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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
ในอดีตนั้นระบบเศรษฐกิจในโลก อาจแบงไดเปนสามยุคตามวิวัฒนาการในการผลิต
โดยในสังคมเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่การผลิตยังตองพึ่งที่ดินและแรงงาน จึงทําใหยุคนั้นเปน
ยุคของการจับจองเปนเจาของที่ดิน และการมีบริวาร ตอมาในสังคมอุตสาหกรรมซึ่งอาศัยเครื่องไม
เครื่องมือ หรือเครื่องจักรกลในการผลิต จึงจําเปนอยางยิ่งจะตองใชเงินลงทุนจํานวนมากทําให
ยุคของสังคมอุตสาหกรรมกลายเปนยุคของนายทุน ในปจจุบันสังคมของเราเคลื่อนเขาสูยุคของการ
คนหาความคิดใหมๆ และการประมวลผลขอมูลขาวสารในกระบวนการการผลิต จึงสงผลใหความรู
ความสามารถและความชํานาญกลายเปนสิ่งมีคาที่สุด สําหรับการดําเนินการของ องคกรตางๆ
ทําใหยุคนี้ คือยุคของทุนทรัพยทางปญญา และสิ่งนี้เอง ก็คือเหตุผลวาทําไมองคกรตางๆ ตองหันมา
สนใจ กับการจัดการดานความรู (มาโนช เวชพันธ 2532 : 15-16)
ดังนั้น การที่โลกไดเขาสูยุคเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge-based Economy –
KBE) งานตางๆ จําเปนตองใชความรูมาสรางผลผลิตใหเกิดมูลคาเพิ่มมากยิ่งขึ้น การจัดการความรู
เปนคํากวางๆที่มีความหมายครอบคลุมเทคนิค กลไกตางๆ มากมาย เพื่อสนับสนุนใหการทํางาน
ของแรงงานความรู (Knowledge Worker) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไกดังกลาวไดแก การรวบรวม
ความรูที่กระจัดกระจายอยูที่ตางๆ มารวมไวที่เดียวกัน การสรางบรรยากาศใหคนคิดคน เรียนรู
สรางความรูใหมๆ ขึ้น การจัดระเบียบความรูใน เอกสาร และทํา สมุดหนาเหลืองรวบรวมรายชื่อ
ผูมีความรูในดานตางๆ และที่สําคัญที่สุด คือการสรางชองทาง และเงื่อนไขใหคนเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูระหวางกันเพื่อนําไปใชพัฒนางานของตนใหสัมฤทธิ์ผล
ความรู
คือ ความเขาใจในเรื่องบางเรื่อง หรือสิ่งบางสิ่ง ซึ่งอาจจะรวมไปถึง
ความสามารถในการนําสิ่งนั้นไปใชเพื่อเปาหมายบางประการ ความสามารถในการรูบางอยางนี้
เป น สิ่ ง สนใจหลั ก ของวิ ช า ปรั ช ญาและมี ส าขาที่ ศึ ก ษาด า นนี้ โ ดยเฉพาะเรี ย กว า ญาณวิ ท ยา
(epistemology) ความรูในทางปฏิบัติมักเปนสิ่งที่ทราบกันในกลุมคน และในความหมายนี้เอง
ที่ความรูนั้นถูกปรับเปลี่ยนและจัดการในหลาย ๆ แบบ
การจัดการความรู ( Knowledge management ) คือ การรวบรวม สราง จัดระเบียบ
แลกเปลี่ยน และประยุกตใชความรูในองคกร โดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศเพื่อใหเกิด
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ความรูและ ปญญา ในที่สุด การจัดการความรูประกอบไปดวยชุดของการปฏิบัติงานที่ถูกใช
โดยองคกรตางๆ เพื่อที่จะระบุ สราง แสดง และกระจายความรู เพื่อประโยชนในการนําไปใชและ
การเรียนรูภายในองคกร อันนําไปสูการจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่ง
ที่จําเปนสําหรับการดําเนินการธุรกิจที่ดี องคกรขนาดใหญ โดยสวนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากร
สําหรับการจัดการองคความรู โดยมักจะเปนสวนหนึ่งของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแผนก
การจัดการทรัพยากรมนุษย
9

การจั ด การความรู จึ ง เป น กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การแปรข อ มู ล ให เ ป น สารสนเทศ
(Information) แปรสารสนเทศใหเปนความรูและใชความรูเพื่อปฏิบัติการ(Action)โดยไมหยุดอยู
แคระดับความรูแตจะยกระดับไปถึงปญญา (Wisdom)
การจัดทําแผนที่ความรู (Knowledge Mapping)เปนขั้นตอนหนึ่งใน การจัดการความรู
แผนที่ความรูชวยใหมีเ คาโครงที่ทํา ใหมองเห็น ความรูเ ปน รูปธรรมได การทําแผนที่ความรูคือ
เข็ม ทิศ ที่ชว ยใหบุค คลสามารถเขาถึงแหลงความรูขององคกร แผนที่ความรูมักจะแสดงถึงความรู
ที่อ งค ก รมี อยู ร วมทั้ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู นั้น ซึ่ ง เป น ภาพแสดงเรื่ อ งราวเกี่ ย วกั บ ความรู ได แ ก
กระบวนการ แหลงความรู ขุมความรู (assets) การไหลเวียน ชองวาง ตัวปดกั้นการไหลเวียน
ความรู ภ ายในองค ก ร และการไหลเวี ย นข า มพรมแดนองค ก ร แผนที่ ค วามรู ช ว ยบอก
ขี ด ความสามารถ ความเชื่ อ มโยงระหว า งคนทั่ ว ทั้ ง องค ก ร และช ว ยบอกช อ งว า งของความรู
เมื่อสภาพเหลานี้แสดงออกมาเปนภาพเปนเปาสายตาจะชวยใหเกิดการพัฒนาในดานการใชการ
แลกเปลี่ยน และการสงตอความรู
การจัดการความรูเปนเครื่องมือที่สําคัญที่สนับสนุนการจัดการทองเที่ยวทําใหผูเกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมทองเที่ยวสามารถ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได กระบวนการจัดการ
ความรูทําใหไดความรูที่ทันตอเหตุการณ ตรงเปา ตรงประเด็น ประหยัดตนทุน และ ประหยัดเวลา
ซึ่งการเผยแพรความรูที่ตรงกับความตองการของผูที่ตองการใชความรูทําใหผูใชความรูไมตอง
เสียเวลาและคาใชจายในการคนหามาก ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญในการจัดการความรู (Cooper 2006)
ในการจั ด การท อ งเที่ ย ว การจั ด การกั บ จุ ด หมายปลายทางของนั ก ท อ งเที่ ย วเป น
เรื่ อ งสํา คั ญ การจะจัดการทองเที่ยวของจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวใหมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวและดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้นหรือกลับมา
เที่ ย วซ้ํ า นั้ น ควรต อ งนํ า การจั ด การความรู เ กี ่ย วกับ จุด หมายปลายทางมาใช ป ระโยชน
แตล ะแหล ง ทอ งเที่ ย วที ่เ ปน จุ ด หมายปลายทางของนัก ทองเที่ยว ผูจัดการทองเที่ยวอาจเก็บ
รวบรวมความรู ที่ จํ า เป น ทั้ง ทางด า นที่ ผูใ ห บริก ารทอ งเที่ ย วจํา เปน ต อ งใช และความรู ที่จํ า เป น
สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยวซึ่งเปนผูใชบริการ ความรูที่รวบรวมได อาจจัดเก็บและ
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เผยแพร ใหผูใชทั้งที่เปนผูใหบริการและผูใชบริการโดยผานเครือขาย ซึ่งจะทําใหเพิ่มศักยภาพ
ในการแข ง ขั น ให สู ง ขึ้ น โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง สํ า หรั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารขนาดเล็ ก จะได รั บ ประโยชน
จากฐานความรูที่พัฒนาขึ้นอยางมาก
สําหรับประเทศไทยรัฐบาลไดประกาศใหการทองเที่ยวเปนนโยบายหลักของประเทศ
มาโดยตลอด มีการตั้ง "กระทรวงการทองเที่ยว และกีฬา" ขึ้นเมื่อ พ.ศ.2545 ตั้งแตปลายป 2546
เปนตนมา มีนักทองเที่ยวตางชาติประมาณ 10 ลานคนเดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศทําให
ธุรกิจการทองเที่ยวแพรสะพัด นํารายไดเขาประเทศเปนจํานวนกวา 300,000 ลานบาทตอป
ยังไมรวมถึงนักทองเที่ยวชาวไทย ซึ่งมีเงินหมุนเวียนภายในประเทศจากการทองเที่ยวจํานวน
มหาศาล ( ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวป 2549) อยางไรก็ตามประเทศตางๆ ใน
ภูมิภาคเอเชีย ตางก็มีนโยบายสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เปนอุตสาหกรรมแนวหนาของ
ประเทศตนเชนกัน ทําใหการแขงขันดานการทองเที่ยวเขมขนขึ้น หากหนวยงาน ที่รับผิดชอบ
ดานการทองเที่ยวของรัฐไดนําการจัดการความรูมาใชในการทองเที่ยวจะทําให การทองเที่ยวของ
ประเทศไทยอยูในภาวะแขงขันได
จั ง หวั ด ราชบุ รี เ ป น จั ง หวั ด หนึ่ ง ที่ มี ศั ก ยภาพทางด า นการท อ งเที่ ย วอยู ใ นระดั บ
ค อ นข า งสูง เพราะประกอบไปดว ยสถานที่ทอ งเที่ย วหลากหลายรูป แบบและการคมนาคม
สะดวก ซึ่ง ในแตละปจ ะมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดไมต่ํากวาปละ 1,200,000 คน
จึงทําใหเกิดคําถามที่วาเราจะทําอยางไรใหการทองเที่ยวในทองถิ่นเกิดความยั่งยืน แขงขันกับแหลง
ทองเที่ยวอื่นๆ ได จุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี อาจจําแนกตามลักษณะ
ไดเปน 4 ประเภท คือ ที่เที่ยวเมือง สถานที่ทางประวัติศาสตร ที่ทองเที่ยว ภูเขาและน้ําตก ชม
วิถีชีวิต และสวนผลไม การที่จุดหมายปลายทางมีลัก ษณะแตกตา งกัน ยอ มตอ งการความรูใ น
การจัด การทอ งเที ่ย วที ่แ ตกตา งกัน ในการสรา งฐานความรู สํ า หรั บ ผู จัด การทอ งเที่ย วและ
นักทองเที่ยว จึงตองคํานึงถึงความตองการที่แตกตางกันเหลานี้ ดังนั้นในการสรางฐานความรูควร
ทราบวาสถานที่ปลายทางมีค วามรูอะไรอยูบางและความรูนั้น อยูที่ไหน ความรูอะไรที่จําเปน
แหลงความรูมีอยูที่ใดและใครจะเปนผูใชความรูนั้น คําตอบสามารถใชบอกความแตกตางวาอะไร
เปนสิ่งที่ตองการและอะไรที่มีใหใช ความรูเรื่องใดที่มีเกินจําเปน อะไรเปนจุดแข็ง อะไรเปน
จุดออนในการที่จะหาความรู จัดการความรู เก็บความรูและเผยแพรความรู เพื่อจะไดนํามาสราง
ฐานความรูและเผยแพรในรูปเครือขายใหทั้งผูจัดการทอ งเที่ย วและนัก ทอ งเที่ย วใชประโยชน
ตอ ไปได ผูวิจัย จึง สนใจที่จ ะศึก ษาวา ความรูที่จํา เปน และเปน ที่ตอ งการในการทอ งเที่ย วใน
จั ง หวั ด ราชบุ รี มี อ ะไรบ า ง เพื่ อ นํา มาสร า งแผนที่ ค วามรู แ ละฐานความรู ด า นการท อ งเที่ ย ว
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เพื่ อ ประโยชน ใ นการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ราชบุ รี แ ละเป น ต น แบบให กั บ การ
จั ด การท อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด อื่ น ๆต อ ไป โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อทราบความตองการความรูทางดานการทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี และนําความ
ตองการนั้น มาจําแนกความรูตามประเภทของจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว และ จัดทําแผนที่
ความรู
2. เปรียบเทียบแผนที่ความรู ความสําคัญความรูและการนําความรูไปใช ตามประเภท
ของจุดหมายปลายทาง
3. จัดทําระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรสําหรับนักทองเที่ยว โดยใชแผนที่ความรูที่ได
สมมติฐานการวิจัย
1. แผนที่ความรูสําหรับจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว แตกตางกันหรือไม อยางไร
2. ความตองการความรูสําหรับจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวแตกตางกันหรือไม
อยางไร
ขอบเขตการดําเนินงาน
ในการศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาความรูดานการทองเที่ยวของสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัด
ราชบุรี โดยมุงศึกษาเฉพาะจุดหมายปลายทางการทองเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะ 4 ประเภท คือ
1. ที่เที่ยวเมือง
: อ.บานโปง
2. สถานที่ทางประวัติศาสตร
: อ.เมืองราชบุรี
3. ที่ทองเที่ยว ภูเขา น้ําตก
: อ.สวนผึ้ง
4. ชมวิถีชีวิต และสวนผลไม
: อ.ดําเนินสะดวก
นิยามศัพท
จุดหมายปลายทาง ในที่นี้หมายถึง เปาหมายของการเดินทางของนักทองเที่ยว กลาวคือ
เปนสถานที่ ที่นักทองเที่ยวตองการจะไปถึง ดวยวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ตามรูปแบบของการ
ทองเที่ยว ซึ่งในที่นี้หมายถึงอําเภอ 4 อําเภอที่ทําการวิจัย โดยแตละอําเภอมีเอกลักษณของจุดหมาย
ปลายทางที่แตกตางกันไป
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แผนที่ความรู หมายถึง การกําหนดที่ตั้งของความรูที่สําคัญวาอยูตรงไหนบาง แลวใช
การแสดงผลออกมา เชน จัดการพิมพเปนรายการออกมา หรืออาจมีภาพแสดงที่ตั้งความรู
ซึ่ง
โดยปกติแลว แผนที่ความรูจะเปนตัวชี้นําไปยังคน หรือ เอกสาร หรือ ฐานขอมูลตางๆ
ซึ่ง
แผนที่ความรู เปนแคเพียงตัวบอกวาความรูอยูที่ไหน เทานั้น แตตัวแผนที่ความรูเองไมไดมีความรู
นั้นๆ อยู เปนเพียงตัวชี้แนะ ไมใชตัวเก็บความรู
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยตองการนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการทองเที่ยวโดย
จัดทําแผนที่ความรูเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยวโดยใชวิธีการทางสถิติ เปรียบเทียบ
แผนที่ความรูตามประเภทของจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว และสรางฐานความรูการทองเที่ยว
จากแผนที่ ค วามรู ที่ ไ ด ดั ง นั้ น ในบทนี้ จะนํ า เสนอทฤษฎี แ ละวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข อ ง
เรียงตามลําดับดังนี้
1. การจัดการความรู
2. การจัดการความรูกับการทองเที่ยว
3. การทําแผนที่ความรูสําหรับจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว
4. การวิเคราะหปจจัยและการนําไปใชในการสรางความรู
5. การทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
6. การสรางฐานความรูสําหรับการทองเที่ยว
7. งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
1. การจัดการความรู
ความรู
ความรู หมายถึง ความหมาย และความเขาใจ ที่ไดจากการประมวลผลสารสนเทศ
ในทางที่นํามาใชปฏิบัติการได ความรูตองมีบริบท ตรงประเด็น ใชงานได และนํามาใชเพื่อ
แกปญหาได นิยามนี้สอใหเห็นวาความรูในแงของการจัดการความรูถกู จํากัดความในลักษณะที่
ปฏิบัติไดจริง
3

