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ปีการศึกษา 2561 
 

บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ในเชิง

วัฒนธรรม และเพ่ือศึกษามุมมองมิติความจริงแท้ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In depth Interview) และตารางประเมินความจริงแท้ และ
กระบวนการสร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่า การจัดการของเมือง
มัลลิกา มีข้อเด่นในด้านของการจัดการองค์กร และการควบคุม แต่ยังขาดการจัดการด้านการวางแผน 
และการเป็นผู้น า เนื่องด้วยเมืองมัลลิกาด าเนินกิจการด้วยการจัดการแบบครอบครัวที่อยู่กันด้วยความ
เข้าใจท าให้สามารถด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 

ในส่วนของการประเมินความจริงแท้ มิติของต าแหน่ง และสถานที่ตั้งอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.07 ในขณะที่กระบวนการสร้างสรรค์ในเรื่องของการน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้มากท่ีสุด โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.94 สรุปได้ว่าในเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีการน ากระบวนการสร้างสรรค์มาใช้มาก และค านึงถึง
ความจริงแท้น้อย ซึ่งจากผลการวิจัยสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนน าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบคล้ายกันเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 

 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การจัดการ, ความจริงแท้, การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
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 ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study tourism management, authenticity and 
creative tourism of Mallika city Rattanakosin era 124. This qualitive has applied an in-depth 
interview, the authentic and creative process assessment research and evaluation form of 
creative process as a data collection tool. The results showed that Mallika is good at 
organization management and controlling while planning and leadership are weak. 
However, family management can well operate to reach target based on mutual 
understanding. 

According to authenticity assessment, the most is locations at 3.07 with medium 
level while the creative process is 3.94 at the excellent level. It concluded that Mallika 
has applied the creative process in term of creative adoption more than authenticity. This 
research results might enhance other entrepreneurs to adopt creative concept and 
develop the similar cultural tourist destination to respond their need. 
 
 Keywords: Cultural Tourism, Management, Authenticity, Creative Tourism 
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การศึกษาเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในมิติความจริงแท้ และการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษา: เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จังหวัดกาญจนบุรี วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะไม่สามารถส าเร็จ
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ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร แซ่วัง อาจารย์ที่ปรึกษา ที่มอบความรู้ คอย
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ความรู้ แนะน าแนวทางปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่จะท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีประสิทธิภาพ และสมบูรณ์มาก
ขึ้น  

ขอขอบพระคุณ อาจารย์เวฬุรีย์ เมธาวีวินิจ ประธานกรรมการ ในความเมตตา ช่วยเหลือใน
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ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.มนัส แก้วบูชา, ดร.ภูวษา เรืองชีวิน และดร.ปาจรีย์ สุขา
ภิรมย์ ในความช่วยเหลือ และอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล ลงพ้ืนที่ไปพร้อมกับผู้วิจัย ให้ความรัก ความ
เมตตา ให้ค าแนะน า ให้องค์ความรู้ สละเวลาเพื่อให้ศิษย์ได้ข้อมูลอย่างเต็มที่ 

ขอขอบพระคุณ คุณตฤณ สิบพลาง ผู้จัดการทั่วไปของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูล และดูแลเป็นอย่างดีเม่ือผู้วิจัยลงพ้ืนที่ 

ขอขอบพระคุณ ครอบครัวที่คอยเป็นก าลังใจส าคัญ เป็นแรงผลักดัน เป็นความรัก คอย
ส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา  ขอบคุณ
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 

 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศไทย ถือได้ว่าใหญ่เป็น
อันดับ 3 ของประเทศ ในปี 2560 มีประชากรอาศัยจ านวน 887,979 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 
2560) เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ที่
ส าคัญคือ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้สร้างทางรถไฟโดยเกณฑ์เชลยและแรงงานจ านวนมาก 
ท างานอย่างหนักจึงเกิดการล้มตายเป็นจ านวนมาก ทั้งยังมีโรคมารุมเร้าท าให้ช่วงเวลานั้นเปรียบเสมือน
ฝันร้ายในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงท าให้เรียกทางรถไฟนี้ว่า ทางรถไฟสายมรณะ (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย) ทั้งนี้จึงเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เช่น พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย – พม่า 
พิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจ า ช่องเขาขาด เป็นต้น รวมถึงจังหวัดกาญจนบุรียังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่นน้ าตกไทรโยค อุทยานทองผาภูมิ เป็นต้น และ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น สังขละบรุ ีตลาดน้ ากองถ่ายค่ายสุรสีห์ รวมถึงเมืองมัลลิกา ร.ศ.124   

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เปิดให้บริการในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ตั้งอยู่ในอ าเภอไทรโยค ค าว่า 
“มัลลิกา” เป็นชื่อต้นน้ าของแม่น้ าอิระวดีในประเทศพม่าซึ่งถือว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมโบราณใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ผู้จัดการออนไลน์, 2559) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้จ าลองเมืองที่สะท้อนวิถีชีวิต
ของผู้คนบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยา ในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ก่อตั้งโดยนายพลศักดิ์ 
ประกอบ ที่ประสงค์ให้นักท่องเที่ยวได้ย้อนกลับไปสัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความทรงจ าในอดีตมิใช่มีแต่ซาก
ปรักหักพังเพียงอย่างเดียว สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมในช่วง ร.ศ.124 เนื่องจากรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงในสมัย ร.ศ.124 
หรือ พ.ศ.2448 เป็นอย่างมาก เช่น การเลิกทาส การแต่งกายที่น ารูปแบบมาจากตะวันตก เป็นต้น รวมถึง
มีกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตประจ าวันที่น่าสนใจ เช่น การเปิดโรงครัว โรงสีข้าวให้นักท่องเที่ยวชม
กระบวนการต่างๆและสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้, สถาปัตยกรรมต่างๆโดยการจ าลองบ้านเรือน ร้านค้า
ต่างๆ, ศิลปะการแสดง เช่น โขน ดนตรีไทย, อาชีพต่างๆ เช่น รถลาก หรือรถเจ๊ก (ภาพที่1.1) ค้าขาย 
ต ารวจ, การแต่งกายท่ีมีบริการให้นักท่องเที่ยวแต่งชุดไทย, อาหารมีทั้งอาหารคาว อาหารหวานต่างๆ ที่
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หารับประทานได้ยากในปัจจุบันอย่างแกงบวน บุหลันดั้นเมฆ และการใช้เงินรูเพ่ือที่จะสามารถใช้จ่ายใน
เมืองได ้ 

 

ภาพที่ 1.1 รถลาก และคนแต่งชุดไทย 
ที่มา: www.mallika124.com (2561) 

เมืองมัลลิ กา  ได้ สร้ า งช่องทางการประชาสัม พันธ์ ข้อมูล  ข่ าวสารผ่ าน เว็บ ไซต์  
www.mallika124.com (ภาพที1่.2) เพ่ือให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ได้แกป่ระวัติความเป็นมา จุดสนใจ ค่า
เข้าชม ร้านอาหาร การแสดง บริการอ่ืนๆ และท่ีอยู่ติดต่อ  
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ภาพที่ 1.2 บรรยากาศทางเข้าเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 
ที่มา: www.mallika124.com (2561) 

นอกจากนี้เมืองมัลลิกายังได้จัดท า Facebook Page (ภาพที่ 1.3) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสารให้แก่ทั้งผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว รวมถึงสะดวกต่อการเข้าถึงข่าวสารที่ทันสมัย 
การส่งเสริมการตลาด กิจกรรมต่างๆ หรือการเชิญชวน โดยมีคนติดตามมากกว่า 116,915 คน ข้อมูล 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 

 

ภาพที่ 1.3 Facebook Page ของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 
ที่มา: www.facebook.com/MallikaR.E.124/ (2561) 
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กิจกรรมทั้งหมดในเมืองมัลลิกานี้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงบรรยากาศย้อนยุคในสมัย
รัชกาลที่ 5 ได้มากที่สุด โดยแนวคิดการน ากิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวนี้อยู่ภายใต้ แผนพัฒนาจังหวัด
กาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 โครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปี2561 ปี
ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน แผนวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พ.ศ.2560 – 2564 
และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 – 2564 แผนทั้งหมดนี้มีการวางแผนด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเพ่ือให้การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ ช่วยให้เมืองมัลลิกา มี
กรอบในการด าเนินงาน  

ทั้งนี้แผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 (คณะกรรมการบริหารจังหวัด
แบบบูรณาการจังหวัดกาญจนบุรี, 2559) พบว่าจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2560 ท าให้คาดการณ์
ได้ว่าการท่องเที่ยวจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการของประชาชนที่ต้องการให้น า
ศักยภาพด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มาประยุกต์กับการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่น  
และสนับสนุนให้เกิดการวิจัยที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระแสด้านการท่องเที่ยว พบว่า
กระแสการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเชิง
ผจญภัย มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้น ด้วยเหตุนี้แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี จึงใช้ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระแสความต้องการของประชาชนเป็นกลไกหลักในการด าเนินงานจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จากแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีเห็นได้ว่า เมืองมัลลิกาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอบสนอง
ต่อกระแสความต้องการของประชาชนที่มีความโหยหาต่อวัฒนธรรมในอดีต และได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่เคย
ประสบมาก่อน โดยใช้กิจกรรมที่น าเอาจุดเด่นของศิลปวัฒนธรรมต่างๆในสมัยรัชกาลที่5 มารื้อฟ้ืนให้มี
ชีวิตอีกครั้ง และประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน 
เห็นได้จากมีจ านวนนักท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่
เดินทางมาท่องเที่ยวมีจุดหมายปลายทางที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม (Sellier, N., 2015) 

ในด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถี
ไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (Amazing Thailand Tourism Year 2018) เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่สามารถเติบโตได้บนพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และน ารายได้ไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนอัน
เป็นรากฐานโดยรวมของเศรษฐกิจ โดยตั้งใจให้การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญ และ
คาดการณ์การท่องเที่ยวมีแนวโน้มจะสร้างรายได้เพ่ิมขึ้นจากปี 2560 อีก 10% จากประมาณ 2.75 ล้าน
ล้านบาท เป็นประมาณ 3.03 ล้านล้านบาท (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560) อันสอดคล้องกับ
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วิสัยทัศน์ที่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมชั้นน าอันดับต้น ๆ ของโลกที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
และมั่นคง ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลที่เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีพ้ืนฐานเอกลักษณ์ของความ
เป็นไทย 

การส่งเสริมดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ แผนวิสาหกิจ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) พ.ศ.2560 – 2564 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2558) ที่ให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์
ใหม่ท่องเที่ยวไทย อันจะมุ่งเน้นความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงลึก รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการ
ให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มยิ่งขึ้น เช่น การท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม หรือการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นต้น  รวมถึงจะมุ่งเน้นที่จะให้ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว เช่น
วัฒนธรรม วิถีไทย หรือการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนระดับกลาง-บน 
(Quality leisure) และนักท่องเที่ยวกลุ่มระดับบน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการมุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม  

จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่าเมืองมัลลิกา
เป็นส่วนหนึ่งของแผนดังกล่าว และได้รับการสนับสนุนโดยการใช้วัฒนธรรมไทยเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
สถานที่ท่องเที่ยว นอกจากนี้กิจกรรมเชิงวัฒนธรรมเปิดโอกาสนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น 
การสีข้าว หรือการท ากับข้าวในโรงครัว ล้วนแล้วแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ส าหรับ
นักท่องเที่ยว เพราะในปัจจุบันวัฒนธรรมนี้ได้เลือนหายไปกับกาลเวลา ท าให้สิ่งที่นักท่องเที่ยวได้รับนั้น
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นความรู้ อีกทั้งจากแผนจะเห็นได้ว่าเน้นเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับกลาง-บน ซึ่ง
เมืองมัลลิกา มีเป้าหมายในกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับกลางไปทางสูง เนื่องจากราคาค่าเข้าชมสถานที่ การ
ร่วมกิจกรรม หรืออัตราการเช่ายืมชุดถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงพอสมควร  

ในขณะที่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่2 พ.ศ.2560 – 2564 (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) แสดงวิสัยทัศน์การท่องเที่ยวไทย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1. ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นชั้นน าของโลกที่มีคุณภาพ โดยการเพ่ิมคุณภาพของสินค้าและบริการด้าน
การท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประเทศ 
2. เติบโตอย่างมีดุลยภาพ ทั้งเรื่องของนักท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว และช่วงฤดูในการท่องเที่ยวเที่ยว 
3. ใช้ความเป็นไทยมาเป็นพ้ืนฐานในการเติบโต โดยน าเอาเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นในภาคส่วน
ต่างๆมาเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพ่ือน าเอาจุดเด่นต่างๆเหล่านี้มาสร้างให้เกิดเป็น เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ทั้งนี้ต้องปลูกฝังให้ทุกคนรู้สึกรักและภูมิใจในต้นทุนวัฒนธรรมที่เรามี 
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4. พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้แก่
ประชาชนในพื้นที่เพ่ือให้พวกเขาสามารถน าไปต่อยอดได้เอง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และเป็นแหล่ง
เพ่ิมรายได้ของการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีคุณค่า และเอกลักษณ์ต่างๆ พร้อมปลูกจิตส านึกแก่
ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สามารถอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนไม่ถูกท าลายไป 

จากวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ดังกล่าว พบว่ามีส่วนส่งเสริมเมือง
มัลลิกา ทั้งทางตรง และทางอ้อม กล่าวคือ เมืองมัลลิกาได้น าเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่สวยงามมา
ประยุกต์กับการท่องเที่ยวท าให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในด้านของการจ าลองสถานที่ให้
เรารู้สึกย้อนกลับไปในอดีต และกิจกรรมต่างๆภายในงานที่เพ่ิมประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยว อีก
ทั้งยังเป็นการน าเอาจุดเด่นที่กล่าวมาข้างต้น มาพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 

จากแผนต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น พบว่า การน าทุนทางวัฒนธรรม มาพัฒนาการท่องเที่ยวให้
ทันสมัย น่าสนใจและยังทรงคุณค่าไว้ มิเพียงสนับสนุนการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่เท่านั้น แต่ยังหมายถึงความพยายามท่ีจะรวบรวมวัฒนธรรมในอดีต 
และจ าลองวิถีชีวิตเพ่ือสะท้อนความรุ่งเรือง และความทรงจ าอันเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบโหยหาอดีต
อย่างหนึ่ง ทั้งนี้ การโหยหาอดีต (Nostalgia) เป็นอารมณ์ หรือความรู้สึกที่ผู้คนมีต่ออดีต ไม่สามารถ
ย้อนกลับไปในช่วงนั้นได้ สิ่งที่ท าได้คือ การสร้างหรือจ าลองขึ้นมาใหม่ผ่านรูปแบบต่างๆ เช่น การเล่า
เรื่องราว สถาปัตยกรรม หรือวิถีชีวิต (พัฒนา 2546, หน้า10) และก าลังเป็นที่นิยมในระดับนานาชาติ 
ยกตัวอย่างเช่น  

เวเนเชี่ยน (The Venetian Macau) เป็นโรงแรมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ในย่านโคไท 
สตริป (Cotai Strip) ของมาเก๊า (Macau) ที่มีความคึกคัก สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้จ าลองรูปแบบ
สถาปัตยกรรม และมีกลิ่นอายความหรูหราของเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี พร้อมเอาจุดเด่น อย่างการพาย
เรือกอนโดลามาเป็นจุดดึงดูดความสนใจของที่นี่ด้วย นอกจากนี้ด้านบนยังเป็นโรงแรม มากกว่า 3,000 
ห้อง และมีกิจกรรมต่างๆจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นคาสิโน ช้อปปิ้ง ภัตตาคารอาหารนานาชาติทั้งนี้เวเน
เชี่ยนมีจ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 3% คิดเป็น 2.56 ล้านคน (Rory, B., 2018)  

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง (National Palace Museum) เมืองไทเป ประเทศ
ไต้หวัน มีการจ าลองพระราชวังต้องห้าม (Forbidden City) กรุงปักกิ่งมาไว้ที่ประเทศไต้หวัน โดยสร้าง
สถาปัตยกรรมตามแบบพระราชวังจีนโบราณ ประดับด้วยผนังสีเหลือง หลังคาเซรามิคสีเขียวสูง 4 ชั้น มี 
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2 ห้องโถง ภายในมีการจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปะต่าง ๆ ทีส่่วนใหญ่ถูกน ามาจากพระราชวังต้องห้าม 
เมืองปักก่ิงที่ถูกขนย้ายมาในช่วงสงครามกลางเมืองมากกว่า 700,000 ชิ้น และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้ถึง 5.3 ล้านคนในปี2558 (Yang, O., 2016)  

พระราชวังคยองบุกโก (Gyeongbokgung Palace) ในประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ใจกลางกรุง
โซล ด้านในมีกิจกรรมต่างๆเช่น พิธีการเปลี่ยนยามเฝ้าประตูหลักของพระราชวัง พิธีเปลี่ยนพระที่นั่งและ 
นิทรรศการ พระราชวังแห่งนี้ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสวมชุดประจ าชาติ เดินชมในสถานที่เพ่ือสัมผัสถึง
กลิ่นอายของอดีตได้มากที่สุด กิจกรรมดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้นักท่องเที่ยวสนใจมากข้ึน ท าให้
มีผลต่อจ านวนนักท่องเที่ยวทีเ่พ่ิมมากถึง 10,012,881 คน ในปี 2559 (Yoon, S., 2016)  

เมื่อพิจารณาความนิยม พบว่ารัฐบาลรัฐบาลให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบ ดังกล่าวใน
ประเทศไทย และมีความนิยมเช่นเดียวกัน เช่น ตลาดย้อนยุคเพลินวาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่
แห่งนี้ได้จ าลองวิถีชีวิตในช่วงประมาณพ.ศ.2528 แบ่งเป็นสามส่วนได้แก่ ร้านค้า โรงแรม และพ้ืนที่
ส่วนกลาง ภายในเน้นน าของโบราณมาตกแต่งแบบย้อนยุค และมีกิจกรรมในวันหยุดสุดสัปดาห์ เช่น ฉาย
หนังกลางแปลง ลีลาศ ล าตัด ล าวง ในวันธรรมดาจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 700 – 800 คน ในวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์มีนักท่องเที่ยว 3,000-4,000 คน และจะมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมสูงถึง 7,000 คน ในช่วงเทศกาล 
(ละอองทิพย์, 2556)  

ถลางมณีคราม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้ ในจังหวัดภูเก็ต สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ได้
จ าลองวิถีชีวิต สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมไทยไว้ครบทั้ง 4 ภาค มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วน
ร่วม เช่น การใส่ชุดไทย การนั่งเรือชม การระบายผ้าแพร งานหัตถกรรม การให้อาหารช้าง และการแสดง
การละเล่นพื้นบ้านตามประเพณ ี(Phuketgowithme, 2561)  

ส่วนงานที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ในปี 2561 คือ งานอุ่นไอรักคลายความหนาว ระหว่างวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต (ภาพที่ 1.4) ในงานนี้ได้มีการรณรงค์ให้
แต่งชุดไทยมาเที่ยว หากไม่ได้แต่งกายมาด้านในมีจุดให้เช่าชุดไทย  ทางเข้าได้จ าลองสถานที่ต่างๆทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน ส่วนกิจกรรมมีทั้งการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9 ซุ้มแสดงงาน
ฝีมือต่าง ๆ ทั้งแบบชาววัง และท้องถิ่น มีร้านค้า ร้านอาหาร เวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมที่หมุนเวียนทุก
วัน และพิธีการ ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจอย่างมาก โดยมีจ านวนคนเข้า
ร่วมงานมากกว่า 1 ล้านคน (workpointnews, 2561) งานนี้สันนิฐานว่าอาจเป็นเพราะ เป็นกิจกรรมแรก
ที่เกิดขึ้นหลังจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
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ดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ท าให้ประชาชนทุกคนโหยหาถึงความบันเทิงรื่นเริงใจ โหยหาถึง
อดีตผ่านความทรงจ า และกิจกรรมทีท่ าให้ประชาชนได้หวนกลับไปยังช่วงเวลาในอดีตอย่างสมบูรณ์ 

 

ภาพที่ 1.4 บรรยากาศภายในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว 
ที่มา: https://travel.kapook.com/view188258.html (2561) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจพิจารณาได้ว่าเมืองมัลลิกา เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปแบบโหยหาอดีต ซ่ึงก าลังเป็นกระแสนิยม ท าให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นที่
สนใจแก่คนจ านวนมาก ซึ่งจะเห็นได้จากภายในระยะเวลาปีกว่าที่ผ่านมา เมืองมัลลิกา ติดอันดับ 1 ใน 10 
สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทย ที่คนไทยนิยมค้นหามากที่สุด ในปี 2559 (ณัฐภณ, 2560) รวมถึงประชาชน
ได้ตั้งกระทู้รีวิวหลังจากการเยี่ยมชม มากกว่า 77 กระทู้ มีสื่อมวลชนหรือรายการท่องเที่ยวทางโทรทัศน์
น าเสนอมากกว่า 31 รายการ อีกทั้งมี Page Facebook ที่ชื่อว่า Sneak out ที่มีคนติดตามถึง 757,758 
คน ได้เชิญชวนให้คนมาเที่ยวเมืองมัลลิกา ซึ่งมีคนกดแชร์ต่อถึง 27,952 คน ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับ
จ านวนนักท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี 9 ล้านคนต่อปี แบ่งออกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ 7.2 
ล้านคน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.8 ล้านคน และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ (ข่าวสด, 2560) ซึ่ง
นักท่องเที่ยวจ านวนนี้มีโอกาสที่จะเดินทางมายังเมืองมัลลิกา หรือมาร่วมกิจกรรมในโอกาสพิเศษ เช่น 
เทศกาลลอยกระทง สีสันแห่งสายน้ า ลอยกระทงประทีปขึ้น และได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี  
นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าไทย ในโครงการ “ไทยเท่ ทั่วไทย” ที่ยกย่องให้เมือง
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มัลลิกาเป็นการท่องเที่ยวที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดเป็นสินค้า และบริการโดดเด่น โดยช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น (ไทยรัฐ, 2560)  

ดังนั้นจึงอาจสรุปว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้รับความนิยมเห็นได้จากแผนพัฒนาทั้ง 
3 ฉบับ ที่รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นน าของ
โลกจากการน าทุนทางวัฒนธรรม และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้คนมีความ
โหยหาอดีต จึงหันกลับไปท่องเที่ยวในรูปแบบที่น าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดเด่น ทั้งในระดับนานาชาติ และ
ระดับท้องถิ่น ท าให้เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 น าจุดเด่นในเรื่องของการน าทุนทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ และ
กระบวนการสร้างสรรค์ สามารถมาพัฒนาเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่
มีคนให้สนใจมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก อีกทั้งสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้เห็นความส าคัญของการปรับใช้วัฒนธรรม โดยน าความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์  จึง
น ามาสู่ค าถามผู้วิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ในเชิงวัฒนธรรม และ
ศึกษามุมมองมิติความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการท าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในอนาคตต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1.เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ในเชิงวัฒนธรรม 
2.เพ่ือศึกษามุมมองมิติความจริงแท้ และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

 
1.3 วิธีการวิจัย 
 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 
Interview) ผู้บริหารทางเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 และเจ้าหน้าที่ในเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 โดยมีแนวค าถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  อีกทั้งยังมีการประเมินมิติความจริงแท้ และกระบวนการ
สร้างสรรค์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพัฒนาตารางประเมินมาเป็นเครื่องมือจากกรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ (Creative Tourism) และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

1. ระยะเวลา ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 – กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
2. กลุ่มประชากร ได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต าแหน่งทางวิชาการในฐานะดุษฎีบัณฑิต ที่ มี

ประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ มรดกวัฒนธรรม  มากกว่า 2 ปีขึ้นไป และ
บุคลากรในเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ได้แก่ฝ่ายผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ต าแหน่งหัวหน้า และเจ้าหน้าที่ทั่วไป 
 
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา 
  

1.เพ่ือได้ความรู้ ข้อมูล การจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ในเชิงวัฒนธรรม 
และน าผลมาพัฒนาการจัดการเมืองมัลลิกา ร.ศ.124   

2.เพ่ือน ามาเป็นแนวทางเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
 

1.6 นิยามศัพท ์
 
 ความจริงแท้ (Authenticity) ความจริงแท้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกทางใจของแต่ละบุคคล 
และเป็นไปตามโครงสร้างสังคมที่บุคคลนั้นๆอาศัยอยู่ จะมีความแตกต่างกันทั้งในสังคมเดียวกัน และคน
ละสังคมการจะน าสิ่งต่างๆมาพิจารณาความจริงแท้ ต้องมีเกณฑ์ในการวัดคุณค่าความจริงแท้ผ่านมิติต่างๆ 
อันประกอบไปด้วย ต าแหน่งที่ตั้ง และสถานที่ตั้ง (Location & Setting), รูปแบบ และการออกแบบ 
(Form & Design) และการใช้ และหน้าที่ (Use & Function) โดยจะประเมินในเรื่องของสถาปัตยกรรม
บ้านเรือน, สถาปัตยกรรมย่านการค้า, องค์ประกอบอ่ืนๆ, ศิลปะการแสดง, ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124, กิจกรรมอาหารคาว แลอาหารหวาน และกิจกิจกรรมทางเลือก 

กระบวนการสร้างสรรค์  การน าเอาวัฒนธรรมมาปรับใช้, น าองค์ความรู้ , ความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ และการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยว 
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บทที่ 2 
        ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา : เมืองมัลลิกา 

ร.ศ.124 จังหวัดกาญจนบุรี” ผู้วิจัยได้ทบทวน และรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวคิด และ
ทฤษฎีโดยก าหนดประเด็นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยไว้ ดังนี้ 
2.1 แนวคิดการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.1.1 ความเป็นมาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

2.1.2 รูปแบบการท่องเที่ยว 

2.1.3 องค์ประกอบ ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

2.1.4 ความจริงแท้ (Authenticity)  

2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 

2.2.1 การปรับใช้วัฒนธรรม 

2.3 แนวคิดการจัดการ 

2.3.1 ความหมายของการจัดการ 

2.3.2 องค์ประกอบการจัดการ 

2.3.3 หน้าที่ของการจัดการ 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการเดินทางไปยังสถานที่ท้องถิ่นหนึ่ง เพ่ือท่องเที่ยวหา

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ตนเอง พร้อมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆของท้องถิ่นนั้น  ๆ เข้าถึง

เอกลักษณ์ที่สวยงามของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาษา การแต่งกาย สถาปัตยกรรม ประเพณี 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ สิ่งต่างๆนี้เป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูด และกระตุ้นคนมาท่องเที่ยวท้องถิ่นนั้นๆ ที่

ส าคัญคือการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นได้เกื้อหนุนให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน (วีรพร รอดทัศนา, 

2557) และให้ความส าคัญต่อความยั่งยืนทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (จุฑาภรณ์ ทองเพ็ง, 2554)   นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังตั้งใจไป

ท่องเที่ยวเพ่ือแสวงหาความรู้ ศึกษาความหลากหลายจากท้องถิ่นอื่นแล้วน าเอามาเปรียบเทียบกับท้องถิ่น

ที่ตนเองอยู่อาศัย แล้วน ามาพัฒนาให้ดีขึ้น ภายใต้ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่อยู่รอบตัวมนุษย์ โดยจะ

ค านึงถึงผลกระทบต่อท้องถิ่นในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งเป็นหลัก (ภูสวัสดิ์ สุขเลี้ยง, 2545) สิ่งเหล่านี้ท าให้

นักท่องเที่ยวได้เข้าใจถึงคุณค่าที่มีอยู่ในวัฒนธรรม เกิดเป็นความภาคภูมิใจ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการ

ท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้นเพ่ือจะได้น าข้อดีของท้องถิ่นอ่ืนมาไปปรับใช้กับท้องถิ่นของตน และรักษา

เอกลักษณ์ วัฒนธรรมต่าง ๆ ของตนเองให้คงอยู่ อย่างไรเสีย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้มีการแบ่ง

รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไปตามแต่ละลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว ท้องถิ่น และ

กิจกรรม รวมถึงมีการแบ่งองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งจะค านึงถึงผลประโยชน์ของการ

ท่องเที่ยวในหลากหลายด้านมากข้ึน  

ทั้งนี้ การศึกษาความเป็นมา รูปแบบการท่องเที่ยว องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม และความจริงแท้ (Authenticity) ของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงมีความส าคัญ 

ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และศึกษามิติความจริงแท้ของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 ความเป็นมาของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่เกิด

จากกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งผลักดันให้เกิดกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การ

ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการสร้างระบบให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือฟ้ืนฟู
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ศิลปวัฒนธรรม คงรักษาเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นไว้ เป็นการจัดการท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามา

ก าหนดทิศทางของการท่องเที่ยวในฐานะที่ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากร โดยการน าเอาทรัพยากร

ที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้านต่างๆ อันประกอบไปด้วย ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น และวิถีการผลิตของชุมชน มาใช้เป็นต้นทุนในการจัดการท่องเที่ยว โดยต้องค านึงถึง

ความสามารถในการรองรับของธรรมชาติเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดให้เกิดการ พัฒนาอย่างยั่งยืน (สินธุ์ สโรบล 

และคณะ, 2547, หน้า 15 - 21) 

