospitality   
 7.)    Catering/Art Industry 

 8.)    Not all above, please fill 

    

5. Status 

 1.)    Single   2.)   Married  

 3.)    Divorced    

6. Average Income per Month 

 1.)    Up to 2,500 US$ 2.)    2,500-3,499 US$  

 3.)    3,500-4,499 US$ 4.)    4,500 US$ and Above 
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Part II  Consumer’s Opinion on Listening to Music Experience. 

Instruction  Please fill ‘X’ for the most appropriate response.  

7. How many times have you been to Nakhon Ratchasima? 

 1.)   First Time 2.)   2-3  Times 3.)   3 Times Above 

8.  How long have you been to Nakhon Ratchasima for this time? 

 1.)   1 Day  2.)   2 Days   
 3.)   3 Days  4.)   4 Days and Above 

9.  What is your most Interesting in travelling? 

 1.)    Natural Based Tourism - (Experiences on Natural Attractions and 

Includes Ecotourism.) 

 2.)    Cultural Heritage tourism - (Experiences on Places, Artefacts and 

Activities that  Represent the Stories Made by People In The Past.) 

 3.)    Cultural Based Tourism - (Experiences on Region’s Culture and 

Their Lifestyle i.g., Festival, Museums, Theatre.) 

 4.)   Experience and Relaxation Based Tourism - (Experiences on Lifestyle 

i.g., Shopping.) 

10. How do you Plan your Trip? 

 1.)   By yourself    2.)   With your family  

 3.)   With your friend(s) 4.)   Through Travel Agent 

12. Which are your choices of listening to music. (Can response more than 1 choices) 

 1.)   Website   2.)   Online Radio 

 3.)   Mobile Application   4.)   Radio 

 5.)   TV Program/Variety Shows  6.)   Live Concert 

 7.)   Mini Live Concert  8.)   Music Festival 

 9.)   Club Events   10.)   CD 

13. Which are impact or make you interest most. (Can response more than 1 choices) 

 1.)    Live Music   2.)    Vinyl  
 3.)    Movie Soundtrack   4.)    Jingle  

 5.)    Game Soundtrack  6.)    Song written for special Events/Festival 
 7.)    Rearrange or Remix Song   8.)    Cover Song 

 9.)    Music Streaming 
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14. What is your favourite time to listen the music. 

 1.)    4.00 AM -10.00 AM 2.)   10.00 AM - 05.00 PM 

 3.)   05.00 PM - 10.00 PM 4.)   10.00 PM - 04.00 AM 

15. Which are your favourite genre. (Can response more than 1 choices) 

 1.)    Pop  2.)    Rock 3.)    Jazz  

 4.)   Latin  5.)    Country 6.)    Classical   
 7.)    R&B  8.)    Electronic Dance Music  
 9.)   Contemporary  10.)   Alternative  11.)   Indy 
 12.)   Not all above. Please fill   

Part III  Consumer’s opinion on Listening-to-Music Experience. 

Instruction  Please place ‘X’ in the box which you are agree with  by this following 

description. 

  5  -  Strongly Agree 

  4  -  Agree 

  3  -  Neither agree nor Disagree 

  2  -  Disagree 

  1  -  Strongly Disagree 

No. Description 5 4 3 2 1

1. Awareness Factor

1.1 To put Nakhon Ratchsima’s Music on 

travel agency plan/Government’s 

suggestion program could be a choice 

for your plan.

1.2 Music Festival program should be 

managed as a tourism promotion’s 

year plan.
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1.3 Music Band playing in Nakhon 

Ratchasima is insufficient for searching 

and browsing.

1.4 To make more consumer’s awareness 

of Music activities in Nakhon 

Ratchsima, Appeared in any different 

work of music such as Synchronisation 

work, i.g., working on film, game, and 

advertising industry is one of effective 

idea.

1.5 Giving an information or using 

Advertising boards would make The 

shows more attracted.

1.6 New Technology should be used for 

comfortable reason i.e Mobile 

Application.

1.7 A Signature or a must-go event in 

Nakhon Ratchsima is not well known 

enough.

1.8 To Improve the Music Market in 

Nakhon Ratchasima, Artist should 

have their own style and make it 

cleared more.

2. Experience Factor

2.1 Sight Seeing In Nakhon Ratchasima is 

attracted.

No. Description 5 4 3 2 1
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2.2 Music Activities should be designed to 

be more various.

2.3 The genre should be promoted to be 

more various especially creating in 

the modern way.

2.4 Music should be performed in any 

place. For i.g., Hotel, Restaurant etc.

2.5 If you like the shows, you will buy 

CD(s) or merchandise(s).

2.6 Artist should have a self-presentation 

and performance skill.

2.7 English communication is necessary 

for artists to present their work for 

audiences and make them more 

appreciated.

2.8 Having participation in any music 

activities in Nakhon Ratchasima such 

as taking a part of a short course or 

workshop of singing Nakhon 

Ratchsima’s Traditional Music, is a 

good choice for tourist’s activity.

2.9 Having an Information stand nearby 

the site of performance would 

persuade the audience to watch or 

listen longer.

No. Description 5 4 3 2 1
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2.10 Nakhon Ratchsima is one of a place 

that the International music festival or 

conference should be here because 

of its beautiful culture and landscape.

3. External Factor

3.1 Having a good zoning is the way to 

make a plan to travel.

3.2 Social media/Mobile Application is 

easy way to get connected with 

place.

3.3 Performing in a theatre is more 

attracted than performing outside a 

theatre.

3.4 Good Sound System is needed for the 

aesthetic reason.

3.5 Transportation within Nakhon 

Ratchasima is affected on your 

decision of joining the show.

3.6 Transportation within Nakhon 

Ratchasima should be improved to be 

faster and more comfortable.

No. Description 5 4 3 2 1
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Part IV 

More Suggestion 

……………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………….………..………..………..

………..………..………..………..………..………..………….………..………..………..………..………..………..………..

………..………..………….………..………..………..………..………..………..………..………..………..………….………..

………..………..………..………..………..………..………..………..………….………..………..………..………..………..

………..………..………..………..………….………..………..………………. 

Thank you for your cooperation. 
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