คําวา ความรู (Knowledge) ในทัศนะของฮอสเปอร (มาโนช เวชพันธ 2532 : 15-16)
นับเปนขั้นแรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความสามารถในการจดจําซึ่งอาจจะโดยการนึกได
มองเห็นไดยนิ หรือไดฟง ความรูนี้เปนหนึ่งในขั้นตอนของการเรียนรู โดยประกอบไปดวยคําจํากัด
ความหรือความหมาย ขอเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสราง วิธีการแกไขปญหาและมาตรฐานเปนตน
ซึ่งอาจกลาวไดวาความรูเปนเรื่องของการจําอะไรได ระลึกได โดยไมจําเปนตองใชความคิดที่
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ซับซอนหรือใชความสามารถของสมองมากนัก ดวยเหตุนี้ การจําไดจึงถือวาเปนกระบวนการที่
สําคัญในทางจิตวิทยา และเปนขั้นตอนที่นําไปสูพฤติกรรมที่กอใหเกิดความเขาใจ การนําความรูไป
ใชในการวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินผล ซึ่ ง เป น ขั้ น ตอนที่ ไ ด ใ ช ค วามคิ ด และ
ความสามารถทางสมองมากขึ้ น เป น ลํา ดั บ ส ว นความเข า ใจ (Comprehension) นั้น ฮอสเปอร
ชี้ใหเห็นวาเปนขั้นตอนตอมาจากความรู โดยเปนขัน้ ตอนที่จะตองใชความสามารถของสมองและ
ทักษะในชัน้ ทีส่ ูงขึ้น จนถึงระดับของการสื่อความหมาย ซึ่งอาจเปนไปไดโดยการใชปากเปลา
ขอเขียน ภาษา หรือการใชสัญลักษณ โดยมักเกิดขึน้ หลังจากที่บุคคลไดรับขาวสารตาง ๆ แลว
อาจจะโดยการฟง การเห็น การไดยนิ หรือเขียน แลวแสดงออกมาในรูปของการใชทักษะหรือการ
แปลความหมายตาง ๆ
เชน การบรรยายขาวสารที่ไดยนิ มาโดยคําพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไป
เปนอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายเดิมเอาไว หรืออาจเปนการแสดงความคิดเห็นหรือใหขอสรุป
หรือการคาดคะเนก็ได ประภาเพ็ญ สุวรรณ (อักษร สวัสดี 2542 : 26) ไดใหคําอธิบายวา ความรู เปน
พฤติกรรมขั้นตนที่ผูเรียนรูเพียงแตเกิดความจําได โดยอาจจะเปนการนึกไดหรือโดยการมองเห็น
ไดยนิ จําได ความรูในชั้นนี้ไดแก ความรูเกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ขอเท็จจริง กฎเกณฑ
โครงสรางและวิธีแกไขปญหา สวนความเขาใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะดาน “การแปล”
ซึ่งหมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกีย่ วกับขาวสารนั้น ๆ โดยใชคําพูดของตนเอง และ
“การใหความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและขอสรุป รวมถึงความสามารถใน
การ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายวาจะเกิดอะไรขึ้น
เบนจามิน บลูม (อักษร สวัสดี 2542 : 26-28) ไดใหความหมายของความรูวาหมายถึง
เรื่องที่เกี่ยวกับการระลึก ถึงสิ่ งเฉพาะวิธีการและกระบวนการตาง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของ
โครงการวัตถุประสงคในดานความรู โดยเนนในเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาของความจําอัน
เปนกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดยกอนหนานั้นในป ค.ศ. 1965 บลูมและคณะ
ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการรับรูหรือพุทธิพิสัย (cognitive domain) ของคน วาประกอบดวยความรู
ตามระดับตาง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจากระดับความรูในขั้นต่ําไปสูระดับของความรูใน
ระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและคณะ ไดแจกแจงรายละเอียดของแตละระดับไวดังนี้
1. ความรู (Knowledge) หมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึงความคิด
วัตถุ และปรากฏการณ ต า งๆ ซึ่ ง เป น ความจํา ที่ เ ริ่ ม จากสิ่ ง ง า ยๆ ที่ เ ป น อิ ส ระแก กั น ไปจนถึ ง
ความจํา ในสิ่ ง ที่ ยุ ง ยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน
2. ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เปนความสามารถทางสติปญญา
ในการขยายความรู ความจํา ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อ
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เผชิญกับสื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง
3. การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู (knowledge)
ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเรื่องใด ๆ ที่มีอยูเดิม ไปแกไขปญหาที่แปลก
ใหม ข องเรื่ อ งนั้ น โดยการใช ค วามรู ต า งๆโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง วิ ธี ก ารกั บ ความคิ ด รวบยอดมา
ผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น
4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะที่สูงกวาความเขาใจ และการ
นําไปปรับใช โดยมีลักษณะเปนการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอยที่มีความสัมพันธกนั
รวมทั้งการสืบคนความสัมพันธของสวนตางๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยนัน้ สามารถเขากันได
หรือไม อันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง
5. การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอย ๆ
หรือสวนใหญ เขาดวยกันเพื่อใหเปนเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะหจะมีลักษณะของ
การเป นกระบวนการรวบรวมเนื้ อหาสาระของเรื่องตางๆเขาไวดวยกัน เพื่อสร างรูปแบบหรือ
โครงสรางที่ยังไมชัดเจนขึ้นมากอน อันเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคภายใน
ขอบเขตของสิ่งที่กําหนดให
6. การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเกี่ยวกับความคิด
คานิยม ผลงาน คําตอบ วิธีการและเนื้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ
(criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัด สิน การประเมินผล จัดไดวาเปนขั้นตอนที่สูงสุดของ
พุทธิลักษณะ (characteristics of cognitive domain)ที่ตองใชความรูความเขาใจการนําไปปรับใช
การวิเคราะหและการสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพื่อทําการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด
เปนการยากมากที่จะใหนิยาม คําวา "ความรู" ดวยถอยคําสั้นๆ ยิ่งในความหมายที่ใชใน
ศาสตร ดานการจัดการความรู คําวา "ความรู" ยิ่งมีความหมายหลายนัย และหลายมิติ ดังเชน
o ความรู คือ สิ่งที่เมื่อนําไปใช จะไมหมด หรือสึกหรอ แตจะยิ่งงอกเงย หรืองอกงาม
ขึ้น
o ความรู คือ สารสนเทศที่นําไปสูการปฏิบัติ
o ความรู เปนสิ่งที่คาดเดาไมได
o ความรู เกิดขึน
้ ณ จุดที่ตองการใชความรูนนั้
o ความรู เปนสิ่งที่ขึ้นกับบริบท และกระตุนใหเกิดขึ้น โดยความตองการ
ในยุคแรกๆ ของการพัฒนาศาสตรดานการจัดการความรู มองวาความรูมาจากการจัดระบบ และ
ตีความ สารสนเทศ (Information) ตามบริบท และสารสนเทศก็มาจากการประมวลขอมูล (data) ความรูจะ ไมมี
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ประโยชน ถาไมนําไปสูการกระทํา หรือการตัดสินใจในการจัดการสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ยุคแหงสังคมที่ใชความรูเปนฐาน (knowledge-based society)มองความรูวาเปนทุนปญญาหรือทุน
ความรูสําหรับการสรางคุณคา และมูลคา (value) การจัดการความรูเปนกระบวนการใชทุนปญญา
นําไปสรางคุณคา และมูลคา ซึ่งอาจเปนมูลคาทางธุรกิจ หรือคุณคาทางสังคมก็ได
การจัดการความรู
ในชวงเวลาประมาณ 15-20 ป ที่เกิดศาสตรดานการจัดการความรู อาจกลาวไดวาการ
จัดการความรู ไดมีวิวัฒนาการมาเปน 3 ยุค ไดแก
ยุคที่ 1 อาจเรียกชื่อวา ยุค Pre-SECI การจัดการความรู เนนที่การจัดการสารสนเทศ
(Information management) เพื่อใชในเทคโนโลยีชวยการตัดสินใจของคน เริ่มเมื่อประมาณ 15-20 ป
ที่แลว
ยุคที่ 2 อาจเรียกชื่อวา ยุค SECI มองวาความรูแบงออกเปน 2 แบบ คือ ความรูชัดแจง
(Explicit knowledge) กับความรูฝงลึก (tacit knowledge) การจัดการความรูเนนการเปลี่ยนความรูฝง
ลึก เปนความรูชัดแจง และวนกลับหมุนเปน "เกลียวความรู" (Knowledge spiral) เปนยุคที่เชื่อมโยง
การจั ด การความรู เ ข ากั บ การรื้ อ ปรับ (re-engineering)
กระบวนการปฏิบั ติ ง าน เพื่อ บรรลุ
ประสิทธิภาพ (efficiency) สูงสุด
ยุคที่ 3 อาจเรียกชื่อวา ยุค Post-SECI มองวาความรูไมแบงขั้ว เปนความรูชัดแจง และ
ความรูฝงลึก แตมีคุณ สมบัติทั้ง สองอยูดว ยกัน เนน การจัด การความรูเ พื่อ การใชง านเวลานั้น
(Just-in-time) และเนนที่ประสิทธิผล (effectiveness) ของงาน
การจัดการความรู เปนกระบวนการ (process) ที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงานใน
องคกร หรือหนวยงานยอยขององคกร เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดี
ขึ้นกวาเดิมการจัดการความรูใ นความหมายนี้ จึง เปน กิจ กรรมของผูป ฏิบัติง านไมใ ชกิจ กรรม
ของนัก วิช าการหรือ นัก ทฤษฎี แตนัก วิช าการ หรือ นัก ทฤษฎีอ าจเปน ประโยชน ในฐานะ
แหลงความรู (resource person) หรือผูอํานวย
ความสะดวกในการจัดการความรู การจัดการความรูคือกระบวนการที่จะระบุ เลือก จัดระเบียบ
เผยแพร และถ า ยโอนความรู สํา คัญ และความชํา นาญเพื่ อ ว า มั น สามารถใชร ว มกั น ได ใ น
ลั ก ษณะที่ มีรูปแบบ และนํามาใชใหมได
การจัด การความรู เ ปน กระบวนการที่เ ปน วงจรตอ เนื ่อ ง เกิด การพัฒ นางานอยา ง
ตอ เนื ่อ งสม่ํ า เสมอ เปา หมายคือ การพัฒ นางานและพัฒ นาคนโดยมีค วามรู เ ปน เครื ่อ งมือ
มีกระบวนการจัดการความรูเปนเครื่องมือการจัดการความรู เปนเครื่องมือ ไมใชเปาหมาย
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วิจารณ พานิช (2549) ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” ไว คือ สําหรับ
นักปฏิบัติ การจัดการความรูคือ เครื่องมือ เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ
กัน ไดแก
1. บรรลุเปาหมายของงาน
2. บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน
3. บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และ
4. บรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันในทีท่ ํางาน
การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก
1. การกําหนดความรูหลักทีจ่ ําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร
2. การเสาะหาความรูที่ตองการ
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวน ใหเหมาะตอการใชงานของตน
4. การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน
5. การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
และสกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว
6. การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด
ความรูที่ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งขึ้น
โดยที่การดําเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้ง
ความรูที่ชัดแจง อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge)
และความรูฝงลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งที่อยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูใ น
สมอง (เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอื่นๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) จากคําวา “ จัดการ
ความรู” จึงมีคนเขาใจผิด เริ่มดําเนินการโดยรี่เขาไปที่ความรู คือ เริ่มที่ความรู นี่คือความผิดพลาด
ที่พบบอยมาก การจัดการความรูที่ถูกตองจะตองเริ่มที่งานหรือเปาหมายของงาน เปาหมายของงาน
ที่ สํ า คั ญ คื อ การบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ใ นการดํ า เนิ น การตามที่ กํ า หนดไว ที่ เ รี ย กว า Operation
Effectiveness และนิยามผลสัมฤทธิ์ ออกเปน 4 สวน คือ
1. การสนองตอบ (Responsiveness) เชน การสนองตอบความตองการของลูกคา
สนองตอบความตองการของเจาของกิจการหรือผูถือหุน สนองตอบความตองการของพนักงาน และ
สนองตอบความตองการของสังคมสวนรวม
2. การมีนวัตกรรม (Innovation) ทั้งที่เปนนวัตกรรมในการทํางาน และนวัตกรรมดาน
ผลิตภัณฑหรือบริการ
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3. ขีดความสามารถ (Competency) ขององคกร และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น
ซึ่งสะทอนสภาพการเรียนรูขององคกร
4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซึ่งหมายถึงสัดสวนระหวางผลลัพธ กับตนทุนที่ลงไป
การทํางานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทํางานที่ลงทุนลงแรงนอย แตไดผลมากหรือคุณภาพสูง
เป า หมายสุ ด ท า ยของการจั ด การความรู คื อ การที่ ก ลุ ม คนที่ ดํ า เนิ น การจั ด การความรู ร ว มกั น
มีชุดความรูของตนเอง ที่รวมกันสรางเอง สําหรับใชงานของตน คนเหลานี้จะสรางความรูขึ้นใชเอง
อยูตลอดเวลา โดยที่การสรางนั้นเปนการสรางเพียงบางสวน เปนการสรางผานการทดลองเอา
ความรูจากภายนอกมาปรับปรุงใหเหมาะตอสภาพของตน และทดลองใชงาน จัดการความรูไมใช
กิจกรรมที่ดําเนินการเฉพาะหรือเกี่ยวกับเรื่องความรู แตเปนกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษา
วิชาการเรียกวา บูรณาการอยูกับทุกกิจกรรมของการทํางาน และที่สําคัญตัวการจัดการความรูเอง
ก็ตองการการจัดการดวย
องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู (Knowledge Process) ประกอบดวย
1. “คน” ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเปนแหลงความรู และเปนผูนํา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชน
2. “เทคโนโลยี” เปนเครื่องมือเพื่อใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนํา
ความรูไปใชอยางงาย และรวดเร็วขึ้น
3. “กระบวนการความรู” นั้น เปนการบริหารจัดการ เพื่อนําความรูจากแหลงความรูไป
ใหผูใช เพื่อทําใหเกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม
กระบวนการจัดการความรู
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เปนกระบวนการที่จะชวยให
เกิดพัฒนาการของความรู หรือการจัดการความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน คือ
1. การบงชี้ความรู เปนการพิจารณาวาองคกรมีวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร เปาหมาย
คืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองใชอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูใน
รูปแบบใด อยูที่ใคร
2. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก
รักษาความ รูเกา กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว
3. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับ
การเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู เชน ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน
ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ
5. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge
อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศหรือกรณีเปน Tacit Knowledge จัดทําเปน
ระบบทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เลี้ยง
การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน
7. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจาก
สรางองคความรู การนําความรูในไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไป
อยางตอเนื่อง
2. การจัดการความรูกับการทองเที่ยว
การทองเที่ยวเปนสิ่งที่สรางรายไดและเงินตราเขาประเทศเปนจํานวนมหาศาลเปน
อันดับ 1 และ 2 และเกือบทั้งหมดเปนรายไดที่แทจริงของประเทศเปนเม็ดเงินที่ตกถึงประชาชน
ผูประกอบการกระจายอยางทั่วถึงรัฐบาลในปจจุบันจึงเนนพัฒนาการทองเที่ยวมากเปนพิเศษ
การจั ด การความรู เ ป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น การจั ด การเกี่ ย วกั บ จุ ด หมาย
ปลายทางของนักทองเที่ยว ชวยใหผูทําธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายใหญ
ทําเปนอุตสาหกรรมหรือทําเฉพาะภายในชุมชนสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันได
กระบวนการจั ด การความรู ทํ า ให ไ ด ค วามรู ที่ ทั น ต อ เหตุ ก ารณ
ตรงกั บ ความต อ งการของ
ทั้ ง ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ เ ป น ผู ข ายบริ ก ารและขณะเดี ย วกั น ก็ต รงกับ ความต อ งการความรู ข อง
นัก ทอ งเที่ ย วเกี่ ย วกับ จุด หมายปลายทางที่ต อ งการท อ งเที่ ย ว ทํา ใหประหยัดเวลาและคาใชจาย
ตางๆ การมีความรูและเผยแพรความรูนั้นออกไปในเวลาที่เหมาะเมื่อมีผูตองการใชโดยผูใชไมตอง
เสียเวลาและคาใชจายในการคนหามากเปนสิ่งสําคัญในการจัดการความรู
การจัดการความรูดานการทองเที่ยวอาจจําแนกเปนมิตไิ ดเปน 3 มิติ คือ
1. สารสนเทศเปนศูนยกลาง (Information - Centric) คือ เนนจํานวนที่เหมาะสมของ
สารสนเทศ
2. เทคโนโลยีเปนศูนยกลาง (Technology - Centric) คือ เกี่ยวของกับความตองการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการจัดการความรู
3. องคกรเปนศูนยกลาง (Organization - Centric) คือ เนนวาการจัดการความรูควร
เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององคกร ระดับของ ความรูและเงื่อนไขที่ตองการเกี่ยวกับความรู ระบบ
2 4
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การจั ด การความรู ด า นการท อ งเที่ ย วที่ ดี ค วรมี ส ารสนเทศทั้ ง ในแง ข องประเภทและปริ ม าณที่
เหมาะสม เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ ไดรับการสนับสนุนจากองคกร
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การความรู ด า นการท อ งเที่ ย วนั้ น มี ผู ศึ ก ษาไว ไ ม ม ากนั ก
ที่ศึกษาไวเกี่ยวกับความรู เชน ระบบ TourMIS (tourism marketing information system) ของ
ประเทศออสเตรเลียใหขอมูลการทองเที่ยวแกนักทองเที่ยวและใหคําปรึกษากับบริษัททองเที่ยวหรือ
ผูอยูในอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยแปลงขอมูลวิจัยดวยโปรแกรมตางๆใหกลายเปนความรูที่เปน
ประโยชนแกนักทองเที่ยว และใหระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการตลาดของจุดหมายปลายทาง จาก
การศึกษาที่ผานมายัง ไมมีการใช “การจัดการความรู” และไมเกี่ยวกับของกับการทําแผนที่
ความรู (Pyo 2004 : 2-3)
Ritchie and Ritchie(2002) กําหนดเคาโครงสําหรับระบบสารสนเทศแบบมีปญญา
(intelligent) สําหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่สนับสนุนการตลาดของจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยว ระบบครอบคลุมสารสนเทศที่ตองการการประเมิน มีการทบทวนงานวิจัยที่ใชอยูใน
ปจจุบัน ประเมินประสิทธิผลของการวิจัย จัดลําดับความสําคัญของความตองการสารสนเทศ นิยาม
บทบาทในกระบวนการค น คว า วิ จั ย สร า งคลั ง ข อ มู ล แหล ง สารสนเทศและงานวิ จั ย ต า งๆเช น
การวิเคราะหสถานการณปจจุบัน การวัดแรงจูงใจในการเดินทาง รวบรวมภูมิปญญาเกี่ยวกับการ
แขงขันทางการตลาด การสังเกตเห็นโอกาสใหม การประเมินคากิจกรรมการตลาด การติดตาม
ความพึงพอใจของอุตสาหกรรมและการวัดคาผลตอบแทนจากการลงทุน
สําหรับประเทศไทย มีผูศึกษาไวบาง เชน จตุพร วิศิษฏ (2547) ไดทําการศึกษาการ
จัดการความรู โดยใชการจัดการความรูเปน “เครื่องมือ” ในการจัดการดานการทองเที่ยว เพื่อพัฒนา
ชุมชนใหเกิดความเขมแข็งผานกิจกรรมการทองเที่ยว และ องคความรู ซึ่งคือประสบการณของ
ชุมชนเปน “ทุน” ดังนั้น การจัดการความรูดานการทองเที่ยว จําเปนตองอาศัย การจัดการองค
ความรู นั่นก็คือ “ทุน” เพื่อเปนพลังผลักดันใหเกิดการเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนาความรูดานการ
ทองเที่ยวตอไป ซึ่ง “การจัดการความรู” เปนกระบวนการที่ จ ะยกระดั บ พร อ มกั บ สร า ง และ
ใช “ทุ น ” ที่ มี อ ยู อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด
กอ นที่จ ะสรา งระบบการจัด การความรูเ พื่อ ไปสูก ารแลกเปลี่ย นความรู ผูจัด การ
ทอ งเที่ย วของจุดหมายปลายทางตางๆ ควรรูวาสถานที่ของตัวมีความรูอะไรอยูบางและความรูนั้น
อยูที่ไหน ความรูอะไรที่จําเปนเพื่อใหนักทองเที่ยวมาเที่ยว แหลงความรูมีอยูที่ใด และใครจะเปน
ผูใชความรูนั้น คําตอบของคําถามเหลานี้สามารถใชบอกความแตกตางวาตองการความรูเรื่อง
อะไรบางและอะไรที่มีให ความรูเรื่องใดที่มีเกินจําเปน อะไรเปนจุดแข็งหรือจุดออนในการที่จะ
หาความรู จัดการความรู เก็บความรู และเผยแพรความรู
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3. การทําแผนที่ความรูสําหรับจุดหมายปลายทางการทองเที่ยว
การทําแผนที่ความรูเปนขั้นตอนหนึ่งในการจัดการความรู แผนที่ความรูเปรียบเสมือน
พิมพเขียวชวยในการคนหาความรู แผนที่ความรูที่มีสัญลักษณประกอบทําใหมองเห็นลําดับชั้นของ
ขอมูล สารสนเทศ และการเชื่อมโยงระหวางกัน แผนที่ความรูยังอาจใชเปนเครื่องมือในการ
เชื่อมโยงความรูที่แตกตางกันเขาดวยกันได ทํา ให บ อกได ว า ความรู ใ ดสํา คั ญ เชื่ อ มกั บ ความรู ใ ด
ดั ง นั้ น ผู จั ด การความรู ค วรจั ด หาความรู นั้ น ไว ใ นฐานขอมูล ความรูใดเปนความรูที่มีคุณคาอยู
ในชุมชนอยูแลว ที่ควรรักษาไว
ในการสรา งแผนที ่ค วามรู  อาจมีก ฏเกณฑจํ า นวนมากที ่ต อ งพิจ ารณาเมื ่อ
เตรีย มทํา แผนที่ค วามรู ตัวอยางของกฏเกณฑ เชน การกําหนดความรูในแงของแหลงกําเนิด
โครงสราง และประโยชนของความรู หรือใหชี้เฉพาะยิ่งขึ้น แผนที่ความรูควรไดรับการพิจารณา
ในแงของที่ตั้ง เจาของ ความถูกตอง ความทัน สมัย ขอบเขต ความออ นไหว สิท ธิก ารเขา
ถึตัว กลาง ที่ใ ชบัน ทึก สถิติก ารเขา ใช ตัว กลางและชองสัญญาณที่ใชเอกสาร และ/หรือ
ระบบแฟม ไดเรคทอรี่ และความสัมพันธระหวางความรูควรไดรับการพิจ ารณาในการปรับ ปรุง
แผนที่ค วามรู รูป แบบของความรูอ าจเปน สิ่ง ของ วัต ถุที่ใ หค วามรู เรื่อ งราว แบบแผน
เหตุ ก ารณ ก ารปฏิ บั ติ แ ละกิ จ กรรม ซึ่ ง อาจอยู ใ นรู ป แบบที่ เ ห็ น ชั ด หรื อ ซ อ นอยู ก็ ไ ด
ในการสร า งแผนที่ ค วามรู ต อ งมี ก ารค น คว า วิ จั ย และสื่ อ สารกั บ ผู เ กี่ ย วข อ งอย า ง
กวางขวางเกี่ยวกับประเด็นปญหา กระบวนการ วัฒนธรรมขององคกร ฐานความรู การถายทอด
ความรู และกระบวนการใชความรูรวมกัน ความรูตามความเปนจริงมีโครงสรางที่เปนพลวัตไปตาม
สารสนเทศหรือตามสวนประกอบของความรูที่ขึ้นอยูกับบริบทของความรู การสรางแผนที่ความรู
เปนกระบวนการที่ทําตอเนื่องตลอดเวลาและตองมีการปรับปรุงและบํารุงรักษาจึงจะเปนประโยชน
กระบวนการทําแผนที่ความรูอาจจัดระเบียบความรูโดยใชที่ตั้ง แผนภูมิองคกร งานในหนาที่ และ/
หรือทีมงาน (Pyo 2004 : 3)
ในการจัดการความรูเกี่ยวกับการทองเที่ยว การทําแผนที่ความรูเปนสิ่งจําเปน
เชนกัน Pyo(2004) ไดทําแผนที่ความรูสําหรับการทองเที่ยวในประเทศเกาหลีและพบวาสําหรับ
ประเภทของจุดหมายปลายทางของนั ก ท อ งเที่ ย วที่ แ ตกต า งกั น แผนที่ ค วามรู จ ะแตกต า งด ว ย
เช น สํา หรั บ สถานที่ ท อ งเที่ ย วที่ เ ป น สถานที่ ประวัติศาสตร กับสถานที่ทองเที่ยวที่เปนเมือง
ความตองการความรูของนักทองเที่ยวจะแตกตางกัน ดังนั้น กอนที่จะสรางระบบจัดการความรู
เกี่ยวกับจุดหมายปลายทาง การทําแผนที่ความรูเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางจึงเปนสิ่งจําเปน เพื่อวา
กระบวนการสกัดความรู จําแนกความรู และจัดองคความรูสามารถจะใชแผนที่ความรูม าชว ยได
แผนที่ค วามรูชว ยใหห าสิ่ง ที่ตอ งการไดส ะดวก และชว ยในการกํา หนดขอ จํา กัด ในการสรา ง
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ความรู และสายความรู (flow) เนื่องจากแผนที่ความรูชวยอํานวยสะดวกในการคนหาความรู จึงควร
สงเสริมใหมีก ารนํา แผนที่ค วามรูม าใช เพื่อ ใหคา ใชจา ยในการสรา งความรูใ หม เวลาที่ใ ช
คน หาขอ มูล และการแสวงหาขอมูลลดลง ความรูของผูเชี่ยวชาญที่มองเห็นเปนรูปธรรมไดงาย
ในแผนที่ความรูทําใหเกิดการใชความรูรวมกันมากขึ้น ดังนั้นภาระของผูเชี่ยวชาญที่จะชวยเพื่อน
รว มงานหาความรูที่สําคัญ ๆจะลดลงและตอบสนองลูก คา ไดดีขึ้น กระบวนการตัด สิน ใจและ
กระบวนการแกปญหาดีขึ้นโดยเจาหนาที่ขององคกรสามารถเขาถึงความรูที่นําไปประยุกตได
กระบวนการทําแผนที่ความรูเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว ประกอบดวย
การระบุความตองการความรู การตรวจสอบความรู นิยามแหลงความรูที่จะใช นิยามกระบวนการ
ของความรู ทํ า แผนที่ ก ระบวนการของความรู ใ นรายละเอี ย ด และค น หาภาระงานที่ ต อ งทํ า
โดยกระบวนการเชื่อมโยงไปยังความรู ซึ่งอาจถือวาคือกระบวนการแทนความรูนั่นเอง
4. การวิเคราะหปจจัยและการนําไปใชในการสรางความรู
การวิเคราะหปจจัย(Factoranalysis)เปนเทคนิคในการรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธกัน
ไวใ นกลุ ม หรือ ปจ จัย เดีย วกัน ตัว แปรที ่อ ยูใ นปจ จัย เดีย วกัน จะมีค วามสัม พัน ธก ัน มาก
โดยความสัมพันธนั้นอาจจะเปนในทิศทางบวก(ไปในทิศทางเดียวกัน)หรือทิศทางลบ(ไปในทาง
ตรงกัน ขาม) ก็ไดสวนตัวแปรคนละปจจัยจะไมมีความสัมพันธกันหรือมีความสัมพันธกันนอย
(กัลยา วานิชยบัญชา 2544 : 1)
วัตถุประสงคของการวิเคราะหปจจัยคือเพื่อศึกษาวาปจจัยรวมที่จะสามารถอธิบายความ
สัมพันธรวมกันระหวางตัวแปรตางๆ มีปจจัยใดบาง โดยที่จํานวนปจจัยรวมที่หาได จะมีจํานวนนอย
กวาจํานวนตัวแปรนั้น แตละปจจัยประกอบดวยตัวแปรอะไรบาง การวิเคราะหปจจัยทําใหเห็น
โครงสรางความสัมพันธของตัวแปรที่ศึกษา
ขั้นตอนในการวิเคราะหปจจัย
ในการวิเคราะหปจจัย สิ่งที่ตองทําคือการสกัดปจจัย ( Factor Extraction ) วิธีก าร
สกัด ปจ จัย มีห ลายวิธี
วิธีที่นิย มใชวิธีห นึ่ง คือ วิธีวิเ คราะหองคประกอบหลัก (Principal
Component Analysis : PCA) วิธีนี้อาศัยหลักความสัมพันธเชิงเสนระหวางตัวแปรที่ใชเปนขอมูล
องคประกอบหลักแรก คือ ผลบวกเชิงเสน (Linear Combination) ของตัวแปรที่อธิบายการผันแปร
ของขอมูลไดมากที่สุด จากนั้นหาผลบวกเชิงเสนที่สอง ที่สามารถอธิบายการผันแปรไดมากที่สุด
เปนอันดับที่สอง โดยที่ไมสัมพันธกับผลบวกเชิงเสนแรก ทําเชนนี้เรื่อยไปจนไดองคประกอบหลัก
(หรือปจจัย) ที่สามารถอธิบายความผันแปรของทุกตัวแปรไดครบถวน
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ปจ จั ย ที่ ไ ดจากการสกัด อาจไมมีความหมายในทางปฏิบัติ จึงอาจตองมี ก ารหมุน
แกนปจจัย ( Factor Rotation) ซึ่งเปนขั้นตอนที่จะดําเนินการแยกตัวแปรใหเห็นเดนชัดวาตัวแปร
หนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด เนื่องจากในการสกัดปจจัยอาจไดปจจัยเดียวหรือปจจัย
หลายปจจัยก็ได ปญหาที่เกิดขึ้น คือ ตัวแปรหนึ่ง ๆ อาจจะเปนสมาชิกในหลายปจจัยซึ่งยากต
อการใหความหมายของปจจัยและการกําหนดชื่อปจจัยหรืออาจไดความหมายของแตละปจจัยไม
ชัดเจน การหมุนแกนจะเปนวิธีการที่จะทําใหสมาชิกของแตละตัวแปรในปจจัยหนึ่ง ๆ ชัดเจนขึ้น
วิธีการหมุนแกนปจจัยสามารถแบงออกไดเปน 2 วิธี ใหญ ๆ คือ
1. การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Orthogonal) เปนวิธีการหมุนแกนแบบที่ใหแกนของ
ปจจัยหมุนจากตําแหนงเดิมในลักษณะตั้งฉากกันตลอดเวลาที่มีการหมุนแกนเรียกวาเปนการหมุน
แกนแบบที่ปจจัยแตละ ปจจัยไมมีความสัมพันธกันเลย
2. การหมุนแกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) เปนวิธีการหมุนแกนแบบที่ใหแกน
ของปจจัยหมุนจากตําแหนงเดิมในลักษณะเปนมุมแหลม และไมตั้งฉากกันตลอดเวลาที่มีการหมุน
แกน โดยการหมุนแกนแบบนี้สามารถที่จะระบุระดับความสัมพันธระหวางปจจัยโดยการกําหนด
จํานวนองศาของมุมแหลมตั้งแต 0 ถึง 90 องศาถาตองการใหปจจัยที่ไดมีความสัมพันธกันสูงให
กําหนดคาจํานวนองศาต่ําๆ (ถากําหนดเปน 0 องศาแสดงวาใหปจจัยมีความสัมพันธกันสูงสุด) แตถ
าตองการใหปจจัยที่จะได มีความสําพันธกันนอยใหกําหนดคาจํานวนองศาสูง ๆ (ถากําหนดเปน
90 องศา แสดงวาใหปจจัยไมมีความสัมพันธกันเลยและจะกลายเปนการหมุนแกนแบบมุมฉาก)
ขั้นสุดทายเปนการใหความหมายแกปจจัย (Factor Meaning) เปนขั้นตอนที่จะตอง
กําหนดชื่อหรือใหความหมายแกปจจัยหรือตัวแปรที่ไดโดยพิจารณาวาในปจจัยนั้นๆ ประกอบดวย
ตัวแปรอะไรบางที่เปน สมาชิก อยู แตเ นื่องจากในปจ จัย หนึ่งๆประกอบไปดวยตัวแปรทุก ตัว ที่
เปนสมาชิก โดยมีน้ําหนักของการเปนสมาชิกแตกตางกัน ดังนั้นกอนจะใหความหมายแกปจจัย
ใดๆควรจะตองพิจารณาเลือกตัวแปรที่นาจะ เปนสมาชิกของปจจัยนั้นๆมากที่สุด หลังจากนั้น
จึงใหความหมายแกปจจัยที่ไดแตละปจจัย ซึ่งขั้นตอนในการพิจารณา (ศิริชัย พงษวิชัย 2544)
มีดังนี้
1. จัดตัวแปรเขาเปนสมาชิกปจจัยเดียว เปนขั้นตอนที่จะดําเนินการแยกตัวแปรให
เห็นชัดวาตัวแปรหนึ่งๆ ควรจะจัดอยูในกลุมหรือในปจจัยใด โดยนําคาน้ําหนักปจจัย หรือ
สัมประสิทธิ์ของแตละปจจัย (Factor Loading) ที่ไดลาสุดจากากรหมุนแกนแลว และเลือกเฉพาะ
ปจจัยที่สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรเดิมไดสูงตามขั้นตอนการคัดเลือกปจจัยแลว
จึงพิจารณาคาน้ําหนักปจจัยหรือสัมประสิทธิ์ของ แตล ะปจ จัย ของปจ จัย ทั้ง หมดที่เ ลือ กมา
วาน้ําหนักปจจัยหรือคาสัมประสิทธิ์ของปจ จัย ใดมีคามากที่สุด หมายความวาปจจัยนั้นมีความ
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สัมพัน ธกับตัว แปรนั้น มากที่สุด แสดงวาตัว แปรนั้น ๆควรเปน สมาชิก ของปจจัยนั้นมากกวา
ที่จะเปนสมาชิกของปจจัยอื่น
2.เลือกตัวแปรที่มีผลสูงตอปจจัย จากขั้นตอนที่ผานมาถึงแมจะไดตัวแปรที่เปนสมาชิก
ในปจจัยเดียวแตตัวแปรบางตัวที่เขามาเปนสมาชิกในปจจัยอาจจะมีน้ําหนัก การเขา รวมตัวหรือ
มีผลตอการอธิบายปจจัยนั้นๆ ไดต่ํา ซึ่งอาจจะกลาวไดวาถึงแมจะไมมีตัวแปรดังกลาวก็สามารถให
ความหมายของปจจัยไดเพียงพอ แลว การพิจารณาจะพิจารณาจากคาน้ําหนัก หรือสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของตัวแปรจากตัวแบบการรวมตัวแบบเสนตรง โดยจะเลือกตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์สูง
3. การใหความหมายแกปจจัย เปนขั้นตอนที่จะตองใหความหมายหรือกําหนดชื่อแกแต
ละปจจัยซึ่งในขั้นตอนนี้จะตองอาศัยประสบการณในการกําหนด หรือใหชื่อที่สื่อความหมายแกแต
ละปจจัยจะทําใหไดโดยพิจารณาลักษณะของตัวแปรที่อยูในปจจัยนั้น ๆ
การวิเคราะหปจจัยและการสรางความรู
ในการสรางแผนที่ความรู มีการรวบรวมขอมูลจากผูเกี่ยวของมากมาย จากขอมูลที่เก็บ
รวบรวมมาไดนั้น อาจมองไมเห็นความรูหรือความสัมพันธระหวางกันอยางชัดเจน การนําขอมูล
ของตัวแปรตางๆที่รวบรวมมาทําใหเห็นโครงสรางความสัมพันธระหวางกัน จึงเปนสิ่งจําเปน
การวิเคราะหปจจัยสามารถนํามาใชกับขอมูลที่รวบรวมมาเพื่อจัดใหเปนหมวดหมู ง ายตอการ
มองเห็นความสัมพันธระหวางประเภทของความรูที่สอดคลองกับประเภทของจุดหมายปลายทาง
5. การทองเที่ยวในจังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี ดินแดนวัฒนธรรมลุมน้ําแมกลองและสายหมอกแหงขุนเขาตะนาวศรี
เปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตกที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากพื้นที่ที่ราบต่ํา ลุมแมน้ํา
แมกลองอันอุดม แหลงเพาะปลูกพืชผักผลไมเศรษฐกิจนานาชนิด สูพื้นที่สูงทิวเทือกเขาตะนาวศรี
ทอดตัวยาวทางทิศตะวันตกจรดชายแดนไทย-พมา
จากตํานานและหลักฐานทางประวัติศาสตรทําใหสันนิษฐานไดวาราชบุรีเปนหัวเมืองที่
เจริญรุงเรืองมากแหงหนึ่งของแควนสุวรรณภูมิมาตั้งแตสมัยที่พระเจาอโศกมหาราชแหงอินเดียได
เผยแพรพุทธศาสนา เขามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวป พ.ศ. 218 โดยแควนสุวรรณภูมินี้มีศูนยกลาง
การปกครองอยูที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกันวา “ทวารวดี” ราชบุรียังเปนแหลงพบปะของ
พ อ ค า วาณิ ช แต ค รั้ ง โบราณ ทั้ ง ยั ง เป น เมื อ งหน า ด า นที่ ติ ด ต อ กั บ พม า ราชบุ รี จึ ง เป น ดิ น แดน
หลากหลายชาติพันธุและกลุมชนที่สุดแหงหนึ่ง ราชบุรีในวันนี้จึงเต็มไปดวยสิ่งที่นาสนใจมากมาย
ทั้งประวัติศาสตร โบราณสถาน วิถีชีวิต วัฒนธรรม งานหัตถกรรมเครื่องปน เครื่องหลอ ทอถัก
จักสาน ถ้ําธารปาเขา และธรรมชาติที่งดงามทาทายการมาเยือนของผูคน
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จังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,196 ตารางกิโลเมตร แบงเขตการปกครอง
ออกเปน 9 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอคือ อําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพธาราม อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอ
ปากทอ อําเภอจอมบึง อําเภอบางแพ อําเภอวัดเพลง อําเภอสวนผึ้ง อําเภอบานโปงและกิ่งอําเภอ
บานคา
คําขวัญจังหวัดราชบุรี
“คนสวยโพธาราม
คนงามบานโปง
เมืองโองมังกร วัดขนอนหนังใหญ
ตื่นใจถ้ํางาม
ตลาดน้ําดําเนิน
เพลินคางคาวรอยลาน ยานยี่สกปลาดี”
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอจังหวัดกาญจนบุรี
ติดตอจังหวัดเพชรบุรี
ติดตอจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม
ติดตอประเทศสหภาพพมา