นอกจากนี้ Jafari (อ้างถึงใน ชนัญ วงษ์วิภาค, 2552 น.23-24) ได้น าเสนอแนวคิด
สนับสนุนการท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นธุรกิจสร้างรายได้ โดยการจะพัฒนาเศรษฐกิจให้
ยั่งยืนนั้นต้องอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว จึงจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวช่วยก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และกระตุ้นให้มีการรักษา
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในปี พ.ศ.2523 ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้สภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติเป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ต่อมาได้เกิดการวิตกกังวล และตื่นตัวต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวจึงเสนอการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ (ชนัญ วงษ์วิภาค, 2552) คือ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่มีรูปแบบคล้ายกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่รัฐบาล และเอกชนให้ความสนใจและพร้อม
สนับสนุนเป็นอย่างมาก โดยการท่องเที่ยวเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนี้เกิดจากความต้องการของคนทั่วโลก ที่
อยากปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในขณะที่ท่องเที่ยว โดยเริ่มจากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับ
ท้องถิ่นจนขยายตัวไปทั่วโลก ซึ่งความต้องการนี้เกิดขึ้นทั้งกับนักท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น กล่าวคือ 

1. ความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่อยากแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว
ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวมีเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว 

2. ความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น ที่อยากพัฒนาการท่องเที่ยวให้ดีขึ้น และยัง
สามารถกระจายรายได้ไปให้ทั่วถึง เป็นประโยชน์ทั้งกับชุมชนในท้องถิ่น และ
เศรษฐกิจ 

ความต้องการข้างต้น ท าให้เกิดเป็นกระแสที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยว มีการจัดการ
ประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ประเทศแคนาดา ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2535 
โดยมีข้อสรุปว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพ่ือที่ปลูกจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และ 
เอกลักษณ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆไว้ ซึ่งเป็นความต้องการของนักท่องเที่ยว และชุมชนในท้องถิ่น 
กรอบแนวคิด และแนวทางการปฏิบัติให้การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้น าไปสู่การประชุมครั้งส าคัญ ณ 
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ประเทศบราซิล ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 พร้อมทั้งที่มาของแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
วัฒนธรรม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) ต่อมาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ได้รับการตอบสนองที่ดีจาก
ทั้งของภาครัฐ และเอกชน รวมถึงก่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว 3 ประการ ดังนี้ (วราวุธ ช่วงชัย, 2553) 

1. ประชาชนทั่วโลกเกิดส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท่องเที่ยว สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ 

2. ความต้องการของนักท่องเที่ยว คือการศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจสถานที่ท่องเที่ยว 
มากกว่าการมาเที่ยวเพ่ือความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว อีกทั้งเป็นการสร้างความ
พึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย 

3. ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
สถานที่ของตน เพ่ือให้การพัฒนานั้นเป็นไปอย่างถูกต้อง และชุมชนจะได้รับ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ มีการกระจายรายได้กว่าอดีตมากยิ่งขึ้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกิดจากการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ที่เน้นเอาทุนทางวัฒนธรรมมาใช้พัฒนาเศรษฐกิจ และเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมถึงกระแสความ
ต้องการประชาชนทั่วโลก นักท่องเที่ยว และคนในท้องถิ่นที่เห็นถึงประโยชน์จากการท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ 
และวัฒนธรรม จนได้พัฒนามาเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษารูปแบบการ
ท่องเที่ยวจะท าให้ทราบว่าเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบใด 

2.1.2 รูปแบบการท่องเที่ยว  

รูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานที่ต้องใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยว

ในการจัดการรูปแบบการท่องเที่ยว อาจจะได้ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกิดข้ึน ดังนั้นรูปแบบ

การท่องเที่ยวที่เน้นประสบการณ์ สร้างทักษะให้แก่นักท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรการท่องเที่ ยวที่จับต้อง

ไม่ได้ เช่น องค์ความรู้ของท้องถิ่นมาสร้างเป็นสินค้า และบริการเพ่ือการท่องเที่ยวผสมผสานกับนวัตกรรม

การท่องเที่ยวสร้างให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่อไปได้  (ธีระวัฒน์ จันทึก และปิรันธ์ ชิณโชติ, 

2559) 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2558) ได้แบ่งประเภท และรูปแบบของการ

ท่องเที่ยว ตามความส าคัญ และสภาพแวดล้อมไว้ 12รูปแบบ ดังนี้ 
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1.  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ในการจัดการ

ทรัพยากร หรือสิ่งแวดล้อมคนในท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วม ในการเรียนรู้ มีการจัด
กิจกรรมส่งเสริม เพ่ือให้คนในท้องถิ่นเข้าใจถึงปัญหา หรือมีจิตส านึกในการร่วมกัน
รักษาระบบนิเวศพ้ืนที่ที่ตนอยู่อาศัย 

2. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวิทยาการ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการ หือความสนใจพิเศษของนักท่องเที่ยว 
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นใหม่ที่ถูกพัฒนาไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ให้
ทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจได้ เช่น ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจ าลอง พิพิธภัณฑ์หอย เป็นต้น 

3. แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความส าคัญทางประวัติศาสตร์ อาคารบ้านเรือน 
สิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่ สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม หรือ
สถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ขึ้น เช่น ทางรถไฟสายมรณะ 
สถานีรถไฟหัวล าโพง เป็นต้น 

4. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นจุดเด่น มีสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษ หรือมีคุณค่าทางวิชาการ โดยจะมีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ ไม่มีใครเข้าไปประดิษฐ์สร้างได้ เป็นสถานที่ท่ีส าคัญแห่งหนึ่งของชุมชนนั้น 

5. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมสมัย ส าหรับไว้
พักผ่อนหย่อนใจ สร้างความสุข สนุกสนาน ความบันเทิง การศึกษาหาความรู้ร่วมไป
กับการท่องเที่ยว เช่นสถานบันเทิง สวนสนุก สวนสัตว์ สวนสาธารณะรูปแบบพิเศษ 
เป็นต้น 

6. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม สินค้าพ้ืนเมือง การแต่งกาย ภาษา ที่ส่งต่อมาจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง 
ยกตัวอย่างเช่น ตลาดน้ าอัมพวา งานบุญบั้งไฟพญานาค เป็นต้น 
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7. แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนธรรมชาติ  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าพุร้อน เน้นให้ความส าคัญกับการบริการ และการ  
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆให้ชัดเจน เนื่องจากการท่องเที่ยวประเภทนี้จะต้อง
ค านึงถึงด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลักและต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8. แหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชายหาดเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ 
เน้นให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริม เช่น การ
รับประทานอาหารริมชายหาด กีฬาทางน้ า ถ่ายรูป เป็นต้น 

9. แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีน้ าตกเป็นทรัพยากรที่ดึงดูด
นักท่องเที่ยว เสริมสร้างประสบการณ์ และการเรียนรู้ มีการเสริมกิจกรรมต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินมากยิ่งข้ึน เช่น การตกปลา ว่ายน้ า กระโดดน้ า เป็นต้น 

10. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ า  
มีถ้ าเป็นจุดเด่นในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีการเสริมกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินไม่น่าเบื่อ เช่นการเดินดูหินงอกหินย้อยความ
สวยงามที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้าง กราบสักการะพระพุทธรูป เป็นต้น 

11. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทเกาะ  
เป็นสถานที่ที่อนุญาตเปิดใช้โดยมีจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นเกาะ ให้ความส าคัญ
กับองค์ประกอบคุณค่าด้านการท่องเที่ยวและความเสี่ยงต่อการถูกท าลาย ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

12. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทแก่ง  
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีแก่งเป็นจุดเด่นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา เพ่ือการพักผ่อน เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ศึกษาธรรมชาติ มีกิจกรรมต่างๆเพ่ือเสริมให้นักท่องเที่ยว
ได้ท ากิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การล่องแก่ง ตั้งเต็นท์พักแรม การส่องสัตว์ 
เป็นต้น 
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การท่องเที่ ยวประเทศอังกฤษ (The English Tourism Council)  ( อ้างถึ ง ใน 
Hayward, P., 2000) ได้แบ่งหมวดหมู่ หรือรูปแบบสถานที่ท่องเที่ยวไว้ ดังนี้  

1. อาคารทางประวัติศาสตร์ (Historic buildings) เป็นสถานที่ที่มีความส าคัญทาง
ประวัติสาสตร์ ได้รับการรักษาอย่างดี เนื่องจากมีคุณค่าทางมรดกวัฒนธรรม  

2. พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์ (Museums & Galleries) เป็นอาคาร หรือพ้ืนที่ส าหรับ
แสดงผลงาน หรือสิ่งของวัตถุที่มีความส าคัญต่างๆ หรือบอกเล่าเรื่องราวในอดีต 

3. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Wildlife attractions) มีความคล้ายคลึงกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แต่จะมีกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ป่าที่
อยู่ตามธรรมชาติของพวกเขาได้ 

4. สวน (Gardens) เป็นพ้ืนที่ที่ส่วนใหญ่แล้วถูกตั้งอยู่กลางแจ้ง เพ่ือส าหรับการ
เพาะปลูก หรือชมความงดงามยามฤดูกาลที่เหมาะสม สามารถใช้วัสดุทางธรรมชาติ 
หรือมนุษย์สร้างขึ้นน ามาประกอบร่วมอยู่ด้วยหรืออาจเป็นสวนพฤกษศาสตร์ในที่ร่มก็
ได้  

5. อุทยานแห่งชาติ  (Country park)  เป็นสถานที่ที่ เป็นธรรมชาติมีบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมแบบชนบท นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติได้อย่าง
เต็มที ่

6. สวนพักผ่อน (Leisure park) เป็นสถานที่ส าหรับนันทนาการ นักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ สนุกสนานไปกับแวดล้อมที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังได้ทั้งความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่ๆอีกด้วย 

7. แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ (Others attraction)  

นอกจากนี้ กรวรรณ สังขกร (2558) ได้แบ่งรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไว้ 7
แบบ แต่ละรูปแบบก็จะมุ่งเน้นสถานที่ และกิจกรรมแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 

1. การท่องเที่ยวแหล่งมรดก (Heritage Tourist) เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆ 
แหล่งโบราณคดี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เป็นต้น 

2. การท่องเที่ยวศิลปะ (Arts Tourist) เช่น โรงละคร การแสดงต่างๆ เทศกาล งาน
ประเพณี เป็นต้น 

3. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เช่น การถ่ายภาพ วาดภาพ เครื่อง
ปั้น ท าอาหาร หัตกรรม  
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4. การท่องเที่ยววัฒนธรรมเมือง (Urban Culture Tourist) เช่น แหล่งประวัติศาสตร์ 
แหล่งอุตสาหกรรม  

5. การท่องเที่ยววัฒนธรรมชนบท (Rural Culture Tourist) เช่น การท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ชุมชน พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ เป็นต้น 

6. การท่องเที่ยววัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น (Indigenous Culture Tourist) เช่น เดิน
ป่า ศูนย์วัฒนธรรม ศิลปะ และหัตถกรรม เป็นต้น 

7. การท่องเที่ยววัฒนธรรมทันสมัย (Popular Culture Tourist) เช่น สวนสนุก งาน
แข่งขันกีฬา เป็นต้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า หากแบ่งรูปแบบตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
เมืองมัลลิกา   ร.ศ.124 จะอยู่ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
มนุษย์สร้างขึ้นไว้ส าหรับพักผ่อน ศึกษาหาความรู้ ในขณะที่แบ่งรูปแบบตาม Hayward, P. เมืองมัลลิกา
จะอยู่ในรูปแบบสวนพักผ่อน (Leisure park) ซึ่งเป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวพักผ่อน ได้รับทั้งความรู้ และ
ประสบการณ์ จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 คนมีการให้ความหมายที่ใกล้เคียงกัน หากแต่ค าว่า สวนพักผ่อน (Leisure 
park) ได้ให้ความหมายได้ชัดเจน และเหมาะสมกับเมืองมัลลิกามากที่สุด  

ดังนั้น เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบสวนพักผ่อน (Leisure park) 
ตามแนวคิดของ Hayward, P.  ที่เป็นสถานที่ส าหรับนันทนาการ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพ่ือพักผ่อน
หย่อนใจ สนุกสนานไปกับแวดล้อมที่เป็นอยู่ อีกทั้งยังได้ทั้งความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจากนี้การ
ท่องเที่ยววัฒนธรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยการหยิบยกน าเอาวัฒนธรรมมาใส่ไว้ในตัวพ้ืนที่ เนื่องจาก
การท่องเที่ยวในรูปแบบนี้ช่วยสร้างความสุข สนุกสนาน เน้นการพักผ่อนหย่อนใจ และมีส่วนร่วมของ
นักท่องเที่ยว ได้รับประสบการณ์ ความรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการที่แต่ละบุคคลให้ความสนใจเพ่ือซึมซับ
เอกลักษณ์ที่สถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ พยายามจะถ่ายทอด ท าให้เกิดความสนุกสนานในการท่องเที่ยว 
(นนทวรรณ ส่งเสริม, 2561)  

ทั้งนี้ในเมืองมัลลิกา ยังมีกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมเป็นจ านวนมาก 
ยกตัวอย่างเช่น การท าอาหารในโรงครัว การต าข้าว การร้อยมาลัย เป็นต้น อีกทั้งในสถานที่ท่องเที่ยวยัง
สามารถถ่ายรูปได้กับทั้งตัวสถาปัตยกรรม แต่งชุดไทย บรรยากาศโดยรวมท าให้รู้สึกเพลิดเพลินเหมือน
ย้อนกลับไปอยู่ในสมัยรัชกาลที่ 5 จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงมาศึกษาองค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
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2.1.3 องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549, หน้า 10-12) ได้กล่าวว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆถือเป็น
ผลิตภัณฑ์ของการท่องเที่ยว โดยแบ่งองค์ประกอบไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1) สิ่งดึงดูดที่ใจ (Attraction) เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว
นั้นๆ อาจจะมาในรูปแบบการให้ความรู้ สร้างความเพลิดเพลินจรรโลงใจแก่
นักท่องเที่ยว ซึ่งแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวจะมีสิ่งดึงดูดที่แตกต่างกันไป เนื่องจาก
นักท่องเที่ยวมีความสนใจหลายกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีเป้าหมายในการท่องเที่ยว
แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น เน้นการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน 
พักผ่อนอย่างแท้จริง รวมไปถึงกิจกรรมในแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวด้วย 

2) การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว (Accessibility) เป็นเส้นทางที่เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้
อย่างสะดวก ง่ายต่อการเข้าถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และมีสถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืนอยู่ในบริเวณรอบเพ่ือเกิดความคุ้มค่า หรือสร้างความแตกต่างในการมาท่องเที่ยว
แต่ละครั้ง  

3) สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว (Amenity) เป็นการบริการด้านต่าง
ในขณะท่องเที่ยวเพ่ือเสริมสร้างให้เกิดความประทับใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวและอยาก
กลับมาอีกครั้ง โดยแบ่งสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ 3 อย่างดังนี้ 

3.1 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสถานที่ เช่น จุดจ าหน่ายบัตรเข้าชมอยู่
ด้านหน้าสามารถเห็นได้ชัดเจน ร้านอาหารอยู่รวมตัวกันเพ่ือความ
สะดวกและมีความหลากหลาย ห้องน้ ากระจายอยู่ทุกจุด และห้องน้ า
ส าหรับคนชรา หรือผู้พิการ  

3.2 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภัยจากขโมย เหตุฉุกเฉิน เช่น 
อุบัติเหตุระหว่างการท่องเที่ยวทั้งจากที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง คนรอบข้าง 
หรือจากธรรมชาติ และการหลงทาง พลัดหลงในระหว่างท่องเที่ยว 

3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริการ  เช่น การมีแผ่นพับบอกข้อมูล
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายต่างไม่ว่าจะเป็นป้ายบอกทาง ป้าน
เตือนระวังอันตรายจากสิ่งต่างๆ ป้ายแผนที่ เป็นต้น 

เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2552) กล่าว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตน และไร้ตัวตน เพราะมีการรวมตัวกันของอุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย 5 อย่าง ดังนี้ 
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1) สิ่ งดึ งดูดใจ (Attraction)  เป็นทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ที่ดึ งดูดให้
นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ และเดินทางมาท่องเที่ยว ยกตัวอย่างสิ่งดึงดูดใจทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เช่น ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ ที่จัดขึ้นใน
ช่วงเวลาเทศกาลนั้นๆ เป็นต้น 

2) การคมนาคม (Accessibility) เป็นการขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังจุดมุ่งหมายที่เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวต่าง โดยในปัจจุบันการเดินทาง หรือการคมนาคมได้ถูกพัฒนาให้มี
การเดินทางหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น เช่น ธุรกิจการบิน การเดินเรือ การคมนาคม
ขนส่งทางรถยนต์ รถโดยสาร รถไฟ รถไฟฟ้า เป็นต้น 

3) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) สิ่งทีอ่ านวยความสะดวก และเอ้ือประโยชน์ให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแหล่งท่องเที่ยว ยกตัวอย่างเช่น ระบบรักษาความปลอดภัย 
แผนที่ภายในสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง จุดนั่งพักตามทางเดิน อินเทอร์เน็ต เป็น
ต้น 

4) ที่พัก (Accommodation) เป็นสถานที่ที่จัดไว้ส าหรับนักท่องเที่ยวได้เข้าพัก ถือว่า
เป็นธุรกิจที่ ได้ พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เ พ่ืออ านวยความสะดวกสบายให้แก่
นักท่องเที่ยว และมีการแข่งขันที่สูง และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
จัดการที่เอ้ือประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความยั่งยืน
ของการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น เช่น โรงแรม รีสอร์ท บูติกโฮเทล บังกะโล เกสท์เฮาท์ 
โฮมสเตย์ โมเทล ลอร์จ เป็นต้น 

5) กิจกรรมต่างๆ (Activity) เป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ถูกสร้างขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ้สิ่งส่งเสริม และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจที่จะเข้ามา
ท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆมากขึ้น โดยแต่ละกิจกรรมจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามประเภทของสถานที่ท่องเที่ยว ยกตัวอย่าง กิจกรรมการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เช่น การเดินป่า การนั่งช้าง การดูนก เป็นต้น 

ในขณะที่บุษบา สิทธิกร และสิริวัฒนา ใจมา (2552) กล่าวถึงการการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส าคัญได้ 2 อย่าง ดังนี้ 

1. ที่พักในแหล่งท่องเที่ยว (Accommodation) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญ ปัจจัยหนึ่งที่
ท าให้นักท่องเที่ยวเลือกตัดสินใจที่จะมาท่องเที่ยว ณ สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ หาก
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แหล่งท่องเที่ยวไม่มีความพร้อมในด้านที่พักอาจส่งผลต่อการขยายตัวขอสถานที่
ท่องเที่ยวได้ 

2. กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว (Activities)  แต่ละสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีทั้งกิจกรรมที่มี
ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ และต้องมีการควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆให้เป็นไป
ได้ด้วยดี และปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  

Sgeerazi, K. (2008) ได้กล่าวถึง 5 ปัจจัย ที่แสดงถึงความต้องการที่จ าเป็นส าหรับ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ ดังนี้  

1. สิ่งดึงดูด (Attraction) สิ่งดึงดูดในสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความ
สนใจ และเดินทางมาท่องเที่ยว โดยทั่วไปจะมีคุณค่าทางวัฒนธรรม แสดงถึง
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์  หรือความงามที่สร้างขึ้น เช่น สถานที่ทาง
ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนพฤกษศาสตร์ อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง อุทยานแห่งชาติ สวนสนุก และงานรื่นเริงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และ
กิจกรรมทางวัฒนธรรม 

2. การเข้าถึง (Access) การคมนาคมขนส่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยว
จากที่พักอาศัย ไปยังจุดมุ่งหมายที่พวกเขาก าลังไปด้วยวิธีคมนาคมต่างๆ และยาน
ยนต์ส่วนตัวเป็นรูปแบบการเข้าถึงที่ส าคัญ ในปัจจุบันการท่องเที่ยวภาคพ้ืนดินจะ
เป็นการเดินทางแบบไป – กลับหนึ่งวันเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
ที่ไม่ต้องการเดินทางด้วยตนเอง  

3. ที่พัก (Accommodation) สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จ าเป็นต้องมีที่พักอยู่ใกล้กับที่
อ่ืนๆ ซึ่งการพัฒนาที่พักที่ประสบความส าเร็จมากขึ้นยิ่งขึ้น ต้องขึ้นอยู่กับประเภท
ของสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมเพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว 

4. กิจกรรม (Activity) สถานที่ท่องเที่ยวมักมีกิจกรรมต่างๆมาสนับสนุน ยกตัวอย่างเช่น 
สถานที่ท่องเที่ยวชายหาดอาจมีการเล่นกระดานโต้คลื่น เดินชมทิวทัศน์บนเส้นทางที่
หลากหลาย การดูนก และกิจกรรมทางกีฬา เป็นต้น 

5. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) สิ่งอ านวยความสะดวกคือบริการที่จ าเป็นต่อ
การตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวขณะที่อยู่ ในสถานที่ท่องเที่ยว 
ยกตัวอย่างเช่น ห้องสุขาสาธารณะ ป้ายร้านค้า ร้านกาแฟ และบริการฉุกเฉิน เป็นต้น 
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ทั้งนี้ได้มีผู้วิจัย และผู้เชี่ยวชาญให้ค านิยามแจกแจงองค์ประกอบทางการท่องเที่ยว ไว้
หลายคน ซึ่งแต่ละคนได้แจกแจง และอธิบายรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สิ่ง
ดึ งดูด  (Attraction) ,  การคมนาคม (Accessibility) ,  สิ่ งอ านวยความสะดวก (Amenity) ,  ที่ พัก 
(Accommodation) และกิจกรรม (Activity) ดังตารางที ่2.1 

ตารางที ่2.1  
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
บุญเลิศ จิตตั้ง
วัฒนา 

เทิดชาย ช่วย
บ ารุง 

บุษบา สิทธิกร 
และสิริวัฒนา 
ใจมา 

Sgeerazi 
Khan 

สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) √ √ - √ 
การคมนาคม (Accessibility) √ √ - √ 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenity) 

√ √ - √ 

ที่พัก (Accommodation) - √ √ √ 

กิจกรรม (Activity) - √ √ √ 
      

จากตารางที่ 2.1 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบที่นักวิชาการกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกน าส่วนที่สอดคล้องกันน ามาปรับประยุกต์ใช้งานวิจัยนี้ โดยน ามาสรุปองค์ประกอบ
ทางการท่องเที่ยวทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้ 

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ของเมืองมัลลิกา ประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรมบ้านเรือน, 
สถาปัตยกรรมย่านการค้า, องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น การแต่งชุดไทย การใช้เงินรูใน
สถานที่ท่องเที่ยว, ศิลปะการแสดง และภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.
ศ.124  

2. การคมนาคม (Accessibility) การคมนาคม มีรูปแบบให้เลือกเข้ามายังตัวเมือง
มัลลิกาหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น รถไฟ รถยนต์ส่วนตัว หรือรถสาธารณะทุก
รูปแบบ 
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3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) เช่น สถานที่จอดรถ สุขา จุดให้บริการ จุดนั่งพัก 
ร้านกาแฟ แผนที่ภายในเมืองมัลลิกา ป้ายบอกทาง ระบบรักษาความปลอดภัย เป็น
ต้น  

4. กิจกรรม (Activity) เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ได้น าเอาทุนทางวัฒนธรรมที่ เป็น
เอกลักษณ์มาประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว เพ่ือให้เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมในรูปแบบ
ที่สร้างสรรค์ น ามาประยุกต์ใช้กับขอบเขตของกิจกรรมบนพ้ืนที่ โดยกิจกรรมหลักๆ
ประกอบไปด้วยกิจกรรมการสีข้าว และกิจกรรมการประกอบอาหาร โดยแต่ละ
กิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้อย่างใกล้ชิด รวมถึงมีกิจกรรมพิเศษในช่วง
เทศกาลส าคัญ เช่น ลอยกระทง วันสงกรานต์ เป็นต้น 
ในส่วนของที่พัก (Accommodation) เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ไม่ได้มีการรองรับ

ให้บริการผู้วิจัยจึงไม่ได้น าองค์ประกอบในส่วนนี้มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย 
ข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เป็นพ้ืนฐานขององค์ประทางการท่องเที่ยว หากแต่เมือง

มัลลิกา ร.ศ.124 เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบสวนพักผ่อน (Leisure park) รวมกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ โดยน าเอาวัฒนธรรมในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) มาจ าลอง
ไว้ในสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีสิ่งดึงดูดใจ ได้แก่สถาปัตยกรรมบ้านเรือน, สถาปัตยกรรมย่านการค้า, 
องค์ประกอบอ่ืนๆ, ศิลปะการแสดง และภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย เป็นสิ่งที่ท าให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรม หากขาดวัฒนธรรม
ดั้งเดิมในพ้ืนที่แต่สามารถเห็นวัฒนธรรมที่น ามาประยุกต์ได้ คือ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้  (Tangible 
Cultural Heritage) และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Herithge) มีรายละเอียด 
ดังนี้ (วชิรญา ตติยนันทกุล, 2557)  

1. มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) เป็นวัตถุทางกายภาพที่
สามารถสัมผัสได้ด้วยมือ หรือมองเห็นด้วยตา มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ในฐานะท่ีเป็น
ตัวแทนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ครอบคลุมถึงมรดกทาง
วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่ได้ (Movable resource)  เป็นวัตถุที่มนุษย์
ประดิษฐ์ หรือดัดแปลงขึ้นเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรม และสามารถน าติดตัวไป
ด้วยได้ เช่น โบราณวัตถุ เครื่องแต่งกาย เครื่องปั้นดินเผา เครื่องมือทางการเกษตร 
และวัตถุที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ ได้ (Immovable resource) เช่น ประติมากรรม 
โบราณสถาน อาคาร สิ่งก่อสร้าง 
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2. มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) มีลักษณะเป็น
นามธรรม เป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี ความรู้ ทักษะ และแนวปฏิบัติทั้งของสากล 
ท้องถิ่น และปัจเจกบุคคล โดยถูกสร้าง และถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาที่แปรเปลี่ยนไป น ามาประยุกต์ใช้ หรือถูกสร้างใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถจัดการเพ่ือให้สอดคล้องไป
ตามแต่ละชุมชน หรือยุคสมัยได้ และช่วยรักษาอัตลักษณ์ให้ยั่งยืนได้อีกด้วย โดย
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 

อาจกล่าวได้ว่า เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีสิ่งดึงดูดใจที่เป็นจุดเด่น ทั้งที่เป็นมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) ได้แก่ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน, สถาปัตยกรรม
ย่านการค้า และองค์ประกอบอ่ืนๆ และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) 
ได้แก่ ศิลปะการแสดง และภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 โดยทั้งหมดที่กล่าวมา
ข้างต้นเมืองมัลลิกาได้น าเอาใช้ ท าให้ต้องตระหนักว่าการปรับใช้ดังกล่าวจะกระทบต่อความจริงแท้อันเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญของวัฒนธรรม 

2.1.4 ความจริงแท้ (Authenticity) 

ความจริงแท้มีความส าคัญ ในการบ่งบอกคุณค่า กล่าวคือ ความจริงแท้ของคุณค่า
ทางวัฒนธรรม จะมีตัวชี้วัดหลายประการ ได้แก่ ประเพณี วิธีการ ภาษา และวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
โดยความจริงแท้อาจตั้งอยู่ล าพัง โดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ หรือสามารถท าจ าลองได้ในฐานะ
การตีความสิ่งที่สร้างสรรค์ในลักษณะเฉพาะ ในกรณีที่มีการผสมผสานของรูปแบบในหลายวัฒนธรรม 
ความจริงแท้อาจต้องมองในบริบทของการสร้างสรรค์ ความเป็นของแท้จึงไม่ใช่การตัดสินจากภายนอก
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องดูความต่อเนื่องจากประเพณี และความรู้สึกที่ปรากฏ (Teerafah, 2556) 

ความจริงแท้ (Authenticity) เมื่อมาใช้กับบริบทในการท่องเที่ยว จะมีความหมายถึง 
การได้ไปพบเห็น และได้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีชีวิต การแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ของชุมชนนั้นๆ รวมไปถึง
การที่นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในสถานที่จริง โดยความจริงแท้จะถูกพูดถึงบ่อยครั้งเมื่อต้อง
ประเมินคุณค่าและความหมาย ซึ่งความจริงแท้ ต้องมีส่วนร่วม หรือสัมผัสได้ถึงพ้ืนที่ และสภาพแวดล้อม
สังคมนั้นๆ ที่เป็นแหล่งก าเนิดเรื่องราวต่างๆขึ้นจริง ซึ่งถ้าหากไม่ได้มีส่วนร่วมหรือเกิดขึ้นในสถานที่จริงที่
เป็นต้นก าเนิดเรื่องราวนั้นนั้น หรือสถานที่นั้นไม่มีอยู่จริง จะเรียกว่า ความจริงแท้แบบจัดฉาก (Staged 
Authenticity) แต่ถ้าหากความจริงแท้แบบจัดฉาก มีการด าเนินไปอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดเรื่องราวใหม่ข้ึน 
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จะเรียกว่า ความจริงแท้แบบฉับพลัน (Emergent Authenticity) (ณัฐชนก ดวงใจ 2555, น.32) อีกทั้ง 
Kjell (อ้างถึงใน นิภาวรรณ หวังวิไล, 2556) ได้กล่าวว่า ในปัจจุบันมีการพัฒนา และน าสิ่งใหม่ๆ วิทยาการ 
และวัฒนธรรมเข้ามาเป็นจ านวนมาก สิ่งต่างๆเหล่านี้จึงท าให้อดีตถูกรื้อฟ้ืน หรือเห็นอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึง
มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งพยายามสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับความจริงแท้ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดย
ค านึงถึงคุณค่าของวัฒนธรรมนั้นๆจากประสบการณ์ที่ได้รับ นอกจากนี้การสร้างความจริงแท้ต้องมี
ส่วนประกอบของความสร้างสรรค์ และประสบการณ์เป็นส าคัญ พัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งแล้วจึง
จะสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวอาจอยากได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แท้จริงแต่ไม่
จ าเป็นต้องพบกับความเป็นจริงก็ได้  