สภาพภูมิประเทศ
สภาพพื้นทีแ่ บงได 3 ลักษณะคือ……………………………………………………..
1. พื้นที่ราบสูง ไดแก บริเวณชายแดนที่ติดตอกับประเทศพมา มีเทือกเขาตะนาวศรีและ
ภูเขานอยใหญสลับซับซอนในเขตพื้นที่อําเภอสวนผึ้ง จอมบึง ปากทอ และกิง่ อ.บานคา
2. พื้นที่ราบลุม ไดแกบริเวณพืน้ ที่ราบลุมแมน้ําแมกลอง มีความอุดมสมบูรณเหมาะสม
กับการเพาะปลูกหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองราชบุรี โพธาราม และ
บานโปง
3. พื้นที่ราบต่ํา ไดแกบริเวณตอนปลายของแมน้ําแมกลอง คลองดําเนินสะดวก และ
แมน้ําออม ดานจังหวัดสมุทรสงคราม ในเขตพื้นที่อําเภอบางแพ วัดเพลง และดําเนินสะดวก ซึ่งมี
คูคลองเชื่อมโยงถึงกันกวา 200 สาย
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สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูในเขตที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แตเนื่องจาก
มีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นอยู จึงทําใหไดรับลมมรสุมจากอินเดียไมเต็มที่ โดยเฉพาะอําเภอติดตอกับ
เทือกเขาตะนาวศรี ไดแกอําเภอสวนผึ้ง จอมบึง ปากทอ และกิ่งอําเภอบานคา ทําใหมีปริมาณฝนตก
นอย ฝนสวนใหญจะถูกพัดเลยไปตกในแถบลุมแมน้ําแมกลอง แมน้ําแควนอยและแมน้ําแควใหญ
ในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยจะมี่ ป ริ ม าณฝนตกหนั ก ในช ว งเดื อ นมิ ถุ น ายน และเดื อ นกรกฏาคม
สําหรับปริมาณน้ําฝนที่ตกเฉลี่ยในรอบ 5 ป(2540-2544) มีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดวัดได
1,397.4 ม.ม. สวนอุณหภูมิโดยทั่วไปของจังหวัดราชบุรีไมรอน และไมหนาวนัก โดยในป 2545
มีอุณหภูมิอยูระหวาง 19.8-37.2 องศาเซลเซียส
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ มักจะมีเอกลักษณเปนของตนเอง เชน การทักทาย ที่มีภาษาถิ่น
หรือวลี หรือสําเนียง การแตงตัว ศิลปะ สถาปตยกรรม ฯลฯ ที่เปนเอกลักษณของตัวเอง
จังหวัดราชบุรีก็เชนเดียวกัน ในจังหวัดราชบุรี ประกอบไปดวยภูมิประเทศที่แตกตาง
กันในแตละอําเภอ ทําใหเกิดเปนสถานที่ทองเที่ยว ที่มีเอกลักษณแตกตางกัน แลวก็มี ชนพื้นเมืองที่
สืบเชื้อสายมาจากหลายเชื้อชาติ ไมวาจะเปน มอญ ลาว กะเหรี่ยง เปนตน ทําใหเกิด ภาษา และ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย และยังเปนแหลงผลไมที่มีชื่อเสียง จนสามารถชูขึ้นเปนจุดดึงดูดการ
ทองเที่ยวได และก็ยังมีการนําไปขายโดยทั่วไปอีกดวย
การเดินทางโดยรถยนตมาจังหวัดราชบุรี ใชเวลา 1 - 2 ชั่วโมง จากกรุงเทพ ซึ่งเปนระยะเวลา
ที่จัดวาเหมาะสําหรับการไปเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห และก็มีทางรถไฟผาน ซึ่งถือวาเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีศักยภาพมาก เพราะ การคมนาคม การเดินทางตองสะดวก
จากขอมูลขางตน จะเห็นไดวา จังหวัดราชบุรีมีศักยภาพทางดานการทองเที่ยว
อยูในระดับคอน ขางสูง เพราะประกอบไปดวย สถานที่ทองเที่ยวหลายหลายรูปแบบ และการ
คมนาคมสะดวก ซึ่งในแตละป จะมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยว ไมต่ํากวาปละ 1,200,000 คน
(ที่มา : สํานักงานสถิติแหงชาติ)
จึงทําใหเกิดคําถามที่วา เราจะทําอยางไรให การทองเที่ยว
ในทองถิ่น เกิดความยั่งยืน เพราะ ถาแหลงทองเที่ยวตาง ๆ อยูในภาพแวดลอมที่ดี ไมเสื่อมโทรม
ซึ่งเมื่อแหลงทองเที่ยวดีเราก็เชื่อวาจะมีนักทองเที่ยวเขามากมาย ทองถิ่นก็จะมีรายได และยังรวมถึง
การสงเสริมที่จะพัฒนาทองถิ่น ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยว ซึ่งจะมีก ารดํา เนิ น โครงการ เช น
การสร า งจิ ต สํา นึ ก ผู ป ระกอบการให เ ป น เจ า บ า นที่ ดี ไ ม เ อารั ด เอาเปรี ย บ มีอัธยาศัยน้ําใจไมตรี
ตอนรับนักทองเที่ยว และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ดี เปนตน

3

20
เพราะฉะนั้น จึงตองมีการจัดการความรูเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว
และถือเปนเรื่องสําคัญ เพราะวา เมื่อนักทองเที่ยว มาทองเที่ยวในทองถิ่น ก็นําเอาเม็ดเงิน เขามา
เปนการแกปญหาความยากจน และเกิดการจางงานสรางอาชีพ
25

ลักษณะทางการทองเที่ยวของ 4 อําเภอ ที่ทําการศึกษา
1. อําเภอเมือง มีลักษณะทางการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตร เพราะสถานที่
ทองเที่ยวสวนใหญ เปนสถานที่ทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เนื่องจากสถานที่ ที่เปนตัวเมือง
ณ ปจจุบันเมื่อในอดีตเคยเปนหัวเมืองที่เจริญรุงเรืองมากแหงหนึ่งของแควนสุวรรณภูมิมาตั้งแต
สมัยที่พระเจาอโศกมหาราชแหงอินเดียไดเผยแพรพุทธศาสนาเขามาในดินแดนแถบนี้ เมื่อราวป
พ.ศ.218 ซึ่งในปจจุบันยังคงเห็นรองรอยไดจากสถานที่ทองเที่ยวหลายๆแหง เชน โบราณสถาน
คูบัว ถ้ําฤษีเขางู และกําแพงเมืองเกา เปนตน
2. อําเภอบานโปง การทองเที่ยวแสดงภาพของการทองเที่ยวเมือง เพราะดวยโครงสราง
ของอําเภอที่เปนศูนยกลางทางธุรกิจของภาคตะวันตก รูปแบบการทองเที่ยวและสถานที่ทองเที่ยว
สวนใหญเลยเกี่ยวของกับทางธุรกิจ เชน ตลาดปลาสวยงาม พิพิธภัณฑปลาสวยงาม และตลาด
กลางคืน เปนตน
3. อําเภอสวนผึ้ง เนื่องจากอําเภอสวนผึ้งตั้งอยูทางภาคตะวันตกสุดของจังหวัดราชบุรี
มี อ าณาเขตติด กับ ประเทศเพื ่อ นบา นอุท ยานแหง ชาติแ ละเขตรัก ษาพัน ธส ัต วป า ทํ า ใหมี
ทรัพ ยากรทางธรรมชาติมากมาย จึงสงผลให โครงสรา งและรู ป แบบการทอ งเที่ ย ว มีลัก ษณะ
ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติเปนสวนใหญ เชน น้ําตกเกาชั้น บอน้ําพุรอน จุดชมวิวเขากระโจม และ
บอน้ําพุรอน เปนตน
4. อําเภอดําเนินสะดวก ดวยรัชกาลที่ 4 ทรงเล็งเห็นวาอําเภอนี้มีพื้นที่ที่เปนที่ราบลุม
จํานวนหลายหมื่นไร ทําใหทรงพระราชดําริขุดคลองเชื่อมแมน้ําแมกลอง กับแมน้ําทาจีนขึ้นเพื่อให
ประชาชนเข า มาจั บ จองทํ า กิ น และใช ใ นการคมนาคม และส ง ผลมาถึ ง รู ป แบบการ
ท อ งเที่ ย วในป จ จุ บั น คื อ การที่ นัก ทองเที่ยวเข ามาชมวิถีชีวิ ตแบบดั้ง เดิมที่ถายทอดมาอย าง
ยาวนาน ชิมและซื้อผลไมคุณภาพดีที่สงขายไปทั่วประเทศและทั่วโลก จึงมีสถานที่ทองเที่ยวที่นิยม
เชน ตลาดน้ําดําเนินสะดวก สวนผลไม รวมถึงโฮมสเตยที่เกิดขึ้นมามากมาย เปนตน

6. ความรูเกี่ยวกับฐานขอมูล
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (The Relational Database System)
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6. ความรูเกี่ยวกับฐานขอมูล
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (The Relational Database System)
เปนการจัดเก็บขอมูลเปนแถวและคอลัมนในลักษณะตารางสองมิติประกอบดวยแอทท
ริบิวตที่แสดงคุณสมบัติของความสัมพันธหนึ่งๆ โดยความสัมพันธตางๆ ไดผานกระบวนการทํา
ความสัมพันธใหเปนบรรทัดฐาน (Normalization) ในระหวางการออกแบบเพื่อลดความซ้ําซอน
และเพื่อการจัดการฐานขอมูลเปน ไปอยางมีป ระสิทธิภ าพ ในฐานขอมูลจะประกอบดวยแอ
ททริบิวตตางๆที่ถูกออกแบบเพื่อลดความซ้ําซอนของการเก็บขอมูล เปนการจัดการฐานขอมูลตามที่
ฐานขอมูลไดถูกออกแบบไว จุดประสงคหลักของ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ก็เพื่อใหเกิดความ
สะดวกและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดเก็บขอมูลและเรียกค น หาข อ มูล ภายในของฐานขอ มูล
การออกแบบ ฐานข อ มูล เชิง สัม พัน ธ จะตอ งมี ก ารจั ด เก็ บ ขอ มูล จํานวนมากได โดยที่ขอมูล
เหลานั้นจะตองมีความปลอดภัย ปองกันความเสียหายอันเกิดจากผูที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ ตลอดจน
เหตุการณที่คาดไมถึงที่อาจจะทําใหขอมูลเสียหาย ซึ่งขอมูลที่อยูภายในฐานขอมูลจะตองไมมีความ
ซ้ําซอน
โครงสรางพื้นฐานของ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
โครงสรางพื้นฐานของ ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
ประกอบไปดวยความสัมพันธ
ระหวางกลุมของขอมูลและกลุมของตัวโปรแกรมที่ใชในการเขาถึงกลุมของขอมูลนั้น โดยที่กลุม
ของขอมูลในที่นี้ หมายถึง ฐานขอมูล (Database) ซึ่งจะตองเปนขอมูลที่เกี่ยวของกันกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอยางชัดเจน
คุณลักษณะการจัดเก็บขอมูลของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
แตละความสัมพันธประกอบดวยขอมูลแอททริบิวตตางๆ ที่ถูกจัดเก็บอยูใ นรูปของ
ตารางสองมิติ คือ แถวและคอลัมนคุณลักษณะในการจัดเก็บขอมูลเปนดังนี้
1.ขอมูลที่ถูกจัดเก็บในแตละแถวจะไมมขี อมูลซ้ํากันทั้งนี้เพราะการจัดการฐาน ขอมูล
ที่ดีไมควรจะมีขอมูลที่ ซ้ําซอนปรากฏอยูในความสัมพันธ โดยระบบจัดการฐานขอมูลมีกลไกที่ใช
ในการควบคุมไมใหมกี ารซับซอนเกิดขึ้น
2.การจัดเก็บขอมูลในความสัมพันธจะถูกจัดเรียงตามลําดับลงบนสื่อที่เก็บขอมูลแตการ
เรียกใชขอมูลในความสัมพันธสามารถเรียกไดตามที่ผูใชตองการ
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3.การเรียงลําดับของแอททริบิวตแตละแอททริบิวตซึ่งความสัมพันธจะเรียงลําดับ
อยางไรก็ไดไมมีการระบุวาแอททริบิวตซา ยสุดคือแอททริบิวดแรกหรือแอททริบิวตขวาสุดคือแอ
ททริบิวตสุดทายทั้งนี้เพราะการอางอิงถึงแอททริบิวตใดจะใชแอททริบิวตนั้นในการอางอิงไมใช
ลําดับที่แอททริบิวตนั้นปรากฏอยู
4.คาของขอมูลในแตละแอททริบิวตของทูเพิลหนึ่งๆจะตองบรรจุขอมูลเพียงคาเดียว
ไมใชกลุมของขอมูลที่แสดงคาที่มากกวาหนึ่งคา
5. คาของขอมูลในแตละแอททริบิวตจะบรรจุคาของขอมูลประเภทเดียว
ขอดีของฐานขอมูลเชิงสัมพันธ
ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนรูปแบบของฐานขอมูลซึ่งงายสําหรับผูใชงานทั่วไป
โดยเฉพาะผูใชที่ไมใชนักวิเคราะหและออกแบบระบบ โปรแกรมเมอร หรือผูออกแบบฐานขอมูล
เปนตน ซึ่งมีความรูสึกวาฐานขอมูล ชนิดนี้เขาใจงายมีดงั นี้คือ
1.ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนกลุมของความสัมพันธหรือตารางที่ขอมูลถูกจัดเก็บเปน
แถวหรือคอลัมนซึ่งทําใหผใู ชเห็นภาพของขอมูลไดงาย
2. ผูใชไมจาํ เปนตองรูลักษณะการจัดเก็บขอมูลรวมถึงวิธีการเรียกใช
3. ภาษาที่ใชในการเรียกดูขอมูลคลายภาษาอังกฤษ เชน ภาษา SQL
4. การเรียกใชและเชื่อมโยงขอมูลไดงาย
การทําความสัมพันธใหอยูในรูปบรรทัดฐาน (Normalization)
เปนการลดความซ้ําซอนของฐานขอมูล โดยการนําเอาหลักการของความสัมพัน ธ
ระหวางคาของแอททริบิวตแบบฟงกชั่น (Function Dependency) เปนตัวพิจารณาฐานขอมูลใดมี
รูปแบบบรรทัดฐานอยูในระดับสูงแสดงวาฐานขอมูลนั้นมีความซับซอนนอยรูปแบบบรรทัดฐานที่
รูจักกันมี 3 ระดับ คือ
1. รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 1 (First Normal Form : 1 NF) ฐานขอมูลใดจะเปน
1 NF ไดตอเมื่อทุกๆแอททริบิวตในทุกแถวจะตองเก็บคาไวเพียงคาเดียว
2. รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 2 (Second Normal Form : 2NF) เปนลักษณะของการ
กําหนดเงื่อนไขแปลงขอมูลจาก 1 NF เปน 2NF คือฐานขอมูลตองอยูในรูปของ 1 NF และแอททริ
บิวตที่ไมใชคียหลัก (Primary Key)จะตองไมเปนฟงกชั่นที่ขึ้นอยูกับสวนใดสวนหนึ่งของคียหลัก
3. รูปแบบบรรทัดฐานขั้นที่ 3 (Third Normal Form : 3 NF) เปนลักษณะของ
ขอกําหนดเงื่อนไขแปลงขอมูลจาก 2 NF เปน 3 NF คือฐานขอมูลตองอยูในรูป 2 NF และแอททริ
บิวตที่ไมใชคียหลัก
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Entity & Relationship Model (E-R Model)
ในการทําฐานขอมูลเชิงสัมพันธ เพื่อใหเห็นภาพความสัมพันธของขอมูลไดชัดเจน จึง
ตองทําการสรางแผนภาพ Entity & Relationship Model หรือ E-R Model ขึ้นมา ซึ่งการสราง E-R
Model ขอมูลจะถูกกําหนดเปนรูปแบบงายๆ โดยแทนดวยสัญลักษณ
ความหมายของ Entity - Relationships
เอนทิตี้ (Entity) หมายถึงชื่อของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเกี่ยวกับ คน สถานที่ สิ่งของ
การกระทําซึ่งจัดเก็บเปนขอมูล เชน เอนทิตี้ของรายละเอียดแตละจังหวัด
ความสัมพันธ (Relationships) หมายถึงคํากิริยาที่แสดงความสัมพันธระหวางเอนทิตี้
เชน เอนทิตี้ของรายละเอียดจังหวัดกับสถานที่ทองเที่ยวมีความสัมพันธเปน “มีสถานที่ทองเที่ยว”
เปนตน
สัญลักษณของ E-R Diagram
กลุมของ Relationships
กลุมของเอนทิตี้
เสนเชื่อมโยงระหวางเอนทิตกี้ ับความสัมพันธ
1,N,M

ชนิดของความสัมพันธระหวางเอนทิตี้
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (2545) ไดทําการศึกษา การจัดการความรูดานการ
ทองเที่ยวของหมูบานพุเข็ม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อจัดทําโครงการหมูบานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
โดยเก็บรวบรวมขอมูล 2 สวนคือ สวนแรกเก็บรวมรวมขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อใหชาวบาน
ได แ สดงความคิ ด เห็ น โดยคํ า ถามสว นใหญ เปน คํ า ถามที ่ส อบถามถึง ทัศ นคติเ กี่ย วกับ การ
ที ่จ ะเปลี ่ย นแปลงชุม ชนเขา สู ก ารทอ งเที ่ย ว ซึ่ ง ชาวบ า นยั ง ไม มี ค วามคุ น เคย แล ว นํ า มา
ประมวลผลโดยใชวิธีการทางสถิติ สวนที่สองไดจากการสัมภาษณ พูดคุย เชน “ลุงเคยเห็นจระเข
บางหรือเปลา” คนสวนใหญในบานพุเข็มอยูในพื้นที่และใชชีวิตผูกพันกับลําน้ํามามากกวา 30 ป
บางคนวาเคยเจอ บางคนบอกวาไมเคยเจอ โดยจะเอาขอ มูล มาคุย กัน เปน การเก็บ ขอ มูล แบบ
มีสว นรว ม(ปากตอ ปาก)แลว เปรีย บเทีย บกับ ขอ มูล กับ นักวิชาการหรือภาพถายหรือหนังสือ
ที่บันทึกไว แลวจึงนําผลการวิจัยทั้งสองสวนมาประมวลผลรวมกัน เพื่อนํามาเปนขอมูลใน
การจัดการความรูดานการทองเที่ยวในชุมชน โดยผลการวิจัยพบวาชุนชนมีความพรอมในการ
เปนหมูบานทองเที่ยว เชิงอนุรักษอยูในระดับปานกลาง โดยในปจจุบัน (ม.ค.2551) โครงการ
กําลังอยูในระหวางดําเนินการ
ปรีชา วิจิตรธรรมรส (2547) ใชการจัดการความรู และ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยวจังหวัดตราด โดยมุงไปสูมิติของลูกคาเปนหลัก คือการศึกษาพฤติกรรม และ
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอผลิตภัณฑซึ่งหมายถึงแหลงทองเที่ยวของจังหวัดตราด โดยใชวิธีการ
หาขอมูล คือ การเขาไปสัมภาษณ โดยใชแบบสอบถาม Web Surveys คือ ทําแบบสอบถามผาน
ทางเว็ บ ไซต จั ง หวั ด หรื อ เว็ บ ไซต อื่ น ที่ ก ลุ ม นั ก ท อ งเที่ ย วให ค วามสนใจ และเข า มาตอบ
แบบสอบถาม และ Web boards ซึ่งจะเปนลักษณะแบบสอบถามที่เขาไปอยูในเว็บบอรดหรือกระทูใ ด
กระทูหนึ่ง ที่คาดวาจะมีนักทองเที่ยวเขามาตอบแบบสอบถาม โดยใชเจาหนาที่ และหนวยงาน
ที่ตั้งขึ้นมาเปนผูสํารวจขอมูล จากนั้นนําขอมูลที่ได มาสรางฐานความรูเพื่อที่นักทองเที่ยวสามารถ
จะเขามาดูขอมูลที่ตองการได และจะพัฒนาจนถึงระดับที่สามารถ ใช บัตรสมาชิก ไปเสียบไว
เพื่อสืบคนหาขอมูลแหลงทองเที่ยว ซึ่ง ณ ปจจุบัน (ม.ค.2551) ยังอยูในระหวางการดําเนินการ
Pyo(2004) ไดศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรูสําหรับการทองเที่ยวในประเทศเกาหลี
โดยเนนศึกษาเกี่ยวกับการทําแผนที่ความรู(Knowledge map) สําหรับจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยว ทั้งในแงความรูตามความตองการของนักทองเที่ยวและความรูตามความจําเปนที่
ผู จั ด การท อ งเที่ ย วที่ จ ะต อ งรู เ พื่ อ จั ด อํ า นวยความสะดวกให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
นักทองเที่ยว ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามทั้งที่เปนคําถามปลายเปดและคําถามแบบมี
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ตั ว เลื อ กแล ว นํ า มาสร า งแผนที่ ค วามรู แผนที่ ค วามรู ที่ ส ร า งทํ า โดยแบ ง เป น ส ว น(segment)
ตามการจัดการจุดหมายปลายทาง สารสนเทศสําหรับใหนักทองเที่ยว ผลิตภัณฑ สําหรับขาย
นั ก ท อ งเที่ ย ว การขนส ง อุ ต สาหกรรมการท อ งเที่ ย ว และการสนั บ สนุ น เพื่ อ การท อ งเที่ ย ว
จากแผนที่ความรูที่ไดสําหรับสถานที่ทองเที่ยวที่เปนจุดหมายปลายทาง 4 ประเภท คือ เมือง ภูเขา
สถานที่ประวัติศาสตร และ เกาะซึ่งมีที่พัก เมื่อนํามาเปรียบเทียบกัน พบวา จุดหมายปลายทาง
เหลานี้ ควรมีรูปแบบแผนที่ความรูที่ตางกันไป
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บทที่ 3
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูวิจยั ไดมุงเนนศึกษาความตองการความรูทางดานการทองเที่ยว
ในจังหวัดราชบุรี และนําความตองการนั้น มาจําแนกความรูตามประเภทของจุดหมายปลายทาง
ของนักทองเทีย่ ว และ จัดทําแผนที่ความรู เปรียบเทียบแผนที่ความรู ความสําคัญของความรู และ
การนําความรูไ ปใช ตามประเภทของจุดหมายปลายทาง และจัดทําระบบฐานความรูคอมพิวเตอร
โดยใชแผนทีค่ วามรูที่ได
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคของการ
วิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนการดําเนินการเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วางแผน และจัดเตรียมโครงการวิจัย
โดยการศึ ก ษาสภาพป ญ หาศึ ก ษา ของการท อ งเที่ ย ว ของจั ง หวั ด ราชบุ รี ศึ ก ษา
วรรณกรรม เอกสาร ตํารา ขอมูลรายงานการวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําความรูที่ไดมากําหนด
เป น กรอบแนวคิ ด ทางทฤษฎี ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ขอคํ า แนะนํ า และความเห็ น ชอบในการจั ด ทํ า
โครงการวิจัย จากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อจัดทําโครงรางการวิจัยเสนอขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อ
ไดรับการอนุมัติแลว จึงจัดสรางเครื่องมือทําการทดสอบ และปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอตอไป
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
โดยนําเครื่องมือที่สรางในขั้นตอนที่ 1 ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่
เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหขอมูล และแปรผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูล มาจัดทํารายงานการวิจัยนําเสนออาจารยที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบแกไขแลวนําเสนอคณะกรรมการ แลวจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่ อ ให ก ารวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ จั ย ผู วิ จั ย จึ ง ได กํ า หนด
รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไว รายละเอียด ดังตอไปนี้
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูที่อาศัยอยูใน 4 อําเภอ ของ จังหวัดราชบุรี คือ
อําเภอเมือง อําเภอดําเนินสะดวก อําเภอสวนผึ้ง และ อําเภอบานโปง
ตัวอยาง
ตัว อยา งที ่ ใ ชใ นการวิจ ั ย ครั ้ง นี ้ใ ชว ิธี ก ารเก็บ รวบรวมข อ มูล เปน การการเลือ ก
ตัว อย า งด ว ยการสุมแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) จากประชากรที่กํา หนด
ซึ่ง ผูวิจัย ไดส อบถามแลว วามีค วามรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการทองเที่ยว เปนอยางดี จํานวน
400 คน

พื้นที่ทําการวิจัย

ภาพที่ 1 พืน้ ที่ ที่ทําการเก็บขอมูลงานวิจัย
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยพัฒนามาจากงานวิจัยของ Sungsoo Pyo (2004 )
จํานวน 2 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
แบบสอบถามชุดที่ 1 ความตองการความรู
เปนแบบสอบถามที่ใชสอบถามผูที่อาศัยอยูในอําเภอทั้ง 4 อําเภอ เกี่ยวกับความตองการ
ความรู ประกอบดวย 8 ขอคําถาม คือ ขอ 1 – 7 เปนการถามขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม
และ ขอ 8 เปนการถามความรูที่ผูตอบคิดวาจําเปนตอการจัดการการทองเที่ยวในทองถิ่นของตน
เปนขอคําถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
38

แบบสอบถามชุดที่ 2 ความสําคัญของความรูและการนําความรูไปใช
ผูวิจัยไดนํารายการความรูจากแบบสอบถามชุดที่ 1 มาเรียบเรียงเปนหัวขอความรูใหม
จํานวน 23 ขอมาเปนในการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของรายการความรู และระดับ
การนําความรูไ ปใช โดยแบงเปน 3 ตอน คือ
39

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนแบบสอบถามแบบมีตัวเลือก
(Forced Choice) จํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับความสําคัญของความรู ซึ่งเปนขอคําถามแบบ ประเมิน
คา 9 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท ( Likert rating scale 2535 : 114 115 ) จํานวน 23 ขอ
ตอนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการนําความรูไปใช ซึ่งเปนขอคําถามแบบ ประเมินคา
9 ระดับตามแบบของลิเคิรท (Likert) จํานวน 23 ขอ
ดังรายละเอียดในภาคผนวก 2
ในการแปลความหมายคะแนนที่ ผู ต อบแบบสอบถามประเมิ น ค า มา ผู วิ จั ย แปล
ความหมายดังนี้ คะแนนประเมิน 9 คะแนน
หมายถึง เห็นความสําคัญ หรือมีการนําไปใช
ในระดับมากที่สุด
คะแนนประเมิน 5 คะแนน หมายถึง เห็นความสําคัญ หรือมีการนําไปใช ในระดับ
ปานกลาง
คะแนนประเมิน 1 คะแนน หมายถึง เห็นความสําคัญ หรือมีการนําไปใช ในระดับ
นอยที่สุด
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การสรางเครื่องมือ
ในการสรางแบบสอบถามที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.การทํ า การศึ ก ษา และทํ า ความเข า ใจในเรื่ อ งการจั ด การความรู เ กี่ ย วกั บ ที่ ห มาย
ปลายทางของนักทองเที่ยว จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ และหาขอมูลจากที่บุคคลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
2. นําขอมูลที่ไดมากําหนดกรอบความคิด และกําหนดขอบเขตของเนื้อหา ในการ
สรางแบบสอบถามใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะวัดและกลุมตัวอยาง
3. ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามอีกครั้งใหเขาใจลึกซึ้ง โดยเฉพาะในแงของลักษณะ
ขอความ คําถามที่ดี และรูปแบบของคําถามที่นิยมใชในงานวิจัย
4.จากนั้ น ทํ า การร า งข อ ป ญ หาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งและสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละ
สมมติฐานที่ตั้งไว พรอมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบที่จะใชวาจะเปนปลายปดหรือปลายเปด หรือ
เรียงลําดับความสําคัญ
5. ตรวจสอบแบบสอบถามดวยตนเอง นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น นําเสนอตออาจารย
ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาใหความคิดเห็นในเรื่องความถูกตอง และครอบคลุมเนื้อหาไดทั้งหมด
6. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปทดสอบลวงหนา (Pre-test) โดยใชกลุม
ตัวอยางคือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขา คณิตศาสตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน
10 ฉบับ เพื่อเปนการทดสอบ และหาขอผิดพลาดของแบบสอบถาม
7. ทบทวนและแกไขปรับปรุงขอผิดพลาดที่พบ โดยขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษา
8. นําแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงขอผิดพลาดแลวไปสอบถามกลุมตัวอยาง
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวมรวมขอมูล ชวงเดือน พ.ค. – ก.ค. 2550 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ติดตอหัวหนาสวนราชการ ผูนําชุมชน และเจาของกิจการ ภายในอําเภอที่เปน
ตัวอยาง ขออนุญาตทําการวิจัย แลวจึงนําแบบสอบถาม ไปแจกจายใหผูตอบแบบสอบถาม โดย
แจกจายผานตัวแทนแตละหนวยงาน แลวนัดหมายในการสงแบบสอบถามคืน
2. ผูวิจัยแจกแบบสอบถามดวยตนเอง บริเวณทารถไปยังอําเภอตางๆ และ สถานที่
ชุมชน ที่สามารถเขาถึงได แตดวยขอจํากัดดานเวลา และคาใชจาย จึงดําเนินการไดจํานวนนอย แต
ก็ ดํ า เนิ น การครบทุ ก อํ า เภอที่ เ ป น ตั ว อย า ง โดยแบบสอบถามที่ แ จกในแต ล ะอํ า เภอ คื อ
แบบสอบถามชุดที่ 1 อําเภอละ 70 ชุด และแบบสอบถามชุดที่ 2 อําเภอละ 100 ชุด
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การวิเคราะหขอมูล
เมื่อรวบรวมแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดออกไปสอบถามดวยตนเองจนครบตามจํานวน
แล ว ผู วิ จั ย นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามทั้ ง หมด มาทํ า การวิ เ คราะห ต ามวิ ธี ก ารทางสถิ ติ
ซึ่งเปนไปตามลําดับขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณ และความถูกตองของแบบสอบถามทุกชุด
2. บันทึกขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร จากนั้นใชโปรแกรม SPSS ( Statistical
Package for the Social Sciences ) เพื่อวิเคราะหทางสถิติ
สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
1. ความถี่ และรอยละ
2. การวิเคราะหปจจัย (factor analysis)
3. การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว (Oneway ANOVA)
4. การเปรียบเทียบรายคู (Multiple Comparison) โดยวิธี Least Significant
Difference (LSD) ของ Fisher
การจัดทําฐานขอมูล
เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลความตองการที่ได มาจัดทําฐานขอมูล
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. รวบรวมขอมูล
2. เปลี่ยนรูปของขอมูลใหอยูใ นรูปของความสัมพันธ และในรูปบรรทัดฐาน
3. กําหนดฟลดที่เปนคียตา งๆ และคุณสมบัติของคียแตละตัว
4. สรางโปรแกรมขึ้นมาเพื่อจัดการฐานขอมูล
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อ ง “ การจัด การความรูเ กี่ย วกับ จุด หมายปลายทางของนัก ทอ งเที่ย ว ”
มีวัต ถุป ระสงค เพื่อทราบความตองการความรูทางดานการทองเที่ยวและนําความตองการนั้น
มาจํ า แนกความรู ตามจุ ด หมายปลายทางและจั ด ทํ า แผนที่ ค วามรู เ ปรี ย บเที ย บแผนที่ ค วามรู
ความสําคัญความรูและการนําความรูไปใช ตามประเภทของจุดหมายปลายทางและนําแผนที่ความรู
ที่ไดมาจัดทําระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอร เพื่อจะไดเห็นภาพของ แผนที่ความรู ซึ่งผูใชจะสามารถ
หาสิ่งที่ตองการไดสะดวก ผูวิจัยนําขอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูล คือผูที่อยูใน
4 อํ า เภอ คือ อํ า เภอเมือ ง อํ า เภอสวนผึ ้ง อํ า เภอเนิ น สะดวก และ อํ า เภอสวนผึ้ ง แบ ง เป น
แบบสอบถามชุดที่ 1 แจกแบบสอบถามไป 280 ฉบับ ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 186 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 66.4 แบบสอบถามชุดที่ 2 แจกแบบสอบถามไป 400 ฉบับ ซึ่งไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 244 ฉบับ คิดเปนรอยละ 61 นํามาวิเคราะห และเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความตองการความรู และแผนทีค่ วามรู
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบแผนที่ความรู ความสําคัญของความรู และการนําความรู
ไปใช
ตอนที่ 4 ฐานขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
ผูที่ตอบแบบสอบถามในชุดที่ 1 มีจํานวน 186 คน แบงเปน ผูตอบที่อยูในอําเภอเมือง
มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 27.41 ผูตอบที่อยูในอําเภอบานโปง มีจํานวน 44 คน คิดเปนรอย
ละ 23.65 ผูตอบที่อยูในอําเภอ สวนผึ้ง มีจํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 24.19 ผูตอบที่อยูใน
อําเภอดําเนินสะดวก มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 24.73 ผูที่ตอบแบบสอบถามในชุดที่ 2
มีจํานวน 244 คน แบงเปน ผูตอบที่อยูในอําเภอเมือง มีจํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 27.86
ผูตอบที่อยูในอําเภอบานโปง มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 25 ผูตอบที่อยูในอําเภอสวนผึ้ง
มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 20.08 ผูตอบที่อยูในอําเภอดําเนินสะดวก มีจํานวน 66 คน คิดเปน
รอยละ 27.04
โดยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดมีรายละเอียดดัง ตารางที่ 1
31
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ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
นอยกวา 20 ป
20 - 29 ป
30 - 39 ป
40 ป ขึ้นไป
รวม
สถานภาพ

แบบสอบถามชุดที่ 1
จํานวน
รอยละ
116
70
186

62.4
37.6
100

45
24.2
57
30.6
55
29.6
29
15.6
186
100
แบบสอบถามชุดที่ 1
จํานวน
รอยละ

การศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษา
9
มัธยมศึกษา
46
อนุปริญญา
36
ปริญญาตรี
95
รวม
186
อาชีพ
นักเรียน นักศึกษา
40
หนวยงานรัฐ
40
หนวยงานเอกชน
81
สวนตัว
24
อื่นๆ
1
รวม
186
ตอนที่ 2 ความตองการความรู และแผนที่ความรู