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกจ าลองขึ้น แล้วน าเหตุการณ์ในช่วง
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่5) ย้อนให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมสมัยนั้น ทุก
อย่างในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ ล้วนแล้วถูกสร้างข้ึนมาใหม่ท้ังหมด แต่อย่างไรเสีย นักท่องเที่ยวได้เดินทาง
มาท่องเที่ยวเพียงเพ่ือต้องการได้รับประสบการณ์ที่มาจากกรอบความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ที่ตนเองมี 
เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลินในช่วงวันหยุด หรือแค่ท่องเที่ยวเพียงเพราะโหยหาอดีตที่ไม่มีวันหวนกลับ 
ผู้คนอาจไม่ได้นึกถึงความจริงแท้ทางวัฒนธรรม เพราะความจริงแท้นั้นขึ้นอยู่กับความรู้ สึกทางใจของแต่
ละบุคคล และเป็นไปตามโครงสร้างสังคมที่บุคคลนั้นๆอาศัยอยู่ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันทั้งในสังคม
เดียวกัน และคนละสังคมก็ได้ ดังนั้นจึงตีความความหมายความจริงได้หลายแบบ (ชรินทร์พรรณ อะสีติ
รัตน์, 2553)  

ด้วยเหตุนี้ การตีความบริบทความจริงแท้ต้องอาศัยเกณฑ์ในการวัด และตรวจสอบ 
โดยในปี พ.ศ.2535 ได้มกีารประชุมของคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที ่16 ได้มีการเสนอเรื่องเกณฑ์การ
ตรวจสอบความจริงแท้ และ ในปีพ.ศ.2537 ได้มีการเสนอแนวทางในการพิจารณาคุณค่า และความจริง
แท้ผ่านเอกสารประกอบการประชุมที่นารา ประเทศญี่ปุ่น (UNESCO Bangkok, 2009) ว่าด้วยความจริง
แท้ ได้ระบุไว้ว่า มรดกทางวัฒนธรรมจะด ารงไว้ซึ่งความเป็นของแท้ ต้องประกอบด้วยความเป็นจริง และมี
ความน่าเชื่อถือในมิติต่างๆ  ดังตาราง 2.2 
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ตารางที ่2.2  
มิติของความจริงแท้ (UNESCO) 

 มิติของความจริงแท้ 
(Dimension of Authenticity) 

เก
ณฑ

์กา
รป

ระ
เม

ิน 

ต าแหน่งที่ตั้ง และ
สถานที่ตั้ง 

(Location & 
Setting) 

รูปแบบ และการ
ออกแบบ 

(Form & Design) 

การใช้ และหน้าที่ 
(Use & Function) 

คุณสมบัติอ่ืน ที่ไม่ใช่
วัตถ ุ

(Immaterial 
Qualities) 

- สถานที่ (place) 
- ที่ตั้ง (Setting) 
- ความรู้สึกถึงสถานที่  
(Sense of Place) 
- สภาพแวดล้อมพ้ืนที่ 
(Environmental 
niches locale) 
vistas) 
- สิ่งแวดล้อม 
(Environs) 
- องค์ประกอบการ
ด ารงชีวิต (Living 
elements) 
- ระดับความต้องการ
พ้ืนที่ (Degree of 
dependence on 
locale) 

- การกะระยะในการ
สร้าง 
(Spatial layout)  
- การออกแบบ 
(Design) 
- วัสด ุ(Materials) 
- งานฝีมือ (Crafts) 
- เทคนิคการก่อสร้าง 
(Building 
techniques) 
- วิศวกรรมศาสตร์ 
(Engineering) 
- การเชื่อมต่อ
คุณสมบัติ หรือพ้ืนที่
อ่ืนๆ 
(Linkages with other 
properties or sites) 

- การใช้ (Use(s))  
- ผู้ใช ้(User(s)) 
- กลุ่มสมาคมในพ้ืนที่ 
(Associations) 
- การเปลี่ยนแปลงในการ
ใช้งานเมื่อเวลาผ่านไป 
(Changes in use over 
time) 
- ผลกระทบของการใช้ 
(Impacts of use) 
- การใช้เพื่อตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อม  
(Use as a response to 
environment) 
- การใช้เพื่อตอบสนองต่อ
บริบททางประวัติศาสตร์  
(Use as a response to 
historical context) 

- การแสดงออกทาง 
ศิลปะ 
(Artistic expression) 
- คุณค่า (Values) 
- จิตวิญญาณ (Spirit) 
- ผลกระทบต่อ 
ความรู้สึก 
(Emotional impact) 
- บริบททางศาสนา  
(Historical 
Associations) 
- เสียง, กลิ่น, รสชาต ิ
(Sounds, Smells 
and Tastes) 
- กระบวนการ
สร้างสรรค์  
(Creative process) 

ที่มา: UNESCO. Hoi An protocol for the best conservation practice in Asia (UNESCO 
Bangkok, 2009, P.8)  
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ในขณะที่ศูนย์บริการสวนสาธารณะแห่งชาติ (National Park Service) แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้แบ่งการประเมินความจริงแท้ที่อิงประวัติศาสตร์ไว้ 7 ด้าน ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่ตั้ง (Location) เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ความดั้งเดิมของ
สถานที่ ไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายในช่วงเวลาที่ส าคัญ ต าแหน่งที่ตั้งที่แท้จริงของสถานที่
ทางประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมจะสามารถท าให้รับรู้ถึงความรู้สึกใน
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ และบุคคล 

2. การออกแบบ (Design)คือองค์ประกอบที่เป็นรูปแบบ พ้ืนที่ โครงสร้าง และรูปแบบ
ของทรัพย์สิน แต่คุณสมบัติเปลี่ยนผ่านตามแต่ละช่วงเวลา ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบ
เช่นการจัดพ้ืนที่ สัดส่วน ขนาด เทคโนโลยี วัสดุ การออกแบบยังสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับวิธีทางประวัติศาสตร์ได้อีกด้วย เช่นอาคาร สถานที่ หรือสิ่งปลูกสร้างที่
เกี่ยวข้อง  

3. สถานที่ตั้ง (Setting) คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ทางประวัติศาสตร์
ที่แสดงถึงลักษณะของสถานที่  ความสมบูรณ์ของสถานที่ตั้ งว่ายังคงอยู่ เมื่อ
สภาพแวดล้อม ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง  

4. วัสดุ (Material) เป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่รวมกันในรูปแบบเฉพาะความ
สมบูรณ์ของวัสดุจะเป็นตัวก าหนดความจริงแท้ให้แก่ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์ 

5. ฝีมือช่าง (Workmanship) เป็นหลักฐานทางกายภาพของวัฒนธรรมนั้นๆ หรือบุคคล
ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ ความช านาญในฝีมือช่างถือว่ามีความส าคัญ เนื่องจาก
สามารถบอกได้ถึงหลักฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีของงานฝีมือ และหลักการทาง
สุนทรียศาสตร์ของยุคสมัยนั้นๆ ในแต่ละระดับ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับชาติ  

6. ความรู้สึก (Feeling) คือ คุณภาพที่สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ส่งเสริมความรู้สึก
สุนทรียะหรือประวัติศาสตร์ต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าจะไม่มีตัวตน แต่
ความรู้สึกข้ึนอยู่กับลักษณะทางกายภาพที่ส าคัญ ซึ่งแสดงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
ความสมบูรณ์ของความรู้สึกจะเพ่ิมข้ึนต้องใช้สัญญาณภาพ และเสียงที่ 

7. ความเชื่อมโยง (Association) เป็นการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างทรัพย์สิน กับ
เหตุการณ์หรือบุคคลที่มีความส าคัญ มีความสมบูรณ์ของสถานที่ตั้ง ต าแหน่งที่ตั้ง 
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การออกแบบ ความช านาญในฝีมือช่าง วัสดุ และความรู้สึกรวมกันเพ่ือถ่ายทอดความ
สมบูรณ์ของกลุ่มสมาคมในพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ Kwanda (2008, อ้างถึงในเกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ , 2555) ได้กล่าว

เพ่ิมเติมว่า ได้มีเกณฑ์ในการวัด หรือประเมินความจริงแท้ของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้  (Tangible 
Cultural Heritage) อย่างชัดเจนแล้วสามารถตรวจสอบได้ตามที่คุณลักษณะก าหนดเอาไว้ เช่น ต าแหน่ง
ที่ตั้ง การออกแบบ การใช้ วัสดุต่างๆ เป็นต้น แต่มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้  (Intangible Cultural 
Heritage) ไม่สามารถประเมิน หรือตรวจสอบความจริงแท้ได้ เนื่องจากเกณฑ์นี้ใช้ได้กับมรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องได้เท่านั้น แต่Kwanda ได้เสนอแนวทางในการประเมิน ตรวจสอบมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
โดยใช้วิธีการสังเกตจากลักษณะทางกายภาพของมรดกวัฒนธรรมนั้นๆ และท าความเข้าใจจากเจ้าของ
สถานที่ หรือผู้คนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในสถานที่ ทั้ งนี้เพ่ือเข้าใจถึงส านึกของสถานที่ (Sense of 
place) และส านึกแห่งอัตลักษณ์และความต่อเนื่อง (Sense of identity and continuity)  

จากที่กล่าวมาข้างต้นในการประเมินความจริงแท้ ผู้วิจัยจึงน าการพิจารณาคุณค่า 
และความจริงแท้ผ่าน เอกสารประกอบการประชุมที่นารา ประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยความจริงแท้ และการ
ประเมินความจริงแท้ของศูนย์บริการสวนสาธารณะแห่งชาติ (National Park Service) แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา มาเป็นข้อมูลแต่รายละเอียดบางอย่างวิเคราะห์ และปรับแก้เพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัย 
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 2.3 
มิติของความจริงแท้ 

 มิติของความจริงแท้ 
(Dimension of Authenticity) 

เก
ณฑ

์กา
รป

ระ
เม

ิน 

ต าแหน่งที่ตั้ง และ
สถานที่ตั้ง 

(Location & 
Setting) 

รูปแบบ และการ
ออกแบบ 

(Form & Design) 

การใช้ และหน้าที่ 
(Use & Function) 

คุณสมบัติอ่ืน ที่ไม่ใช่
วัตถ ุ

(Immaterial 
Qualities) 

- สถานที่ (place) 
- ที่ตั้ง (Setting) 
- ค ว า ม รู้ สึ ก ถึ ง
สถานที ่ 
(Sense of Place) 
- สภ าพแวด ล้ อ ม
พ้ืนที ่
(Environmental 
niches locale) 
- สิ่งแวดล้อม 
(Environs) 
 

- ก า ร อ อ ก แ บ บ 
(Design) 
- วัสดุ (Materials) 
- งานฝีมือ (Crafts) 
- เทคนิคการก่อสร้าง 
(Building 
techniques) 
- การเชื่อมต่อ
คุณสมบัติ หรือพ้ืนที่
อ่ืนๆ 
(Linkages with other 
properties or sites) 

- การใช้ (Use(s))  
- ผู้ใช้ (User(s)) 
- ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง 
(Associations) 
- การเปลี่ยนแปลงในการ
ใช้งานเมื่อเวลาผ่านไป 
(Changes in use over 
time) 
- การใช้เพ่ือตอบสนองต่อ
บริบททางประวัติศาสตร์  
(Use as a response to 
historical context) 

- การแสดงออกทาง 
ศิลปะ 
(Artistic expression) 
- คุณค่า (Values) 
- จิตวิญญาณ (Spirit) 
- ผลกระทบต่อ  
ความรู้สึก  
(Emotional impact) 
- ก ร ะ บ ว น ก า ร
สร้างสรรค์  
(Creative process) 

 

จากตารางที่ 2.3 สามารถอธิบายเพ่ิมเติมได้ว่า ทางผู้วิจัยได้ปรับให้มีการพิจารณา
คุณค่า และความจริงแท้ ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่ตั้ง และสถานที่ตั้ง (Location & Setting) พิจารณาในเรื่องของ สถานที่ 
(place) ที่ตั้ง (Setting) ความรู้สึกถึงสถานที่ (Sense of Place) สภาพแวดล้อมพ้ืนที่ 
(Environmental niches locale) สิ่งแวดล้อม (Environs) 

2. รูปแบบ และการออกแบบ (Form & Design) พิจารณาในเรื่องของ การออกแบบ 
(Design)วั สดุ  (Materials) ง านฝี มื อ  (Crafts) เทคนิ คการก่ อส ร้ า ง  (Building 
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techniques) ซึ่งในทางเมืองมัลลิกามีการจ าลองที่หลากหลาย จึงแบ่งเป็นโซนเพ่ือ
เข้าใจได้ง่ายต่อการพิจารณา และอธิบาย โดยแบ่งเป็นโซนสถาปัตยกรรมบ้านเรือน 
โซนร้านค้า โซนกิจกรรมชาวบ้าน 

3. การใช้ และหน้าที่ (Use & Function) พิจารณาในเรื่องของ การใช้ (Use(s)) ผู้ใช้ 
(User(s)) ความเชื่อมโยง (Associations) การเปลี่ยนแปลงในการใช้งานเมื่อเวลา
ผ่ า น ไป  (Changes in use over time)กา ร ใ ช้ เ พ่ื อ ตอบสนองต่ อบ ริ บททา ง
ประวัติศาสตร์ (Use as a response to historical context) 

4. คุณสมบัติ อ่ืน ที่ ไม่ใช่วัตถุ  ( Immaterial Qualities) พิจารณาในเรื่องของ การ
แสดงออกทางศิลปะ (Artistic expression) คุณค่า (Values) จิตวิญญาณ (Spirit) 
ผลกระทบต่อ ความรู้สึก (Emotional impact) กระบวนการสร้างสรรค์ (Creative 
process) ทั้งนี้ทางเมืองมัลลิกาได้น ากระบวนการสร้างสรรค์ รวมกับการจัดการมา
สร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เพ่ือให้มีความแตกต่างจากที่อ่ืน ดังนั้นแล้วจึงควร
พิจารณาโดยจะแบ่งเป็น มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้  (Tangible Cultural 
Heritage) และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) เพ่ือ
แบ่งเป็นประเด็นในการพิจารณา 

ปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงในการรักษาความจริงแท้ของมรดกวัฒนธรรม   
การสืบสานมรดกวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง พิจารณาถึงการส่งต่อของ

คุณลักษณะความจริงแท้ในมิติต่างๆอย่างระมัดระวัง โดย (UNESCO, 2009) ใน Hoi An Protocols for 
Best Conservation Practice in Asia ได้กล่าวถึงปัจจัยก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อในการรักษาความจริงแท้
ของมรดกวัฒนธรรม ดังนี้   

1) การสูญหายขององค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ควรเก็บรักษาไว้เพ่ือส่งต่อให้คน
ในรุ่นต่อไป จัดมีการจัดจ าแนกหมวดหมู่ที่ชัดเจน ดังนั้นในองค์ความรู้บางอย่าง
จ าเป็นต้องมีการฝึกฝน และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบันรูปแบบการใช้
ชีวิตของคนได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และอาจไม่ได้สนใจองค์ความรู้ หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม 

2) การปรับปรุงเมืองใหม่ ที่เกิดจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ 
และสังคม ท าให้รูปแบบเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และอาจเกิดการ
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ละเลยความส าคัญของรูปแบบทางกายภาพในอดีตไป เพราะเกิดจากที่เทคโนโลยี 
และความนิยมในปัจจุบันที่ถูกเปลี่ยนแปลง และเข้าแทนท่ีสิ่งเดิม 

3) การเพ่ิมขึ้น หรือการก่อสร้างใหม่ของระบบสาธารณูปโภคอย่างรวดเร็ว เกิดเป็น
ผลกระทบต่อมรดกวัฒนธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็น ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของมรดกวัฒนธรรม เร่งให้เกิดการเสื่อมสภาพของมรดกวัฒนธรรม 
ส่งผลให้ภูมิทัศน์เปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

4) ในการน าเสนอมรดกวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้คนมักให้ความใส่ใจ 
และน าเสนอแต่คุณค่าที่จับต้องได้ แต่ไม่ได้ค านึงถึงคุณค่าที่จับต้องไม่ได้ ท าให้คุณค่า
ของมรดกวัฒนธรรมบางอย่างถูกลดทอน หรือเกิดการลดมาตรฐานในการรักษา 
เพราะมองแต่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 

5) การไม่สนใจต่อบริบทของมรดกวัฒนธรรม หรือบริบททางวัฒนธรรมถูกน าเสนออย่าง
ไม่เหมาะสม ท าให้เห็นว่าคุณค่าของวัฒนธรรมถูกลดทอนเหลือเพียงเพ่ือความบันเทิง
แก่นักท่องเที่ยวเท่านั้น  

6) การประนีประนอมต่อการรักษาจิตวิญญาณของพ้ืนที่  จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
แต่ละองค์ประกอบของความจริงแท้ เพราะจิตวิญญาณของพ้ืนที่เกิดขึ้นจากการให้
ความหมายกับพ้ืนที่ และใส่ใจต่อลักษณะการใช้พื้นท่ีทั้งในอดีตและปัจจุบัน  

ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผู้วิจัยจึงได้น า เอา
องค์ประกอบ ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี 4 องค์ประกอบอันได้แก่ 1.สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 2. 
การคมนาคม (Accessibility) 3. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 4. กิจกรรม (Activity) เพ่ือวิเคราะห์
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 และด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเมืองประดิษฐ์ขึ้นมา ไม่ได้มีรากฐานอยู่ในพ้ืนที่
และน า วัฒนธรรมต่างๆในสมัยรัชกาลที่5 ยกตัวอย่างเช่น การแต่งกายย้อนยุค การใช้เงินรู การจ าลองวิถี
ชีวิตของ คนในเมือง ศิลปะการแสดง อาหาร เป็นต้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม 
(Cultural Attraction) ที่ประกอบไปด้วย มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) 
และมรดก วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) มาประเมินในเรื่องของความจริง
แท้ (Authenticity) ซึ่งมี 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1. ต าแหน่งที่ตั้ง และสถานที่ตั้ง(Location & Setting) 
2. รูปแบบ และการออกแบบ (Form & Design) 3.การใช้ และหน้าที่ (Use & Function) 4. คุณสมบัติ
อ่ืน ที่ไม่ใช่วัตถุ (Immaterial Qualities) 
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2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
  

เนื่องด้วยเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จังหวัดกาญจนบุรี เปิดบริการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
น าเอาวัฒนธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5 มาประยุกต์ใช้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างความแตกต่างเพ่ือหลีก
หนีการแข่งขันรูปแบบเดิมในปัจจุบัน อีกทั้งยังตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 
ผู้วิจัยจึงศึกษาในส่วนของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ที่เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่ แต่เดิมการท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพียงใช้เวลาในการพักผ่อนหย่อนใจ ต่อมาการท่องเที่ยวได้เพ่ิม
รูปแบบให้มีการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์หรือเชิงวัฒนธรรม หลังจากนั้นจึงเกิดกระแสการท่องเที่ยวที่
เช ิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ที่เน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆเพ่ือเป็นการสร้างคุณค่าประสบการณ์การท่องเที่ยวให้กับ
นักท่องเที่ยว โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และออกแบบรูปแบบการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน อันจะ
น าไปสู่เป้าหมายของการเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสร้างสรรค์ (ภัยมณี แก้วสง่า  และนิศาชล 
จ านงศร, 2555) 

UNESCO (2008) ได้ให้ความหมายในการประชุมนานาชาติ เรื่องการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ ค.ศ.2008 ณ เมืองซานตาเฟ่ (Santa Fe) รัฐนิวเม็กซิโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไว้ว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้ในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตในชุมชน 
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านประสบการณ์ตรงในการ โดยการร่วมกิจกรรมกับเจ้าของวัฒนธรรม นอกจากนี้
ชุมชนจะต้องสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือ และการให้โอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยรักษาความสมดุลระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ท่องเที่ยวภายในพ้ืนที่ อีกท้ังยังเชื่อมโยงกับการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่แต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่าง
กัน อาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ คือการเดินทางท่องเที่ยวที่มุ่งไปที่การสร้างประสบการณ์
ด้วยการเรียนรู้เชิงศิลปะมรดกของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 

นอกจากนี้ Richards, G. (2003) กล่าวว่า แนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative 
Industries) คือ ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญของรูปแบบทางเศรษฐกิจ และสังคมใหม่ของโลกเกิด
เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) กล่าวคือ เป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่จัดให้การ
ท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มุ่งเน้นตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของ
คนกลุ่มใหม่ และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองผ่านการเรียนรู้  ได้รับ
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ประสบการณ์ในมรดกวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ร่วมผนวกรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับวิถีทางของผลิตภัณฑ์ 
การบริการ และประสบการณ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันในนามของทั้งผู้ผลิตและ ผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยพัฒนา
ศักยภาพการสร้างสรรค์ของตนร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นความทรงจ า ความประทับใจอย่างในการ
ท่องเที่ยว และรับกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวปัจจุบันที่ต้องการลงมือท าเพ่ือเรียนรู้ ท าความเข้ าใจใน
มรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งมากกว่ามองดู เพ่ือที่จะได้รับแรงบันดาลใจใหม่ๆ 
ภายหลังกลับไปด าเนินชีวิตปกติ 

ประกอบกับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ในปัจจุบัน  ่ไม่ได้ต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพียงเพ่ือที่จะ
พักผ่อนหย่อนใจอย่างที่ผ่านมา หากต้องการประสบการณ์ใหม่เพ่ือน าไปใช้ใน การพัฒนาศักยภาพใหม่ๆ
ของตนเองและเพ่ือที่จะน าไปปรับใช้กับชีวิตการท างาน ภายหลังจากที่การเดินทางท่องเที่ยวเสร็จสิ้นลง 
รูปแบบของการท่องเที่ยวแนวใหม่จึงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างส าคัญ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มุ่ง
ความสนใจเปลี่ยนไปจากเดิม มาเป็นให้ความสนใจ ในทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม 
(Intangible Cultural Resources) มากขึ้น เช่น วิถีชีวิต, บรรยากาศ, อัตลักษณ์ หรือการสร้างสรรค์ เช่น 
งานหัตถกรรมและศิลปะ โดยสนใจวิถีชีวิตของคนธรรมดามากกว่าวิถีชีวิตหรูหราแบบราชส านักหรือชน
ชั้นสูง (Richards, G., 2010)  

การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จึงเป็นการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
(Cultural Tourism) กล่าวคือ เป็นการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ผ่านการมีประสบการณ์ (Experiencing) การเข้าไปมีส่วนร่วม (Participating) และการเรียนรู้ (Learning) 
โดยจะมีส่วนในการเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้และสร้างสรรค์ของตนเองและสามารถน ากลับเอาไป
ใช้ในชีวิตประจ าวันหรือหน้าที่การงานของตน ดังนั้นรูปแบบพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มี 2 
ลักษณะ ได้แก่ (Richards, G., 2010) 

1. ใช้การสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมของนักท่องเที่ยว (Using creativity as a tourist activity) 
กล่าวคือ เป็นสิ่งที่ได้รับการปฏิบัติอยู่แล้วในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ให้ 
นักท่องเที่ยวเข้าไปมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นๆ 

2. ใช้การสร้างสรรค์เป็นฉากหลังของการท่องเที่ยว (Using creativity as backdrop for 
tourism) หรือการสร้างบรรยากาศ ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆให้ได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือท าให้ สถานที่ท่องเที่ยวนั้นมีเสน่ห์เพ่ิมขึ้น ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมต่างๆของเมือง 
ซานตา เฟ่ เป็นเมืองที่รับการประกาศโดยยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปหัตถกรรม ซึ่งจะจัดให้มีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ อบรมเรื่องเกี่ยวกับการปั้น
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หม้อดินเผา (งานศิลปะของเผ่าเพลโบ ที่มีชื่อเสียงมาแต่เดิม) หลักสูตรการท าอาหาร
พ้ืนเมือง หรือการท าเครื่องรางพ้ืนเมือง  
นอกจากนี้ Binkhorst, E. (2006) กล่าวว่า ในการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นนักท่องเที่ยว

จะเป็นผู้สร้างคุณค่าให้กับประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเองจากการเลือกซื้อสินค้า  และบริการ ซึ่ง
การสร้างคุณค่าให้ทรัพยากรด้านวัฒนธรรม เช่น วิถีชีวิต หรือความเป็นอยู่จะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวแต่ละคน ดังนั้นกิจกรรมต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวแต่ละคนจะได้ ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างกันไปตามภูมิหลังของแต่ละคน 

เมื่อข้างต้นได้กล่าวถึงระดับนานาชาติ หากแต่ประเทศไทยก็ได้มีหน่วยงาน และบุคคลกล่าว
ไปในทางเดียวกัน คณะท างานโครงการต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (2555, อ้างถึงใน สุดแดน วิ
สุทธิลักษณ์, 2558) ได้สรุปใจความส าคัญของการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) เอาไว้ว่า 
“ความจริงแท้-ดั้งเดิม” (REAL) ที่นักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมของ พ้ืนที่ท่องเที่ยวผ่านการมี
ประสบการณ์ตรงเพ่ือน าไปสู่ความเข้าใจและชื่นชมจิตวิญญาณอันเป็นลักษณะเฉพาะ ของพ้ืนที่อันจะ
น าไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเพ่ิมพูนศักยภาพของนักท่องเที่ยวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เกณฑ์คุณสมบัติของ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเชิงกระบวนการ ประกอบไปด้วย   

- Reciprocating: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 
- Experiencing: มีประสบการณ์ตรงในพ้ืนที่ท่องเที่ยว  
- Appreciating: ชื่นชมและเข้าใจจิตวิญญาณของพ้ืนที่  
- Lifelong Learning: เรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของตนเองอย่างไม่สิ้นสุด 

สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ (2556) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) 
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่เริ่มเกิดข้ึนในช่วง พ.ศ.2542 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมใน
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความจดจ าประทับใจอย่างลึกซึ้งในพ้ืนที่ของการท่องเที่ยว (Understanding Specific Cultural of the 
Place) และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นี้ จะสอดรับกับรสนิยมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่ไม่เพียงแต่
ต้องการ “มองดู ” (Seeing)  แต่มีความประสงค์ที่จะ “ลงมือท า” (Doing) เพ่ือเรียนรู้ท าความเข้าใจใน
มรดกทางวัฒนธรรมของสถานที่ท่องเที่ยวอย่างลึกซึ้งพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของตนผ่าน การปฏิบัติ 
(Practice) กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่สถานที่ทองเที่ยว และเพ่ือที่จะได้รับแรงบันดาลใจใหม่กลับไป
ด าเนินชีวิตหลังจากพักผ่อน  
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ต่อมาหลังการประชุม นานาชาติครั้งแรกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้มีการจั ด
ประชุม ครั้งต่อ มาอีก ในระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม ในปี พ.ศ.2553 ณ เมืองบาร์เซโล่นา ประเทศสเปน 
(Creative Tourism Network) และวันที่ 20 ตุลาคม ในปี พ.ศ.2554 ณ แซ็ง – เดอนี (St. Denis) กรุง
ปารีส ประเทศฝรั่งเศส (Tourism: New Needs, New Opportunities) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Tourism) พบว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

1. คุณสมบัติในเชิงกระบวนการ   
- กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม กล่าวคือ กิจกรรมที่ส่งเสริมนักท่องเที่ยวได้มีความเข้าใจ
ในวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมของตัวเองได้มากขึ้น 
- กระบวนการที่นักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวัฒนธรรม กล่าวคือ นักท่องเที่ยวได้มี
โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมนั้นๆ  

2. คุณสมบัติด้านคุณสมบัติอ่ืนๆ  
- สะท้อนความจริงแท้ (Authenticity) กล่าวคือ เป็นกิจกรรมที่ยังคงรักษารูปแบบและเนื้อหาในลักษณะ
เดิมไว้ โดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนความหมาย และความส าคัญจนพ้นไปจากเดิมโดยสิ้นเชิง  
- สามารถตอบสนองการท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี กล่าวคือ กิจกรรมของพ้ืนที่นั้นๆ สามารถเปิดรับ
นักท่องเที่ยวให้มาท ากิจกรรมต่างๆได้ตลอดทั้งปี ไมเ่พียงแตข่ึ้นกับช่วงระยะเวลาเทศกาล 

อีกทั้งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) มีจุดประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวที่
สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าของแต่ละท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เช่น งานฝีมือ การท าอาหาร ศิลปะ งานเทศกาล เป็นต้น ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์จะสามารถเพ่ิมคุณค่าในตัวเอง สร้างโอกาสให้แหล่งท่องเที่ยว และสร้างนวัตกรรมหรือสินค้าที่
เกี่ยวกับท้องถิ่นได ้โดยการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ชุมชนในเชิงการเรียนรู้เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์มีลักษณะเฉพาะ 5 
ประการ ได้แก่ (ธีระวัฒน์ จันทึก และปิรันธ์ ชิณโชติ, 2559) 

1. เพ่ิมทักษะให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการที่น าความรู้ท้องถิ่นมาปรับใช้เป็น
กิจกรรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้าร่วม เช่น กิจกรรมด้านการท าศิลปะโคมไฟล้านนา โดยนักท่องเที่ยว
สามารถประดิษฐ์โคมไฟที่เป็นศิลปะพ้ืนบ้านได้ด้วยตนเอง  

2. มีประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมที่เกิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นสินค้า โดยที่
สถานที่ท่องเที่ยวไม่ต้องเบียดเบียนทรัพยากรจากธรรมชาติเพ่ือมาเป็นสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว   
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3. เปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นวัฒนธรรมระดับสูงไปสู่สินค้าท่ีเป็นวัฒนธรรม ประจ าวัน กล่าวคือ 
ชุมชนสามารถใช้วิถีชุมชนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันน าเสนอ เป็นสินค้าการท่องเที่ ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังส่งผลให้วัฒนธรรมชุมชนมีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน  

 4. เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นโดยที่
นักท่องเที่ยวจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีประจ าวัน หรือวัฒนธรรมของชุมชน ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของ
แต่ละสถานที่ท่องเที่ยว  

5. ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างกันด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างเอกลักษณ์ให้กับ
แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่จะมีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่สามารถดึงมาเป็นเอกลักษณ์ 
พัฒนาเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว น าเสนอให้แก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ชุมชน
สามารถรักษาคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมสืบต่อไป  

จากข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น พบว่ามีรายละเอียด 
ความส าคัญแตกต่าง และสอดคล้องกัน ดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4  
กระบวนการสร้างสรรค์ 

 
UNESCO 
(2008) 

Richards, 
G. (2003, 

2010) 

Binkhorst, 
E. (2006) 

คณะ
โครงการ

ต้นแบบการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

(2011) 

สุดแดน 
วิสุทธิลักษณ์ 

(2012) 

ธีระวัฒน์ 
จันทึก 

และปิรันธ์ 
ชิณโชติ, 
2016 

การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ 

√ √ √ √ √ √ 

การน าองค์
ความรู้มาใช้ 

√ √ √ √ √ √ 

การน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ 

√ √ - - - √ 

การมีส่วนร่วม - √ - - - √ 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 
กระบวนการสร้างสรรค์  

 
 
 

UNESCO 
(2008) 

Richards, 
G. (2003, 

2010) 

Binkhorst, 
E. (2006) 

คณะ
โครงการ

ต้นแบบการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 

(2011) 

สุดแดน 
วิสุทธิลักษณ์ 

(2012) 

ธีระวัฒน์ 
จันทึก 

และปิรันธ์ 
ชิณโชติ, 
2016 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

√ √ √ √ √ √ 

รองรับ
นักท่องเที่ยวได้

ตลอดทั้งปี 
- - - - √ - 

 
จากตารางที่ 2.4 จะเห็นได้ว่ามีส่วนที่สอดคล้องกัน และไม่สอดคล้องกัน จากประเด็น

ทั้งหมด 6 ประเด็น จะพบประเด็นที่ถูกกล่าวซ้ าๆ 4 ประเด็น ได้แก่การน าวัฒนธรรมมาใช้ การน าองค์
ความรู้มาใช้ การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ และการสร้างประสบการณ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าส่วนที่
สอดคล้องกันมาปรับประยุกต์ใช้กับงานวิจัยนี้ในส่วนของกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

1. การน าเอาวัฒนธรรมมาใช้ กล่าวคือ เมืองมัลลิกา ได้น าทุนทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ในการ
ผลิตสินค้า บริการ และสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น สถาปัตยกรรม 
องค์ประกอบต่างๆ การแสดง หรือแม้แต่จ าลองบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.
124 เป็นต้น ซึ่งท าให้สถานที่ท่องเที่ยวเกิดความแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ เรียนรู้
ท าให้เกิดความเข้าใจวัฒนธรรมที่ของตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

2. การน าองค์ความรู้มาใช้ กล่าวคือ เมืองมัลลิกาน าความรู้มาใช้ในการจ าลองทั้งมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องได้ และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับสมัย
รัชกาลที่ 5 มากท่ีสุด เช่น การสร้างเรือนไทย  การแต่งกาย การนั่งรถลาก การใช้เงินรู การ
ใช้ค าพูด ศิลปะการแสดง เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ เรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ท่องเที่ยวผ่านการเรียนรู้ ทั้งนี้นักท่องเที่ยว
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สามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน และได้รับแรงบันดาลใจใหม่ในการน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

3. การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ กล่าวคือ เป็นตัวขับเคลื่อนพ้ืนฐานเศรษฐกิจที่ส าคัญเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมพัฒนาความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการผ่านกิจกรรมที่เมืองมัลลิกา ร.
ศ.124 จัดเตรียมไว้ เกิดเป็นความทรงจ า ความประทับใจในการท่องเที่ยว โดยจะมีรูปแบบ
การสร้างสรรค์ อันประกอบไปด้วย  กิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่างๆ, 
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม, ใช้ความสร้างสรรค์สร้างบรรยากาศในสมัยรัชการที่ 
5 ขึ้นมา และน าเทคโนโลยีเข้ามาประกอบทั้งนี้เพ่ือเมิงมัลลิกาจะโดดเด่น และแตกต่างจาก
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ 

4. การสร้างประสบการณ์ กล่าวคือ เมืองมัลลิกามีกิจกรรมทีท่ าให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมใน
และสามารถลงมือปฏิบัติ เช่น ได้ลงมือสีข้าว ท ากับข้าว นั่งรถลาก ใช้เงินรู รับประทาน
อาหารมากกว่าเพียงแค่เข้าไปชม หรือถ่ายรูปเพียงอย่างเดียว ท าให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้
วัฒนธรรมต่างๆ รับประสบการณ์ตรงเพ่ิมเติมกลับมาหลังจากที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยว หรือ
เพ่ิมเติมความเข้าใจให้กับประสบการณ์ท่ีมีอยู่แล้วให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 

2.2.1 การปรับใช้วัฒนธรรม 

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ หากแต่ไม่ได้เน้นไปที่
วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา หรือวิถีชีวิต แต่เน้นการน าเอาวัฒนธรรมมาปรับใช้โดยความคิดสร้างสรรค์ 
มาเป็นฉากหลัง เป็นเรื่องราวของเมือง เป็นกิจกรรม เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างโอกาสการมีส่วน
ร่วม และประสบการณ์การท่องเที่ยว เนื่องจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมสามารถท าหน้าที่เป็นโครงสร้างทาง
สังคมของพ้ืนที่ เปิดโอกาสใหม่ส าหรับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ โดยการแยกความสัมพันธ์ที่มีอยู่ออก 
และสร้างผลลัพธ์ในเชิงบวกให้แก่สถานที่ท่องเที่ยว (Richards, G., 2010) ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาเพ่ิมเติมใน
ส่วนของการน าวัฒนธรรมมาใช้ เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เป็นการหยิบน าเอาวัฒนธรรมเพียงบางส่วนมาปรับ
ใช้ และน าความคิดสร้างสรรค์เข้ามาพัฒนาให้เกิดความโดดเด่น และกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ใน
ระดับนานาชาติมีการปรับใช้วัฒนธรรมอยู่พอสมควร ยกตัวอย่างเช่น 

- เทศกาล Óbidos Medieval Fair ประเทศโปรตุเกส 
เทศกาล Óbidos Medieval Fair เมืองออบีดุช (Óbidos) ประเทศโปรตุเกส เป็น

เทศกาลที่รู้จักกันดีที่ด้วยการสร้างบรรยากาศให้กลับไปในยุคกลางด้วยบรรยากาศ ทั้งเมืองนั้นเต็มไปด้วย
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ธงพิธีการพ่อมด นักเล่นปาหี่ ตลก นักดนตรี และนักเล่นละครใบ้ โดยทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้ายุคกลาง 
นักท่องเที่ยวจะได้รับการสนับสนุนให้สวมเครื่องแต่งกายเพ่ือให้กลมกลืนกับบรรยากาศยุคกลาง  โดย
สามารถเช่าชุดต่างๆจากที่มีให้บริการได้ เข้าชมค่ายทหาร และอาวุธเลียนแบบเครื่องมือผ่าตัดสัตว์ต่าง ๆ 
รวมถึงยังสามารถมีส่วนร่วมในการท างานฝีมือแบบดั้งเดิม เกมโบราณ ดนตรี และการดวลการต่อสู้ 
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกและเพลิดเพลินกับอาหารยุคกลางแบบโบราณที่หลากหลาย กระจัดกระจายอยู่
รอบเมือง อีกทั้งอาหารที่บริการไม่มีช้อนส้อมยกเว้นซุปที่มาพร้อมกับช้อนไม้เพ่ือสร้างวิถีชีวิต  และ
ประสบการณ์ยุคกลางที่สมบูรณ์ โดยใช้สกุลเงินที่จัดขึ้นในระหว่างงานได้อีกด้วยได้อีกด้วย (Musikyan, S., 
2016) 

ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่า เมืองออบีดุชสามารถน าเอาทุนวัฒนธรรม อันประกอบไปด้วย 
สถานที่ ประเพณี หรือช่วงเวลาส าคัญ มาประยุกต์จากของเดิมให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่ เพ่ือ
มาสร้าง และเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนวัฒนธรรมตนเองในแง่ของการมีส่วนร่วมของ
เหตุการณ์ เกิดผลประโยชนที่ดีต่อเมืองที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้ชุมชน
ท้องถิ่นสามารถรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม คุณค่าทางวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะไว้ และกลายเป็น
สินทรัพย์ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และประสบการณ์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งมีความสอดคล้องกับเมืองมัลลิกา โดยการ
น าช่วงเวลาที่ส าคัญของประเทศไทย มาจ าลองปรับใช้ผ่านความคิดสร้างสรรค์เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้
ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ส าคัญในสมัยนั้นๆ ได้รู้ เห็น สัมผัส และเข้าใจผ่านกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวเข้าไป
มีส่วนร่วม  

- ระเบียงริโอแกรนด์ (Rio Grande corridor) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เส้นทางการอพยพเคลื่อนย้ายของชาวซูนี และพัฒนาการเครือข่ายทางการค้าร่วม

สมัย ท าให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวร่วมสมัยในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางการค้า และการ
รว่มมือของชุมชนพ้ืนเมือง โดยในปัจจุบันชุมชนมีสิ่งอ านวยความสะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยวของอินเดีย
แดง เช่น รา้นอาหาร ร้านขายสินค้า ศูนย์การค้า รวมถึงคาสิโน เป็นต้น (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และคณะ, 
2556) 

อาจกล่าวได้ว่าระเบียงริโอแกรนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้น าเอาทุนทางวัฒนธรรม
ของอินเดียแดงในเรื่องเส้นทางการค้าโบราณที่ส าคัญที่หล่อเลี้ยงชาวอินเดียนแดง และความชอบของ
บรรพบุรุษในอดีต มาปรับใช้ภายใต้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างเส้นทาง และสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่
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ของตนให้มีความหมาย และเกิดความน่าสนใจเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยมีการออกแบบที่ทันสมัยขึ้น
บริการครบวงจร ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความสนใจ และอยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  

- เมืองเนลสัน (Nelson) ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนบนของเกาะใต้ เป็นที่
รู้จักกันดีในฐานะเมืองแห่งศิลปะ และการสร้างสรรค์ และยังได้สะทอ้นให้เห็นแง่มุมต่าง ๆ ของวัฒนธรรม 
ไม่ว่าจะเป็นการแกะสลักกระดูก การท าลวดลายเครื่องส าริด การท าผ้าทอแบบเมารี และศิลปะการ
ท าอาหารจากทะเล โดยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทีม่ีความสนใจอยากจะทดลองเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ เข้า
ไปมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเจ้าบ้าน (Raymond, C., 2008) อาจกล่าวได้ว่า ประเทศนิวซีแลนด์ได้นะเอา
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตในอดีตมาปรับใช้เป็นกิจกรรม และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในนิวซีแลนด์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามามีส่วนร่วม โดยเจ้าบ้านจะสร้างกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตได้
อย่างแท้จริง  

- เมืองเซโตะ (Seto) เมืองเกียวโต  (Kyoto) ประเทศญี่ปุ่น 
เมืองเซโตะ (Seto) เมืองเกียวโต  (Kyoto) ได้รับการขนานนามว่าเป็น “pottery 

town” เนื่องจากมีการจัดเทศกาลเครื่องเซรามิคที่ยิ่งใหญ่ (Pottery studio) ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดู
ใบไม้ผลิของทุกปี ที่มีกิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมสอนการปั้นเครื่องเซรามิค (สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ และ
คณะ, 2556) จะเห็นว่า ประเทศญี่ปุ่นน าเอาวัฒนธรรมเพียงเล็กน้อยมาปรับใช้โดยใช้กระบวนการ
สร้างสรรค์เป็นส่วนใหญ่น าเอาสิ่งที่เป็นที่นิยมในประเทศของตนเองมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกิจกรรม
ให้แก่พ้ืนที่ของตน ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม และได้ความรู้กลับไป รวมถึงเป็นการ
สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจ าให้แก่นักท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแต่เข้ามาชมแล้วก็เลือนหายไปในความทรงจ า 
แต่การได้ลงมือท าจะสามารถท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและจดจ าได้เป็นอย่างดีโดยใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน
ช่วยให้กิจกรรมด าเนินไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น เช่น การใช้เครื่องมอเตอร์หมุนฐานปั้น เป็นต้น 
นอกจากนี้ชุมชนยังสามารถรักษาองค์ความรู้นี้ไว้จากรุ่นสู่รุ่น  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทั้งสี่ตัวอย่างนี้ได้ชี้ให้เห็นแง่มุม และความส าคัญที่แต่ละกรณีได้น า
ทุนวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ แต่รูปแบบเหมือนกัน คือ เป็นกิจกรรม และการมี
ส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้างสิ่งดึงดูดในนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของตน โดยการน าเอาวัฒนธรรม องค์
ความรู้ มาเพียงเล็กน้อยมาเป็นแนวคิดหลัก ผสมกับความคิดสร้างสรรค์เป็นส่วนใหญ่เพ่ือพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ จัดการกระบวนการสื่อสารเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้สะดวกขึ้น และใส่
เนื้อหาให้ทันสมัยเพ่ือตอบสนองนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น  อย่างประเทศโปรตุเกส ได้น าเอา
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วัฒนธรรมมาปรับใช้โดยการดึงช่วงเวลาที่ส าคัญช่วงหนึ่งมาเป็นแกนหลัก แล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์มา
พัฒนาจ าลองเทศกาลให้ย้อนเวลากลับไปในยุคกลางเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ประเทศสหรัฐอเมริกาน า
วัฒนธรรมอินเดียแดงมาพัฒนาเป็นเรื่องราวเพ่ือให้สถานที่เกิดความน่าสนใจ มีเนื้อหามากยิ่งขึ้น ประเทศ
นิวซีแลนด์น าเอาวัฒนธรรมวิถีชีวิตของตนมาปรับใช้ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมกับวัฒนธรรม 
ได้ความรู้ และประสบการณ์กลับไปและประเทศญี่ปุ่นมีการน าเอาวัฒนธรรมความนิยมของประเทศมา
ปรับใช้ คือ เครื่องสังคโลก แต่ได้น ามาพัฒนาอย่างสร้างสรรค์  

อาจกล่าวได้ว่าเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีรูปแบบมีการน าเอาทุนวัฒนธรรมมาปรับใช้
เพ่ือเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว และน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้เป็นส่วนใหญ่เพ่ือเป็นแนวคิดหลักให้แก่
เมือง โดยการน าเรื่องของช่วงเวลาที่ส าคัญอย่าง ร.ศ.124 หรือสมัยรัชกาลที่ 5 และจ าลองวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านเพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่ได้สัมผัสกับคนทุกชนชั้น และอาชีพต่างๆ ที่เลือนหายไปในปัจจุบัน รวมถึง
การน าเอาประวัติศาสตร์มาเป็นส่วนประกอบของเมืองเพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ เช่น น าชื่อถนนใน
กรุงเทพฯที่ได้ชื่อมาจากพระโอรสของรัชกาลที่ 5 มาเป็นชื่อย่านต่าง ๆ ในย่านการค้าเพ่ือเป็นการสร้าง
บรรยากาศ และการน าเอาความชอบของชนชั้นสูงในสมัย รัชกาลที่ 5 อย่างการชมศิลปะการแสดง มา
เป็นหนึ่งในกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากที่น าเอาทุนวัฒนธรรมมาปรับใช้ให้เป็นกิจกรรม 
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมการประกอบอาหาร กิจกรรมการสีข้าว เป็นต้น ท าให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม 
ได้รับความรู้ และประสบการณ์เพ่ิมมากข้ึน 
 
2.3 แนวคิดการจัดการ 
 

2.3.1 ความหมายของการจัดการ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2545, หน้า 18 - 19) ได้ให้ความหมายของค าว่า การ

จัดการ ไว้ว่า เป็นการก าหนดแผนงานต่างๆเป็นสิ่งที่ส าคัญ มีไว้ เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และท าให้
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้เกิดผลส าเร็จด้วยดี โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ดูแล มักใช้ในการบริหารในหน่วยงาน
ราชการเป็นส่วนใหญ่ มีแนวทางในการด าเนินงานที่ทุกแนวทางล้วนมีความเชื่อมโยงกันโดยตรง คือ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/ Directing) และอ านวยการการ
ควบคุม (Controlling) หากสามารถปฏิบัติได้ตามกระบวนการที่วางไว้องค์กรจะถือได้ว่ามีองค์กร
ประสิทธิภาพที่ดี 
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วิโรจน์  สารรัตนะ (2545, หน้า 3 - 5) ได้กล่าวว่า การบริหาร เป็นกระบวนการ
ด าเนินงานเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ โดยใช้หน้าที่หลักทางการบริหารอย่างน้อย 4 ประการ 
คือ  การวางแผน การจัดองค์การ การน า และการควบคุม มีผู้บริหารเป็นผู้ ดูแลรับผิดชอบที่จะให้มีการ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักการการบริหารที่ส าคัญที่สุด คือการวางแผน (Planning) 
เนื่องจากไม่ว่าจะท าสิ่งใดก็ตาม ต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนเป็นอันดับแรก องค์ประกอบของกระบวนการ
วางแผนจะประกอบไปด้วย ภารกิจ จุดหมาย และแผน 

จักรกริช  หมอประกอบ (2547) สรุปไว้ว่า การบริหารมีความส าคัญต่อท างานที่มี
ประสิทธิภาพมาก ถ้าเกิดว่าการบริหารจัดการขาดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อบริษัท 
และสิ่งที่ตั้งไว้ก็จะไม่ประสบความส าเร็จ โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ดูแลจัดการกระบวนการต่างๆ ถ้าผู้บริหารมี
ประสิทธิภาพ มีความรู้ มีแนวคิดทันสมัย และมีกระบวนการบริหารที่ดีก็จะช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า 
แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการขับเคลื่อนไปข้างหน้าต้องอยู่ที่การประสานงานกันของแต่ละฝ่ายด้วย อีกทั้ง
ยังขึ้นอยู่กับสถานการณ์และเป้าหมายของงาน การมีโครงสร้างองค์กร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
โครงสร้างองค์กรไปในทิศทางที่หลากหลาย เช่น ความเป็นผู้น า (Leading) เป็นสภาวะที่ผู้น าดูแลจัดการ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุจุดหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ หรือการควบคุม (Controlling) เป็น
กระบวนการวางกฎระเบียบเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ องค์กรบรรลุผลตามจุดหมายที่ก าหนดไว้  การ
เสริมสร้างพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติในองคก์ร   

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2555) ได้กล่าวว่า การบริหาร หรือเรียกอีกอย่างว่าการจัดการ 
หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ โดยจะค านึงถึง
กระบวนบริหาร และเป็นส่วนส าคัญต่อการบริหาร อันประกอบไปด้วย การบริหารนโยบาย (policy) การ
บริหารอ านาจหน้าที่  (Authority) การบริหารคุณธรรม (Morality) การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม 
(Society) การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) 
การอ านวยการ  (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน  (Reporting) และ
การงบประมาณ (Budgeting) 

ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การจัดการ เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้องค์กรไปสู่เป้าหมาย 
หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะหากไม่มีการบริหารจัดการจะท าให้องค์กร
ขาดความเป็นระเบียบซึ่งจะท าให้เกิดผลที่เป็นแง่ลบแก่ตัวองค์กรเอง ดังนั้นจึงต้องมีผู้บริหารเป็นผู้ดูแล
อย่างใกล้ชิด ต้องเป็นคนที่มีความสามารถ มีความรู้ มีทัศนคติท่ีดี พัฒนาทั้งตนเอง และองค์กรอยู่เสมอ ซึ่ง

Ref. code: 25616023110056DVT



43 
 

การบริหารจะมีหลักการที่ส าคัญที่ท าควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ คือการวางแผน การจัดองค์การ การ
เป็นผู้น า และการควบคุม 

2.3.2 องค์ประกอบการจัดการ 

องค์ประกอบการจัดการ เป็นปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการจัดการด าเนินงานของ

หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับ ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งของ และหน่วยงาน โดยจะครอบคลุมเรื่อง

ต่างๆ ทั้งเนื้อหาสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดการ และช่วยควบคุมให้เนื้อหางานมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

(วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 2555) 

สัญญา เคณาภูมิ (2557) ได้แบ่งองค์ประกอบการจัดการไว้ 3 อย่าง (3M) อัน
ประกอบด้วย  

1. Man คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
2. Money คือ การบริหารงบประมาณ  
3. Management คือ การบริหารงานหรือการจัดการทั่วไป เช่น การวางแผน การ

ปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
มานะ ทองสิมา (2557) ได้กล่าวว่า ปัจจัยในการบริหาร มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4

ประกอบ (4M) ดังต่อไปนี้   

1) คน (Man) ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการบริหารงาน หรือองค์การต่างๆ เพราะ
การท างานทุกอย่างจ าเป็นต้อง มีบุคคลที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน มีความ
รับผิดชอบต่อองค์กร และงานที่ได้รับมอบหมาย  

2) เงิน (Money) งบประมาณก็เป็นอีกสิ่งที่จ าเป็นต่อทุกองค์กรจ าเป็นที่จะต้องมี
งบประมาณเพ่ือการดูแล หรือบริหารงานภายในองค์กร หากไม่มีงบประมาณการ
บริหารงานของหน่วยงานก็ยากที่จะบรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

3) ทรัพยากรหรือวัตถุ (Material) การบริหารจ าเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากร
ในการบริหาร หากหน่วยงานขาดวัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรในการบริหารจะเป็น
อุปสรรค และก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงาน   

4) การจัดการ (Management) เป็นหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรง หมายว่าเป็นตัว
ประสานที่ส าคัญที่สุดในการก ากับปัจจัยทั้ง 3 ประการที่กล่าวมาข้างต้น ให้สามารถ
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ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจนบรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานต้องการ ซึ่ง
รูปแบบการบริหารจัดการนั้นจะข้ึนอยู่กับ ทัศนะคติของผู้บริหารแต่ละคนเป็นส าคัญ  

สอดคล้องกับ เสกมนต สัมมาเพ็ชร (2559) ได้ศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานที่มีส่วนส าคัญต่อ
การบริหารการพัฒนามีองค์ประกอบที่ส าคัญ ประกอบด้วย 4ด้าน (4M) ได้แก่ 

1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man)  โดยแยกออกเป็นประเด็น ดังนี้ 
1. การวางตัว หรือแต่งตั้งบุคลากร อย่างเหมาะสมกับความถนัดของที่ตามแต่

ละบุคคลมีความสามารถ  
2. การพัฒนาคุณภาพบุคลากรถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ ที่ทางองค์กรควรให้

ความส าคัญเช่นกัน และควรมีการฝึกอบรมเป็นประจ า  
3. บุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ มาช่วยแนะน าในการพัฒนา

บุคลากร  
4. การแลกเปลี่ยน หรือยืมตัวบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนมาปฏิบัติหน้าที่

ต าแหน่งที ่จ าเป็น  
5. ผู้บริหารของหน่วยงานต้องท าตัวเป็นแบบอย่างที่ด ี

2) การบริหารงบประมาณ (Money) โดยแยกออกเป็นประเด็น ดังนี้ 
1. การได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอต่อการบริหาร  
2. การรายงานงบประมาณต้องถูกต้องตามระเบียบ และควรมีการตรวจสอบ

อย่างเข็มงวด 
3. การสนับสนุนให้หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

งบประมาณ  
4. การใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด เพ่ือให้เกิดคุณค่า และประโยชน์ที่สุด  

3) การบริหารงานทั่วไป (Management) โดยแยกออกเป็นประเด็น ดังนี้ 
1. การวางแผน ปฏิบัติตามแผน และประเมินผลอย่างเป็นระบบ  
2. มีการแจ้งเวียนประกาศ และค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง  
3. ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง เช่น กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก และกล้าเผชิญกับ

ปัญหาเมื่อเกิดขึ้น 
4. ผู้บริหารเป็นผู้น ามืออาชีพ เช่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่ม ทันต่อ

ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  
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4) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) โดยแยกออกเป็นประเด็น ดังนี้ 
1. วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และทันสมัยมาใช้ปฏิบัติงาน  
2. วัสดุอุปกรณ์เพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท ์
3. ระบบการบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างเข้มงวดและมีการทดแทนวัสดุ

อุปกรณ์อย่างมีระบบ 
ในขณะที่สุรพันธ ฉันทแดนสุวรรณ (2550) ได้จ าแนกองค์ประกอบการบริหารไว้ 5 

ประการ (5M) ดังต่อไปนี้  
1. คน (Man) ถือได้ว่าเป็นหัวใจขององค์กร โดยบุคคลากรนั้นจะก่อให้เกิดผลต่อ

ความส าเร็จในการจัดการ   
2. เงิน (Money) ถือว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ซึ่ งจะช่วยสนับสนุนให้กิจกรรม และ

ด าเนินการขององค์กร  
3. วัสดุ (Materials) วัสดุหรืออุปกรณ์ จ าเป็นต้องมีคุณภาพเพ่ือความสะดวก และ

ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน และควรมีต้นทุนที่ต่ า ทั้งนี้เพ่ือลดการเกิดผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิต  

4. เครื่องจักร (Machine) เครื่องจักรอุปกรณ์ ควรมีศักยภาพที่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการผลิตเช่นกัน  

5. วิธีการบริหาร (Management) การบริหารในองค์กรธุรกิจ จะประกอบด้วยระบบ
การผลิต หรือระบบการให้บริการต่างๆ ในส่วนนี้ถ้ามีระบบการบริหารที่ชัดเจน
ตลอดจนมีระเบียบขั้นตอน ต่างๆในการท างาน ย่อมส่งผลให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จได้ด้วยดี 
นอกจากนี้ วิลาวรรณ รพีพิศาล (2550: 26-27) ได้กล่าวไว้ค่อนข้างชัดเจนเกี่ยวกับ 

ทรัพยากรการบริหาร 7 ประการ (7M) ดังนี้  
1. คน (Man) ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติตามหน้าที่ของตนให้กับ

องค์กรมากท่ีสุด 
2. เงิน (Money) เป็นเงินทุนที่ใช้ในการบริหารจัดการ หรือสนับสนุนการการบริหาร

จัดการ ซ่ึงต้องมีเพียงพอ และมีสภาพคล่องในการบริหารงาน  
3. วัสดุ-อุปกรณ์ (Material) หมายถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานทั่วๆไป  
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4. การจัดการ (Management) ต้องมีหลัก และวิธีการปฏิบัติงานที่ดีทันสมัยสอดคล้อง 
กับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 

5. เครื่องจักร (Machine) ต้องมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูง 
6. วิธีปฏิบัติ (Method) เป็นเทคนิคพิเศษ หรือวิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ที่ท า

ให้งานประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น เช่น การให้โบนัสปลายปี การจัดกิจกรรมใน
ต่างจังหวัด 

7. ขวัญและก าลังใจ (Moral) หาวิธีการสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากร รวมมือปฏิบัติงาน
เกิดความรักในการปฏิบัติงาน และรู้สึกผูกพันอยากอยู่ในองค์กรตลอดไป 
จากข้อมูลการจัดการของนักวิชาการต่างๆ สามารถสรุปได้ ดังตารางที ่2.5 

ตารางที่ 2.5  
องค์ประกอบของการจัดการ 

 
วิลาวรรณ  
รพีพิศาล 
(2550) 

สุรพันธ 
ฉันทแดน
สุวรรณ 
(2550) 

สัญญา เคณา
ภูม ิ(2557) 

มานะ ทองสิ
มา (2557) 

นายเสกมนต
สัมมาเพ็ชร 

(2559) 

คน (Man) √ √ √ √ √ 

เงิน (Money) √ √ √ √ √ 

การจัดการ
(management) 

√ √ √ √ √ 

วัสดุ – อุปกรณ์ 
(Material) 

√ √ - √ √ 

เครื่องจักร 
(Machine) 

√ √ - - - 

วิธีปฏิบัติ 
(Method) 

√ - - - - 
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ตารางที่ 2.5 (ต่อ) 
องค์ประกอบของการจัดการ 

 
วิลาวรรณ  
รพีพิศาล 
(2550) 

สุรพันธ 
ฉันทแดน
สุวรรณ 
(2550) 

สัญญา เคณา
ภูม ิ(2557) 

มานะ ทองสิ
มา (2557) 

นายเสกมนต
สัมมาเพ็ชร 

(2559) 

ขวัญและก าลังใจ 
(Moral) 

√ - - - - 

 
จากตารางที่ 2.5 จะเห็นได้ว่ามีมีเนื้อหาที่กล่าวสอดคล้องกันในหลายบริบท ซึ่งเป็น

ส่วนที่ผู้วิจัยน ามาปรับประยุกต์ใช้งานวิจัยนี้ โดยจะพิจารณาองค์ประกอบการจัดการทั้งหมด 3 ประเด็น 
ดังนี้ 

1) คน หรือบุคลากร (Man) กล่าวคือ บุคลากรถือได้ว่ามีความส าคัญมากในการท างาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นแล้วจึงควรวางต าแหน่งให้เหมาะสมกับ
ความสามารถที่บุคลากรพึงมี และควรให้ความเอาใจใส่กับบุคลากรเป็นส าคัญ ใน
กรณีเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จะแบ่งบุคลากรออกเป็นระดับบริหาร ถือได้ว่าเป็นหัวเรือ
ใหญ่ในการวางแผนการด าเนินงานต่างๆ แบ่งหน้าที่แต่ละแผนกให้ชัดเจน ก าหนด
เป้าหมาย คิดในพัฒนาในทุกส่วน และระดับปฏิบัติการที่จะรับค าสั่งจากระดับบริหาร 
มีหน้าที่ปฏิบัติตามค าสั่งเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้จะแบ่งออกเป็นแผนก
ต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมในการดูแลอย่างทั่วถึง แต่ละบุคคลจะมีความเชี่ยวชาญ และ
มีความรู้ในหน้าที่ของตนเอง เช่นการแสดงศิลปะนาฏศิลป์ การท าขนม การท า
กระบวนการในเรื่องของข้าว เป็นต้น 