แบบสอบถามชุดที่ 2
จํานวน
รอยละ
151
93
244

61.9
38.1
100

49
20.1
82
33.6
75
30.7
38
15.6
244
100
แบบสอบถามชุดที่ 2
จํานวน
รอยละ

4.8
24.7
19.4
51.1
100

8
63
59
114
244

3.3
25.8
24.2
46.7
100

21.5
21.5
43.5
12.9
0.5
100

47
48
119
30
244

19.3
19.7
48.8
12.3
100
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ในการศึกษาความตองการความตองการความรูของผูที่อยูอาศัยในพื้นที่ 4 อําเภอที่เปน
ตัวอยางของจังหวัดราชบุรี ผูวิจัยไดวิเคราะหความถี่ และรอยละของผูตอบแบบสอบถามจํานวน
ทั้งสิ้น 186 คน จําแนกตามอําเภอ ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 2 โดยรายการความรูใดที่มี
ความถี่ เ กิ น ร อ ยละ 50 จะถื อ ว า เป น ความรู ที่ ผู ต อบคิ ด ว า สํ า คั ญ ควรรวมไว ใ นแผนที่ ค วามรู
ผลการวิจัยพบวา
อําเภอเมืองรายการความรูทตี่ องการจําแนกตามประเภทของความรู ไดแก
1 . ด า น การจั ด การจุ ด หมายปลายทางควรมี ก ารส ง เสริ ม แหล ง ท อ งเที่ ย วทาง
ประวัติศาสตรซึ่งในเขตอําเภอเมืองราชบุรี มีสถานที่ประวัติศาสตรมากมาย แตไมไดรับการยิบ
ยกขึ้นมาเดนชัดนัก ซึ่งตองอาศัยความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน โดยการวางแผนระยะ
ยาวดานการทองเที่ยว โดยจัดใหมีแผนแมบทดานการทองเที่ยว นอกจากนี้ยังรวมถึง การจัดใหมี
มัคคุเทศก และลาม การทําใหนักทองเที่ยวพักอยูในทองถิ่นยาวนานขึ้น การทําใหนักทองเที่ยว
กลับมาเที่ยวซ้ํา และ การสงเสริมการทองเที่ยวขนาดเล็ก โดยการใหความรูดานการจัดการการ
ทองเที่ยว แกบริษัทเหลานั้น
2. ดานการคมนาคมขนสงควรใหแกปญหาการจราจรที่แออัด การจัดทําปายจราจรที่
อานงายชัดเจน การจัดทําปายใหมีหลายภาษา การจัดใหมีรถยนตรับจาง และรถยนตโดยสาร
สําหรับการรองรับนักทองเที่ยว ซึ่งปญหาในปจจุบันก็คือ การที่รถโดยสารประจําทาง ในเขตอําเภอ
เมืองราชบุรี ไมไดจอดรถรวมกันที่สถานีขนสง แตจะใชการจอดตามริมถนน และทารถแตละแหง
หางไกลกัน ทําใหผูที่เดินทางมาจากที่อื่น ไมทราบวาจะตองไปขึ้นรถที่ไหน
3. ดานผลิตภัณฑ ควรจัดใหมีแหลงทองเที่ยวกลางคืน รานอาหาร
4. ดานการรองรับนักทองเที่ยว ควรจัดใหมีที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
อําเภอบานโปงรายการความรูที่ตองการจําแนกตามประเภทของความรู ไดแก
1. ด า นการจัดการจุดหมาย ควรมีการสงเสริมการลงทุนจากรัฐ ความรวมมือระหวาง
ภาครัฐ และเอกชน โดยมีการวางแผนระยะยาว และแผนแมบท ควรจัดใหมีศูนยกลางการบริการ
นักทองเที่ยว รวมถึง การดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยว และ การทําใหนักทองเที่ยวพักอาศัยอยู
ยาวนานขึ้น
2. ดานการคมนาคมขนสง ใหความสนใจในการแกไขปญหาการจราจรที่แออัด การ
จัดทําปายจราจรใหอานงายชัดเจน การจัดทําปายตางใหมีหลายภาษา รถยนตรับจาง รถยนต
โดยสาร รวมถึงการจัดทําเสนทางเขาสูแหลงทองเที่ยวไดสะดวก
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3. ดานผลิตภัณฑ ร า นอาหาร ที่ ท อ งเที่ ย วกลางคื น งานเทศกาล งานประจําป และ
สิ่งที่จะสรางประสบการณใหมๆ และความประทับใจนักทองเที่ยว
4. ดานการรองรับนักทองเที่ยว ควรจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
5. ดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ฝกหัดเจาหนาที่ดานการทองเที่ยว เพื่อปรับปรุงดาน
บริการ การจัดใหมีความสะดวกแกนักทองเที่ยวการสงเสริมใหคนในพื้นที่ตอนรับนักทองเที่ยว
อําเภอสวนผึง้ รายการความรูที่ตองการจําแนกตามประเภทของความรู ไดแก
1.ด า นการจัดการจุดหมาย ควรมีการสรางภาพลักษณของทองถิ่นใหดูดี การอนุรักษ
และปกปองสิ่งแวดลอม การดึงดูดความสนใจนักทองเที่ยว การทําใหนักทองเที่ยวพักอาศัยใน
ทองถิ่นนานขึ้น และกลับมาเที่ยวซ้ํา
2. ดานการคมนาคมขนสง
ควรใหความสําคัญของการจัดทําเสนทางสําหรับเขาสู
แหลงทองเที่ยวใหสะดวก และใหมีรถยนตรับจาง
3. ดานผลิตภัณฑ งานเทศกาล งานประจําป รวมทั้งผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของ
ทองถิ่น ผลิตภัณฑตามฤดูกาล ผลิตภัณฑใหมๆ ของที่ระลึก
4. ดานการรองรับนักทองเที่ยว จัดใหมีที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
5. ดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ฝกหัดเจาหนาที่ดานการทองเที่ยว เพื่อปรับปรุงดาน
บริการ การจัดใหมีความสะดวกแกนักทองเที่ยว การสงเสริมใหคนในพื้นที่ตอนรับนักทองเที่ยว
6. ดานสารสนเทศ มีการเผยแพรขาวสารทางอินเตอรเน็ต และการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยวใหม ๆ หรือ ไมคอยมีคนรูจัก การสงเสริมประชาสัมพันธถึงเสนห และเอกลักษณ
ของสถานที่ทองในฤดูกาลทองเที่ยว และนอกฤดูกาลการทองเที่ยว
อําเภอดําเนินสะดวกรายการความรูที่ตองการจําแนกตามประเภทของความรู ไดแก
1. ด า นการจัดการจุดหมาย จั ด ให มี ศู น ย ก ลางการบริ ก ารนั ก ท อ งเที่ ย ว จั ด ให มี
ล า ม และสรางภาพลักษณใหดูดี เพราะในอําเภอดําเนินสะดวก มีชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวมาก
โดยเฉพาะตลาดน้ําดําเนินสะดวก การอนุรักษ สิ่งแวดลอม โดยเฉพาะทางน้ําซึ่งเปนจุดขายหลัก
ของอําเภอดําเนินสะดวก และยังมีความตองการ การสนับสนุนจากรัฐ การรวมมือจากภาครัฐ และ
เอกชน โดยวางแผนระยะยาว และจัดทําแผนแมบทดานการทองเที่ยว เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว และ
ใหกลับมาเที่ยวซ้ําอีก รวมถึง การสงเสริมบริษัททองเที่ยวขนาดเล็ก โดยการใหความรูดานการ
จัดการการทองเที่ยว แกบริษัทเหลานั้น
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2. ดานการคมนาคมขนสง
ควรจัดทําปายตางใหอานงายเดนชัด และหลายภาษา
เพราะมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติเขามาเที่ยวมาก รวมถึง รถรับจาง รถประจําทาง และเสนทางเขา
สูแหลงทองเที่ยว
3. ดานผลิตภัณฑ งานเทศกาล งานประจําป ผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น
ผลิต ภั ณ ฑต ามฤดู ก าล ผลิต ภั ณ ฑใ หมๆ ของที่ร ะลึก ร า นอาหาร สิ่ง ที่ ส ร า งประสบการณ
และความประทับใจ
4. ดานการรองรับนัก ทองเที่ย ว จัด ใหมีสิ่ง อํ า นวยความสะดวกแกนัก ทองเที่ย ว
ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
5. ดานอุต สาหกรรมการทอ งเที่ย ว การฝกหัดเจาหนาที่ดานการทองเที่ยว และการ
ตอนรับนักทองเที่ยวของคนในพื้นที่
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ตารางที่ 2 ความถี่และรอยละของ ความตองการความรูจําแนกตามอําเภอ
ความถี่ และรอยละของจํานวนผูตอบ
ลําดับ

ความตองการ

อ.
เมือง

รอยละ

อ.บาน
โปง

รอยละ

อ.สวนผึ้ง

รอยละ

อ.ดําเนินฯ

รอย
ละ

1

การแกไขปญหาจราจรที่แออัด

34

66.7

32

72.7

7

15.6

14

30.4

2

จัดทําปายจราจรใหอานงายเดนชัด

30

58.8

30

68.2

13

28.9

24

52.2

3

จัดทําปายตางๆ หลายภาษา

35

68.6

31

70.5

13

28.9

26

56.5

4

รถยนตรับจาง

28

54.9

31

70.5

27

60

30

65.2

5

รถยนตโดยสาร

33

64.7

31

70.5

11

24.4

26

56.5

6

การทําเสนทางสําหรับเขาสูแหลงทองเที่ยวไดสะดวก

13

25.5

32

72.7

30

66.7

23

50

7

งานเทศกาล งานประจําป

11

21.6

24

54.5

30

66.7

32

69.6

8

ผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น

15

29.4

16

36.4

31

68.9

30

65.2

9

ผลิตภัณฑตามฤดูกาล

19

37.3

14

31.8

30

66.7

32

69.6

10

ผลิตภัณฑใหมๆ

11

21.6

13

29.5

31

68.9

32

69.6

11

ของที่ระลึก

9

17.6

12

27.3

30

66.7

31

67.4

12

การเผยแพรขาวสารทางอินเตอรเน็ต

14

27.5

12

27.3

30

66.7

17

37

13

การประชาสัมพันธ ขาวสารของสถานที่ใหมๆ

20

39.2

11

25

34

75.6

20

43.5

14

สงเสริมแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร

32

62.7

19

43.2

34

75.6

17

37

15

การวางแผนระยะยาวดานการทองเที่ยว

44

86.3

33

75

13

28.9

27

58.7

16

จัดใหมีแผนแมบทดานการทองเที่ยว

42

82.4

26

59.1

12

26.7

29

63

17

จัดใหมีศูนยกลางการบริการนักทองเที่ยว

20

39.2

31

70.5

12

26.7

28

60.9

18

จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว

19

37.3

31

70.5

14

31.1

27

58.7

19

จัดใหมีมัคคุเทศน และลาม

32

62.7

17

38.6

13

28.9

28

60.9

20

สรางภาพลักษณของทองถิ่นใหดูดี

24

47.1

14

31.8

36

80

36

78.3

21

การอนุรักษ และปกปองสิ่งแวดลอม

23

45.1

23

52.3

37

82.2

35

76.1

22

การดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขามาในทองถิ่น

20

39.2

27

61.4

36

80

31

67.4

23

ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว

46

90.2

14

31.8

33

73.3

38

82.6

24

การทําใหนักทองเที่ยวพักยอยูในทองถิ่นยาวนานขึ้น

44

86.3

22

50

32

71.1

19

41.3

25

การทําใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้าํ

37

72.5

15

34.1

31

68.9

35

76.1

26

ที่ทองเที่ยวกลางคืน

42

82.4

37

84.1

32

71.1

16

34.8

3
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แผนที่ความรู
จากผลการวิเคราะหความตองการความรู ผูวิจัยไดนํามาจัดทําเปนแผนที่ความรูจําแนก
ตามประเภทของความรู เปนรายอําเภอตามประเภทของจุดหมายปลายทาง ดังนี้
อําเภอเมือง
การจัดการจุดหมายปลายทาง
- การสงเสริมแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
- การวางแผนระยะยาวดานการทองเที่ยว
- จัดใหมีแผนแมบทดานการทองเที่ยว
- จัดใหมีมัคคุเทศก และลาม
- การทําใหนักทองเที่ยวพักอาศัยอยูในทองถิ่นยาวนานขึ้น
- การทําใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ํา
- ความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน
- สงเสริมบริษัททองเที่ยวขนาดเล็ก
การรองรับนักทองเที่ยว
- ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว

การคมนาคมขนสง
- การแกไขปญหาจราจรที่แออัด
- จัดทําปายจราจรใหอานงายเดนชัด
- จัดทําปายตางๆ หลายภาษา
- รถยนตรับจาง
- รถยนตโดยสาร
ผลิตภัณฑ
- ที่ทองเที่ยวกลางคืน
- รานอาหาร

อําเภอบานโปง
การจัดการจุดหมายปลายทาง
การคมนาคมขนสง
- การวางแผนระยะยาวดานการทองเที่ยว
- การแกไขปญหาจราจรที่แออัด
- จัดใหมีแผนแมบทดานการทองเที่ยว
- จัดทําปายจราจรใหอานงายเดนชัด
- จัดใหมีศูนยกลางการบริการนักทองเที่ยว ที่มีเอกสาร
- จัดทําปายตางๆ หลายภาษา
และคําแนะนําตางๆให
- รถยนตรับจาง
- การอนุรักษ และปกปองสิ่งแวดลอม
- รถยนตโดยสาร
- การดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวใหเขามาในทองถิ่น - การจัดทําเสนทางสําหรับเขาแหลงทองเที่ยว
- การทําใหนักทองเที่ยวพักอาศัยอยูในทองถิ่นยาวนานขึ้น ผลิตภัณฑ
- การสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐ
- งานเทศกาล งานประจําป
- ความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน
- ที่ทองเที่ยวกลางคืน
- สงเสริมบริษัททองเที่ยวขนาดเล็ก
- รานอาหาร
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- สิ่งที่สรางประสบการณ และความประทับใจ
- การฝกหัดเจาหนาที่ดานการทองเที่ยวเพื่อปรับปรุงดานการ
การรองรับนักทองเที่ยว
บริการ
- ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
- การตอนรับนักทองเที่ยวของคนในพื้นที่
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อําเภอสวนผึง้
การคมนาคมขนสง
การจัดการจุดหมายปลายทาง
- รถยนตรับจาง
- การสงเสริมแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
- การจัดทําเสนทางสําหรับเขาสูแหลง
- สรางภาพลักษณของทองถิ่นใหดูดี
ทองเที่ยวไดสะดวก
- การอนุรักษ และปกปองสิ่งแวดลอม
- การดึงดูดความสนใจความสนใจจากนักทองเที่ยวใหเขามา ผลิตภัณฑ
- งานเทศกาล งานประจําป
ในทองถิ่น
- ผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น
- การทําใหนักทองเที่ยวพักอาศัยอยูในทองถิ่นยาวนานขึ้น
- ผลิตภัณฑตามฤดูกาล
- การทําใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ํา
สารสนเทศ
- ผลิตภัณฑใหม ๆ
- การเผยแพรขาวสารของทองถิ่น ทางอินเตอรเน็ต
- ของที่ระลึก
- การประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสารของสถานที่ทองเที่ยว ใหม
- ทีๆ่ทองเที่ยวกลางคืน
- การประชาสัมพันธถึงเสนห และเอกลักษณของที่ทองเที่ยว ใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
และนอกฤดูการทองเที่ยว
- การฝกหัดเจาหนาที่ดานการทองเที่ยวเพื่อ
การรองรับนักทองเที่ยว
ปรับปรุงดานการบริการ
- ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
- การตอนรับนักทองเที่ยวของคนในพื้นที่
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อําเภอดําเนินสะดวก
การจัดการจุดหมายปลายทาง
- การวางแผนระยะยาวดานการทองเที่ยว
- จัดใหมีแผนแมบทดานการทองเที่ยว
- จัดใหมีศูนยกลางการบริการนักทองเที่ยว ที่มีเอกสาร
และคําแนะนําตางๆให
- จัดใหมีมัคคุเทศก และลาม
- สรางภาพลักษณของทองถิ่นใหดูดี
- การอนุรักษ และปกปองสิ่งแวดลอม
- การดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวใหเขามาใน
ทองถิ่น
- การทําใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ํา
- การสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐ
- ความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน
- สงเสริมบริษัททองเที่ยวขนาดเล็ก
การรองรับนักทองเที่ยว
- จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
- ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว

การคมนาคมขนสง
- จัดทําปายจราจรใหอานงายเดนชัด
- จัดทําปายตางๆ หลายภาษา
- รถยนตรับจาง
- รถยนตโดยสาร
- การจัดทําเสนทางสําหรับเขาสูแหลงทองเที่ยว
ไดสะดวก
ผลิตภัณฑ
- งานเทศกาล งานประจําป
- ผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น
- ผลิตภัณฑตามฤดูกาล
- ผลิตภัณฑใหม ๆ
- ของที่ระลึก
- รานอาหาร
- สิ่งที่สรางประสบการณ และความประทับใจ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
- การฝกหัดเจาหนาที่ดานการทองเที่ยวเพื่อ
ปรับปรุงดานการบริการ
- การตอนรับนักทองเที่ยวของคนในพื้นที่
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบแผนที่ความรู ความสําคัญของความรู และการนําความรูไปใช
ผู วิ จั ย ได นํา ทํา การเปรี ย บเที ย บแผนที่ ค วามรู และนํา ข อ มู ล ที่ ร วบรวมได จ าก
ข อ คํา ถามในแบบสอบถามชุด ที่ 2 ตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มาวิเ คราะหป จ จัย เพื่อ นํา ป จ จั ย ที่
ไดไปเปรียบเทียบความแตกตาง มีรายละเอียดดังนี้
ผลการเปรียบเทียบแผนที่ความรู
จากแผนที่ความรูของทั้ง 4 อําเภอที่ได เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันแลว ทั้ง 4 อําเภอมี
ลักษณะโครงสรางของประเภทความรูคลายคลึงกัน แตในอําเภอเมืองไมมีความตองการความรูดาน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ในขณะที่อําเภอที่เหลือมีความตองการความรูดานอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวบรรจุอยูในแผนที่ และในอําเภอสวนผึ้งปรากฏใหเห็น ประเภทของความรูที่แตกตางจาก
3 อําเภอ ที่เหลือ คือ ดานสารสนเทศ
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ความสําคัญของความรู
จากผลการวิเคราะหความสําคัญของความรู
ในระดับคอนขางสูง รายละเอียดดังตารางที่ 3

ระดับของความสําคัญของความรูที่ไดอยู

ตารางที่ 3 ระดับความสําคัญของความรู
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการความรู
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวพักอยูในทองถิ่นยาวนานขึ้น
ความรู ในการปกปอง และรักษาธรรมชาติของสถานที่ทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ
ความรูที่ทําใหมีการทองเที่ยวทั้งในฤดูการทองเที่ยว และ นอกฤดูการทองเที่ยว
ความรูสําหรับการคุมครองผูบริโภค และการคาขายที่เปนธรรม
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเพิ่มขึ้น
ความรูสําหรับการพัฒนาและฝกหัดพนักงานที่ทํางานดานการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการนําวัฒนธรรมทองถิ่นมาเผยแพรใหนักทองเที่ยว
ความรูที่ใชในการทําความเขาใจกับชาวบานในตอนรับนักทองเที่ยว
ความรูสําหรับการวางแผนการจัดการตอนรับนักทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหเกิดการดึงดูดการลงทุนดานการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับความตองการ และความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ความรูในเรื่องการอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักทองเที่ยวสะดวกสบาย
ความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางดานการทองเที่ยว
ความรูสําหรับทําใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวไดพบกับประสบการณ และวัฒนธรรมที่แตกตาง
ความรูในการนําเสนอขอมูลทางอินเตอรเน็ต ใหนักทองเที่ยวทราบ
ความรูในการพัฒนาทองถิ่นใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการทําปายถนน , ปานสถานที่ และแผนที่ ที่ทําใหงายตอการอาน
ความรูในการกระจายนักทองเที่ยวใหทองเที่ยวทั่วทั้งทองถิ่น ไมกระจุกตัว
ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการจัดหารายละเอียดสถานที่ , มัคคุเทศก และผูแปลภาษา
ความรูเกี่ยวกับแผนการโฆษณา และ ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว

X
6.78
6.98
6.77
6.56
6.81
7.27
7.01
7.05
6.86
7.17
6.98
6.76
7.06
7.22
7.47
7.43
7.40
6.52
6.95
6.94
6.71
7.01
6.97

S.D.
1.79
1.69
1.62
1.83
1.60
5.48
1.83
1.74
1.65
1.54
1.67
1.68
1.60
1.57
1.53
1.59
1.36
1.86
1.65
1.76
1.69
1.63
1.67

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากนั้นผูว ิจยั ไดทําการวิเคราะหปจจัยความสําคัญของความรู ไดผลลัพธดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัย ความสําคัญของความรู
Variables
Factor 1 : ความรูด านการตลาดสําหรับการทองเที่ยว
ความรูสําหรับคุมครองผูบริโภคและการคาขายที่เปนธรรม
ความรูที่ทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ
ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ความรูที่ใชในการทําความเขาใจกับชาวบานในตอนรับนักทองเที่ยว
ความรูในเรื่องการอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักทองเที่ยวสะดวกสบาย
Factor 2 : ความรูด านสารสนเทศและการตัดสินใจ
ความรูที่ทําใหเกิดการดึงดูดการลงทุนดานการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับแผนการโฆษณา และ ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว
ความรูในการกระจายนักทองเที่ยวใหทองเที่ยวทั่วทั้งทองถิ่น ไมกระจุกตัว
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเพิ่มขึ้น
Factor 3 : ความรูส ําหรับการสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวไดพบกับประสบการณ และวัฒนธรรมที่
แตกตาง
ความรูในการนําเสนอขอมูลทางอินเตอรเน็ต ใหนักทองเที่ยวทราบ
ความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางดานการทองเที่ยว
ความรูสําหรับการพัฒนาและฝกหัดพนักงานที่ทํางานดานการทองเที่ยว

Factor
Loading

7.516

Variance
explained
32.680%

3.686

16.026%

2.432

10.572%

Eigenvalue

0.957
0.953
0.952
0.839
0.627

0.905
0.872
0.787
0.775

0.748
0.740
0.734
0.524

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
Rotation converged in 5 iterations

ในการวิเคราะหปจจัยของความสําคัญของความรู ใชวิธีวิเคราะหองคประกอบหลัก
ในการสกัดปจจัย และใชวิธีหมุนแกนแบบvarimax เพื่อ ใหตีค วามไดงาย ผลการวิเ คราะห
คํา ตอบที่ไ ดจ ากคํา ถามเกี่ย วกับ ความสํา คัญ ของความรู ถา ใชเ กณฑ Eigenvalue มากกวา 1
พบ 6 ปจจัย โดย 3 ปจจัยแรกสามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได 32.68 % 16.026 % และ
10.572 % ตามลํ าดั บ และปจ จั ย ที่ 3 ถึง 6 อธิบ ายความแปรปรวนรวมไดน อ ย และตั ว แปรที่
ประกอบอยูใน 3 ปจจัยนี้มีจํานวนนอย จึงไมนํามาพิจารณา สําหรับปจจัยแรก 3 ปจจัยที่ได คือ
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1. ปจจัยดาน “ความรูดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยว” ประกอบดวยตัวแปรที่
เกี่ยวของกับการเพิ่มมูลคาของสินคา และการคาขาย ( ดังตารางที่ 4 ) ปจจัยนี้สามารถอธิบายความ
แปรปรวนรวมได รอยละ 32.680
2. ป จ จั ย ด า น “ความรู ด า นสารสนเทศและการตั ด สิ น ใจ ” ประกอบด ว ยตั ว แปรที่
เกี่ยวของกับ การประชาสัมพันธ และการตัดสินใจลงทุน หรือเขามาทองเที่ยว( ดังตารางที่ 4 )
ปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได รอยละ 16.026
3. ปจจัยดาน “ความรูสําหรับการสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว” ประกอบดวย
ตัวแปรที่เกี่ยวของกับ การสรางความประทับใจและประสบการณใหนักทองเที่ยว( ดังตารางที่ 4 )
ปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได รอยละ 10.572
การเปรียบเทียบความสําคัญของความรูจําแนกตามจุดหมายปลายทางและอาชีพ
การเปรียบเทียบความสําคัญของความรูจําแนกตามจุดหมายปลายทาง
ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบโดยใช factor score (Y) ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้
ความสําคัญของความรูจําแนกตามจุดหมายปลายทางแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 ทั้ง 3 ปจจัย ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบความสําคัญของความรู จําแนกตามจุดหมายปลายทางโดยใช factor
score
อําเภอ
ปจจัย
ปจจัยที่ 1
ปจจัยที่ 2
ปจจัยที่ 3

เมือง
Y
-0.11
-0.03
-0.04

S.D.
0.97
1.08
1.01

บานโปง
Y
S.D.
0.06 1.02
0.06 1.10
0.11 0.90

สวนผึ้ง
Y
S.D.
0.19 1.06
-0.01 0.82
0.02 1.03

ดําเนินสะดวก
Y
S.D.
0.09
0.95
-0.02
0.94
-0.08
1.05

F

Sig

1.138 0.33
0.110 0.95
0.449 0.71

เพื่อ ดูร ะดับ ของความสํา คัญ ของความรูผูวิจัย จึง ไดนํา คา เฉลี่ย ของขอ คํา ถามของ
ปจจัยที่ 1 ถึง 3 มาทําการวิเคราะหANOVA รายละเอียดดังนี้
จากการวิเคราะหขอมูลพบวาปจจัยที่ 1 ถึง 3 ระดับความสําคัญของความรูแตกตางอยาง
ไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของความรูมีคาใกลเคียงกัน ซึ่งอยูใน
ระดับสูง รายละเอียดดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ระดับคาเฉลี่ยของความสําคัญของความรูจําแนกตามจุดหมายปลายทาง
อําเภอ
ปจจัย
ปจจัยที่ 1
ปจจัยที่ 2
ปจจัยที่ 3

เมือง
X
6.70
6.97
7.24

S.D.
1.43
1.70
1.29

บานโปง
X
S.D.
6.98
1.46
7.09
1.60
7.43
1.00

สวนผึ้ง
X
S.D.
7.06 1.56
6.86 1.36
7.23 1.33

ดําเนินสะดวก
F
X S.D.
6.69 1.40 0.99
6.89 1.42 0.25
7.15 1.32 0.57

Sig
0.39
.085
0.63

การเปรียบเทียบการความสําคัญของความรูจําแนกตามอาชีพ
ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบโดยใช factor score (Y) ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้
การจําแนกตามอาชีพพบวา ในปจจัยที่ 1 แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แต
สําหรับปจจัยที่ 2 และ 3 พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ .05 ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบความสําคัญของความรู โดยใช factor score จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ปจจัย
ปจจัยที่ 1
ปจจัยที่ 2
ปจจัยที่ 3

นักเรียน
Y
S.D.
0.001 1.20
-0.11 1.00
0.33 0.71

รับราชการ
Y
S.D.
-0.02 1.07
0.30 0.84
0.46 0.75

พนักงานเอกชน
Y
S.D.
0.01 0.91
0.03 0.98
-0.13 0.94

อาชีพสวนตัว
Y
S.D.
-0.01
0.90
-0.39
1.15
-0.72
1.37

F

Sig

0.01 0.99
3.27 0.02
12.6 0.00

เพื่อ ดูร ะดับ ของความสํา คัญ ของความรูผูวิจัย จึง ไดนํา คา เฉลี่ย ของขอ คํา ถามของ
ปจ จัย ที ่ 1 ถึง 3 มาทํ า การวิเ คราะหANOVA และการเปรีย บเทีย บรายคู ม าวิ เ คราะห เ พื่ อ
เปรียบเทียบ รายละเอียดดังนี้
การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ 1 ความรูดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยว
จากการวิเ คราะหขอ มูล พบวา ระดับ ความสํา คัญ ของความรูแ ตกตา งอยา งไมมี
นัย สํา คัญ ที่ร ะดับ .05 และคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของความรูมีคาใกลเคียงกัน ซึ่งอยูใน
ระดับสูง รายละเอียดดังตารางที่ 8
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การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ 2 ความรูดานสารสนเทศและการตัดสินใจ
จากการวิ เ คราะห ขอ มู ล ระดับ ความสํา คัญ ของความรู พบว า เกือ บทุก อาชี พ มีร ะดั บ
ความสําคัญของความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ยกเวน อาชีพนักเรียนเปรียบเทียบ
กับอาชีพรับราชการและพนักงานเอกชน โดยคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของความรู อาชีพ
สวนตัวมีคานอยที่สุด และอาชีพที่เหลือมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน ซึ่งทุกอาชีพใหระดับความสําคัญของ
ความรูอยูในระดับสูง รายละเอียดดังตารางที่ 8 และ 9
การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ 3 ความรูสําหรับการสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว
จากการวิเ คราะหขอ มูล ระดับ ความสํา คัญ ของความรู พบวา เกือ บทุก อาชีพ มีร ะดับ
ความสํา คัญ ของความรูแ ตกตา งกัน อยา งมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ยกเวน อาชีพ นัก เรีย น
เปรียบเทียบกับอาชีพรับราชการ โดยคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของความรู อาชีพสวนตัวมีคา
นอยที่สุด และอาชีพที่เหลือมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน ซึ่งทุกอาชีพใหระดับความสําคัญของความรูอยู
ในระดับสูง รายละเอียดดังตารางที่ 8 และ 9
ตารางที่ 8 ระดับคาเฉลี่ยของความสําคัญของความรูจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ปจจัย
ปจจัยที่ 1
ปจจัยที่ 2
ปจจัยที่ 3

นักเรียน
X S.D.
6.92 1.70
6.95 1.41
7.65 0.47

รับราชการ
X S.D.
6.87 1.49
7.49 1.23
7.85 0.70

พนักงานเอกชน
X
S.D.
6.82
1.35
6.93
1.50
7.10
1.28

อาชีพสวนตัว
X
S.D.
6.72
1.45
6.22
1.97
6.35
1.80

F

Sig

0.12
4.42
12.83

0.94
0.005
0.00
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ตารางที่ 9 การเปรียบเทียบรายคูจําแนกตามอาชีพ
ปจจัย
ปจจัยที่ 2

อาชีพหลัก
นักเรียน

รับราชการ

พนักงานเอกชน

อาชีพสวนตัว

ปจจัยที่ 3

นักเรียน

รับราชการ

พนักงานเอกชน

อาชีพสวนตัว

อาชีพเปรียบเทียบ
รับราชการ
พนักงานเอกชน
อาชีพสวนตัว
นักเรียน
พนักงานเอกชน
อาชีพสวนตัว
นักเรียน
รับราชการ
อาชีพสวนตัว
นักเรียน
รับราชการ
พนักงานเอกชน
รับราชการ
พนักงานเอกชน
อาชีพสวนตัว
นักเรียน
พนักงานเอกชน
อาชีพสวนตัว
นักเรียน
รับราชการ
อาชีพสวนตัว
นักเรียน
รับราชการ
พนักงานเอกชน

ผลตาง
-0.53
0.02
0.73*
0.53
0.55*
1.26*
-0.02
-0.55*
0.70*
-0.73*
-1.26*
-0.70*
-0.20
0.55*
1.29*
0.20
0.75*
1.50*
-0.55*
-0.75*
0.74*
-1.29*
-1.50*
-0.74*

Sig
0.08
0.93
0.03
0.08
0.03
0.01
0.93
0.03
0.02
0.03
0.00
0.02
0.39
0.01
0.00
0.93
0.00
0.00
0.006
0.00
0.002
0.00
0.00
0.002
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การนําความรูไ ปใช
จากผลการวิเคราะหการนําความรูไปใช ระดับของการนําความรูไปใชที่ไดอยูใ นระดับ
คอนขางสูง รายละเอียดดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ระดับการนําความรูไปใช
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการความรู
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวพักอยูในทองถิ่นยาวนานขึ้น
ความรู ในการปกปอง และรักษาธรรมชาติของสถานที่ทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ
ความรูที่ทําใหมีการทองเที่ยวทั้งในฤดูการทองเที่ยว และ นอกฤดูการทองเที่ยว
ความรูสําหรับการคุมครองผูบริโภค และการคาขายที่เปนธรรม
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเพิ่มขึ้น
ความรูสําหรับการพัฒนาและฝกหัดพนักงานที่ทํางานดานการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการนําวัฒนธรรมทองถิ่นมาเผยแพรใหนักทองเที่ยว
ความรูที่ใชในการทําความเขาใจกับชาวบานในตอนรับนักทองเที่ยว
ความรูสําหรับการวางแผนการจัดการตอนรับนักทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหเกิดการดึงดูดการลงทุนดานการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับความตองการ และความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ความรูในเรื่องการอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักทองเที่ยวสะดวกสบาย
ความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางดานการทองเที่ยว
ความรูสําหรับทําใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวไดพบกับประสบการณ และวัฒนธรรมที่แตกตาง
ความรูในการนําเสนอขอมูลทางอินเตอรเน็ต ใหนักทองเที่ยวทราบ
ความรูในการพัฒนาทองถิ่นใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการทําปายถนน , ปานสถานที่ และแผนที่ ที่ทําใหงายตอการอาน
ความรูในการกระจายนักทองเที่ยวใหทองเที่ยวทั่วทั้งทองถิ่น ไมกระจุกตัว
ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการจัดหารายละเอียดสถานที่ , มัคคุเทศก และผูแปลภาษา
ความรูเกี่ยวกับแผนการโฆษณา และ ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว

X
7.00
6.84
7.01
6.86
6.92
7.00
6.79
7.23
6.87
7.12
6.75
7.25
6.85
6.97
6.79
7.13
6.92
6.92
7.25
7.14
6.78
7.40
6.66

S.D.
1.59
1.69
1.64
1.80
1.57
1.68
1.61
1.56
1.67
1.64
1.64
1.56
1.71
1.71
1.73
1.77
1.76
1.79
1.59
1.63
1.64
1.34
1.81

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากนั้นผูว ิจยั ไดทําการวิเคราะหปจจัยไดผลลัพธดังนี้
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะหปจจัย การนําความรูไปใช
Variables
Factor 1 : ความรูส ําหรับการจัดการจุดหมายปลายทาง
ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ความรูสําหรับการคุมครองผูบริโภค และการคาขายที่เปนธรรม
ความรูสําหรับการพัฒนาและฝกหัดพนักงานที่ทํางานดานการทองเที่ยว
ความรู ในการปกปอง และรักษาธรรมชาติของสถานที่ทองเที่ยว
ความรูที่ใชในการทําความเขาใจกับชาวบานและสงเสริมชาวบานใหตอนรับ
นักทองเทีย่ ว
ความรูในเรื่องการอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักทองเที่ยวสะดวกสบาย
ความรูที่ทําใหเกิดการดึงดูดการลงทุนดานการทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวพักอยูในทองถิ่นยาวนานขึ้น
ความรูสําหรับทําใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน
ความรูในการกระจายนักทองเที่ยวใหทองเที่ยวทั่วทั้งทองถิ่น ไมกระจุกตัว
ความรูในการนําเสนอขอมูลทางอินเตอรเน็ต ใหนักทองเที่ยวทราบ
ความรูเกี่ยวกับแผนการโฆษณา และ ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว
Factor 2 : ความรูเกี่ยวกับความเขาใจ และความพอใจในจุดหมายปลายทาง
ของนักทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางดานการทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ
ความรูในการพัฒนาทองถิ่นใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวไดพบกับประสบการณใหม และวัฒนธรรมที่แตกตาง
ความรูที่ทําใหมีการทองเที่ยวทั้งในฤดูการทองเที่ยว และ นอกฤดูการทองเที่ยว
ความรูสําหรับการวางแผนการจัดการตอนรับนักทองเที่ยว

Factor
Loading

9.831

Variance
explained
42.745%

5.107

22.205%

Eigenvalue

0.942
0.937
0.918
0.912
0.903
0.878
0.872
0.840
0.829
0.804
0.793
0.757

0.908
0.895
0.873
0.817
0.804
0.734

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
Rotation converged in 5 iterations

การวิเ คราะหปจ จัย ใชวิธีวิเ คราะหอ งคป ระกอบหลัก ในการสกัด ปจ จัย และใชวิธี
หมุนแกนแบบvarimax เพื่อใหตีความไดงาย ผลการวิเคราะหคําตอบที่ไดจากคําถามเกี่ยวกับ
การนําความรูไ ปใช ถา ใชเ กณฑ Eigenvalue มากกวา 1 พบ 4 ปจจัย โดย 2 ปจจัยแรกสามารถ
อธิบายความแปรปรวนรวมได 42.745 % และ 22.205 % ตามลําดับ และปจจัยที่ 3 และ 4 อธิบาย
ความแปรปรวนรวมได นอย และตัวแปรที่ประกอบอยูใ น 2 ป จ จัย นี้มีจํานวนนอย จึง ไมนํามา
พิจารณา สําหรับปจจัยแรก 2 ปจจัยที่ได คือ
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1. ปจจัยดาน “ความรูสําหรับการจัดการจุดหมายปลายทาง” ประกอบดวยตัวแปรที่
เกี่ยวของกับการพัฒนา และบํารุงรักษาจุดหมายปลายทาง ( ดังตารางที่ 11 ) ปจจัยนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนรวมได รอยละ 42.754
2. ปจจัยดาน “ความรูเกี่ยวกับความเขาใจ และความพอใจในจุดหมายปลายทาง ของ
นักทองเที่ยว ” ประกอบดวยตัวแปรที่เกี่ยวของกับ การทําใหนักทองเที่ยวไดรับความพึงพอใจและ
เขาใจในทองถิ่นที่ไปเยือน ( ดังตารางที่ 11 ) ปจจัยนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนรวมได รอยละ
22.205
การเปรียบเทียบการนําความรูไปใชจําแนกตามอําเภอและอาชีพ
การเปรียบเทียบการนําความรูไปใชจําแนกตามอําเภอ
ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบโดยใช factor score (Y) ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้
การนําความรูไปใชแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ในการจําแนกตามอําเภอทั้ง
2 ปจจัย ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบการนําความรูไ ปใช โดยใช factor score จําแนกตามอําเภอ
อําเภอ
ปจจัย
ปจจัยที่ 1
ปจจัยที่ 2

เมือง
Y
-0.06
-0.02

S.D.
0.96
0.98

บานโปง
Y
S.D.
0.04 1.03
0.06 1.13

สวนผึ้ง
Y
S.D.
0.11 1.04
-0.07 0.91

ดําเนินสะดวก
Y
S.D.
0.06
0.97
0.02
0.96

F

Sig

0.45
0.20

0.71
0.89

เพื่อหาระดับของการนําความรูไปใชผูวิจัยจึงไดนําคาเฉลี่ยของขอคําถามของปจจัย
ที่ 1 ถึง 2 มาทํา การวิเ คราะหANOVA และการเปรีย บเทีย บรายคูมาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ
รายละเอียดดังนี้
การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ 1 ความรูสําหรับการจัดการจุดหมายปลายทาง
จากการวิเคราะหขอมูลพบวาระดับการนําความรูไปใชแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และคาเฉลี่ยของระดับการนําความรูไปใชมีคาใกลเคียงกัน อยูในระดับสูง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 13
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การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ 2 ความรูเกี่ยวกับความเขาใจ และความพอใจในจุดหมายปลายทางของ
นักทองเทีย่ ว
จากการวิเคราะหขอมูลพบวาระดับการนําความรูไปใชแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญที่ .05
และคาเฉลี่ยของระดับการนําความรูไปใชมีคาใกลเคียงกัน อยูในระดับสูง รายละเอียดดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงระดับคาเฉลี่ยของการนําความรูไปใชจําแนกตามจุดหมายปลายทาง
อําเภอ
ปจจัย
ปจจัยที่ 1
ปจจัยที่ 2

เมือง
X
6.76
6.98

S.D.
1.44
1.50

บานโปง
X
S.D.
6.93
1.50
7.12
1.64

สวนผึ้ง
X
S.D.
7.00
1.58
6.84
1.35

ดําเนินสะดวก
X
S.D.
6.80 1.38
7.04 1.38

F

Sig

0.32
0.34

0.80
0.79

การเปรียบเทียบการนําความรูไปใชจําแนกตามอาชีพ
ผูวิจัยไดทําการเปรียบเทียบโดยใช factor score (Y) ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้
การนําความรูไปใชแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ในการจําแนกตามอาชีพ
ทั้ง 2 ปจจัย ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบการนําความรูไ ปใช โดยใช factor score จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ปจจัย
ปจจัยที่ 1
ปจจัยที่ 2

นักเรียน
Y
S.D.
-0.02 1.19
-0.09 0.99

รับราชการ
Y
S.D.
-0.02
0.99
0.20
0.81

พนักงานเอกชน
Y
S.D.
0.007 0.95
0.02 1.01

อาชีพสวนตัว
Y
S.D.
0.05
0.87
-0.26
1.16

F

Sig

0.52 0.98
1.54 0.20

เพื่อหาระดับของการนําความรูไปใชผูวิจัยจึงไดนําคาเฉลี่ยของขอคําถามของปจจัย
ที่ 1 ถึง 2 มาทํา การวิเ คราะหANOVA และการเปรีย บเทีย บรายคูมาวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบ
รายละเอียดดังนี้
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การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ 1 ความรูสําหรับการจัดการจุดหมายปลายทาง
จากการวิเคราะหขอมูลพบวาระดับการนําความรูไปใชแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 และคาเฉลี่ยของระดับการนําความรูไปใชมีคาใกลเคียงกัน อยูในระดับสูง รายละเอียดดัง
ตารางที่ 15
การวิเคราะหขอมูลปจจัยที่ 2 ความรูเกี่ยวกับความเขาใจ และความพอใจในจุดหมายปลายทางของ
นักทองเทีย่ ว
จากการวิ เ คราะห ข  อ มู ล พบว า ระดั บ การนํ า ความรู  ไ ปใช สํ า หรั บ อาชี พ รั บ
ราชการเปรียบเทียบกับอาชีพสวนตัว แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยของ
ระดับการนําความรูไปใช อาชีพสวนตัวมีคานอยที่สุด และอาชีพที่เหลือมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกัน
ซึ่งทุกอาชีพมีระดับความตองการความรูไปใชอยูในระดับสูง รายละเอียดดังตารางที่ 15 และ 16
ตารางที่ 15 แสดงระดับคาเฉลี่ยของการนําความรูไปใชจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
ปจจัย
ปจจัยที่ 1
ปจจัยที่ 2

นักเรียน
X
S.D.
6.46 1.71
6.97 1.32

รับราชการ
X
S.D.
6.94
1.41
7.51
1.13

พนักงานเอกชน
X
S.D.
6.82
1.39
7.03
1.52

อาชีพสวนตัว
X S.D.
6.35 1.62
6.57 1.72

F

Sig

1.63
2.76

0.18
0.04

ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบรายคูจําแนกตามอาชีพ
ปจจัย
ปจจัยที่ 2

อาชีพหลัก
นักเรียน

รับราชการ

พนักงานเอกชน

อาชีพสวนตัว

อาชีพเปรียบเทียบ
รับราชการ
พนักงานเอกชน
อาชีพสวนตัว
นักเรียน
พนักงานเอกชน
อาชีพสวนตัว
นักเรียน
รับราชการ
อาชีพสวนตัว
นักเรียน
รับราชการ
พนักงานเอกชน

ผลตาง
-0.54
-0.06
0.40
0.54
0.48
0.94 *
0.60
-0.48
0.46
-0.40
-0.94 *
-0.46

Sig
0.07
0.80
0.23
0.07
0.05
0.01
0.80
0.05
0.122
0.23
0.01
0.12
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ตอนที่ 4 การจัดทําฐานขอมูลสําหรับนักทองเที่ยว
เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูล และทําแผนที่ความรู เพื่อใหงานวิจัยสมบูรณ จึงทําการ
สรางฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งเปนการใชประโยชนจากแผนที่ความรูที่ได
จากการทําแผนที่ความรู ทําใหผูวิจัยทราบความตองการพื้นฐานของความรูที่สําคัญ
และจําเปนตอการทองเที่ยวในอําเภอตางๆ จึงนําความรูดังกลาวมาใสไวในฐานขอมูล โดยสรุปได
ดังนี้
- ข อ มู ล ของจั ง หวั ด คื อ ข อ มู ล ที่ บ อกรายละเอี ย ดของจั ง หวั ด เช น ความเป น มา
คําขวัญ เสนทางการเดินทาง เปนตน
- ขอมูลของสถานที่ทองเที่ยว
ขอมูลแหลงทองเที่ยวในจังหวัดเปนสิ่งจําเปน เชน
เดียวกัน ควรจะมีรายละเอียดทั้งสถานที่ทองเที่ยว การเดินทาง และรูปภาพ เพื่อที่ใหผูสนใจ
ทราบขอมูลมากที่สุด
- ขอมูลสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ คือ ขอมูลจากสาธารณูปโภคที่จําเปน เชน ขอมูล
จากโรงแรมทั้งหมด รานอาหารตางๆ ปมน้ํามัน ในทุกจุดของจังหวัด ตลาด แหลงที่ซื้อของชํารวย
เปนตน
ดั ง นั้ น จึ ง กํ า หนดเขตข อ มู ล สํ า หรั บ ฐานข อ มู ล ขึ้ น ซึ่ ง จากการวิ เ คราะห แ ล ว ควร
ประกอบดวย เขตขอมูลดังนี้
1. ขอมูลความเปนมาของแตละจังหวัด
2. การแบงเขตการปกครองของแตละจังหวัด
3. คําขวัญของแตละจังหวัด
4. ตราประจําจังหวัดของแตละจังหวัด
5. อาณาเขตติดตอของจังหวัดใกลเคียงหรือประเทศเพื่อนบาน
6. ขอมูลลักษณะแผนที่อยางคราวๆของแตละจังหวัด
7. ขอมูลของเสนทางการเดินทางจากกรุงเทพฯสูจังหวัดตางๆ
8. ขอมูลสถานที่พักคางคืนของแตละจังหวัดพรอมราคาโดยประมาณ
9. ขอมูลโรงพยาบาล และสถานบริการประชาชนภายในจังหวัดนั้นๆ
10. สามารถทราบระยะทางจากกรุงเทพฯถึงจังหวัดทีต่ อ งการได
11. ขอมูลสถานที่ทองเที่ยวในอําเภอหรือเขตตางๆ
12. ภาพตัวอยางของสถานที่ทองเที่ยว
เมื่อไดเขตขอมูลที่ตองการแลว ผูวิจยั จึงทําการสรางแผนภาพ ขึ้นมา เพื่อที่จะไดเห็นระบบ
การทํางานของฐานขอมูล รายละเอียดดังภาพที่ 2
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ผูใชขอมูล
การคนหาขอมูลของผูใช

การบริการขอมูลของระบบ

ระบบฐานขอมูล

การปรับปรุงขอมูลของผูดูแลระบบ

เจาหนาที่หรือผูบริการขอมูล

ภาพที่ 2 การทํางานของฐานขอมูล
จากนั้นทําการออกแบบ ER Model ดังนี้
กําหนดเอ็นทิตี้
1. เอ็นทิตี้ Province เปนเอ็นทิตี้ที่แสดงรายละเอียดจังหวัด
2. เอ็นทิตี้ Place
เปนเอ็นทิตี้ที่แสดงรายละเอียดสถานที่ทองเที่ยว
3. เอ็นทิตี้ Password เปนเอ็นทิตี้ที่ใชในการเก็บรหัสผานในการใชโปรแกรม
การกําหนดความสัมพันธ
ความสัมพันธประเภท “จังหวัดมีสถานที่ทองเที่ยว” เปนความสัมพันธแบบ 1:N
ระหวางเอนทิตี้รายละเอียดจังหวัด กับ เอนทิตี้ สถานที่ทองเที่ยว ดังนี้

รายละเอียดจังหวัด

มี

ภาพที่ 3 ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้

สถานที่ทองเที่ยว
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การกําหนดคุณลักษณะของเอนทิตี้
เอนทิตี้ รายละเอียดจังหวัด (Province) ประกอบดวยรายละเอียดของขอมูลดังนี้
รหัสจังหวัด
จังหวัดทีติดตอกับ
ทิศเหนือ