2) เงิน (Money) กล่าวคือ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญเช่นกัน งบประมาณถือได้ว่าเป็น
อีกหนึ่งสิ่งที่ขับเคลื่อนให้องค์กรยังคงอยู่ หากขาดงบประมาณก็จะไม่สามารถท าให้
บรรลุตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งในเมืองมัลลิกาจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
ที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการสร้างสถาปัตยกรรมที่มีขนาดใหญ่ และหลากหลายใน
พ้ืนที่ที่กว้าง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้มีเจ้าหน้าที่ในการดูแลส่วนต่างๆเป็นจ านวนมาก การ
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น าวัสดุ หรือวัตถุดิบมาประกอบกิจกรรมต่างๆ ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าทั้งสิ้น 

3) การจัดการ (management) กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากเป็นตัวก าหนด
ดูแลในส่วนขององค์ประกอบทั้งหมด เพ่ือให้อยู่ในแนวทางที่เป็นไปตามก าหนด ไม่
รั่วไหลออกไปทางทิศทางที่ไม่พึงปฏิบัติ นอกจากนี้การจัดการ ยังเป็นการช่วยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามที่ก าหนดได้อย่างดี โดยการจัดการ ควรได้รับการพัฒนา
ตามสภาพแวดล้อม หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน กรณีเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 
ต้องมีระบบการจัดการที่เข้มแข็ง เนื่องจากมีมีองค์ประกอบหลายส่วนที่ต้องจัดการ 
ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร สถานที่ การด าเนินงาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวองค์กร และนักท่องเที่ยว 

2.3.3 หน้าที่ของการจัดการ 

หน้าที่ของการจัดการ คือกระบวนการต่างๆที่ท าให้องค์กรน ามาสู่การประสบ

ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญในการจัดการ โดยมีทักษะของผู้บริหาร

เป็นหลักตัวชี้วัดความส าเร็จ (IM2, 2558) โดย Drucker (2538) ได้เสนอหลักการกระบวนการจัดการ ซึ่ง

ประกอบด้วย  

1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการงาน แนวทาง 
และระยะเวลาในการด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และเพ่ือให้
ส าเร็จตามแผนที่วางไว้ โดยการวางแผนต้องควบคุมท้ังในระยะสัน้และระยะยาว   

2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการมอบหมายงานให้บุคคลในแต่ละแผนกได้
ปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้ และเมื่อแผนกประสบความส าเร็จก็
จะท าให้ องค์การประสบความส าเร็จไปด้วยดี   

3. การเป็นผู้น า (Leading) เป็นการจูงใจ ชักน า กระตุ้น และชี้ทิศทางให้ด าเนินไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยการเพ่ิมผลผลิต และเน้นมนุษยสัมพันธ์ท าให้เกิดระดับ
ผลผลิตในระยะยาว ที่สูงกว่าภาวะงาน  

4. การควบคุม (Controlling) เป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินผลการด าเนินงานเปรียบเทียบผลงานปัจจุบันกบัเกณฑม์าตรฐานที่ต้ังไว้ และ
ท าการตัดสินใจในการด าเนินการ 
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รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549) กล่าวว่า ผู้บริหารจะประสบความส าเร็จ โดยการ
ประยุกต์ใช้ 4 หน้าที่ในกระบวนการจัดการ ได้แก่  

1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานขององค์การใน
อนาคต ตัดสินใจในงาน และประโยชน์จากทรัพยากรให้เป็นไปตามที่ต้องการเพ่ือให้
มากที่สุดเพ่ือที่จะสามารถบรรลุผลส าเร็จ ในส่วนของการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การ
วางแผนจะเกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมาย และการประสมประสาน รวมถึงการ
ประสานงานกิจกรรมต่างๆในทุกระดับองค์การ เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้บริหารในแต่ละ
หน้าที่เข้าใจทิศทางเดียวกันทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงจะก าหนดแนวทางส าหรับแผน 
ประสานงานการปฏิบัติการในระดับต่างๆ และส ารวจแผนการปฏิบัติ เพ่ือให้มั่นใจว่า
จะสอดคล้องกับกลยุทธ์ภาพรวมขององค์การตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร  

2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการออกแบบและด าเนินการระบบ เพ่ือจัดเตรียม
โครงสร้างขององค์การ ในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ โดยผู้บริหารจะต้องก าหนด
เป้าหมาย และผู้ปฎิบัติให้ชัดเจน วิธีการรวมกลุ่มงาน ผู้ที่รายงานและรายงานถึง
ผู้รับผิดชอบ ต่อมาจึงจัดสรรทรัพยากร และความรับผิดชอบส าหรับแต่ละงานให้แต่
ละบุคคล หรือแต่ละกลุ่มภายในองค์การ 

3. การน า (Leading) เป็นหน้าที่งานอย่างหนึ่งในการจัดการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้
ความสามารถในการจูงใจผู้ที่ปฏิบัติตาม ให้ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ ในหลายกรณีการปฏิบัติการที่ประสบความส าเร็จขึ้นกับทักษะของผู้บริหาร
ในการบริหารกลยุทธ์ ตลอดจนหน้าที่ในการน าประกอบด้วยการติดต่อสื่อสารเพ่ือให้
พนักงานเข้าใจถึงกลยุทธ์และกระตุ้นให้ปฏิบัติงานเพ่ือ สนับสนุนกระบวนการ
ปฏิบัติการ   

4. การควบคุม (Controlling) เป็นขั้นตอนการวัดความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน โดย
เปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ และใช้วิธีการแก้ไขเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการ
ปฏิบัติงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคนิคการควบคุมจะช่วยให้
ผู้บริหารเข้าใจว่า กลยุทธ์มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
เนตร์พัณณา ยาวิราช (2553) กล่าวว่ากระบวนการจัดการมี 4 ประการ ได้แก่  การ

วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) 
หรือเรียกว่า POLC มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้   
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1. การวางแผน เป็นหลักการแรก และส าคัญที่สุดของทุกองค์การทั้งที่เป็นภาครัฐและ
เอกชน น ามาใช้เพ่ือความก้าวหน้าในอนาคตขององค์การ ทั้งนี้เนื่องจากความส าเร็จ
ที่ได้รับจากการท างานขึ้นอยู่กับความชัดเจน และรายละเอียดที่รัดกุมของแผนงาน 
การวางแผนอย่างเป็นระบบจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดทิศทางองค์การ
เป็นอย่างดี   

2. การจัดองค์การ เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผน โดยมุ่ งเน้นด้านการจัด
กระบวนการภายในองค์การ ทั้งโครงสร้างองค์การ การกระจายอ านาจ และการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเห็นถึงความพยายามขององค์การที่
ต้องการมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงาน 

3. การน า เป็นการใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปสู่ ความส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ระบุไว้ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารที่ต้องใช้อ านาจหน้าที่ในการ
มอบหมาย และสั่งการให้ผู้ปฏิบัติงาน ด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้   

4. การควบคุม เป็นหน้าที่หลักในการจัดการระบบงาน และระบบคนตั้งแต่เริ่มการ
วางแผน โดยมีการตรวจสอบการท างานเพ่ือให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ หาก
พบว่าไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดก็สามารถท าการปรับเปลี่ยนวิธีการให้สามารถด าเนินไป
ในแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือให้งานส าเร็จตามแผนที่วางไว้เป็นส าคัญ ในขั้นตอนนี้จะ
รวมถึงการสรรหา และคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งงาน ติดตาม 
และ การประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านบุคลากร การเงิน และผลของงาน 
นอกจากนี้ ประกาย ขวัญหลาย ได้สรุปหน้าที่ของการจัดการตาม POLC ไว้ว่ายังคง

เป็นสิ่งที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย  
1. การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายต่างๆ ที่ต้องการให้บรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์ รวมถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมและมีความจ าเป็นต่อ
การบรรลุจุดมุ่งหมาย โดยการวางแผนก็จะครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ 
SWOT การก าหนดทิศทางขององค์การ การก าหนดทางเลือกของการบริหาร เป็นต้น 

2. การจัดองค์การ (Organization) คือ ต้องสร้างองค์การให้มีลักษณะพลวัต กล่าวคือ
การก าหนดบทบาทหน้าที่ ในการบริหาร ก าหนดความรับผิดชอบระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา องค์การที่มีลักษณะเป็นพลวัตจะให้ความส าคัญ
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กับคนมากที่สุด ผู้บริหารต้องสามารถดึงดูดคนเข้าสู่องค์การ และรักษาคนไว้เพ่ือน า
ทุนทางปัญญามาใช้ประโยชน์แก่องค์การของตนเอง 

3. การน า (Leadership) คือ การระดมก าลังคน กล่าวคือการที่ผู้บริหารที่ดีจะต้องมี
ความสามารถในการระดมก าลังคนให้สามารถใช้ความสามารถและสมองให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยผู้น าจะต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล มีการก าหนดทิศทาง 
การสร้างแรงจูงใจ และการสื่อสารกับบุคลากรได้เป็นอย่างดี 

4. การควบคุม (Control) คือ การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารจะ
ประกอบด้วยกิจกรรมง่ายๆ 2 อย่างคือ การคิดและการกระท า โดยมีบุคคลส าคัญ
ของทั้งสองกลุ่มคือ ผู้คิด (Thinker) และผู้ท า (Doer) หากปราศจากการควบคุมที่ดี 
การวางแผนการจัดองค์การ และการน าก็จะส าเร็จไม่ได้เช่นกัน การควบคุมประกอบ 
ไปด้วยกิจกรรมการตรวจสอบ การตรวจงาน การประเมินผล การควบคุมเกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้ และการเปลี่ยนแปลง อีกท้ังการควบคุมจะลดความสูญเสียในองค์การ  
หน้าที่ หรือกิจกรรมขั้นพ้ืนฐานที่ผู้บริหารต้อง กระท าในปัจจุบันมีหน้าที่ 4 ประการ 

ไดแ้ก่  (วาทิน  ประชานันท์, 2557)   
1. การวางแผน (Planning) เป็นหน้าที่แรกที่มีความส าคัญของการจัดการโดยก าหนด

วัตถุประสงค์ขององค์การ และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ การ
วางแผนต้องอาศัยประสบการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ท าให้เกิดความชัดเจนใน
การด าเนินการ เกิดการประหยัด เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างในองค์การ ซึ่งการ
วางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง หรือผู้บริหารระดับต้น โดยแผนที่ดีจะต้องน าไปปฏิบัติได้จริง มีความ
ยืดหยุ่นสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ และเป็นที่ยอมรับของ
บุคคลต่างๆที่เกีย่วขอ้งกับแผนนั้นๆ 

2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนดโครงสร้างขององค์การ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ การก าหนด
โครงสร้างขององค์การจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของกิจการ ดังนั้นโครงสร้างของ
แต่ละองค์การจึงมีความแตกต่างกันออกไป โดยในโครงสร้างขององค์การจะต้องระบุ
หน้าที่ และความรับผิดชอบ ซึ่งจะท าให้สมาชิกในองค์การได้รู้ถึงบทบาทและหน้าที่
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ของตนเอง และผู้อ่ืนทีเ่กี่ยวขอ้ง แสดงให้เห็นถึงการติดต่อประสานงานระหว่างแผนก
งานต่างๆในองค์การ หลักการในการจัดโครงสร้างองค์การพิจารณาวัตถุประสงค์ของ
องค์การแบ่งงานกันท าโดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแยกสายการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ โครงสร้างองค์การควรมีการปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงให้เหมาะสม กับสภาพ
เศรษฐกิจที่แปรเปลี่ยนตลอดเวลา พิจารณาการท างานที่ต้องอาศัยความต่อเนื่องของ
เวลา 

3. การชี้น า (Leading) เป็นการสั่งการ และจูงใจให้ทุกฝ่ายท างานร่วมกันอย่างเต็มใจ
โดยมีจุดมุ่งหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ   

4. การควบคุม (Controlling) เป็นการพยายามท าให้ผลของการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้ ประกอบด้วย   

4.1 การก าหนดมาตรฐานของผลงานทั้งในด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ การใช้
ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายที่เสียไป ระยะเวลาที่ใช้  

4.2 การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน และการวัดผลจากการเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติงานของคนงาน และน าข้อมูลที่ได้มาประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย
จะแบ่งเป็นการประเมินผลแบบเป็นทางการ คือการ ประเมินผลที่ก าหนด
ระยะเวลาการประเมินผลซึ่งอาจจะก าหนดปีละครั้ง หรือปีละ 2 ครั้ง ตาม
ความเหมาะสมตามสภาพของงาน และการประเมินแบบไม่เป็นทางการ 
คือการสังเกตการณ์ และประเมินผล การปฏิบัติตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน 

จากการสรุป และประมวลผลจากนักวิชาการ พบว่ากระบวนการจัดการประกอบไป
ด้วยรายละเอียดที่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ตามตารางที ่2.6 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.6  
หน้าที่การจัดการ 

 
Drucker 
(2538) 

รังสรรค์ 
ประเสริฐศรี 

(2549) 

เนตร์พัณณา 
ยาวิราช 
(2553) 

ประกาย  
ขวัญหลาย 

วาทิน 
ประชานันท์ 

(2557) 
การวางแผน 
(Planning) 

√ √ √ √ √ 

การจัด 
องค์การ 

(Organizing) 
√ √ √ √ √ 

การน า 
(Leading) 

√ √ √ √ √ 

การควบคุม 
(Controlling) 

√ √ √ √ √ 

 
จากตารางที่ 2.6 ได้มีนักวิจัยหลายท่านกล่าวมาเกี่ยวกับหน้าที่การจัดการมีความ

สอดคล้องกัน 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน (Planning), การจัดองค์การ (Organizing), การเป็นผู้น า 
(Leading) และการควบคุม (Controlling) หรือสามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า POLC ผู้วิจัยสามารถสรุป
รายละเอียดหน้าที่การจัดการได้ ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) เป็นสิ่งแรก และสิ่งส าคัญที่สุดของการจัดการองค์กร เป็น
การก าหนดเป้าหมายในอนาคตเพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น โดยมีการก าหนด ขั้นตอน
กระบวนการวางแผน ตั้งแต่การเตรียมการ การสร้างแผน การปฏิบัติตามแผน การ
ประเมินผล และตัดสินใจเกี่ยวกับงาน รวมถึงทรัพยากรที่อยู่ในองค์การจะต้อง
สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด มีผู้บริหารระดับสูงที่ต้องมีประสบการณ์เป็นผู้ก าหนด
แผนการ ทั้งนี้ต้องประสานงานท างานร่วมกับผู้บริหารทุกระดับ แผนงานที่ดีต้องเป็น
ที่ยอมรับจากบุคคลในองค์การ และสามารถน าไปใช้ได้จริง หรือหากมีการ
เปลี่ยนแปลงก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการก าหนดแผนงาน
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ที่ดีควรก าหนดทั้งระยะยาว และระยะสั้น พร้อมรายละเอียดชัดเจนจะช่วยในการ
ก าหนดทิศทางขององค์กร และแผนให้ประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี  

2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทการ
จัดการของแต่ละแผนก แต่ละบุคคล ซึ่งจะท าให้แต่ละคนรู้หน้าที่ของตนเอง และ
หน้าที่ของผู้อ่ืนที่ท างานร่วมกัน และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ
มอบหมายงานให้ท าโดยอาศัยความช านาญ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นการจัด
องค์กรจึงให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์มากที่สุดทั้งนี้เพ่ือต้องใช้ทุนทางปัญญา
มาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม
อยู่สม่ าเสมอ 

3. การเป็นผู้น า (Leading) เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องมีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม  มี
ความกระตือรือร้นสูง มีความยืดหยุ่น และมีความสามารถในการสื่อสาร จูงใจ ชักน า 
ระดมก าลังคนใช้ความสามารถของบุคลากรให้เกิดความส าเร็จเป็นไปตามทิศทาง 
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เน้นมนุษย์สัมพันธ์กับบุคลากรซึ่งจะท าให้เกิดผลผลิตในระยะ
ยาว 

4. การควบคุม (Controlling) เป็นขั้นตอนหลักในการจัดการระบบตั้งแต่เริ่มวางแผน 
และวัดความคืบหน้าในการปฏิบัติงานโดยเทียบกับแผนที่วางไว้ว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ หากไม่มีการควบคุมที่ดีก็จะไม่สามารถไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ 
แต่สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้สามารถด าเนินไปในแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือให้งาน
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยการควบคุมประกอบไปด้วย การก าหนด
มาตรฐานของผลงาน กิจกรรมการตรวจสอบ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน การ
ประเมินผล ทั้งนีก้ารควบคุมจะช่วยลดความสูญเสียในองค์การ 
รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของเมืองมัลลิกาได้น าเอาวัฒนธรรม

มาน าเสนอในรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นสิ่ง ดึงดูดใจทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) ท าให้
นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมา เช่น ภาษา อาหาร การแต่งกาย การแสดง สถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ของคน
ในสมัยรัชกาลที่5 พร้อมกับสะท้อนวัฒนธรรม ดั้งเดิมในสมัยนั้น อีกทั้งยังได้ความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์ก่อนเข้า
มาในตัวเมืองมัลลิกาแก่นักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมพร้อมทั้งเพลิดเพลินผ่าน
กิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นดนตรีไทย การร้อยมาลัย การท าขนม เป็นต้น สิ่งส าคัญคือเมืองมัลลิกา 
พยายาม ถ่ายทอด ปลูกฝังวัฒนธรรมไทย และสร้างจิตส านึกผ่านการท่องเที่ยวท าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
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รับทุกอย่างได้อย่างเต็มที่ มีประสบการณ์ การเรียนรู้ และด้วยเหตุที่เมืองมัลลิกามีการปรับใช้วัฒนธรรมใน
รูปแบบต่างๆ การประเมินความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์จึงเป็นการแสดงให้เห็นความโดดเด่น
ในการจัดการของเมืองมัลลิกา ผ่านต าแหน่งสถานที่ตั้ง รูปแบบ การออกแบบ การใช้งาน ความรู้สึก 
คุณสมบัติอ่ืนๆ อีกทั้งยังได้มีการพิจารณาการจัดการ เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยได้เน้นการ
วิเคราะห์ออกเป็นเรื่องการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling) เพราะถือว่าเป็นแกนส าคัญที่ขับเคลื่อนให้เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มุ่งไปข้างหน้า 
และยั่งยืน  
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จุฑาภรณ์ ทองเพ็ง (2554; น. ง) การศึกษาเรื่องความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้เป็นการศึกษา
แบบเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายจะจ าแนกตาม 
ประชากรศาสตร์ ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มีช่วงอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ มีความคิดเห็นต่อการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดโสธรวรารามวรวิหาร
แตกต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยวที่มี ประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยว และจุดเริ่มต้นของการเดินทาง
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของวัดโสธรวรารามวรวิหารไม่แตกต่างกัน
ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติ 

นิภาวรรณ หวังวิไล (2556; น. 1) การศึกษาเรื่องการจัดการศิลปะการแสดงของกลุ่มชาติ
พันธุ์เพ่ือการท่องเที่ยววัฒนธรรม : กรณีศึกษา "ร ากะเหรี่ยง" อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  การวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้คือเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศิลปะการแสดงร ากะเหรี่ยงเพ่ือการท่องเที่ยววัฒนธรรม และแนวทางการ
จัดการศิลปะการแสดงร ากะเหรี่ยงเพ่ือการท่องเที่ยววัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายมีสองกลุ่มคือ กลุ่มชาว
กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในอ าเภอสวนผึ้งดั้งเดิม และกลุ่มที่อพยพมาจากพม่า ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เห็นว่าการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงร ากะเหรี่ยงเป็นสิ่งส าคัญ เพราะ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความเป็น
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ของแท้ การอนุรักษ์ควรอยู่ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ในศูนย์ศิลป์วัฒนธรรมกะเหรี่ยงแบบมีชีวิตในอ าเภอ
สวนผึ้ง พวกเขาเห็นว่าสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดคือบ้านบ่อวิต าบลตะนาวศรี 

ปนัสยา สิระรุ่งโรจน์กนก. (2559; น. ง) การศึกษาเรื่องพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการโลจิสติกส์ การท่องเที่ยว กรณีศึกษา : ตลาดน้ าอัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบความพึงพอใจและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวในด้านต่างๆของตลาดน้ าอัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม และเพ่ือรวบรวมสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว
ของตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต   การศึกษา
ครั้งนี้ได้ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ ในกลุ่มตัวอย่างจ านวน 73 ราย จากการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวมีความ
พึงพอใจมากในด้านความสะดวกทางกายภาพ ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการให้บริการ  ระดับความ
พึงพอใจปานกลาง ได้แก่ ด้านความปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน และด้านใช้จ่ายและการเงิน 

ศรินทร์ทิพย์ คาวาโนเบะ. (2554; น. ค) การศึกษาแรงจูงใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ชาวไทย กรณีศึกษา: อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจและ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามสถิติ จากการศึกษาพบว่า มีนักท่องเที่ยวเพศหญิงมากกว่าที่เดินทางเข้ามาในอ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวคือ สถานที่ที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจมากที่สุดคือ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางศาสนา ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ด้านเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและประเพณี 
ด้านความสวยงามและความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว 

อภิญญา ขวานอก. (2558; น. 1)  การศึกษาเรื่องความจริงแท้ของระบ าโบราณคดีใน
ร้านอาหาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความจริงแท้ของระบ าโบราณคดีในร้านอาหารและปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความจริงแท้ในการแสดงระบ าโบราณคดีในร้านอาหาร  ในครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบเชิง
คุณภาพ ใช้การเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า การแสดง
ระบ าโบราณคดีในร้านอาหารมีความจริงแท้ในระดับปานกลาง ถึง มาก โดย เครื่องแต่งกายมีความจริงแท้
มากที่สุด เครื่องดนตรีมีความจริงแท้ระดับมาก และท่าร ามีความจริงแท้ระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยที่
ส่งผลกระทบต่อความจริงแท้ของการแสดงระบ าโบราณคดี คือกระแสโลกาภิวัตน์การท่องเที่ยวและการ
จัดการเชิงพาณิชย์ จึงต้องมีเปลี่ยนแปลงการแสดงแบบดั้งเดิมในบางส่วนพร้อมกับแปลี่ยนการแสดง
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันควบคู่ไปกับการรักษาความจริงแท้ 
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อ าไพพรรณ รัตนปาณี. (2550; น. 1) การศึกษาเรื่องแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบแรงจูงใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 
จ านวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวน การศึกษาครั้งนี้พบว่า แรงจูงใจต่อการท่องเที่ยวเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสิ่งดึงดูดใจและ
ด้านการคมนาคมขนส่ง  ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านบริการ และด้านการประชาสัมพันธ์  เป็น
แรงจูงใจระดับกลาง ผลการเปรียบเทียบ พบว่านักท่องเที่ยวที่มีเพศ  อายุ สถานภาพสมรส อาชีพและ
รายได้ต่อเดือนต่างกันมีแรงจูงใจในด้านสิ่งดึงดูดใจแตกต่างกัน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา : เมืองมัลลิกา 

ร.ศ.124 จังหวัดกาญจนบุรี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 
ในเชิงวัฒนธรรม และเพ่ือศึกษามุมมองมิติความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) เป็นเครื่องมือใน
การสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารในเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 และเจ้าหน้าที่ในเมืองมัลลิกา ร.ศ.124  
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  และศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  โดยมีวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้ 

3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 

3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้       
1. การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกใน

การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ผู้บริหารเมืองมัลลิกา เจ้าหน้าที่เมืองมัลลิกา ทั้งนี้ผู้วิจัยยังได้ใช้วิธีการ
บันทึกเสียง และจดบันทึกข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์      

2. การศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยน ากรอบ Hoi An 
Protocol for the Best Conservation Practice in Asia (UNESCO, 2009) และแนวคิดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) มาออกแบบเป็นเครื่องมือเป็นตารางประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่ได้จากการค้นคว้ามาจากห้องสมุด 
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก็บรวบรวมไว้ เช่น รายงานการวิจัย เอกสารสิ่งพิมพ์ เอกสารต่างประเทศ เว็บไซต์ 
แผนพัฒนาต่างๆ เป็นต้น 

 
3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
และการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Sampling) เพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก ( In- depth 
interview) แบบไม่เป็นทางการ (Informal interview) โดยแบ่งสัมภาษณ์เชิงลึกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้  

3.2.1 ฝ่ายผู้บริหารของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ในประเด็นการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 จ านวน 1 ท่าน คือ คุณตฤณ สิบพลาง ผู้บริหารทั่วไป 

3.2.2 เจ้าหน้าที่เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จ านวน 65 ท่าน แบ่งเป็นหัวหน้าฝ่าย 21 ท่าน และ
เจ้าหน้าที่ท่ัวไป 44 ท่าน 

บุคคลในกลุ่มนี้จะตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือศึกษามุมองมิติความจริงแท้ และการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

3.3.3 บุคคล หรือผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ มรดกวัฒนธรรม  ใน
ประเด็นการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 พร้อมทั้งให้ข้อมูลเพ่ือพิจารณาความ
จริงแท ้โดยจะมีแนวค าถามให้ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  

1. ดร.ภูวษา เรืองชีวิน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารศิลปะและ
วัฒนธรรมสาขาพ้ืนฐาน และทฤษฏีศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2. ดร.มนัส แก้วบูชา อาจารย์ประจ าหลักสูตรการบริหารศิลปะและวัฒนธรรม
สาขาพ้ืนฐาน และทฤษฏีศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

3. ดร.ปาจรีย์ สุขาภิรมย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม สาขา
ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งได้มีการให้ที่ปรึกษา
ตรวจสอบ เป็นค าถามปลายเปิด 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ภายในเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เพ่ือ
ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยมีประเด็นค าถามดังนี้ 
กลุ่มท่ี1 แนวค าถามของฝ่ายผู้บริหารเมืองมัลลิกา ร.ศ.124  

- ประเด็นการบริหารจัดการ  
กลุ่มท่ี2 แนวค าถามของเจ้าหน้าที่เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 

- ประเด็นการท างานในแต่ละวัน 
- ประเด็นความรู้สึกที่มีต่อเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 และหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมาย 

ทั้ง 2 กลุ่มนี้จะตอบวัตถุงประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ใน
เชิงวัฒนธรรม 

นอกจากนี้ ยังได้มีตารางประเมินมิติความจริงแท้ และมิติกระบวนการสร้างสรรค์ ให้
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ประเมินเชิงปริมาณ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยในส่วนของมิติความ
จริงแท้ได้น ากรอบ Hoi An protocol for the best conservation practice in Asia (UNESCO, 2009) 
มาออกแบบเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยได้ดึงประเด็นหลักๆออกมาประเมิน ได้แก่  ต าแหน่งที่ตั้ง 
และสถานที่ตั้ง (Location & Setting) รูปแบบ และการออกแบบ (Form & Design) และการใช้ และ
หน้าที่ (Use & Function) และจะน ามาประเมินในส่วนของสิ่งดึงดูดใจ อันประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรม
บ้านเรือน, สถาปัตยกรรมย่านการค้า องค์ประกอบอ่ืนๆ ศิลปะการแสดง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 และส่วนของกิจกรรม อันประกอบไปด้วยกิจกรรมการประกอบอาหาร กิจกรรม
การสีข้าว โดยมีรูปแบบดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1  
รูปแบบตารางประเมินมิติความจริงแท้ 

มิติของความจริงแท้ 

 ระดับความจริงแท้ 

มิติความจริงแท้ 5 4 3 2 1 

ต าแหน่ง และ 
สถานที่ตั้ง 

    
 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

     

การใช้ และ
หน้าที่ 

     

 
ในส่วนของมิติกระบวนการสร้างสรรค์ได้น ากรอบแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

(Creative Tourism) มาออกแบบเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยได้ดึงประเด็นหลักๆออกมาประเมิน 
ได้แก่ การน าเอาวัฒนธรรมมาใช้, การน าองค์ความรู้มาใช้, การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ และการสร้าง
ประสบการณ์ และจะน ามาประเมินในส่วนของสิ่งดึงดูดใจ อันประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรมบ้านเรือน, 
สถาปัตยกรรมย่านการค้า, องค์ประกอบอ่ืนๆ, ศิลปะการแสดง, ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านใน
สมัย ร.ศ.124 และส่วนของกิจกรรม อันประกอบไปด้วยกิจกรรมอาหารคาว และอาหารหวาน, กิจกรรม
ทางเลือก โดยมีรูปแบบดังตารางที่ 3.2 
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ตาราง 3.2  
รูปแบบตารางประเมินมิติกระบวนการสร้างสรรค์ 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติกระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ 

     

การน าองค์ความรู้
มาใช้ 

     

การน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ 

     

การสร้าง
ประสบการณ์ 

     

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยเมื่อลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม

แล้ว ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่มาวิเคราะห์ และเขียนผลการวิจัยในลักษณะเชิงบรรยาย 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลตามกรอบการวิจัย โดยในส่วนของการประเมินมิติความจริงแท้ และมิติการบวนการ
สร้างสรรค์ ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด, ระดับ 
4 หมายถึง มาก, ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง, ระดับ 2 หมายถึง น้อย และระดับ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
และได้ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยในแต่ละระดับ ดังนี้ (ประคอง กรรณสูต, 2523) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
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ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 