การเดินทางสู
จังหวัด

จังหวัดทีติดตอกับ
ทิศใต

ชื่อจังหวัด

ระยะทาง
แผนทีจังหวัด

ความเปนมา
ของจังหวัด

รายละเอียดจังหวัด

การแบงเขตการ
ปกครอง

สถานบริการ
ประชาชน

ตราจังหวัด

โรงพยาบาลใน
จังหวัด

คําอธิบาย
ลักษณะตรา

จังหวัดทีติดตอกับทิศ
ตะวันออก

จังหวัดทีติดตอ
กับทิศตะวันตก

ทีพักในจังหวัด

ภาพที่ 4 การกําหนดคุณลักษณะของเอนทิตี้รายละเอียดจังหวัด

เอนทิตี้ สถานที่ทองเที่ยว(Place) ประกอบดวยรายละเอียดของขอมูลดังนี้
รหัสสถานที่
ทองเที่ยว
ชื่อเขตสถานที่
ทองเที่ยว

สถานที่ทองเที่ยว

รหัสจังหวัด

รายละเอียด
สถานที่ทองเที่ยว

ภาพที่ 5 คุณลักษณะของเอนทิตสี้ ถานที่ทองเที่ยว
การกําหนดคียห ลัก
1. เอนทิตี้ รายละเอียดจังหวัด มีรหัสจังหวัด เปนคีย
2. เอนทิตี้ สถานที่ทองเที่ยว มีรหัสสถานที่ทองเที่ยว เปนคีย

ภาพสถานที่
ทองเที่ยวที่-2
ภาพสถานที่
ทองเที่ยวที่-1
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ความสัมพันธระหวางเอนทิตี้เปนแบบ 1:N จะกําหนดความสัมพันธในลักษณะดังนี้ ใน
จังหวัดหนึ่งๆสามารถมีสถานที่ทองเที่ยวไดหลายแหงดังนี้
1

N
มี

รายละเอียดจังหวัด

สถานที่ทองเที่ยว

ภาพที่ 6 ความสัมพันธเอนทิตี้รายละเอียดจังหวัดกับเอนทิตี้สถานที่ทองเที่ยว
ดังนั้นเราจะได ER Model ที่สมบูรณ ดังภาพ ที่ 11
รหัสจังหวัด
จังหวัดทีติดตอกับ
ทิศเหนือ

จังหวัดทีติดตอกับทิศ
ใต

ชื่อจังหวัด

ระยะทาง
แผนทีจังหวัด

ความเปนมาของ
จังหวัด

รายละเอียดจังหวัด

การแบงเขตการ
ปกครอง

สถานบริการ
ประชาชน

1

ตราจังหวัด
คําอธิบาย
ลักษณะตรา

การเดินทางสู
จังหวัด

โรงพยาบาลใน
จังหวัด

จังหวัดทีติดตอกับทิศ
ตะวันออก

จังหวัดทีติดตอกับ
ทิศตะวันตก

ทีพักในจังหวัด

ประกอบดวย

N

รหัสสถานที่
ทองเที่ยว
ชื่อเขตสถานที่
ทองเที่ยว

รายละเอียดสถานที่
ทองเที่ยว
รหัสจังหวัด

รายละเอียด
สถานที่

ภาพสถานที่
ทองเที่ยวที่-2
ภาพสถานที่
ทองเที่ยวที่-1

ภาพที่ 7 ER Model ความสัมพันธเอนทิตี้รายละเอียดจังหวัดกับเอนทิตี้สถานที่ทองเที่ยว
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เนื่องจากผูว ิจัยไดเลือกการออกแบบฐานขอมูลเปนแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธจึง
ออกแบบฐานขอมูล ที่มีลักษณะเปนตารางสองมิติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.Table Province เปนตารางเก็บขอมูลรายละเอียดจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 17 การเก็บขอมูลรายละเอียดจังหวัด
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ตัวแปร
Province_ID
Province_Name
History
Govern
Logo
Logo_Data
Perface
Map
North
South
East
West
Resort_Data
Hospital_Data
Police_Data
Travel_Path
Travel_Space

รายการ
รหัสจังหวัด
ชื่อจังหวัด
ความเปนมาของจังหวัด
การแบงเขตการปกครอง
ภาพตราจังหวัด
คําอธิบายลักษณะตราจังหวัด
คําขวัญ
ภาพแผนที่
อาณาเขตดานทิศเหนือ
อาณาเขตดานทิศใต
อาณาเขตดานทิศตะวันออก
อาณาเขตดานทิศตะวันตก
ที่พักพรอมที่ติดตอ
โรงพยาบาลพรอมที่ติดตอ(เบอรโทร)
สถานที่บริการประชาชน(เบอรโทร)
เสนทางการเดินทาง
ระยะทางเทียบจากกรุงเทพฯ

ชนิด
Text
Text
Memo
Memo
Memo
Memo
Memo
Memo
Text
Text
Text
Text
Memo
Memo
Memo
Memo
Text

ขนาด Primary
4
Yes
50
50
50
50
50
4
-

2. Table Place เปนตารางขอมูลสถานที่ทองเที่ยวแตละจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 18 การเก็บขอมูลรายการสถานทีท่ องเที่ยว
ลําดับที่

ตัวแปร

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Place_ID
Place_Name
Place_Data
Province_ID
Picture_1
Picture_2

รายการ
รหัสสถานที่ทองเที่ยว
ชื่อเขตหรือลักษณะการแบง
รายละเอียดสถานที่ทองเที่ยว
รหัสจังหวัด
ภาพสถานที่ทองเที่ยว-1
ภาพสถานที่ทองเที่ยว-2

ชนิด

ขนาด

Primary

Foreign

Text
Text
Memo
Text
Memo
Memo

7
50
4
-

Yes
-

Yes
-
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เมื่อ ออกแบบฐานข อ มูล แลว จึ ง ดํา เนิน การโดยใชโ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร ส ร า ง
ฐานข อมูลและโปรแกรมจัดการฐานขอมูล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนการสรางฐานขอมูล
การสรางฐานขอมูล โดยเริ่มตนใชโปรแกรม Microsoft Access เปนตัวชวยสราง
ฐานขอมูลโดยกําหนด คุณลักษณะตางตามที่ไดออกแบบไวขางตน ตามขั้นตอนดังนี้
1. ออกแบบตาราง Province ซึ่งประกอบดวยขอมูลหลักๆ ของจังหวัด

ภาพที่ 8 การออกแบบตาราง Province
2. ออกแบบตาราง Place ซึ่งประกอบดวยขอมูลสถานที่ทองเที่ยวจําแนกตามแตละ
อําเภอ และรูปภาพตัวอยางของสถานที่ทองเที่ยว

ภาพที่ 9 การออกแบบตาราง Place
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3. ออกแบบตาราง Password ซึ่งใชเก็บ รหัสผานสําหรับปรับปรุงฐานขอมูล

ภาพที่ 10 การออกแบบตาราง Password
จากนั้ น ทํ า การบั น ทึ ก ฐานข อ มู ล ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว ไว ใ น C:/Myproject/Database.mdb
ซึ่งเมื่อสรางโปรแกรมสําหรับฐานขอมูลขึ้นมาแลว จะใหเขามาเรียกใชขอมูลใน ไดเรกทอรี่ นี้
จากนั้นก็นําภาพที่เตรียมไวสําหรับโปรแกรมฐานขอมูล นํามาใสใน C:/Myproject เชนเดียวกับ
ฐานขอมูล โดยแบงเปน Floder ยอยๆ คือ “Logo” สําหรับ ตราสัญลักษณจังหวัด “Map” สําหรับ
แผนที่จังหวัด “ภาคกลาง” สําหรับ รูปสถานที่ทองเที่ยวในภาคกลาง โดยแบงเปนจังหวัด
“ภาคตะวันออก” สําหรับ รูปสถานที่ทองเที่ยวในภาคตะวันออก โดยแบงเปนจังหวัด “ภาคใต”
สําหรับ รูปสถานที่ทองเที่ยวในภาคใต โดยแบงเปนจังหวัด “ภาคเหนือ” สําหรับ รูปสถานที่
ทองเที่ยวในภาคเหนือ โดยแบงเปนจังหวัด “ภาคอีสาน” สําหรับ รูปสถานที่ทองเที่ยวในภาค
ตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ โดยแบ ง เปน จัง หวัด ซึ่ งโปรแกรมฐานขอมูล จะเข ามาเรี ย กใชขอมู ลใน
ไดเรกทอรี่นี้ เชนเดียวกับฐานขอมูล
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เมื่อเตรียมฐานข อมู ล และทรัพยากรที่จําเป นแลว จึงทําการสร างโปรแกรมสําหรับ
จัดการฐานขอมูลขึ้นมา โดยใชโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 ซึ่งดําเนินการโดยมี Concept
วาตองเปนโปรแกรมที่มีความเปนไทยอยูในตัว มีความสวยงาม นาใช และใชงานไดไมยุงยาก ตั้ง
ชื่อโปรแกรมวา “คูมือนักเดินทาง” ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้

ภาพที่ 11 หนาจอโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0

1. สรางเมนูโดยการใชโปรแกรม Graphic
Photoshop ในการสรางเมนู

ดําเนินการ

ภาพที่ 12 หนาจอโปรแกรม Photoshop ในการสรางเมนู

โดยในที่นี้ใชโปรแกรม
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2. สร า งหน า แสดงข อ มู ล หลั ก ของจั ง หวั ด ซึ่ ง เชื่ อ มฐานข อ มู ล กั บ Ms
Access
โดยใช Data Control โดยกําหนดในสวนของ Data ที่หัวขอ Databasename ไปที่
C:/Myproject/Database.mdb ซึ่ง Data เชื่อมโยงกับ Table Province

ภาพที่ 13 การสรางหนาแสดงขอมูลหลักของจังหวัด
3. เมื่อเชื่อมโยงกับฐานขอมูล แลว จากนั้นทําการออกแบบหนาตาของหนาแสดงขอมูล
หลัก โดยทํ าการจั ดวาง สวนประกอบตางๆ ซึ่งในหนานี้ใชสวนประกอบคือ CommandButton
DBCombo SSTab Label Image Data และเขียน Code ที่จําเปนตองใชลงไป

ภาพที่ 14 การสรางหนาแสดงขอมูลหลัก
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4. เมื่อทําการสรางหนาแสดงขอมูลหลักเสร็จเรียบรอยแลว จึงทําการสรางหนาแสดง
ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว ซึ่งเชื่อมฐานขอมูลกับ Ms Access โดยใช Data Control โดยกําหนดใน
สวนของ Data ที่หัวขอ Databasename ไปที่ C:/Myproject/Database.mdb เชนเดียวกับ หนาแสดง
ขอมูลหลัก โดย Data 1เชื่อมโยงกับ Table Place และ Data 2 เชื่อมโยงกับ Table Province

ภาพที่ 15 การสรางหนาแสดงขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
5. เมื่อเชื่อมโยงกับฐานขอมูล แลวจากนั้นทําการออกแบบหนาตาของหนาแสดงขอมูล
สถานที่ทองเที่ยว โดยทําการจัดวาง สวนประกอบตางๆ ซึ่งในหนานี้ใชสวนประกอบคือ TexBox
CommandButton Label Image Data และเขียน Code ที่จําเปนตองใชลงไป

ภาพที่ 16 การสรางหนาแสดงขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
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6. สรางหนาตางแสดงภาพตัวอยางสถานทีท่ องเที่ยว

ภาพที่ 17 การสรางหนาตางแสดงภาพตัวอยางสถานที่ทองเที่ยว
7. ทํ า การสร า งหน า ต า งสํ า หรั บ ใส ร หั ส ผ า น ทํ า การเชื่ อ มโดย Data
ไปที่
C:/Myproject/Database.mdb โดย Data เชื่อมโยงกับ Table Password และสรางหนาตางสําหรับ
แกไข Password

ภาพที่ 18 การสรางหนาตางสําหรับใสรหัสผาน
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8.ทําการสรางหนาสําหรับเจาหนาที่ ในสวนของการเพิ่ม และแกไข ขอมูลจังหวัดโดยมี
โครงสรางหลักคลายคลึงกับหนาแสดงขอมูลจังหวัด แตจะมีสวนที่เพิ่มเติมเขามาคือปุมสําหรับการ
บันทึกขอมูล และ บันทึกการแกไข กรณีที่มีการเพิ่มขอมูล หรือแกไขขอมูล

ภาพที่ 19 การสรางหนาขอมูลจังหวัดสําหรับเจาหนาที่
9.สรางหนาสําหรับเจาหนาที่ ในสวนของการเพิ่ม และแกไข ขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
โดยมีโครงสรางหลักคลายคลึงกับหนาแสดงขอมูลสถานที่ทองเที่ยว แตจะมีสวนที่เพิ่มเติมเขามาคือ
ปุมสําหรับการบันทึกขอมูล และ บันทึกการแกไข กรณีที่มีการเพิ่มขอมูล หรือแกไขขอมูล

ภาพที่ 20 การสรางหนาสถานที่ทองเที่ยวสําหรับเจาหนาที่
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10.สรางหนาสําหรับทําการลบขอมูล และหนาแสดงฐานขอมูล โดยใช DBGrid และ
เลือกให แสดงฐานขอมูล โดยการ คลิก CheckBox วาจะใหแสดงอะไรบาง

ภาพที่ 21 การสรางหนาลบขอมูล และฐานขอมูลสําหรับเจาหนาที่
11.เมื่อดําเนินการในสวนของขอมูลเรียบรอยแลว จึงทําการสราง ในสวนของเรื่องนารู
กอนเดินทาง ซึ่งในสวนนี้จะแสดง ขอมูลที่ผูที่เดินทางทองเที่ยวควรจะรู เชน การดํารงชีวิตในปา
การเดินในเสนทางธรรมชาติ เปนตน

ภาพที่ 22 การสรางหนาเรื่องนารูกอนเดินทาง
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12. ในส ว นของวิ ธี ก ารใช โ ปรแกรมจะทํ า การบอกวิ ธี ก ารใช ง านของโปรแกรม
โดยแสดงวิธีใชในแตละสวน

ภาพที่ 23 การสรางหนาวิธีการใชงานของโปรแกรม

เมื่อดําเนินการจัดทําสวนตางๆ เรียบรอยแลว จึงนําสวนตางๆมาจัดวางเชื่อมโยงเขาดวยกัน
จนสมบูรณ ดังภาพที่ 24- 26
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ภาพที่ 24 หนาจอของโปรแกรม สวนที่ 1
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ภาพที่ 25 หนาจอของโปรแกรม สวนที่ 2
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ภาพที่ 26 หนาจอของโปรแกรม สวนที่ 3

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปลายผล และขอเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการความรูทางดานการ
ทอ งเที ่ย วในจั ง หวั ด ราชบุ ร ี และนํ า ความต อ งการนั ้ น มาจํ า แ นกรู  ต ามประ เภ ทของ
จุ ด ห ม า ย ป ล า ย ท า ง ข อ ง นัก ทอ งเที ่ย วเพื ่อ จัด ทํ า แผนที ่ค วามรู  เปรีย บเทีย บแผนที ่ค วามรู
ความสําคัญของความรู และการนําความรูไปใช และจัดทําระบบฐานความรูคอมพิวเตอรสําหรับ
นักทองเที่ยว โดยแบงการสรุปผลไดดังนี้
1. แผนที่ความรู และการเปรียบเทียบแผนที่ความรู
จากคําถามงานวิจัยที่ตั้งไววา “แผนที่ความรูสําหรับจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว
แตกตางกันหรือไม อยางไร” จากการวิเคราะหขอมูล และจัดทําแผนที่ความรู พบวา แผนที่ความรูที่
ไดนั้น เมื่อมองในภาพรวม ในแตละอําเภอนั้น แผนที่ความรูอาจมีลักษณะคลายคลึงกัน แตเมื่อ
นํา มาเปรีย บเทีย บกัน แลว ก็จะเห็นเอกลักษณของแตละอําเภอที่อําเภออื่นไมมี และทําให
สามารถสรุปไดวา แผนที่ความความรูแตกตางกันตามประเภทของจุดหมายปลายทาง
2. ความสําคัญของความรู และการนําความรูไปใช
จากคํ า ถามงานวิ จั ย ที่ ว า “ความต อ งการความรู สํ า หรั บ จุ ด หมายปลายทางของ
นักทองเที่ยวแตกตางกันหรือไม อยางไร” สรุปผลไดดังนี้
1. ความสําคัญของความรู พบวาความรูตามระดับความสําคัญของความรูสามารถ
รวมเปนปจจัยที่สําคัญได 3 ปจจัยคือ
- ปจจัยดาน “ความรูดานการตลาดสําหรับการทองเที่ยว”
- ปจจัยดาน “ความรูดานสารสนเทศและการตัดสินใจ ”
- ปจจัยดาน “ความรูสําหรับการสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว”
แลวนําแตละปจจัยมาเปรียบเทียบกันในแตละอําเภอ โดยใช factor score และคาเฉลี่ยของระดับ
ความสําคัญของความรู ผลการวิจัยสรุปไดวา ความสําคัญของความรูเมื่อจําแนกตามอําเภอแตกตาง
อยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญของความรูทั้ง 4 อําเภอ มีคา
ใกล เ คี ย งกั น โดยอยู ใ นระดั บ ค อ นข า งสู ง เมื่ อ จํ า แนกตามอาชี พ พบว า ในป จ จั ย ที่ 1 ได ผ ล
เชนเดียวกับการจําแนกตามอําเภอ แตในปจจัย ที่ 2 และ 3 สรุปไดวาความสําคัญของความรูมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยของความสําคัญของความรูอยูในระดับสูง
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2. การนําความรูไปใช พบวาความรูตามระดับการนําความรูไปใชสามารถรวมเปนปจจัย
ที่สําคัญได 2 ปจจัยคือ
- ปจจัยดาน “ความรูสําหรับการจัดการจุดหมายปลายทาง”
- ปจจัยดาน “ความรูเกี่ยวกับความเขาใจ และความพอใจในจุดหมายปลายทาง ของ
นักทองเที่ยว ”
แลวนําแตละปจจัยมาเปรียบเทียบกันในแตละอําเภอ โดยใช factor score และคาเฉลี่ย
ของระดับความตองการนําความรูไปใช ผลการวิจัยสรุปไดวา การนําความรูไปใชเมื่อจําแนกตาม
อําเภอแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 และคาเฉลี่ยของระดับการนําความรูไปใชทั้ง 4
อําเภอ มีคาใกลเคียงกัน โดยอยูในระดับคอนขางสูง เมื่อจําแนกตามอาชีพพบวาในปจจัยที่ 1
ไดผลเชนเดียวกับการจําแนกตามอําเภอ แตในปจจัยที่ 2 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางโดยใช
factor score พบความแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 แตเมื่อเปรียบเทียบโดยใชคาเฉลี่ยของ
ระดับความรูส รุป ไดวา การนํา ความรูไ ปใชแ ตกตา งกัน อยา งมีนัย สํา คัญ ที่ร ะดับ .05 สํา หรั บ
อาชี พ รั บ ราชการเปรียบเทียบกับอาชีพสวนตัว และคา เฉลี่ย ของความสํา คัญ ของความรูอ ยูใ น
ระดับสูง
ทําใหสามารถสรุปไดวา ความสําคัญของความรู และ การนําความรูไปใช ตามประเภท
ของจุดหมายปลายทางไมมีความแตกตางกัน
3.โปรแกรมฐานขอมูล
ในการจัดทําโปรแกรมจัดการฐานขอมูล เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ผูวิจัยไดประเมิน
และสรุปผลการจัดทําโปรแกรมฐานขอมูล โดยแบงไดดังนี้
1. ฐานขอมูลโดยขอมูลสวนใหญ ผูวิจัยไดมาจากเว็บไซต www.tourthai.com ซึ่งไดมี
การขออนุญาต webmaster เปนที่เรียบรอยแลว (รายละเอียดตามผนวก) ซึ่งฐานขอมูลอาจจะขาด
ความความสมบูรณไปบาง ซึ่งอาจจะจะมีขอมูลไมครบ แคเมื่อมองในภาพรวมแลว ฐานขอมูลก็อยู
ในระดับที่นาพอใจ เพราะมีขอมูลอยูเกิน 75 %
2. โปรแกรมจั ด การฐานข อ มู ล ด ว ยระยะเวลาที่ จํ า กั ด ผู วิ จั ย จึ ง ได ใ ช function
ที่ไมซับซอนนักในการ สรางโปรแกรม โปรแกรม อาจจะมีความผิดพลาดบาง แตมีอยูไมถึง 3 %
โดยเมื่อมองในภาพรวมแลว โปรแกรมสามารถทํางานไดในระดับที่นาพึงพอใจ
3. การนําไปใชงาน ผูวิจัยไดทดลองใชงานดวยตัวเอง ปรากฏวามีผลอยูในเกณฑที่ดี
อาจมีขอติอยูบางที่ขอมูลบางสวนอาจไมสมบูรณ
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อภิปรายผล
1. จากการเปรียบเทียบแผนที่ความรู ทําใหมองเห็นเอกลักษณเฉพาะของแตละอําเภอ
ตัวอยางเชน ในอําเภอสวนผึ้ง คือความรูดานสารสนเทศ ซึ่งไมมีในอําเภออื่น นั่นอาจจะหมายถึง
การที่ผูตอบแบบสอบถามคิดวามีความจําเปนเพื่อใชในการในการนําเสนอเผยแพรขาวสารของ
อําเภอสวนผึ้ง ซึ่งมีแหลงทองเที่ยวที่ยังใหมอยูคนทั่วไปอาจจะไมรูจัก จึงจําเปนตองอาศัยการ
กระจายขาวสารผานสื่อตางๆออกไป และเชนเดียวกันกับ ผลิตภัณฑตามฤดูการที่มีในอําเภอ
ดําเนินสะดวก และอําเภอสวนผึ้ง แตไมมีในอําเภอเมือง และอําเภอบานโปง สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ Pyo ที่พบวา จุดหมายปลายทางที่ตางกันยองมีแผนที่ความรูที่ตางกัน
2. ความสําคัญของความรูพบวาผูตอบแบบสอบถามเห็นความสําคัญของความรูแตกตาง
กันเมื่อจําแนกตามอาชีพ ใน 2 ดาน คือความรูดานสารสนเทศและการตัดสินใจลงทุนดานการ
ทองเที่ยว และดานความรูสําหรับการสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว ซึ่งอาชีพรับราชการมี
ระดับการใหความสําคัญของความรูสูงที่สุด โดยมองวาสารสนเทศดานการทองเที่ยว เปนเรื่อง
สําคัญ ตรงกันขามกับ ผูที่ประกอบอาชีพสวนตัวที่เห็นความสําคัญของความรูทางดานนี้ต่ํากวา
3. การนําความรูไปใช พบวาผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพเห็นวาความรูดาน
ความเขาใจและความพอใจในจุดหมายปลายทางของนักทองเที่ยว สามารถนําไปใชไดแตกตางกัน
โดย สวนใหญมีความเห็นวา นําไปใชใกลเคียงกัน แตอาชีพสวนตัวเห็นวานําไปใชไดนอยที่สุด
4. ผลการวิจัยในขอ 2 และขอ 3 ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ Pyo (2004) ที่ทําการ
วิจัยในประเทศเกาหลี ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มาจากประเภทจุดหมายปลายทาง แตกตางกัน
เห็ น ความสํ า คั ญ ของความรู และการนํ า ความรู ไ ปใช แตกต า งกั น อาจเป น เพราะว า ผู วิ จั ย ได
ทําการศึกษาในระดับจังหวัด ซึ่งมีความหลากหลายทางการทองเที่ยวนอยกวา ในการศึก ษาของ
Pyo (2004) ซึ่ งศึก ษาในระดับประเทศ
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ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. การศึ ก ษานี้ มี ป ระโยชน ต อ การท อ งเที่ ย วโดยการสํ า รวจ และการเปรี ย บเที ย บ
โครงสรางผังความรูตามประเภทของที่หมายปลายทาง ผูวิจัยพบวาที่หมายปลายทางแตละประเภท
มีความตองการความรูที่เปนเอกลัก ษณเฉพาะของตน เพราะฉะนั้นโครงสรางผังความรูค วรจะ
ถูก สรา งเพื่อ สนองความตอ งการและความชอบของผูใ ชความรูเ กี่ยวกับที่ หมายปลายทางนั้น
แตเนื่องจากขอจํากัดเรื่องเวลา และเงินทุนทําใหแผนที่ความรูที่ไดอาจไมครอบคลุมพอ
2. แผนที่ความรูควรถูกสรางจากหลายๆมุมมอง ควรมีการวิจัยอยางกวางขวางเพื่อให
แน ใ จว า แผนที่ จ ะครอบคลุม ตรงตามความตอ งการความรู  ปญ หา และประเด็น ตา งๆ
ตามจุด หมายปลายทางของการทองเที่ยว การทําแผนที่ความรูควรมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
โดยการปรับปรุงฐานความรู เพื่อใหความความสะดวกในการเขาถึงความรูพื้นฐาน
3. ฐานความรู และแผนที่ค วามรูอ าจจะมีโ ครงสรา งที่แ ตกตา งกัน ไปตามประเภท
ของจุด หมายปลายทางการทอ งเที่ย วและฐานขอ มูล ความรูข องแตล ะที่ แตเ ปน ไปไดที่อ าจมี
สว นที่เ หมือ นกัน ที่เ ปน ประโยชนสามารถนําไปปรับใหตรงตามความตองการของแตละที่หมาย
ปลายทางได
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมี ก ารเพิ่ ม ขอบเขตงานวิ จั ย ให ค รอบคลุ ม ในระดั บ ในระดั บ ภู มิ ภ าค หรื อ ใน
ระดับประเทศ
2. การพั ฒ นาโปรแกรม “คู มื อ นั ก เดิ น ทาง” ในอนาคต ควรมี ก ารเพิ่ ม เติ ม ข อ มู ล
ให ส มบู ร ณ การเพิ่มเติมในสวนของการที่ผูใชสามารถเลือกภาษาไดทั้ง ไทย และอังกฤษ การ
พัฒนาใหสามารถใชงานบนระบบเครือขายไดรวมถึงจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ผูวิจัยไดจดทะเบียน
เว็บไซต คือ http://ratchaburitour.i8.com เพื่อเผยแพรงานวิจัย ดาวนโหลดตัวอยางโปรแกรม และ
รับฟงขอเสนอแนะดวยแลว เมื่อ 3 ม.ค.2551

73
บรรณานุกรม
ภาษาไทย
กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ จําลอง ครูอุตสาหะ . การออกแบบฐานขอมูล. กรุงเทพฯ : ไทยเจริญการ
พิมพ , 2546.
กัลยา วานิชยบัญชา การวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ,
2544.
จําลอง ครูอุตสาหะ. คูมือการเขียนโปรแกรม Visual Basic 6.0 ฉบับฐานขอมูล. กรุงเทพฯ :
ไทยเจริญการพิมพ , 2547.
ศิริชัย พงษวิชยั การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร , 2544.
สัจจะ จรัสรุงรวีวร. Visual Basic 6.0 Basic & Advanced. กรุงเทพฯ : อินโฟ , 2549.
อนุชา ลือสากล. Microsoft Access. กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ ,2547.
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. การออกแบบและจัดการฐานขอมูล. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ด , 2550.
การจัดการความรู [Online]. Accessed 3 May 2007
Available from http://th.wikipedia.org
ขอมูลนักทองเที่ยวสํานักงานการทองเที่ยว [Online]. Accessed 12 May 2007
Available from http://www.tourism.go.th
การจัดการความรู [Online]. Accessed 5 September 2007
Available from http://gotoknow.org/blog/kmanamai-nonta/16279
การจัดการความรูการทองเที่ยวจังหวัดตราด [Online]. Accessed 24 September 2007
Available from www.trat.go.th/knowladge/know/handbook.doc
ขอมูลจังหวัดราชบุรี [Online]. Accessed 16 June 2007
Available from http://www.tourthai.com
Available from http://www.tat.or.th
แผนที่ความรู [Online]. Accessed 15 November 2007
Available from http://kmwiki.wikispaces.com/knowledge+mapping
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม [Online]. Accessed 7 December 2007
Available from www.thaiknowledge.org

74
ภาษาตางประเทศ
Chris Cooper. “Knowledge management and tourism.” Annals of Tourism Research. 33 , 1
(2005):47 -64
Sungsoo Pyo. “Knowledge map for tourist destination – needs and implications.” Tourism
Management. 26 , 1 (2005) : 583 - 594
Karin Schianetz. “The Learning Tourism Destination : The potential of a learning organisation
approach for improving the sustainability of tourism destinations.” Tourism Management. 28 , 1
(2007) : 1485 - 1496
Knowledge Managemant [Online]. Accessed 5 Octorber 2007
Available from http://www.defenselink.mil/comptroller/icenter/learn/knowledgeman.htm
Knowledge Managemant [Online]. Accessed 5 November 2007
Available from http://www.kmresource.com

75

ภาคผนวก

76
Source Code ที่สําคัญของโปรแกรม
หนาแสดงรายละเอียดจังหวัด
Dim str1, str2 As String
Private Sub Command1_Click()
If Not Data1.Recordset.EOF Then
Data1.Recordset.MoveNext
Else

MsgBox "ขณะนี้โปรแกรมทํางานที่เรคอรสุดทาย ", vbOKOnly, "คําเตือน"
Data1.Recordset.MoveLast
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
If Data1.Recordset.BOF Then

MsgBox "ขณะนี้โปรแกรมทํางานที่เรคอรแรก ", vbOKOnly, "คําเตือน"
Data1.Recordset.MoveFirst
Else
Data1.Recordset.MovePrevious
End If
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Form1.Show
Unload Me
End Sub
Private Sub Command4_Click()
'Exit Sub
'End

If MsgBox("ทานตองการจบการทํางานหรือไม", 68, "จบการทํางาน") = 6 Then
Form3.Show
End If
End Sub
Private Sub Command5_Click()
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Data1.Recordset.MoveFirst
End Sub
Private Sub Command6_Click()
Data1.Recordset.MoveLast
End Sub
Private Sub Command7_Click()
Data1.Recordset.FindFirst "Province_Name='" & DBCombo1.Text & "'" //data control คนหารายชื่อจังหวัด
End Sub
Private Sub Command8_Click()
Form21.Data2.Recordset.FindFirst "Province_ID='" & Data1.Recordset.Fields("Province_ID") & "'"
//data control คนหารหัสจังหวัด
Form21.Data1.RecordSource = "select * from Place where Province_ID='" &
Data1.Recordset.Fields("Province_ID") & "' order by Place_ID"
Form21.Data1.Refresh
Unload Me
Form21.Show
End Sub
Private Sub Form_Load()
SSTab1.Tab = 0
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Set Image1.Picture = LoadPicture(Text1.Text)
Set Image2.Picture = LoadPicture(Text2.Text)
Set Image3.Picture = LoadPicture(Text2.Text)
DBCombo1.ListField = "Province_Name"
DBCombo1.Refresh
End Sub

หนาแสดงสถานที่ทองเที่ยว
Private Sub Command1_Click()
If Data1.Recordset.RecordCount <> 0 Then
If Not Data1.Recordset.EOF Then
Data1.Recordset.MoveNext
End If
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End If
End Sub
Private Sub Command2_Click()
If Data1.Recordset.RecordCount <> 0 Then
If Data1.Recordset.BOF = True Then
MsgBox "ขณะนี้ไมสามารถยอนกลับได", vbInformation
Data1.Recordset.MoveFirst
Else
Data1.Recordset.MovePrevious
End If
End If
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Form22.Show
Form22.Image1.Picture = LoadPicture(Text2.Text)
Form22.Image2.Picture = LoadPicture(Text3.Text)
End Sub
Private Sub Command4_Click()
Unload Me
form11.Show
End Sub

หนาแสดงตัวอยางสถานที่ทองเที่ยว
Private Sub Command1_Click()
End
End Sub
Private Sub Text3_Change()
Text3.Text = ""
Set Image1.Picture = LoadPicture(Text3.Text)
End Sub
Private Sub Text4_Change()
Text4.Text = ""
Set Image2.Picture = LoadPicture(Text4.Text)
End Sub
Private Sub Command2_Click()
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Form22.Hide
Form21.Show
End Sub

หนาการเพิ่มรายละเอียดจังหวัด
Private Sub Command1_Click()
If Len(Trim(Text2.Text)) <> 4 Then
MsgBox "กรุณากรอกรหัสใหครบถวน"
Text2.SetFocus
Exit Sub
End If
Data1.Recordset.AddNew
Data1.Recordset.Fields("Province_Id") = Text2.Text
Data1.Recordset.Fields("Province_Name") = Text5(2).Text
Data1.Recordset.Fields("History") = Text1.Text
Data1.Recordset.Fields("Govern") = Text3.Text
Data1.Recordset.Fields("Perface") = Text4.Text
Data1.Recordset.Fields("Logo") = Text5(1).Text
Data1.Recordset.Fields("Logo_Data") = Text6(4).Text
Data1.Recordset.Fields("map") = Text7.Text
Data1.Recordset.Fields("Traval_path") = Text8.Text
Data1.Recordset.Fields("North") = Text9.Text
Data1.Recordset.Fields("South") = Text10.Text
Data1.Recordset.Fields("East") = Text11.Text
Data1.Recordset.Fields("West") = Text12.Text
Data1.Recordset.Fields("resort_data") = Text13.Text
Data1.Recordset.Fields("Police_data") = Text14.Text
Data1.Recordset.Fields("Hospital_data") = Text15.Text
Data1.Recordset.Update
Text2.Text = ""
Text5(2).Text = ""
Text1.Text = ""
Text3.Text = ""
Text4.Text = ""
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Text5(1).Text = ""
Text6(4).Text = ""
Text7.Text = ""
Text8.Text = ""
Text9.Text = ""
Text10.Text = ""
Text11.Text = ""
Text12.Text = ""
Text13.Text = ""
Text14.Text = ""
Text15.Text = ""
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Dim sfile1, sfile2 As String
Comlog1.Filter = "bitmaps (*.bmp)|*.bmp"
Comlog1.ShowOpen
Text5(1).Text = ""
sfile1 = Comlog1.FileName
Text5(1).Text = sfile1
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Unload Me
Form23.Show
End Sub
Private Sub Command7_Click()
Set Image2.Picture = LoadPicture(Text5(1).Text)
End Sub
Private Sub Command4_Click()
Form1.Show
Unload Me
End Sub
Private Sub Command5_Click()
Dim sfile As String
Comlog2.Filter = "bitmaps (*.bmp)|*.bmp"
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Comlog2.ShowOpen
Text7.Text = ""
sfile = Comlog2.FileName
Text7.Text = sfile
End Sub
Private Sub Command6_Click()
Set Image1.Picture = LoadPicture(Text7.Text)
End Sub
Private Sub Command8_Click()
Form26.Show
Unload Me
End Sub
Private Sub mnueditdelete_Click()
Form25.Show vbModal, Me
End Sub
Private Sub mnuediteditor_Click()
Form28.Show
Unload Me
End Sub
Private Sub mnufileadd2_Click()
Form26.Show
Unload Me
End Sub
Private Sub mnufileaddnew_Click()
Command1.Visible = True
Command3.Visible = True
Command4.Visible = True
Command8.Visible = True
SSTab1.Visible = True
SSTab1.SetFocus
End Sub
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ชุดที่……….

แบบสอบถามชุดที่ 1
ความตองการความรู
แบบสอบถามนี้ทําการศึกษา เรื่อง การจัดการความรูเกีย่ วกับจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยว
ซึ่งจัดทําโดย นายรุงศักดิ์ พงษไสว นักศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ทําเครื่องหมาย / ในชอง
1. วันเวลา ที่ทานตอบแบบสอบถาม
วันที่……………………………………….เวลา…………………………
2. อําเภอที่ทานตอบแบบสอบถาม
อ.เมือง
อ.บานโปง
อ.สวนผึ้ง
อ.ดําเนินสะดวก
3. เพศ
ชาย
หญิง
4. อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20 – 29 ป
30 – 39 ป
40 ป ขึ้นไป
5. การศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
6. ทานมีอาชีพ
นักเรียน-นักศึกษา
รับราชการ
พนักงานเอกชน
อาชีพสวนตัว
อื่นๆ…………………
7. อาชีพที่ทานทํามีสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานใดดานหนึ่งหรือไม
เกี่ยว
ไมเกี่ยว
8. ทานคิดวาความรูใดจําเปนตอการทองเที่ยวในทองถิ่นของทาน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
การแกไขปญหาจราจรที่แออัด
จัดทําปายจราจรใหอานงายเดนชัด
จัดทําปายตางๆ หลายภาษา
รถยนตรับจาง
รถยนตโดยสาร
การจัดทําเสนทางสําหรับเขาสูแหลงทองเที่ยวไดสะดวก
งานเทศกาล , งานประจําป
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ผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น
ผลิตภัณฑตามฤดูกาล
ผลิตภัณฑใหมๆ
ของที่ระลึก
การเผยแพรขาวสารของทองถิ่นใหนักทองเที่ยวทราบทางอินเตอรเน็ต
การประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสารของสถานที่ทองเที่ยวที่คนไมคอยรูจัก หรือสถานที่ใหมๆ
สงเสริมแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร
การวางแผนระยะยาวดานการทองเที่ยว
จัดใหมีแผนแมบทดานการทองเที่ยว
จัดใหมีศูนยกลางการบริการนักทองเที่ยว ที่มีเอกสาร และคําแนะนําตางๆให
จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
จัดใหมีมัคคุเทศน และลาม
สรางภาพลักษณของทองถิ่นใหดูดี
การอนุรักษ และปกปองสิ่งแวดลอม
การดึงดูดความสนใจจากนักทองเที่ยวใหเขามาในทองถิ่น
ที่พักสําหรับนักทองเที่ยว
การทําใหนักทองเที่ยวพักอาศัยอยูในทองถิ่นยาวนานขึ้น
การทําใหนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ํา
ที่ทองเที่ยวกลางคืน
รานอาหาร
สิ่งที่สรางประสบการณ และความประทับใจแกนักทองเที่ยว
การประชาสัมพันธถึงเสนห และเอกลักษณของสถานที่ทองเที่ยวในฤดูกาลทองเที่ยว และนอกฤดู
การฝกหัดเจาหนาที่ดานการทองเที่ยวเพื่อปรับปรุงดานการบริการ
การตอนรับนักทองเที่ยวของคนในพื้นที่
การสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
สงเสริมบริษัททองเที่ยวขนาดเล็ก
อื่นๆ
(ระบุ)…………………………………….…………………………………………………………………….

ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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ชุดที่………..

แบบสอบถามชุดที่ 2
ความสําคัญของความรูและการนําความรูไ ปใช

แบบสอบถามนี้ ทําการศึกษา เรื่อง การจัดการความรูเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของ
นักทองเที่ยว ซึ่งจัดทํา โดย นายรุงศักดิ์ พงษไสว นักศึกษาปริญญาโท สาขาคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศคณะวิ ท ยาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร แบบสอบถามแบ ง ออกเป น
3 ตอน

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
ทําเครื่องหมาย / ในชอง
1. วันเวลา ที่ทานตอบแบบสอบถาม
วันที่…………………………………….เวลา……………………………
2. อําเภอที่ทานตอบแบบสอบถาม
อ.เมือง
อ.บานโปง
3. เพศ
ชาย
หญิง

อ.สวนผึ้ง

อ.ดําเนินสะดวก

4. อายุ
ต่ํากวา 20 ป
5. การศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษา
ปริญญาเอก

20 – 29 ป

มัธยมศึกษา

6. ทานมีอาชีพ
นักเรียน-นักศึกษา
รับราชการ
อื่นๆ…………………

30 – 39 ป

อนุปริญญา

40 ป ขึ้นไป

ปริญญาตรี

พนักงานเอกชน

7. อาชีพที่ทานทํามีสวนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวดานใดดานหนึ่งหรือไม
เกี่ยว
ไมเกี่ยว

ปริญญาโท

อาชีพสวนตัว
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ตอนที่ 2 ความสําคัญของความรู
ทานคิดวาความรูขางลางนี้มีความสําคัญระดับไหนกับการทองเที่ยว
โดยทําเครื่องหมาย / ในชอง ซึ่ง 9 แทน มากที่สุด และ 1 แทนนอยที่สุด
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการความรู
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวพักอยูในทองถิ่นยาวนานขึ้น
ความรู ในการปกปอง และรักษาธรรมชาติของสถานที่ทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ
ความรูที่ทําใหมีการทองเที่ยวทั้งในฤดูการทองเที่ยว และ นอกฤดูการทองเที่ยว
ความรูสําหรับการคุมครองผูบริโภค และการคาขายที่เปนธรรม
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเพิ่มขึ้น
ความรูสําหรับการพัฒนาและฝกหัดพนักงานที่ทํางานดานการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการนําวัฒนธรรมทองถิ่นมาเผยแพรใหนักทองเที่ยว
ความรูที่ใชในการทําความเขาใจกับชาวบานและสงเสริมชาวบานในตอนรับ
นักทองเที่ยว
ความรูสําหรับการวางแผนการจัดการตอนรับนักทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหเกิดการดึงดูดการลงทุนดานการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับความตองการ และความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ความรูในเรื่องการอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักทองเที่ยวสะดวกสบาย
ความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางดานการทองเที่ยว
ความรูสําหรับทําใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวไดพบกับประสบการณใหม และวัฒนธรรมที่
แตกตาง
ความรูในการนําเสนอขอมูลทางอินเตอรเน็ต ใหนักทองเที่ยวทราบ
ความรูในการพัฒนาทองถิ่นใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการจัดทําปายถนน , ปานสถานที่ และแผนที่ ที่ทําใหงายตอการ
อาน
ความรูในการกระจายนักทองเที่ยวใหทองเที่ยวทั่วทั้งทองถิ่น ไมกระจุกตัว
ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการจัดหารายละเอียดสถานที่ , มัคคุเทศก และผูแปลภาษา ให
นักทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับแผนการโฆษณา และ ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว
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ตอนที่ 3 ระดับการปฏิบตั (ิ การนําไปใช)ของความรู
ทานคิดวาความรูขางลางนี้มีระดับการปฏิบตั ิ(การนําไปใช)กับการทองเทีย่ วในทองถิ่นของทานแคไหน
โดยทําเครื่องหมาย / ในชอง ซึ่ง 9 แทน นําไปใชมากทีส่ ุด (สูงที่สุด) และ 1 ใชนอยที่สุด(ต่ําที่สุด)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

รายการความรู
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวพักอยูในทองถิ่นยาวนานขึ้น
ความรู ในการปกปอง และรักษาธรรมชาติของสถานที่ทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของสินคาและบริการ
ความรูที่ทําใหมีการทองเที่ยวทั้งในฤดูการทองเที่ยว และ นอกฤดูการทองเที่ยว
ความรูสําหรับการคุมครองผูบริโภค และการคาขายที่เปนธรรม
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวเพิ่มขึ้น
ความรูสําหรับการพัฒนาและฝกหัดพนักงานที่ทํางานดานการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการนําวัฒนธรรมทองถิ่นมาเผยแพรใหนักทองเที่ยว
ความรูที่ใชในการทําความเขาใจกับชาวบานและสงเสริมชาวบานในตอนรับ
นักทองเที่ยว
ความรูสําหรับการวางแผนการจัดการตอนรับนักทองเที่ยว
ความรูที่ทําใหเกิดการดึงดูดการลงทุนดานการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับความตองการ และความพึงพอใจของนักทองเที่ยว
ความรูในเรื่องการอํานวยความสะดวก เพื่อใหนักทองเที่ยวสะดวกสบาย
ความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งแวดลอมทางดานการทองเที่ยว
ความรูสําหรับทําใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐ และเอกชน
ความรูที่ทําใหนักทองเที่ยวไดพบกับประสบการณใหม และวัฒนธรรมที่
แตกตาง
ความรูในการนําเสนอขอมูลทางอินเตอรเน็ต ใหนักทองเที่ยวทราบ
ความรูในการพัฒนาทองถิ่นใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการจัดทําปายถนน , ปานสถานที่ และแผนที่ ที่ทําใหงายตอการ
อาน
ความรูในการกระจายนักทองเที่ยวใหทองเที่ยวทั่วทั้งทองถิ่น ไมกระจุกตัว
ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับการจัดหารายละเอียดสถานที่ , มัคคุเทศก และผูแปลภาษา ให
นักทองเที่ยว
ความรูเกี่ยวกับแผนการโฆษณา และ ประชาสัมพันธ แหลงทองเที่ยว
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ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
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เอกสารการขออนุญาตขอใชขอมูล จาก www.tourthai.com
From : <webmaster@tourthai.com>
Sent :

Sunday, April 1, 2007 2:06 PM

To :

"r p" <ps_com70000@hotmail.com>

| | | Inbox

Subject : Re: ขออนุญาตใชขอมูลใน web site เพื่อการศึกษา

สวัสดีครับ
ดวยความยินดีครับ
แตหากนํารูปภาพใดๆ ในเว็บไซตไปใชกรุณาแจงเจาของรูปดวยนะครับ
สวนขอมูล สามารถนําไปใชไดเลยครับ
รณรงค ชนากร
> เรื่อง ขออนุญาตใชขอมูลใน website เพื่อการศึกษา
> เรียน เจาของ website tourthai.com
>
ขาพเจา นายรุงศักดิ์ พงษไสว นักศึกษาปริญญาโท
> สาขาคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
> มีความประสงคจะขอนําขอมูลดานการทองเที่ยวบางสวนจาก website
> มาใชเพื่อการศึกษา จึงไดแจงมายังทานเพื่อขออนุญาต ไดผลประการใดกรุณา
> แจงกลับยัง e - mail นี้
> ขอแสดงความนับถือ
> รุงศักดิ์ พงษไสว
> 1 เม.ย.50
> >> _________________________________________________________________
> Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today it's FREE!
> http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/

88
ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
วันเดือนปเกิด
ที่อยู
ที่ทํางาน

นายรุงศักดิ์ พงษไสว
16 พฤษภาคม พ.ศ.2521
145/366 หมู 9 ตําบลดอนตะโก อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จังหวัดนครปฐม

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2542 สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง
พ.ศ.2547 ศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2551 พนักงานพัฒนาธุรกิจ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.2547 ขาราชการสังกัดจังหวัดทหารบกราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.2544 ขาราชการสังกัดกองบัญชาการชวยรบที่ 1 จังหวัดชลบุรี