เพ่ือที่จะทราบแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 และ
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และน ามาเป็นข้อเสนอแนะต่อไป 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
ในบทนี้จะน าเสนอข้อมูลภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารเมือง

มัลลิกา ร.ศ.124 พร้อมทั้งผู้วิจัยมาวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้รับ และข้อมูลที่ลงภาคสนาม  โดยประเด็นที่
ผู้วิจัยน าเสนอเป็นประเด็นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา 
ร.ศ.124 ในเชิงวัฒนธรรม และศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ โดยจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา สถานที่ตั้ง โครงสร้างองค์กร รวมไปถึงแสดงให้เห็นเรื่อง
การจัดการ ทั้งเรื่องของการจัดการคน การวางแผนการจัดการ และการจัดการสถานที่ซึ่งประกอบกับ
องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ประกอบไปด้วย การคมนาคม สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม 
และสิ่งดึงดูดใจที่แบ่งออกเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) และมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) 

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พานักท่องเที่ยวย้อนกลับไปในอดีตโดยการ
จ าลองวิถีชีวิตของคนล่มแม่น้ าเจ้าพระยา ในสมัยปลายรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย
น าช่วงเวลา ร.ศ.124 มาต่อยอดท าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชีวิต ท าให้คนรุ่นหลังได้เข้ามาเรียบรู้ และ
ศึกษาประวัติศาสตร์ของตนเองในอีกรูปแบบหนึ่ง รวมไปถึงยังมีกิจกรรมต่างให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา
สัมผัสวัฒนธรรม สนุกสนานเพลิดเพลินให้การเรียนรู้สามารถจดจ าได้ง่าย เพราะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

 
4.1 ประวัติความเป็นมา 
 

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ตั้งอยู่บริเวณ ต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามทาง
หลวงหมายเลข 323 เส้นทางสายกาญจนบุรี - ไทรโยค เมื่อถึงกิโลเมตรที่ 15 เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จะ
ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือทางเข้าจะไม่ใหญ่มาก อยู่ติดกับข้างปั๊มน้ ามันบางจาก ก่อนถึงทางเข้าปราสาทเมือง
สิงห์เพียงเล็กน้อย เนื่องจากทางไปเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เป็นถนนใหญ่ที่ออกมานอกเมือง บริเวณโดยรอบ
จะมีปั๊มน้ ามันบางจากซึ่งอยู่ติดกับทางเข้ามีร้านกาแฟเล็กๆ และร้านอาหารป่าอยู่ 2-3 ร้าน 
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ร้านขายของช า มีบ้านคนกระจายกันอยู่บางตา  บริเวณตรงข้ามมีเจียไต๋ฟาร์ม ห่างจากตัวเมืองกาญฯ 32 
กิโลเมตร (ภาพท่ี4.1) 

 

ภาพที่ 4.1 แผนที่ทางไปเมืองมัลลิกา  
ที่มา: www.mallika124.com (2561) 

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ก่อตั้งขึ้นบนพ้ืนที่กว่า 60 ไร่ เกิดจากความคิดที่นายพลศักดิ์ ประกอบ 
มีความประสงค์จะจ าลองสถานที่ท่องเที่ยวให้มีชีวิตจริง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงวิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาไทย ไม่ต้องการให้เที่ยวเพียงซากปรักหักพัง ซากวัฒนธรรม รูปภาพ รูปปั้นสถานที่ และอ่านแต่
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ แต่อยากให้คนรุ่นหลังได้เข้าเห็น และสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในเมือง และการใช้
ชีวิตของทุกชนชั้น ดังนั้นจึงเกิดแรงบันดาลใจหายุคสมัยที่มีความส าคัญ และเอกลักษณ์ที่จะสามารถต่อ
ยอดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งได้ จึงได้เลือกจ าลองวิถีชีวิตของคนไทยบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ใน
ยุคสมัยสมัยรัชกาลที่ 5 ร.ศ.124 ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน ที่ส าคัญท่ีสุดคือมีการเลิกทาส เมื่อ
ทาสได้รับอิสรภาพแล้วต้องใช้ชีวิต อยู่อาศัย และท ามาหากินด้วยตนเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของ
บรรดาเจ้านาย ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเหล่านี้ ถือนับเป็นรากเหง้าในการใช้ชีวิตส าคัญของคนไทยใน
ยุคปัจจุบัน และเป็นปีที่คนไทยในสยามประเทศในอดีตมีความสุขมากที่สุด เพราะเป็นช่วงระหว่างรอยต่อ
เปลี่ยนถ่ายความเจริญที่จะเข้ามาจนถึงปัจจุบัน จากการที่รัชกาลที่5 เสด็จประพาสยุโรป และน าเอา
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นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามา กรุงเทพมหานครจึงกลายเป็นเมืองท่านานาชาติที่คลาคล่ าไปด้วยผู้คนหลากหลาย
เชื้อชาติ วัฒนธรรม และประเพณี การผสมผสานทางวัฒนธรรมน ามาซึ่งแบบแผนการใช้ชีวิตที่มี
ลักษณะเฉพาะ โดยมีคนนิยามว่ายุคสมัยนี้ว่าเป็นยุคทองแห่งความศิวิไลซ์ (กชกรณ์, 2551) อีกทั้งยังอยาก
ให้คนรุ่นหลังได้ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่  5 และเห็นถึง
ความวิจิตรบรรจงในภูมิปัญญา ความสามารถของบรรพบุรุษ  

เมืองมัลลิกาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2559 โดยค าว่า
“มัลลิกา” มาจาก อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ เนื่องจากค าว่า มัลลิกา เป็นชื่อของแม่น้ าเล็ก ๆ สายหนึ่ง
ในประเทศพม่า ต้นก าเนิดของแม่น้ าอิรวดี เป็นแหล่งรวบรวมอารยธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ดังนั้นเมืองมัลลิกาจึงเปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวบรวมอารยธรรมในสมัย ร.ศ.124 นอกจากนี้ยังเป็นชื่อ
มงคล เพราะอุบาสิกามหามัลลิกา อยู่ข้างพระพุทธเจ้าก่อนดับขันปรินิพพาน 

เมื่อได้ชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า มัลลิกา นายพลศักดิ์ ประกอบ มีความต้องการให้ชื่อสถานที่มี
ความสอดคล้องกับยุคสมัยรัชกาลที่  5 ที่เป็นแก่นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้  จึงได้ขอความ
อนุเคราะห์จาก อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทกานต์ อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา 
สถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม และได้ผูกเรื่องโดยมีตัว
ละครหลักคือ แม่มะลิ หญิงสาวชาวบ้านอาศัยอยู่บ้านเรือนเดี่ยวเป็นลูกสาวชาวนา ต่อมาได้แต่งงานกับ
ข้าราชการหนุ่ม และเริ่มค้าขายโดยสร้างเรือนแพไว้ส าหรับค้าขาย การค้าขายเจริญรุ่งเรือง ในขณะที่สามี
ซึ่งรับราชการก็มีบรรดาศักดิ์สูงขึ้น ฐานะก็มั่นคงขึ้นจึงได้สร้างเรือนคหบดีให้สมกับฐานะที่สูงขึ้น จาก
บรรดาศักดิ์ที่สูงขึ้นประกอบการค้าที่เจริญรุ่งเรือง ท าให้มีการติดต่อกับต่างชาติมากขึ้น ต่อมาได้สร้างเรือน
หมู่เพ่ือไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองอย่างสมศักดิ์ศรี จึงเกิดมีเรือนไทยหลายรูปแบบในเมืองมัลลิกา  

เมื่อน าเรื่องราวมาผูกกับชื่อเมืองได้แล้ว จึงตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “เมืองมัลลิกา ร.ศ.
124” ซึ่งค าว่า “เมือง” คือ การจ าลองเมือง ค าว่า “มัลลิกา” คือ ชื่อที่คิดไว้ตั้งแต่ต้น และน ามีการแต่ง
เนื้อเรื่องให้ร้อยเรียงสอดคล้องกัน และในส่วนของ ร.ศ.124 คือช่วงเวลาที่ส าคัญของรัชกาลที่ 5 ที่ท่าน
ทรงออกพระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ.124 น ามาเป็นแนวคิดหลักของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ นอกจากนี้
เมืองมัลลิกายังให้ความส าคัญต่อความเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิต” ดังนั้นเมืองมัลลิกาจึงเน้น
การจ าลองวิถีชีวิตของชาวบ้านริมแม่น้ าเจ้าพระยา ในสมัย ร.ศ.124 รวมถึงมีการจ าลองสถาปัตยกรรม
ต่างๆเพ่ือสร้างบรรยากาศให้นักท่องเที่ยวมีอารมณ์ร่วมไปกับสถานที่ท่องเที่ยว (ภาพท่ี4.2) 
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ภาพที่ 4.2 บริเวณด้านหน้าก่อนเข้าเมืองมัลลิกา ที่จอดรถลาก 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561) 
 

บริเวณด้านใน จะแบ่งเป็นจุดส าคัญต่างๆ ซึ่งแต่ละจุดจะมีลักษณะแตกต่างกัน บางจุดจะมี
กิจกรรมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ บางจุดไม่มีกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจุดหลักๆของสถานที่แห่งนี้จะ
ประกอบไปด้วย สะพานหัน เป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวต้องผ่านเพ่ือเข้าไปด้านในเมือง บริเวณนี้จะมีของ
ขายเล็กน้อยให้เข้ากับบรรยากาศ เมื่อข้ามสะพานหันมาจะรู้สึกเหมือนถูกพาย้อนกลับมาใน ร.ศ.124 มี
ย่านการค้าต่างๆที่เป็นที่นิยมในสมัย ร.ศ.124 เช่น ย่านแพร่ง ย่านบางรัก บริเวณนี้จะมีร้านขายของเป็น
จ านวนมาก ทั้งขายอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องดื่ม ของใช้ต่างๆให้เลือกซ้ือเป็นจ านวนมาก ถัดมาด้าน
ซ้ายมือเป็นเรือนแพ บริเวณนี้จะขายอาหารโดยเฉพาะ มีโต๊ะและเก้าอ้ีให้นั่งทานเป็นกิจจะลักษณะ ถัดมา
เป็นเรือนเดี่ยว เรือนคหบดีโดยเรือนนี้บริเวณด้านล่างจะมีโรงครัว ยุ้งข้าว โรงสี ซึ่งบริเวณนี้จะมีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลร่วมกิจกรรมไปกับนักท่องเที่ยว พร้อมให้ความรู้ จุดสุดท้ายคือ เรือนหมู่ เป็นเรือนที่มีขนาดใหญ่ 
11หลัง ด้านล่างจะเป็นสถานที่ไว้ส าหรับรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ซึ่งจะมีเวลารับประทาน
ตั้งแต่ 11.00 – 14.00 น. ส่วนด้านบนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปรับชมความสวยงาม แต่ในตอนกลางคืน
จะมีการรับประทานอาหารเย็นบริการแบบส ารับ พร้อมชมการแสดงทั้งหมด 5 ชุด ประกอบไปด้วยโขน 
ตอนยกรบ และตอนเมขลาล่อแก้ว ร ากินรีร่อน ระบ าศรีชัยสิงห์ และการแสดงเชิดหุ่นคน ตั้งแต่เวลา 
18.30 – 20.00 น.  
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ส่วนอัตราค่าเข้าชมเมืองมัลลิกา และเงื่อนไข ดังนี้  
ตารางที ่4.1  
ราคา และประเภทของบัตรเข้าชม 

ประเภทบัตร 
ราคาส าหรับ

ผู้ใหญ่ 
ราคาส าหรับเด็ก 

สูง 100-130  ซม. 
ผู้สูงอายุ 70 ปี

ขึ้นไป 

บัตรเข้าชม  
(เด็กส่วนสูงต่ ากว่า 100 ซม. เข้าฟรี) 

250 บาท 120 บาท 120 บาท 

บัตรเข้าชม และชุดไทย 400 บาท 300 บาท 300 บาท 
บัตรเข้าชม และรับประทานอาหารกลางวัน 
(บุฟเฟ่ต์) 

500 บาท 250 บาท 250 บาท 

บัตรเข้าชม, รับประทานอาหารกลางวัน 
(บุฟเฟ่ต์) และชุดไทย 

650 บาท 450 บาท 450 บาท 

บัตรเข้าชม, รับประทานอาหารเย็น (บุฟ
เฟ่ต์) และการแสดงนาฏศิลป์ไทย 

700 บาท 350 บาท 350 บาท 

บัตรเข้าชม, รับประทานอาหารเย็น (บุฟ
เฟ่ต์), การแสดงนาฏศิลป์ไทย และชุดไทย 

900 บาท 500 บาท 500 บาท 

  
จากตาราง 4.1 สามารถสรุปได้ว่า อัตราค่าเข้าชมเมืองมัลลิกา มีราคาที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่

กับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ และเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะแบ่งราคาส าหรับผู้ใหญ่ และ
ส าหรับเด็ก หรือผู้สูงอายุ โดยมีเงื่อนไขส าหรับเด็ก ต้องมีส่วนสูงระหว่าง 100 – 130 ซม. และผู้สูงอายุ 
ต้องมีอายุ 70 ปีขึ้นไป และเด็กที่มสี่วนสูงต่ ากว่า 100 ซม. เข้าฟรีทุกกิจกรรม 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะพบว่าเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีการจ าลองเมืองให้ย้อนกลับไปในยุค
สมัยรัชกาลที่ 5 โดยการสร้างสถาปัตยกรรม บรรยากาศ วิถีชีวิต องค์ประกอบต่างๆ ฯลฯ ซึ่งต้องใช้ทั้ง
ก าลังคน วัสดุ หรือวัตถุดิบเป็นจ านวนมาก ดังนั้นแล้วจึงต้องมีการจัดการที่ดีเพ่ือให้สถานที่แห่งนี้สามารถ
ขับเคลื่อนต่อไปได ้
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4.2 การจัดการเมืองมัลลิกา ร.ศ.124  
 

จากกรอบการวิจัย ผู้ วิจัยได้พิจารณาการจัดการไว้ 4 ประเด็นได้แก่ การวางแผน 
(Planning), การจัดการองค์กร (Organizing), การเป็นผู้น า (leading) และการควบคุม(Controlling) 
 

4.2.1 การวางแผน (Planning)  
เมืองมัลลิกา เกิดจากความชอบส่วนตัวของนายพลศักดิ์ ประกอบ เจ้าของเมือง

มัลลิกา ผู้ชอบการท่องเที่ยว อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ ที่เกิดค าถามต่อเบื้องหลังของซากสถาปัตยกรรมที่
หลงเหลือ จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะน าเรื่องราวของบรรพบุรุษให้เด็กรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ผ่าน
สถานที่ท่องเที่ยวจ าลองชีวิต จึงได้ตัดสินใจสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ขึ้น วางแผนการสร้างเมืองมัลลิกา 
ร.ศ.124 โดยศึกษาหาข้อมูล 1 ปี และได้ค าแนะน าจากอาจารย์ชาตรี ประกิตนนทกานต์ ในการออกแบบ
ออกแบบทางสถาปัตยกรรม และใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี ในตอนแรกที่เริ่มสร้างเมืองส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไป
ตามแผนที่วางไว้ถึง 60% เพราะก่อนสร้างเมืองมีการวางแผนอย่างรอบคอบจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของ
ระยะเวลาในการท างาน เพียงแต่ไม่เป็นไปตามแผนในบางส่วน เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการก่อสร้างเรือน
ไทยสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ไม้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวม ทั้งนี้ไม่บิดเบือนรูปแบบการก่อสร้างที่จะ
จ าลองเพ่ือลดต้นทุน และปัจจุบันการวางแผนเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร และฝ่ายการตลาดที่ต้องร่วมกัน
วางแผนในทุกส่วน  

เมื่อพิจารณาการจัดการองค์กรตามรูปแบบที่ดี พบว่า จากการสัมภาษณ์ และหา
ข้อมูลเพ่ิมเติมในเว็บไซต์หลักของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ท าให้ทราบว่าเมืองมัลลิกาไม่มีพันธกิจ และ
วิสัยทัศน์ หากแต่มีค าขวัญว่า “เมืองแห่งวัฒนธรรม และวิถีชน” ซึ่งจะเป็นกรอบช่วยให้การบอกถึงสิ่งที่
ต้องการน าเสนอชัดเจน และช่วยเป็นแนวทางวางแผนการด าเนินงาน จากการเก็บข้อมูลสามารถสรุปแผน
ด าเนินงานของเมืองมัลลิกา ดังภาพที่ 4.3 
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ภาพที่ 4.3 การวางแผนเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (2562) 

จากภาพที่ 4.3 การวางแผนการด าเนินงาน มีรายละเดียดตั้งแต่การวางแผนช่วง

เริ่มต้นก่อตั้ง กระบวนการด าเนินงาน การรักษา และพัฒนา ในประเด็นของแหล่งทุน บุคลากร การ

ออกแบบพื้นที่ แนวคิดหลัก และการประชาสัมพันธ์ ดังตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2  
การวางแผนการด าเนินงานของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 

 พ.ศ.2559 พ.ศ.2562 อนาคต 

แหล่งทุน กว่า 200 ล้านบาท - - 

บุคลากร 400 คน 336 คน 
ให้จ านวนคนคงท่ี หรือ
เพ่ิมมากข้ึน 

การออกแบบพื้นที่ 
จ าลองเมืองตาม
เรื่องราวของแม่มะลิ 

สร้างเรือนไทยเพ่ิมเติม สร้างโรงแรม 

แนวคิดหลัก 
จ าลองวิถีชีวิตชาวบ้าน
ริมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
ช่วง ร.ศ.124  

รักษาการจ าลองวิถีชีวิต
ชาวบ้านริมลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยา ช่วง ร.ศ.
124 ให้คงท่ีและคงทน 

น ามรดกวัฒนธรรมที่ยัง
ไม่มีในเมืองมัลลิกามา
ให้คนรุ่ นหลั ง ได้ เห็น
เพ่ิมเติม  

การประชาสัมพันธ์ 
หน่วยงานจังหวัด หรือ
หน่วยงานรัฐบาล 

โซเชียลมีเดีย (Social 
media) 

ตั้งส านักงานขายที่
กรุงเทพฯ 
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จากตารางที่ 4.2 สามารถสรุปการวางแผนของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ได้ดังนี ้

1. การวางแผนช่วงเริ่มต้นก่อตั้ง  

- แหล่งทุน เริ่มต้นสร้างเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ใช้เงินทุนเริ่มแรกกว่า 200 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นทุนส่วนตัวของเจ้าของผู้ท าธุรกิจปั๊มน้ ามัน และไร่อ้อย ในจังหวัดกาญจนบุรี ใน

ส่วนของแหล่งทุนของปัจจุบัน และอนาคต ยังไม่สามารถประเมินได้ 

- บุคลากร มีเจ้าหน้าที่ราว 400 คน ส่วนใหญ่เป็นคนในพ้ืนที่ โดยผู้บริหารได้มีการ

อบรมก่อนเปิดเมืองเป็นเวลา 1 เดือน เพ่ือสร้างอารมณ์ อัตลักษณ์ และความเคยชิน 

- การออกแบบพ้ืนที่ มีการจ าลอง และวางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ตามเรื่องราวของแม่

มะลิที่ได้วางแผนไว้ตามแนวคิดของ อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทกานต์ และผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายภูมิทัศน์ ดูความเหมาะสมในการวางสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 

และเป็นเรื่องราวเดียวกัน  

- แนวคิดหลัก การจ าลองวิถีชิตของชาวบ้านริมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ในสมัยร.ศ.124 ที่

มีการเลิกทาส ผู้คนจึงต้องออกมาใช้ชีวิตกันเอง และจุดเปลี่ยนที่ส าคัญที่จะต้องมี

อาชีพเพ่ือเลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว ในเมืองมัลลิกาแห่งนี้จึงได้ เห็นอาชีพ

หลากหลาย เช่น คนลากรถ แม่ค้า คนสวน เป็นต้น ทั้งนี้ เ พ่ือต้องการสื่อให้

นักท่องเที่ยวรู้วิถีชีวิตของบรรพชนในสมัยก่อน 

- การประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานราชการอย่างเช่น การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานจังหวัดต่างๆที่ทางเมืองมัลลิกา ร.ศ.

124 ได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน 

2. กระบวนการด าเนินงาน  

- บุคลากร เจ้าหน้าที่เหลืออยู่เพียง 336 คน เจ้าหน้าที่บางส่วนลาออกไปท างานด้าน

อ่ืน ในระดับปฏิบัติการในการท างาน ต้องมีใจรักหากไม่มีใจรักจะท าให้การท างานไม่

มีประสิทธิภาพ  

- การออกแบบพ้ืนที่ มีการขยายพ้ืนที่เมืองเพ่ิมเติม โดยมีการสร้างเรือนฉัตรพิกุล ที่

จ าลองแบบทุกอย่างมาจากศาลารถไฟอ าเภอหัวหิน จังหวัดเพชรบุรี และก าลังสร้าง
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เรือนไทยที่จ าลองมาจากเรือนไทยก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 ส าหรับลูกค้าสามารถนั่ง

พักผ่อนได ้

- แนวคิดหลัก ใช้เนื้อหาเดิม แต่พยายามรักษาให้ความเป็นเมืองมัลลิกาคงทน และคงที ่

- การประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันจึงโฆษณาประชาสัมพันธ์ โซเชียลมีเดีย (Social Media) 

ที่สามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้เป็นจ านวนมาก และรวดเร็ว  

3. การรักษา และพัฒนา  

- บุคลากร พยายามพัฒนาเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ให้มีความสามารถเพ่ิมเติม และหาก

เศรษฐกิจดีขึ้น นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นก็มีแผนที่จะรับพนักงานเพ่ิม ในระดับบริหาร

จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากระดับบริหารเป็นเจ้าของ และเครือญาติเป็นฝ่าย

บริหาร และวางแผน ในระดับปฏิบัติการเมืองมัลลิกาได้มีการอบรมเจ้าหน้าที่สร้าง

อารมณ์ อัตลักษณ์ และความเชื่อ เช่น ค าพูดขอรับ ขอบน้ าใจ เป็นต้น ผู้บริหารจะมี

การจัดอบรม 2-3 เดือน/ครั้ง เรื่องของการบริการ ต้องการให้เจ้าหน้าที่คงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของเมืองมัลลิกาต่อไป 

- การออกแบบพ้ืนที่ ในอนาคตจะท าธุรกิจให้ครบวงจร กล่าวคือ จะท าธุรกิจโรงแรม

บริเวณนอกตัวเมืองมัลลิกา มีรูปแบบคล้าย ๆ สถานีรถไฟหัวล าโพง มีทั้งหมด 3 ชั้น 

ประกอบไปด้วย 60 ห้อง เหตุที่น าสถานีรถไฟหัวล าโพงเป็นต้นแบบเพราะโครงสร้าง 

และฐานที่มีอยู่เอื้อต่อการจ าลอง 

- แนวคิดหลัก ผู้บริหารก าลังศึกษามรดกวัฒนธรรมที่โดดเด่นมาจัดแสดงเพ่ิมเติมให้คน

รุ่นหลังได้เห็น และเรียนรู้ไปพร้อมกับการท่องเที่ยว ซึ่งแนวคิดหลักของเมืองได้

เป็นไปตามจุดประสงค์องค์กรที่เมืองมัลลิกาได้วางไว้ตั้งแต่สร้างเมือง คือเพ่ือให้คนรุ่น

หลังได้เห็นได้เห็นความวิจิตรบรรจงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ระลึกถึงบุญคุณท่ีรักษา

เอกลักษณ์ความเป็นไทย เ พ่ือศึกษาถึงรากเหง้าของตัวเองให้ชัดเจนท าให้

นักท่องเที่ยวได้เจอวิถีชีวิตจริงๆ  

- การประชาสัมพันธ์ จะการเปิดส านักงานขายอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งจะติดต่อกับบริษัทท า

ทัวร์ ทั้งนี้เ พ่ือพยายามดึงนักท่องเที่ยว เช่น มีโปรแกรมทัวร์เข้ามาเที่ยวเมือง

กาญจนบุรี จะใส่เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ลงไปในแผนการเดินทาง 
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จากตารางข้างต้นอาจกล่าวได้ว่า การวางแผนของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ยังขาด
วางแผนที่ดี ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งที่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ จุดประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดหลัก หรือ
การประชาสัมพันธ์ ที่มีการพัฒนาให้ทันสมัย และให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้างมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรเสีย 
เมืองมัลลิกายังขาดในเรื่องของพันธกิจและวิสัยทัศน์ อีกท้ังแผนงานบางอย่างที่ต้องชะลอไว้ก่อน อย่างการ
ออกแบบพ้ืนที่ในเรื่องการขยายสถาปัตยกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ทรัพยากรบุคลากรที่
ลดลง รวมถึงแนวคิดหลัดยังมีการขัดแย้งกับการออกแบบพ้ืนที่ 

4.2.2 การจัดการองค์กร (Organizing)  

การจัดการองค์การ เป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละคนจะ
ได้รับมอบหมายหน้าที่แตกต่างกันออกไป แต่ล้วนแล้วเป็นหน้าที่ที่ส าคัญ และขาดไม่ได้ทั้งสิ้ น โดย
ผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การรายงาน รายงานใคร และการจัดสรรทรัพยากร หาก
สิ่งนี้มีประสิทธิภาพจะท าให้องค์พัฒนา และก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการองค์การของเมือง
มัลลิกาให้ความส าคัญกับเรื่องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีโครงสร้าง
องค์การ ดังภาพที ่4.4 

 

ภาพที่ 4.4 โครงสร้างองค์การเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (2562) 
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เมืองมัลลิกามีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 336 คน แต่ละคนมีต าแหน่งงานอย่างชัดเจน โดย
แต่ละบุคคลจะรับผิดชอบหน้าที่และ มีระดับต าแหน่งที่แตกต่างกัน เมืองมัลลิกามีต าแหน่งหัวหน้าทั้งหมด 
21คน แบ่งกันดูแลแต่ละแผนกที่ตนเองถนัด คอยดูแลความเรียบร้อยของภาพโดยรวม ซึ่งเจ้าหน้าที่
ประจ าแผนกจะมีความรู้ และสามารถอธิบายในสิ่งที่ตนได้รับมอบหมายหน้าที่ได้อย่างดี โดยมีการจัดการ
แบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นกลุ่มเพื่อสะดวกในการท างาน ได้แก่  

1) กลุ่มกรรมการผู้จัดการ ประกอบไปด้วย กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการทั่วไป มีหน้าที่เป็นหัวหน้าระดับใหญ่ที่สุด มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.1 เป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ควบคุมทิศทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
วางไว้  

1.2 วางแผนการด าเนินงานต่างๆ อธิบายสิ่งที่วางแผนไว้ หรือเป้าหมายได้อย่าง
ชัดเจน หากไม่ชัดเจนจะท าให้เจ้าหน้าระดับล่างลงไปไม่สามารถเข้าใจใน
เป้าหมาย และอาจเกิดข้อผิดพลาด หรือความเข้าใจไม่ตรงกันเกิดขึ้น แผนที่
วางไว้จะมีการเปลี่ยนแปลง ชะลอตัว หรือระงับไป ขึ้นอยู่กับกลุ่มนี้เป็นผู้
ตัดสินใจ และพิจารณาการขับเคลื่อนทิศทางขององค์กร  

1.3 จัดตั้งการประชุมทุกวันจันทร์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรายงาน
สถานการณ์ หรือปัญหาที่ก าลังเกิดขึ้น  

1.4 บผิดชอบ หรือหาแนวทางในการวางแผนแก้ไข และพัฒนา เพ่ือให้สถานที่
ท่องเที่ยวยังคงด าเนินต่อไปได้  

1.5 ให้ความรู้ และค าแนะน าได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ ประสานงานกับทุก
ฝ่ายให้ได้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) ฝ่ายบุคคล มีหน้าที่ดูแลเจ้าหน้าที่ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
1.1 เกณฑ์ในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ หากเป็นระดับผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล ฝ่าย

การตลาด ฝ่ายการเงิน จะพิจารณาตามสายงานที่ส าเร็จการศึกษา และส าเร็จ
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในส่วนของเจ้าหน้าที่ในเมืองมัลลิกาส่วนใหญ่จะ
เป็นชาวบ้านในพ้ืนที่ ไม่มีเกณฑ์ในการคัดเลือก แต่ต้องมีความพร้อม และใจ
รักในการท างาน จะได้ท าในต าแหน่งที่ก าลังว่างงานอยู่ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่มี
ประสบการณ์อยู่ก่อนแล้วช่วยสอนงาน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ที่ได้เงินเดือนต่ า
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กว่า 10,000 บาท ก็สามารถเป็นหัวหน้าได้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหัวหน้าฝ่าย
อยู่ในยุ้งข้าว และโรงครัว เนื่องจากกระบวนการการท าข้าวเปลือกเป็น
ข้าวสาร และการท าอาหารคาว อาหารหวานต้องใช้ประสบการณ์ที่สะสมมา
นาน เคยใช้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมมาก่อนจึงเชี่ยวชาญ และมีความรู้ในด้านนั้นๆ
เป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ในเมืองมัลลิกา 60 – 70% เป็นคนท้องถิ่น 20 – 30% 
อาศัยอยู่ในเมืองมัลลิกา 

1.2 การพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ โดยการจัดอบรมต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มี
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้นในการขับเคลื่อนบริษัท เช่น เรื่องการบริการ มีการ
อบรม 2-3เดือน/ครั้ง ทั้งค้นหาเจ้าหน้าที่ใหม่  

1.3 สวัสดิการ พนักงานเพ่ือช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และเพ่ิมความสะดวกสบาย
ให้แก่เจ้าหน้าที่ ประกอบไปด้วยอาหาร 3มื้อ, เสื้อผ้าใส่ท างานในเมืองมัลลิกา
, ที่พักอาศัย, ประกันสังคม, เงินโบนัสทุกสิ้นปี, งานเลี้ยงประจ าปี อีกทั้งฝ่าย
นี้ยังดูแลเรื่องวันหยุดในแต่ละสัปดาห์ 

1.4 กฎเกณฑ์ และเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน มีตารางงานเข้าออกงานที่ชัดเจน ซึ่ง
เมืองมัลลิกา มีวันหยุดทั้งลากิจและลาป่วยรวมกันได้ 30 วัน เจ้าหน้าที่ที่เมือง
มัลลิกาท างาน 6 วัน/สัปดาห์ ซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนจะมีการเข้างานเวลาที่
แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแผนกที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เข้างาน
เวลา 7.00 – 16.00 น . ,  8.00 – 17.00 น , 9.00 – 18.00 น .  แต่ถ้ า เป็น
เจ้าหน้าที่ส่วนโรงครัวเข้างานเวลา 6.00 – 14.00 น., 7.00 – 15.00 น. และ
เจ้าหน้าที่ส่วนศิลปะการแสดงเข้างานเวลา 10.30 – 19.30 น., 11.00 – 
20.00 น. 

3) ฝ่ายการตลาด/การขาย มีหน้าที่สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว โดย
ฝ่ายนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายกิจกรรม ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายต้องวางแผนร่วมกัน และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือฝ่ายกิจกรรมจะสามารถท าตามแผนงานที่วางไว้ได้ และฝ่ายโฆษณาจะไม่
ประชาสัมพันธ์เกินความสามารถของฝ่ายกิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ฝ่ายโฆษณา  
1.1 มีการวางแผนท าโฆษณาตามสื่อต่างๆ หรือร่วมงานกับทางหน่วยงานรัฐและ

เอกชนอื่น  
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1.2 คอยติดตามขา่วสารว่าสิ่งใดก าลังเป็นที่นิยม  
1.3 น าไปเสนอต่อกลุ่มบริหาร  
1.4 หาช่องทางในการประชาสัมพันธ์เมืองมัลลิกาเพ่ือให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เช่น 

การติดต่อกับบริษัทน าเที่ยว ให้มารับประทานอาหารกลางวันพรอมเข้าชม
เมือง โดยการลดราคาให้ 50% น าเสนอกิจกรรมที่น่าสนใจที่อยู่ในเมือง
มัลลิกาให้นักท่องเที่ยว เป็นต้น และ 

- ฝ่ายกิจกรรม  

1.1 คิดกิจกรรมใหม่ๆน าเสนอกลุ่มบริหาร เพ่ือให้เมืองมัลลิกามีการหมุนเวียน
กิจกรรมตลอด  

1.2 หาอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
1.3 ลงมือท า และดูแลเรื่องกิจกรรมที่อยู่ในเมืองมัลลิกาให้นักท่องเที่ยวเข้ามามี

ส่วนร่วม และกิจกรรมที่จัดขึ้นตามเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ของไทย 
1.4 ประเมินทุกกิจกรรมผ่านความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว เพ่ือน ามาพัฒนา 

แก้ไข ปรับปรุงในอนาคต 
4) ฝ่ายการเงิน ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ เนื่องจากเงินเป็นสิ่งที่ส าคัญในการ

ขับเคลื่อนบริษัทพัฒนาต่อไป มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1.1 มีหน้าที่ดูแลงบประมาณของทุกฝ่ายคาดการณ์ ตรวจสอบ ควบคุมการเงิน

ของบริษัท  
1.2 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ พิจารณาสิ่งที่ฝ่ายต่าง ๆ น าเสนอสามารถท าได้ไหม

ในงบประมาณท่ีมีไว้ 
1.3 ก าหนดงบประมาณให้แต่ละฝ่ายว่าสามารถน าไปใช้พัฒนาได้ในงบที่จ ากัด 

ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้งบประมาณขาด และสามารถล่อเลี้ยงบริษัทต่อไปได้ในยาม
ฉุกเฉิน 

5) ฝ่ายย่านการค้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านตั้งแต่เช้า – เย็น 
ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ ในย่านการค้า และย่านเรือนแพ ทั้ง 2 ฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายแรกที่พบกับ
นักท่องเที่ยว และขายของ ดังนั้นจึงต้องมีอัธยาศัยที่ดี เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว โดยย่านนี้มีหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
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1.1 ขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นอาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ เครื่องดื่ม ตะกร้าสาน 
ร่ม ผ้า น้ าอบน้ าปรุง  

1.2 พับใบตองให้เป็นกระทงส่งไปตามร้านต่างๆ เนื่องจากในย่านการค้าใช้กระทง
ใบตองเป็นภาชนะใส่อาหารคาว อาหารหวาน  

6) ฝ่ายเรือนหมู่ ซึ่งฝ่ายนี้จะต้องใกล้ชิด และเน้นบริการนักท่องเที่ยวมากที่สุด ดังนั้น
จึงต้องมีการจัดประชุมอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับประทานอาหาร  

1.1 มีหน้าที่ดูแล รองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ทั้ง
ช่วงอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ซึ่งในช่วงอาหารกลางวันส่วนใหญ่แล้ว 
จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาทั้งคันรถทัวร์ จึงต้องใช้เจ้าหน้าที่จ านวนมากในการ
ดูแล  

1.2 ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว แต่ในช่วงอาหารเย็นจะมีความพิเศษเพ่ิมมาก
ขึ้น กล่าวคือ มีการรับประทานอาหารไม่เกิน 20 โต๊ะเท่านั้น พร้อมกับชม
ศิลปะการแสดงพร้อมดนตรีบรรเลงประกอบเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลิน  

7) ฝ่ายเรือนคหบดี แบ่งออกเป็น 5 แผนกย่อยๆ โดยแต่ละแผนกเจ้าหน้าที่จะลงมือ
ปฏิบัติเองทุกขั้นตอนเพ่ือรักษาเอกลักษณ์ ความเป็นไทย และความประณีตไว้ให้ได้มากที่สุด  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- แผนกศิลปกรรม  
1.1 ท างานใบตอง/ดอกไม้สด สามารถประดิษฐ์ดอกไม้ พานพุ่ม ฯลฯ เพ่ือใช้เวลา

ออกงานต่าง ๆ โดยไม่ต้องพ่ึงงานจากด้านนอก  
1.2 คิดงานใหม่ ๆ เกี่ยวกับงานใบตองให้มีความน่าสนใจแต่ก็ยังต้องคงไว้ซึ่งความ

เป็นไทยไม่ให้เลือนหายไปทั้งนี้เพ่ือน ามาให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน 
- ฝ่ายโรงครัว  

1.1 เตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารคาว อาหารหวาน และเครื่องดื่ม 
1.2 ท าอาหารส่งไปขายในย่านการค้า และเรือนหมู่ในทุกวัน  

- ฝ่ายยุ้งข้าว มีหน้าที่ท าตามกระบวนการสีข้าว ต าข้าว ฝัดข้าวจากข้าวเปลือกเป็น
ข้าวสารเพื่อเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงครัว  
- ฝ่ายผู้ดูแลคลังสินค้า (Storekeeper) มีหน้าที่ดูแล ควบคุม ตรวจสอบวัตถุดิบที่ทาง
โรงครัว ยุ้งข้าว และย่านการค้า จะน าไปใช้  
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8) ฝ่ายภูมิทัศน์  
1.1 มีหน้าที่ออกแบบ สร้างสรรค์พ้ืนที่ในบริเวณ และทุนที่จ ากัด 
1.2 ปรับปรุงพ้ืนที่ให้สวยงามเข้ากับร.ศ.124 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับแต่งพ้ืนที่ให้

สามารถใช้สอยได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ต้องไม่ออกนอกกรอบแนวคิดหลัก 
เช่น มีป้ายบอกทางที่ชัดเจนแต่ยังคงความสวยงามเป็นไทย หรือทางเดินที่
ปลอดภัย เป็นต้น  

1.3 กรณีที่กลุ่มบริหารต้องการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ิมเติม ต้องประชุม และวางแผนกับ
ฝ่ายภูมิทัศน์อย่างละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด และเสียเวลา เสีย
งบประมาณในการแก้ไข 

9) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  
1.1 มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ช่วยอ านวยความสะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยว  
1.2 ต้อนรับนักท่องเที่ยวเมื่อลงมาจากรถบอกทาง และวิธีในการซื้อบัตรเข้าชม 

หรือแนะน าทางเม่ือเรามาถึงทางแยกในตัวเมือง  
1.3 โบกรถ ในส่วนเวลากลางคืนหลังชมการแสดงจะเดินน าไปที่บริเวณลานจอด

รถ เพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นรถอย่างปลอดภัย  
จากที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่า การจัดการองค์กรของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 แต่

ละฝ่ายมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นเพ่ือการบริหาร การบริการ การแสดงถึงวิถีชีวิตใน
สมัยรัชกาลที่ 5 การปรับแต่งพ้ืนที่ การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและเต็มไปด้วยความสามารถ แต่ทั้งนี้ทุก
ฝ่ายมีวัตถุประสงค์ช่วยอ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว และสร้างประสบการณ์ไปกับบรรยากาศ ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านสถาปัตยกรรม และกิจกรรมต่างๆ และโครสร้างองค์กรที่ชัดเจนเหมือนบริษัทอ่ืน
ทั่วไป ที่มีต าแหน่งลดหลั่นกัน แต่ละคนมีหน้าที่ของตนชัดเจน และเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง  

4.2.3 การเป็นผู้น า (Leading)  
การเป็นผู้น า ความสามารถในการดูแลคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชา และต้องมีทักษะ

ความสามารถในการบริหาร วางแผน รวมไปถึงพูดคุยชักจูงให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพ่ือไปสู่เป้าหมายที่วาง
ไว้ ในส่วนของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีการเรียกแต่ละต าแหน่งให้เหมือนในสมัยรัชการที่ 5 ลดหลั่นกันไป
ตามแต่ละต าแหน่งหน้าที่ เช่น คุณพระ ท่านขุน ท่านหมื่น เป็นต้น ผู้น าของเมืองมัลลิกาแบ่งผู้น าออกเป็น 
2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ฝ่ายผู้บริหาร ซึ่งจะประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการจะถูกเรียกแทนว่า ท่านเจ้าเมือง 
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รองกรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการทั่วไปจะถูกเรียกแทนว่า  คุณพระ กลุ่มที่ 2 ประกอบไปด้วยหัวหน้า
ฝ่ายต่างๆ มีทั้งหมด 21 คน ตามตารางที ่4.3 
ตารางที่ 4.3  
หัวหน้าแผนกต่างๆ 

แผนก ต าแหน่ง ชื่อเรียก 

อาหาร และเครื่องดื่ม เชฟเอ็กคูซีฟ คุณหลวง 

บัญชีและการเงิน หัวหน้าแผนก ท่านขุน, ท่านหมื่น, ผู้พัน 

ภูมิทัศน์ หัวหน้าแผนก ท่านขุน, ท่านหมื่น, ผู้พัน 

รักษาความปลอดภัย หัวหน้าแผนก ท่านขุน, ท่านหมื่น, ผู้พัน 

ย่านการค้า หัวหน้าแผนก ท่านขุน, ท่านหมื่น, ผู้พัน 

ย่านการค้า หัวหน้าแผนก ท่านขุน, ท่านหมื่น, ผู้พัน 

เรือนแพ หัวหน้าแผนก ท่านขุน, ท่านหมื่น, ผู้พัน 

คลังเก็บสินค้า (แห้ง) หัวหน้าแผนก ท่านขุน, ท่านหมื่น, ผู้พัน 

คลังเก็บสินค้า (สด) หัวหน้าแผนก ท่านขุน, ท่านหมื่น, ผู้พัน 

เรือนหมู่ หัวหน้าแผนก ท่านขุน, ท่านหมื่น, ผู้พัน 

เรือนหมู่ หัวหน้าแผนก ท่านขุน, ท่านหมื่น, ผู้พัน 

เรือนหมู่ หัวหน้าแผนก ท่านขุน, ท่านหมื่น, ผู้พัน 

ย่านการค้า ครูงานน้ าอบน้ าปรุง คุณหลวง 

เรือนคหบดี ครูงานเครื่องแขวนดอกไม้สด คุณหลวง 

เรือนคหบดี ครูงานใบตอง คุณหลวง 

เรือนคหบดี ครูงานพวงมาลัยดอกไม้สด คุณหลวง 

เรือนคหบดี ครูงานปั้น  คุณหลวง 

เรือนคหบดี ครูงานปั้น  คุณหลวง 

ย่านการค้า ครูงานขนมไทย คุณหลวง 
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กลุ่มผู้บริหารจะมีการประชุมร่วมกับกลุ่มหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ ทุกวันจันทร์ และหัวหน้า
แต่ละฝ่ายจะรับข้อมูล แล้วน าไปคิด พัฒนา และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ส่วนที่เหลือในแผนกท่ีตนดูแล ดังนั้น
จึงแบ่งผู้น าออกเป็น 2 ส่วน คือ ผู้น าของฝ่ายผู้บริหาร และผู้น าของฝ่ายปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

- ฝ่ายผู้บริหารเมืองมัลลิกา  
1.1 วางแผนการด าเนินงานตั้งแต่ตอนก่อสร้างเมือง ปัจจุบันที่เมืองก าลังด าเนินอยู่ และ

ในอนาคตที่ต้องพัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง  
1.2 สั่งการให้ปฏิบัติตามแผนในเรื่องต่างๆ ได้ผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อเหตุการณ์

ต่างๆที่จะเกิดข้ึนทั้งสิ้น ซึ่งฝ่ายผู้บริหารมีความเป็นผู้น าในมิติต่างๆ  
1.3 ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารอย่ามีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี เช่น ช่วงที่

นักท่องเที่ยวน้อยลง หรือไม่ใช่น่าท่องเที่ยว พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตนเอง เพ่ือ
ท าความเข้าใจว่ามีสาเหตุที่นักท่องเที่ยวน้อยลง และให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ไม่มี
การกดดันเจ้าหน้าที่ และร่วมใจกันเพ่ือผ่านพ้นวิกฤตในช่วงนักท่องเที่ยวน้อยไป
ด้วยกัน 

1.4 การดูแลเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชา การเอาใจใส่เจ้าหน้าที่ของตนเองเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
เกิดความเชื่อใจ และไว้ใจ  
นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูลพบว่าหากช่วงไหนที่นักท่องเที่ยวน้ อยลงทางกลุ่ม

ผู้บริหารจะลงมาพูดคุย ท าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ ยกตัวอย่างการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งได้กล่าว
ว่า “...เจ้านายให้ก าลังใจดี เห็นใจกัน ไม่กดดันลูกน้อง ลงมาเดินพูดคุยให้ก าลังใจ พูดให้เราเข้าใจที่คนมา
เที่ยวน้อย...” (สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2562) 

- ผู้น าของฝ่ายปฏิบัติการเมืองมัลลิกา คือ เป็นหัวหน้าแต่ละฝ่าย  
1.1 คอยดูแลเจ้าหน้าที่ในส่วนของตนเองให้มีความเรียบร้อย  
1.2 ควบคุมมาตรฐาน รักษาคุณภาพ และความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองมัลลิกาไว้ โดย

หัวหน้าแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้คอยควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด  และอบรมการท างานของ
เจ้าหน้าที่แตกต่างกันในแต่ละแผนก 

1.3 รักษากฎระเบียบ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีกฎระเบียบต่างกัน สามารถยืดหยุ่นไปตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่กฎหลักๆที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามได้แก่ ห้ามใส่
เสื้อผ้ารูปแบบปัจจุบันเข้ามาในเมืองต้องสวมเสื้อผ้าแบบโบราณโดยเปลี่ยนที่ตู้ล็อค
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เกอร์ที่ได้จัดเตรียมให้ ห้ามใช้ถุงพลาสติกให้หันมาใช้ปิ่นโตแทน สิ่งต่างๆเหล่านี้
เจ้าหน้าที่เข้าใจ และท่ีจะปฏิบัติตามในส่วนของตนให้ดีที่สุด  

1.4 รับค าสั่ง และข้อเสนอแนะจากฝ่ายบริหาร เพ่ือน ามาปรับปรุง หรือพัฒนาในแผนก
ของตนเพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ทางบริษัทวางไว้ ซึ่งฝ่ายเป็นหัวหน้าแต่ละฝ่ายมี
ความเป็นผู้น าในมิติต่างๆ  
อย่างไรเสียหัวหน้าบางฝ่ายขาดทักษะในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชา เกิด

ความไม่พอใจกับการท างาน เพราะไม่รับฟังความคิดเห็น หรือไม่ได้ถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ใน
ปกครอง ยกตัวอย่างการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...ลูกน้องไม่ค่อยมีสิทธิ์พูดอะไร หัวหน้า
เขาคิดอย่างไรก็ท าเลยไม่ได้มาบอกเรา ไม่ฟังและยังเอาความคิดตนเป็นหลัก...” (สัมภาษณ์, 11 
กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าขาดทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากการเก็บข้อมูลพบว่า จากที่กลุ่มผู้บริหารสื่อสารกับกลุ่มหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ท าให้
ทั้ง 2 กลุ่มนี้มีความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของแนวคิดหลัก ว่าเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เป็นเมืองโบราณที่มี
ชีวิต มีเป้าหมายเดียวกันคือคงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ความเป็นมัลลิกา แต่ก็ยังคงพัฒนาต่อไป
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว อยู่กันอย่างเป็นครอบครัวเดียวกัน แต่จากหัวหน้างานฝ่ายต่างๆสื่อสารถึง
เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแผนกของตน พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจในแนวคิดหลักของเมืองมัลลิกา ร.
ศ.124 ว่าคืออะไร ไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มผู้บริการ หรือหัวหน้าฝ่าย ไม่ทราบการประชุม การวาง
แผนพัฒนา และการประเมินผล เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายไม่ได้แจกแจงแต่คิดวิธีที่จะท าให้ถึงเป้าหมายที่
สื่อสารกับกลุ่มผู้บริหารไว้ แล้วจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอีกที แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สนใจที่จะท าความเข้าใจ 
กล่าวคือผู้บริหารสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจตรงกันกับหัวหน้าฝ่ายต่างๆได้ แต่หัวหน้าฝ่ายไม่
สามารถสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ในแผนกได้ตามที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ผู้น าฝ่ายบริหารมีความ
เป็นผู้น าสูง เนื่องจากสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ลงไปในพื้นที่เพ่ือพูดคุยมีความเป็นกันเอง 
พยายามท างานให้ได้ตามที่วางแผนไว้แม้ว่าจะไม่สามารถท าได้ทุกแผนงานแต่ก็ปฏิบัติอย่างสุด
ความสามารถ แต่ส าหรับหัวหน้าแต่ละฝ่ายไม่มีความเป็นผู้น าเท่าที่ควร เนื่องจากไม่สามารถสื่อสารกับ
เจ้าหน้าที่ในปกครองของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ในปกครองไม่เข้าใจ  ไม่ได้มีเป้าหมาย
เดียวกันกับองค์กร ยกตัวอย่างการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “...ไม่ชอบที่ต้องให้มาแต่งตัว
โป๊ๆ...” (สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้ไม่ได้เข้าใจแนวคิดหลัก หรือ
วิถีชีวิตชาวบ้านที่ทางเมืองมัลลิกาพยายามสร้างข้ึน 
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4.2.4 การควบคุม (Controlling) 
การควบคุมของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 คือ การสังเกตการณ์ปฏิบัติงาน เพ่ือประเมิน

ด้านบุคลากร การสร้างอัตลักษณ์ การจัดการ ด้วยการสังเกตการณ์ และประเมินผลตลอดระยะเวลาของ

การปฏิบัติงาน หากไม่มีการควบคุมที่ดีก็จะไม่สามารถไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมถึงการอบรมก็เป็นส่วน

หนึ่งของการควบคุม เนื่องด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ได้เข้าอบรมจะมีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น และเข้าใจ

ในวัตถุประสงค์ของเมืองมัลลิกา จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ตนเองได้รับ 

เมืองมัลลิกา มีการประเมินผ่านการประชุมเพ่ือดูความก้าวหน้า หรือข้อผิดพลาดเพ่ือ
น ามาพัฒนา นอกจากนี้ยังมีการพูดคุย สังเกตจากเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งที่ได้มีการประชุม ทั้งนี้เพ่ือการ
ประเมินเพ่ือต้องการเน้นย้ าอัตลักษณ์ของเมืองมัลลิกา และการบริการที่ดีเพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจ โดยการประชุมระหว่างหัวหน้าแต่ละฝ่าย กับเจ้าหน้าที่ในฝ่ายของตนเองในช่วงเช้า ซึ่งทุกครั้งที่
ประชุมจะเน้นเรื่องการบริการ และค าพูดที่เป็นหัวใจหลักที่ส าคัญของเมืองมัลลิกา ซึ่งการประชุมจะ
แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสายงานที่ปฏิบัติบางสายงานมีการประชุมทุกวันก่อนเปิดให้บริการ ได้แก่
เรือนหมู่แผนกอาหารกลางวัน และอาหารค่ า บางแผนกจะประชุมเมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 300 คนขึ้น
ไป/วัน รวมถึงยังมีการคิดกิจกรรมใหม่ตามเทศกาลส าคัญต่าง ๆ ของไทยในแต่ละแผนกโดยเจ้าหน้าที่ 
และหัวหน้าจะพูดคุยเสนอความคิดเห็น แล้วหัวหน้าจึงยื่นเรื่องต่อกลุ่มผู้บริหารในที่ประชุม  

อีกทั้งยังมีการอบรมเจ้าหน้าที่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกเป็นการอบรมเชิง
ธุรกิจ กล่าวคือ มีการตรวจสอบความเรียบร้อยของแต่ละแผนกในทุกเช้าโดยหัวหน้าแผนกที่มีความ
ช านาญในเรื่องนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่นขนมไทยจะมีการชิมในทุกเช้าก่อนถึงมือลูกค้า ส่วนที่สองอบรมเชิง
ลึกในเรื่องการท าขนมหวาน อาหาร จะมีครูจากวิทยาลัยในวังมาดูความเรียบร้อย 2-3 เดือน/ครั้ง ว่า
โดยรวมแล้วยังเหมือนเดิม ส่วนในเรื่องของการอบรมเจ้าหน้าที่ทั่วไป จะมีการประสานกับทางศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน มีการจัดฝึกอบรม ในเรื่องเทคนิคการบริการ แต่ถ้าเป็นเรื่องกิริยามารยาท หรือทั่วๆไปจะมี
ฝ่ายบุคคล หรือไม่ก็หัวหน้าหน้างานตามแต่ละฝ่ายคอยดูแล ในช่วงแรก ๆ ของการเปิดเมืองมัลลิกา ครูที่
น ามาอบรมเจ้าหน้าที่มาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง ต่อมานักศึกษาจบใหม่มาท างาน ทาง
เมืองมัลลิกาจะให้เกียรติตั้งเป็นครูเพ่ือที่จะมาสอนพนักงานที่รับสมัครมาจากชุมชน อีกทั้งการอบรมยัง
เน้นเรื่องค าพูดที่ต้องพูดให้ชินอย่างค าว่า “เจ้าคะ ขอรับ” เพ่ือพัฒนาให้ดี และนักท่องเที่ยวเกิดความ
ประทับใจมากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการออกไปสัมมนาโดยหัวหน้าแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้ออกไปสัมมนา และ
น ามาสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ โดยส่วนใหญ่จะอบรมฝ่ายปฏิบัติ ในส่วนของฝ่ายบริหารจะเน้นการประชุมเป็น
หลัก หลังจากการอบรม และประชุม จะแบ่งการประเมินศักยภาพออกเป็น 2 ระดับ คือ 
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1. ประเมินระดับบริหาร ในประเด็นต่างๆ ประกอบไปด้วย การวางแผน ก าหนด

เป้าหมายการจัดการชัดเจนและเป็นไปตามที่ตั้งไว้หรือไม่ มีความรู้ ความสามารถ 

ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการสื่อสารเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในการ

ท างานร่วมกันมากน้อยเพียงใด และสนับสนุนให้มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

เช่น การจัดอบรม การส่งไปเรียนเพ่ิมเติม เป็นต้น 

2. ประเมินระดับปฏิบัติการ คือ การประเมินเจ้าหน้าที่ หัวหน้าจะเป็นผู้ประเมินตาม

ความสามารถเป็นรายบุคคลทุกสิ้นปี โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ทราบเกณฑ์ หรือมาตรฐานใน

การประเมิน และไม่ได้แจ้งล่วงหน้าว่าจะมีการประเมินเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือน ามา

พัฒนา และเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และอาจได้รูปแบบในการบริการใหม่ๆ

เพ่ือให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น แต่ในส่วนของโรงครัวเรื่องของรสชาติอาหารคาว 

อาหารหวานต้องมีรสชาติคงที่เหมือนเดิม โดยการประเมินเน้นเรื่องการสร้างอัต

ลักษณ์ โดยเฉพาะการใช้ค าพูด การแต่งกาย การใช้วัสดุรูปแบบสมัยรัชกาลที่ 5 เช่น 

ใช้ปิ่นโต หรือกระทงใบตองแทนถุงพลาสติก และการบริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุก

คนต้องพบปะกับนักท่องเที่ยว การบริการจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้นักท่องเที่ยว

เกิดความประทับใจ และรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกลมกลืนไปกับบรรยากาศท่ีจ าลองขึ้น 

จากการเก็บข้อมูล พบว่าเจ้าหน้าที่จะได้สัมผัสกับนักท่องเที่ยวโดยตรง ดังนั้นแล้ว
เจ้าหน้าที่จะมีการปรับตัว และสามารถรู้ด้วยตนเองว่าช่วงใดนักท่องเที่ยวจ านวนมาก หรือน้อย การ
ท างานจึงต้องมีใจที่รัก และผูกพันกับสถานที่แห่งนี้ หากงานในส่วนของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไป
ช่วยงานในส่วนอ่ืน รวมไปถึงการบริการที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี มีการช่วยเหลือ หรือให้ข้อมูล
นักท่องเที่ยวในเรื่องต่างๆ จากการเก็บข้อมูล พบว่า เจ้าหน้าที่มีสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ คือ 
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจ และใส่ใจ เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อ
เวลา และซื่อสัตย์ สิ่งที่ยากที่สุดเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่รู้สึกว่าไม่มีสิ่งใดยากในการปฏิบัติงาน เพราะตนเองท า
ในสิ่งที่รัก และใส่ใจกับงานที่ได้รับมอบหมายจึงท างานออกมาได้ดี รองลงมาคือการดูแล บริการลูกค้าให้
เกิดความประทับใจแล้วบอกต่อ หรืออยากกลับมาท่องเที่ยวที่เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 อีกครั้ง หากแต่
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย ทางเมืองมัลลิกาจึงได้พยายามพัฒนาศักยภาพความสามารถ และ
สนับสนุนให้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เจ้าหน้าที่สนใจตามก าลังที่ช่วยเหลือได้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีใจรัก และ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความตั้งใจ  
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ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีการควบคุมเป็นข้อเด่น เจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่มีความตั้งใจในการท างาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎของเมืองเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การแต่งกาย การขอความร่วมมือใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติกเพ่ือให้เข้ากับบรรยากาศ มีการน าเอาข้อมูลที่ได้
จากการจัดอบรม และประชุมอยู่มาพัฒนา และเน้นย้ าในสิ่งที่พึงปฏิบัติอยู่เสมอ อีกท้ังยังเห็นว่าเจ้าหน้าที่
ส่วนใหญ่ตระหนักเห็นถึงการควบคุม ประเมินที่ตนเองต้องเจอในทุก  ๆ ปี ยกตัวอย่างการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ในโรงครัวท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “…ต้องท ารสชาติให้เหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่ท า ปรุงอาหาร
ตามสูตรไม่เปลี่ยนแปลง...” (สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2562) 
 
4.3 องค์ประกอบเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 
 

องค์ประกอบการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ที่พิจารณาตามองค์ประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ การเข้าถึง (Accessibility) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) สิ่งดึงดูดใจ 
(Attraction) กิจกรรม (Activity) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

  4.3.1 การเข้าถึง (Accessibility)  

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ตั้งอยู่บริเวณเส้นทางสายกาญจนบุรี – ไทรโยค หากเดินทาง
จากจังหวัดกรุงเทพฯไปยังจังหวัดกาญจนบุรี จะมีระยะทางทั้งหมด 123 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางราวๆ 2 
– 3ชั่วโมง สามารถเลือกวิธีการเดินทางได้หลายวิธี ได้แก่ 

1. รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ – จังหวัดกาญจนบุรี สามารถใช้เส้นทางถนนบรมราช
ชนนี ผ่านพุทธมณฑล เพ่ือมุ่งหน้าสู่ จ.นครปฐม ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 จากนั้น
เปลี่ยนเส้นทางไปทางราชบุรี - บ้านโป่ง จากนั้นจะเห็นป้ายกาญจนบุรี ให้ขับตาม
ทางหลวงหมายเลข 323 เป็นเส้นหลักถนนแสงชูโต ที่วิ่งเข้าตัวจังหวัดกาญจนบุรี 

2. รถโดยสารประจ าทาง จาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่ง
หมอชิต 2 ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี โดยรถโดยสารกรุงเทพ – กาญจนบุรี รถจะออก
ทุกชั่วโมง ใช้เวลาในการเดินทาง 3 ชั่วโมง หรือขึ้นรถที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ มีรถ
ออกทุก 20 นาที ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง มีค่าโดยสารราคา 120 บาท โดย
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. จากนั้นมาลง บขส.จังหวัดกาญจนบุรี แล้ว
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ต่อรถประจ าทางสายไทรโยค ทองผาภูมิ สังขละ หรือต่อรถตู้กาญจนบุรี - สังขละ มา
ลงที่หน้าเมืองมัลลิกา  

3. รถไฟ จากกรุงเทพมหานคร ไปยัง จังหวัดกาญจนบุรี มีรถไฟให้บริการ 2 ขบวน คือ 
เวลา 07.45 น.และ เวลา 13.55 น. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3ชั่วโมงครึ่ง ขึ้น
รถไฟที่สถานีธนบุรี ซึ่งอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลศิริราช โดยเส้นทางที่รถไฟสายนี้วิ่ง
ผ่านคือ ธนบุรี - ศาลายา - นครปฐม - หนองปลาดุก - ท่าเรือ - กาญจนบุรี - สะพาน
แควใหญ่ - วังเย็น - บ้านเก่า - ท่ากิเลน - ถ้ ากระแซ - วังโพธิ์ - เกาะมหามงคล - 
น้ าตก ให้ลงสถานีถ้ ากระแซ แล้วต่อรถรับจ้างท้องถิ่น  
ระหว่างทางยังมีป้ายบอกทางเป็นระยะ นักท่องเที่ยวต้องคอยสังเกตในขณะเดินทาง 

แต่ป้ายทางเข้าเมืองมัลลิกา มีขนาดไม่ใหญ่มาก และไม่ได้ตั้งในที่เป็นจุดสังเกตเท่าที่ควรอาจท าให้
นักท่องเที่ยวพลาดได้ (ภาพที่ 4.5) แต่นักท่องเที่ยวสามารถสังเกต ปั๊มน้ ามันบางจากที่อยู่ติดกับบริเวณ
ทางเข้า ที่มขีนาดใหญ่ และเห็นชัดเจน 

 

ภาพที่ 4.5 ป้ายบริเวณทางเข้า 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561) 
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4.3.2 สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenity) 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่ทางเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ช่วยให้นักท่องเที่ยวเกิดความ

สะดวกสบายระหว่างท่องเที่ยวซึ่งจะท าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี และประทับใจ จัดไว้ให้ส าหรับ
นักท่องเที่ยวอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย 

1. บริเวณลานจอดรถที่มีขนาดกว้าง ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของด้านขวามือของเมือง
มัลลิกา และอยู่หลังบริเวณจุดจ าหน่ายบัตรเข้าชม สามารถจอดได้ประมาณ 50 – 60 
คัน แต่ละช่องที่จอดรถมีขนาดกว้างรถใหญ่สามารถจอดรถได้สะดวก ถนนรถมีขนาด
กว้าง รถสามารถสวนกันได้แม้ว่าจะมีรถจอดข้างริมทางเดินเท้า 

2. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าอยู่ตามจุดต่างๆ กล่าวคือ ด้านนอกเมืองอยู่
บริเวณทางเข้าคอยโบกรถ หรือห้ามรถเมื่อมีนักท่องเที่ยวข้ามถนนจ านวน 3 นาย 
ตามบริเวณมุมถนนที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินข้ามถนนสะดวก ด้านในเมืองมี
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าจุดย่านการค้าเพ่ือแนะน าข้อมูลภายใน และ
รักษาความปลอดภัยทั้งก่อน และในขณะมีการแสดงรวมถึงยามค่ าคืน ซึ่งเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยต่อ 1 คน จะดูแลนักท่องเที่ยว 1-3 คน 

3. ห้องน้ า ด้านนอกตัวเมืองมัลลิกามีห้องน้ าอยู่ 1 จุด แบ่งเป็นห้องน้ าหญิงและห้องน้ า
ชาย ทางเข้าอยู่ติดกัน มีป้ายบอกหน้าห้องน้ าชัดเจน ภายในบริเวณห้องน้ ามีอยู่ 5 
ห้องแต่ละห้องมีขนาดใหญ่  อ่างล้างมือ 3 อ่าง ส่วนด้านในเมืองมัลลิกามีห้องน้ าอยู่
ทั้งหมด 3 จุด จุดแรกอยู่บริเวณย่านการค้ามีป้ายติดว่าสุขศาลา แบ่งเป็นห้องน้ าชาย 
และห้องน้ าหญิงมีป้ายบอกทางชัดเจนเช่นกัน ด้านในมี 3 ห้อง มีอ่างล้างมือ 2 อ่าง 
จุดที่สองอยู่บริเวณยุ้งข้าวมีป้ายติดว่าเวจ (ห้องน้ า) มีห้องน้ าชายและห้องน้ าหญิง
อย่างละ 1 ห้อง อ่างล้างมือ 1 อ่าง ส่วนจุดที่สามอยู่บริเวณด้านล่างของเรือนหมู่เป็น
ห้องน้ ารูปแบบสมัยปัจจุบัน ในจุดนี้จะแบ่งเป็นห้องน้ าชาย และห้องน้ าหญิงมีป้าย
บอกชัดเจน ด้านในมีห้องน้ ากว่า 5 ห้อง อ่างล้างมือ 4 อ่าง  

4. ห้องเปลี่ยนเสื้อ เป็นแบบรวมหญิงชายอยู่บริเวณขาวมือติดกลับจุดจ าหน่ายบัตรเข้า
ชม ด้านในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ 2 - 3 คน คนหนึ่งจะนั่งประจ าโต๊ะ
เพ่ือแลกบัตรประชาชนก่อนจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้า ส่วนพนักงานที่เหลือคอยให้
ค าแนะน า และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว มีตู้ล็อคเกอร์ขนาดใหญ่วางอยู่ 3 มุม เพ่ือ
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมาก  
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5. จุดบริการ ประกอบไปด้วยจุดแลกสตางค์รู มี 1 จุด ด้านนอกบริเวณจ าหน่ายบัตรเข้า
ชม ส่วนด้านในมี 2 จุด คือ ย่านกาค้า และบริเวณทางออกส าหรับแลกเงินคืน  

6. จุดนั่งพัก จะมีตามจุดต่าง ๆ อยู่ทั่วบริเวณภายในเมือง ซึ่งถือว่าค่อนข้างเพียงพอต่อ
ความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น บนเรือนไทย เรือนแพ หรือร้านค้าได้  

7. ร้านอาหาร บริการอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม อยู่ในย่านการค้าเป็นส่วนใหญ่มีทั้ง
ของคาว ของหวาน ของทานเล่น และเครื่องดื่ม ส่วนในบริเวณเรือนหมู่ในตอน
กลางวันจะมีบุฟเฟ่ต์อาหารช่วง 11.00น. – 14.00น. ส่วนอาหารค่ าจะรับประทาน
เป็นส ารับพร้อมชมการแสดงเวลา 18.30น. – 20.00น. ซึ่งต้องซื้อเป็นชุดพร้อมบัตร
เข้าชม (package) 

8. แผนที่ภาพรวมภายในเมืองมัลลิกา (ภาพที่ 4.6) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้า (เลย
บริเวณสะพานหัน)  

 

ภาพที่ 4.6 แผนที่ภายในเมืองมัลลิกา  
ที่มา: www.mallika124.com (2561) 

9. ตู้กดเงินอัตโนมัติ มีอยู่บริเวณขวามือทางรถเข้าเมืองมัลลิกา จ านวน 2 ตู้ รูปทรงดู
ของธนาคารออมสิน และธนาคารกสิกร 
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4.3.3 สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) 
ห้องเล่าเรื่องจะอยู่ทางด้านขวามือก่อนเข้าไปในเมืองมัลลิกา มีไว้เพ่ือบอกเล่า

เรื่องราวความเป็นมา และกระตุ้นอารมณ์ของนักท่องเที่ยวก่อนเข้าไปในเมืองมัลลิกาซึ่งด้านในจะมีหุ่นขี้ผึ้ง
จ าลองรัชกาลที่ 5 (ภาพที่ 4.7) อยู่ตรงกลางทางเดิน 2 ข้างระหว่างรูปปั้นมีภาพถ่ายในสมัยร.ศ.124 (ภาพ
ที ่4.8) ติดอยู่กับผนังทั้งด้านขวามือ และซ้ายมือ โดยภาพส่วนใหญ่เป็นต้นแบบในการจ าลองเมืองมัลลิกา  
มีเสียงผู้หญิงบรรยายความส าคัญของในสมัยรัชกาลที่ 5 และความเป็นมาการจ าลองเมืองมัลลิกาวนไป
เรื่อยๆเป็นภาษาไทย  

 

ภาพที่ 4.7 หุ่นขี้ผึ้งจ าลองรัชกาลที่ 5 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 
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ภาพที่ 4.8 ภาพถ่ายในสมัย ร.ศ.124 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 

เนื่องจากเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น าเอาวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์
ให้เกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว จุดเด่นจึงอยู่ที่สิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม (Cultural Attraction) ที่มีรูปแบบ
หลากหลาย และได้แบ่งออกเป็น มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) คือ 
สถาปัตยกรรมบ้านเรือน สถาปัตยกรรมย่านการค้า และองค์ประกอบอื่นๆ และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้อง
ไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) คือ ศิลปะการแสดง และภูมิปัญญา และวิถีชีวิตชาวบ้านในสมัย 
ร.ศ.124 โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้  

4.3.3.1 สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 
ประกอบไปด้วย บ้านทรงเรือนไทยต่าง ๆ เริ่มจากเรือนเดี่ยว มีลักษณะเป็น

บ้านเรือนไทยขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เพราะเป็นการจ าลองเรือนของชาวบ้านทั่วไป เป็นรูปแบบในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ตอนต้น มีการจ าลองรูปทรงที่ค่อนข้างละเอียด เช่น การน าฝาส าหรวด (ภาพที่ 4.9) มาเพ่ือบ่งบอก
ว่าบริเวณฝั่งนี้เป็นห้องครัว หรือกรรมวิธีในการสร้างเรือนไม่มีการใช้ตะปู ยังคงสร้างเรือนโบราณ คือใช้ลิ่ม 
และไม้ขัดในการค้ าหลังคาเรือน (ภาพที่ 4.10) มีการใช้องค์ประกอบของเรือนไทยที่ค่อนข้างชัด เช่น พรึง 
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ฝักมะขาม (ภาพที่ 4.11) เป็นต้น ซึ่งด้านหลังของเรือนเดี่ยวประกอบไปด้วย ยุ้งข้าวจะเห็นถึงกรรมวิธีท า
ข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร การจ าลองอุปกรณ์ต าข้าว ฝัดข้าว จนได้ออกมาเป็นข้าวสาร โดยอุปกรณ์เหล่านี้
พบเห็นได้น้อยในเมืองหากแต่ยังพอเห็นบ้างตามต่างจังหวัด และโรงครัว ที่เป็นสถานที่ที่จะอยู่ติดกัน และ
มีการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวในการท าอาหารเพ่ือให้นักท่องเที่ยว และพนักงานได้รับประทานอาหาร (ภาพที่ 
4.12) บริเวณนี้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือท า (ภาพที่ 4.13) หรือเห็นกระบวนการขั้นต้นจนถึงขั้นสุดท้าย
ในการท าอาหารจากพ้ืนที่ และการปฏิบัติจริง  

 

ภาพที่ 4.9 ฝาส าหรวด 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 
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ภาพที่ 4.10 ใช้ลิ่ม และไม้ขัดในการค้ าหลังคา 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 

 

 

ภาพที่ 4.11 พรึง และฝักมะขาม 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 
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ภาพที่ 4.12 พนักงานตักอาหารรับประทาน บริเวณโรงครัว 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 

          
ภาพที่ 4.13 กิจกรรมในโรงครัว 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561) 
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ต่อมาคือ เรือนคหบดี จ าลองบ้านเรือนไทยให้ทันสมัยขึ้นเพ่ือท าให้เห็นว่ามี
ต่างชาติเข้ามา ยกตัวอย่างเช่น น้ าพุ หรือรูปปั้นหัวสิงโตที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 ตอนปลาย มา
ประดับบริเวณภายนอกบ้าน ตัวเรือนมีขนาดใหญ่ ประดับเครื่องแขวนเพ่ือบอกถึงฐานะของ
เจ้าของเรือน มีจั่วบนหลังคาที่แตกต่างกัน อย่างเช่นจั่วพระอาทิตย์ (ภาพที่ 4.14) เพ่ือบ่งบอก
บริเวณครัว หรือจั่วหน้าพรหมพักตร์ (ภาพที่ 4.15) แสดงถึงการมีฐานะของเจ้าของบ้าน แต่เรือน
นี้ขาดเหงาปั้นลม (ภาพที่ 4.16) ที่ควรมีอยู่ทุกมุมบนปลายแปหัวเสา รูปแบบของเรือนคหบดีเพ่ิง
ได้รับการปรับเปลี่ยนในยุคสมัยรัชกาลที่ 5  

สุดท้ายเรือนหมู่เป็นเรือนไทยที่มีจุดเด่น กล่าวคือ เป็นเรือนไทยที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ใน 1 เรือน มีเรือนย่อยๆ 11 หลัง บ่งบอกถึงฐานะว่าเจ้าของเรือนเป็น
คนมีฐานะมาก เป็นเรือนที่ไว้รองรับนักท่องเที่ยวในการรับประทานอาหารกลางวัน และอาหาร
ค่ าพร้อมพ้ืนที่จัดแสดงศิลปะการแสดงต่างๆ  

 

ภาพที่ 4.14 จั่วพระอาทิตย์ 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 
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ภาพที่ 4.15 จั่วหน้าพรหมพักตร์ 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 

 

 

ภาพที่ 4.16 เหงาปั้นลม และบริเวณท่ีขาดไป 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 
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4.3.3.2 สถาปัตยกรรมย่านการค้า  
ประกอบไปด้วยสะพานหัน (ภาพที่ 4.17) ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้า 

เมื่อแลกบัตรเข้าชมเข้ามาในเมืองจะพบสะพานหันเป็นที่แรก เป็นสะพานพัฒนาจากประเทศอิตาลี เป็น
แหล่งที่รัชกาลที่ 5 ทรงซื้อผลไม้อบแห้งโดยเฉพาะลูกพลับจากเมืองจีน เมืองมัลลิกาจึงได้พยายามจ าลอง
บรรยากาศจากรูปภาพให้ตรงตามแบบในยุคนั้น และคงไว้ซึ่งกลิ่นอายวัฒนธรรมมากที่สุด รวมถึงการขาย
ของต่างๆ เช่น ร่ม ส้มโอ เหล้าดอง ผ้าขาวม้า เป็นต้น  

 

ภาพที่ 4.17 สะพานหัน 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561) 

ต่อมาเมื่อเดินเลยสะพานหันเข้ามาจะพบกับย่านการค้าแบ่งเป็นแพร่งต่างๆ
ที่มีการตั้งชื่อตามพระโอรสของรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วย ถนนแพร่งนรา ถนนแพร่งภูธร และถนนแพร่ง
สรรพศาสตร์ โดยด้านในมีแบงก์สยามกัมมาจล เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเกิดขึ้นในสมัย
ราชกาลที่ 5 (ปัจจุบันคือธนาคารไทยพาณิชย์) ร้านขายอาหาร ขนมหวาน (ภาพที่ 4.18) และร้านขาย
เครื่องดื่ม (ภาพที่ 4.19) ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อขนมหวานและรับประทานพร้อมเห็นกระบวนการท า 
โดยเจ้าหน้าที่ด้วยกรรมวิธีโบราณ เช่น การต้มน้ าด้วยเตาถ่าน ไม่มีการไปรับมาจากข้างนอก และร้านขาย
ของใช้ต่างๆ ที่จ าลองให้เหมือนกับอดีตทั้งของที่อยู่ภายในร้านเช่น ตู้วางของ ตู้วางขนม โต๊ะเก้าอ้ี ประตู 
เป็นต้น และบรรยากาศภายในบริเวณร้านค้า ถัดมาเป็นย่านเยาวราชของคนจีน และย่านบางรัก ของชาติ
ตะวันตก เมื่อเดินทะลุย่านการค้ามา ทางด้านซ้ายมือจะพบกับเรือนแพ (ภาพที่  4.20) ขายอาหารทั้ง
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ข้าวราดแกง ก๋วยเตี๋ยว ส้มต า และน้ าดื่ม มีชุดโต๊ะ เก้าอ้ีให้นั่งเป็นจ านวนกว่า 10 ชุด เพ่ือให้นักท่องเที่ยว
ได้นั่งรับประทานอาหาร  

 

ภาพที่ 4.18 ร้านขายอาหารหวาน 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561) 

 

ภาพที่ 4.19 ร้านขายเครื่องดื่ม 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561) 
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ภาพที ่4.20 เรือนแพ 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561) 

4.3.3.3 องค์ประกอบอ่ืนๆ  
ประกอบไปด้วย เสื้อผ้าการแต่งกาย เงินรู รถลาก เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 

มีความโดดเด่นท าให้เมืองจ าลองแห่งนี้มีความสมบูรณ์ และแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ และ
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ใกล้ที่สุด อันได้แก ่ 

1. การแต่งกาย ที่ใช้ผ้าแค่ 2 ผืน โดยนักท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่จะมีใส่เสื้อผ้าสี
ต่างกัน นักท่องเที่ยวสีสันสดใส และท่อนบนกับท่อนล่างเป็นสีคู่ตรงข้าม 
หรือเป็นสีเดียวกันขึ้นอยู่กับความต้องการของนักท่องเที่ยว ผู้ชายจะมีผ้า
คาดเอว เจ้าหน้าที่เสื้อผ้าสีหม่น เช่น เทา กรม น้ าตาลอ่อน ครีม เป็นต้น 

2. เงินรู (ภาพที่ 4.21) มีรูปแบบเป็นทรงกลม มีรูอยู่ตรงกลาง มีรูปทรงเหมือน
เช่นในสมัยรัชกาลที่ 5 เพียงแต่รายละเอียดด้านหนึ่งเขียนว่า “มัลลิกา ร.ศ.
124” และค่าเงิน อีกด้านมีการสลักเป็นลวดลายสวยงาม แต่ไม่ได้มีความ
สอดคล้องกับในอดีต การใช้จ่ายภายในเมืองมัลลิกาต้องใช้เงินรูเท่านั้น ไม่
รับเงินปัจจุบัน หากเงินรูที่แลกเข้าไปในเมืองไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย
สามารถแลกเพ่ิมได้ในแถบย่านการค้า  
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3. รถลากมีรูปแบบคล้ายในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปรับวัสดุ รูปแบบเพ่ิมเติม
เล็กน้อยเพ่ือเพ่ิมความสบายให้แก่นักท่องเที่ยว รถลากจะจอดอยู่บริเวณ
ด้านหน้าทางเข้าเมืองมัลลิกากว่า 10 คัน นักท่องเที่ยวสามารถขอถ่ายรูป 
หรือใช้บริการให้เข้าไปส่งในจุดที่ต้องการจะไป  
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
ในส่วนของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) 

มีจ านวนมาก และหลากหลายเช่นกัน จึงแบ่งเป็นศิลปะการแสดง และภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ในสมัย ร.ศ.124 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.3.3.4 ศิลปะการแสดง  
ทางเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ยังได้สร้างแรงจูงใจเพ่ิมเติมให้แก่นักท่องเที่ยวให้

เกิดความประทับใจโดยใช้ศิลปะการแสดงประกอบกับการรับประทานอาหารค่ าให้แก่นักท่องเที่ยว โดยใช้
บริเวณกลางเรือนเป็นที่ท าการแสดงทุกการแสดง ฉากหลังเป็นเรือนไทยของเรือนคหบดี ไม่ได้มีการสร้าง
ฉากหลังขึ้นมาเพ่ิมเติมในแต่ละการแสดง มีทั้งหมด 5 การแสดง 4 ประเภท ได้แก่ โขนเรื่องรามเกียรติ์ 

ภาพที่ 4.21 เงินรู 
ที่มา : www.mallika124.com (2561) 
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ตอนยกรบ และเมขลาล่อแก้ว ร ากินรีร่อน ระบ าศรีชัยสิงห์ และการแสดงเชิดหุ่นคน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนยกรบ (ภาพที่ 4.22) เป็นการแสดงเปิดชุดแรก 
แสดงประมาณ 20 นาที มีนักแสดง 5 คน เป็นผู้ชายทั้งหมด การแต่งกายเป็นชุดโขนเต็มรูปแบบ ใช้ดนตรี
ไทยบรรเลงสดบรรเลงไปตามเรื่องราวที่เกิดขึ้น ไม่มีบทร้อง ใช้อาวุธในการต่อสู้เป็นอุปกรณ์ประกอบ ไม่
อันตรายใช้ส าหรับการแสดงเท่านั้น 

 

ภาพที่ 4.22 โขน ตอนยกรบ 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 
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2. โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนเมขลาล่อแก้ว เนื้อเรื่องเป็นยักษ์รามสูรได้เห็น
แสงแวววาวของดวงแก้ววิเศษแล้วอยากได้จึงหมายจะชิงมาเป็นของตนจากนางเมขลา  (ภาพที่ 
4.23) ใช้เวลาแสดงประมาณ 25 นาที มีนักแสดง 2 คน เป็นผู้ชาย 1 คน แสดงเป็นตัวยักษ์ และ
ผู้หญิง 1 คน แสดงเป็นตัวนาง การแต่งกายเป็นชุดโขนเต็มรูปแบบ เป็นบรรเลงเพลงสด ไม่มีบท
ร้อง อุปกรณ์ท่ีส าคัญ คือ ลูกแก้ว การแสดงนี้มีความพิเศษเพราะตัวยักษ์จะลงมาเล่นกับผู้ชม เป็น
การแจกดอกไม้เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้สึกมีส่วนร่วม 

 

 

ภาพที่ 4.23 โขน ตอนเมขลาล่อแก้ว 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 

 
 

Ref. code: 25616023110056DVT



101 

 
3. ร ากินรีร่อน (ภาพที่ 4.24) เป็นตอนที่กินรีร่อนเป็นการร าในฉากหนึ่งที่

นางมโนราห์และพ่ีๆบินมาเล่นน้ าที่สระอโนดาษ เขาไกรลาศ แสดงประมาณ 15 นาที มีนักแสดง 
3 คน เป็นเป็นผู้หญิงทั้งหมด การแต่งกายเป็นชุดเกาะอกนุ่งโจงมีชฎาอยู่บนศีรษะ และที่ติดกับ
เสื้อสามารถกางออกมาคล้ายปีกนก และมีหางด้านหลัง ท่าทางการร ามีความอ่อนช้อยคล้ายนก
บิน ดนตรีเป็นบรรเลงสดท านองช้าไม่มีบทร้อง การแสดงชุดนี้ได้รับความนิยมยกย่องอย่างมากใน
ด้านความวิจิตรสวยงามของกระบวนท่าร า  
 

 

ภาพที่ 4.24 ร ากินรีร่อน 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 
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4. ระบ าศรีชัยสิงห์ (ภาพที่ 4.25) แสดงประมาณ 15 นาที มีนักแสดง 4 คน 

เป็นเป็นผู้หญิงทั้งหมด การแต่งกายคล้ายชุดของเขมร 3 คนใส่ชุดสีน้ าตาลร าประกบ 1 คนใส่ชุด
สีเหลือง มีเครื่องประดับอยู่บนศีรษะ ร าอยู่ตรงกลาง ดนตรีเป็นบรรเลงสดท านองช้าไม่มีบทร้อง 
ท่าทางการระบ ามีความอ่อนช้อย และมีรูปแบบคล้ายของเขมร เนื่องจากระบ าศรีชัยสิงห์นี้ มีการ
แกะท่าร ามาจากภาพประติมากรรม และภาพศิลาจ าหลักจากการฟ้อนร าเป็นพุทธบูชา ของนาง
อัปสรบายน ภายในปราสาทเมืองสิงห์ ชองจังหวัดกาญจนบุรี  
 

 

ภาพที่ 4.25 ระบ าศรีชัยสิงห์ 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 
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5. การแสดงเชิดหุ่นคน (ภาพที่ 4.26) เป็นการแสดงใหม่ที่เมืองมัลลิกา ได้
น ามาจัดให้นักท่องเที่ยวได้รับชม แสดงประมาณ 25 นาที มีนักแสดง 2 คน เป็นเป็นผู้ชายทั้งหมด 
แสดงเป็นหุ่นหนึ่งคน ผู้เชิดหนึ่งคน การแต่งกายของ 2 คนแตกต่างกันผู้เชิดจะใสเสื้อแขก
กระบอก นุ่งโจง สีด า มีผ้าคาดเอวสีแดง ส่วนหุ่นที่ถูกเชิดแต่งกายรูปแบบคล้ายโขน ดนตรี
บรรเลงสด ท านองความสนุก เร้าใจ สอดคล้องไปกับท่าทางการแสดง ไม่มีบทร้อง 

 

ภาพที่ 4.26 การแสดงเชิดหุ่นคน 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 
 

ทั้งนี้ มีนักแสดง 9 คน หมุนเวียน บางการแสดงมีการลงมาเล่นกับ
นักท่องเที่ยว เช่นการแจกดอกไม้ (ภาพท่ี 4.27)  มีนักดนตรี 7 คน ศิลปะการแสดงจะอยู่บนเรือน
หมู่ มีเวทีขนาดเล็กอยู่ตรงกลางลาน ก่อนกลับมีแจกของช าร่วยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนเป็นน้ า
อบควันเทียนกลิ่นมะลิ (ภาพท่ี4.27)  
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ภาพที่ 4.27 ดอกไม้ที่แจกระหว่างการแสดง และของช าร่วย 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 

4.3.3.5 ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 

เมืองมัลลิกาพยายามสอดแทรกภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆที่เป็นกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันไว้ด้วยความตั้งใจ หรือไม่ตั้งใจก็ แต่นักท่องเที่ยวได้ความรู้นั้นกลับไป ประกอบไป
ด้วย 

1. การหุงข้าวด้วยกระทะใบบัว  
2. การท าข้าวตังโดยน าข้าวมาจากก้นกระทะ ในครั้งหนึ่งอาจจะได้ข้าวตัง

จ านวนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความช านาญของคนหุงข้าว  
3. การใช้ขี้ควายกันปลวกมาแปะไว้รอบยุ้งข้าวเปลือก (ภาพท่ี 4.28)  
4. การปลูกต้นไม้มงคลไว้รอบบ้านตามความเชื่อที่ถูกถ่ายทอดต่อกันมา เช่นต้น

มะยม แสดงถึง คนนิยมชมชอบ ต้นขนุน แสดงถึง หนุนน าให้ดีขึ้น เป็นต้น 
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5. ทิศทางการตั้งเรือนไทย นิยมตั้งทิศตะวันออกเพ่ือรับลมบ้านจะได้มีอากาศ
ถ่ายเทสะดวก รวมถึงรับฝนสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้ และมีต้นไม้อยู่
กลางบ้าน (ภาพท่ี 4.29)  

6. วิถีชีวิตชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 ปรากฏให้เห็นในทุกเวลา ทั้งช่วงเช้าคนเริ่ม
ตั้งร้าน สายเริ่มมีของออกมาขาย บ่ายของเริ่มหมด เย็นเริ่มเก็บร้าน การกิน
ข้าวกับพ้ืน การตะโกนพูดคุยกันในเรื่องต่างๆ  

7. การใช้ค าพูด สร้างบรรยากาศด้วยภาษา หรือค าพูดให้คนรู้สึกมีอารมณ์ร่วม 
เช่น “เจ้าคะ เจ้าขา ขอรับ” “สวัสดีขอรับ สวัสดีเจ้าค่ะ” “สวัสดีเจ้าค่า รับ
อะไรเจ้าคะ” เป็นต้น  
เมืองมัลลิกาพยายามจ าลองวิถีชีวิตในพ้ืนที่ที่จ ากัด ซึ่งวิถีชีวิตจะสามารถเห็น

ได้ในทุกบริเวณในเมืองมัลลิกา แต่ที่จะมีผู้คนอยู่เป็นจ านวนมากในบริเวณย่านการค้า ยุ้งข้าว 
(ภาพท่ี 4.30) และโรงครัว  

 

ภาพที่ 4.28 การน าเอาขี้ควายมาผสมกับดินมาแปะไว้รอบยุ้งข้าวเปลือก 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 
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ภาพที่ 4.29 ต้นไม้อยู่กลางบ้าน 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2561) 

 

ภาพที่ 4.30 วิถีชีวิตของคนในเมืองมัลลิกา และบริเวณยุ้งข้าว 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561) 
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4.3.4 กิจกรรม (Activity) กิจกรรมในเมืองมัลลิกามีความหลากหลาย จึงได้จัดแบ่งเป็น 2
กลุ่มคือ กิจกรรมการประกอบอาหาร และกิจกรรมการสีข้าว 

4.3.4.1 กิจกรรมการประกอบอาหาร 
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีทั้งอาหารคาว และอาหารหวานให้เลือกหลากหลาย 

ทั้งที่สามารถหารับประทานได้ทั่วไป และหารับประทานได้ยากในปัจจุบัน มีกรรมวิธี และการท าอาหาร
และขนมไทยที่โดดเด่น อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่มาท าอาหาร และขนมไทยให้นักท่องเที่ยวได้เห็น และ
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปลองท าขนมได้ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญช่วยสอน และให้ความรู้อยู่ตลอด
บริเวณใกล้เคียง อาหารมาจากโรงครัวจะอยู่บริเวณเรือนแพ และเรือนหมู่ ส่วนขนมจะอยู่ในย่านการค้า
โดยท าสดๆหลังร้านและขายหน้าร้าน 

ในสมัยก่อนคนไทยจะท าขนมไทยเฉพาะมีงานเทศกาล หรือวาระส าคัญ
เท่านั้น เช่น ขนมมงคลใช้ในงานบุญ งานแต่งงาน ขนมพ้ืนบ้านอย่างขนมถ้วย ขนมครก เป็นต้น ขนมไทย
ในวังจะมีหน้าตา รูปทรงสวยงามมีการประณีตบรรจงในทุกขั้นตอน ซึ่งการท าขนมแต่ละครั้งต้องใช้คนเป็น
จ านวนมากเพราะการท าขนมค่อนข้างใช้เวลาใช้เวลามาก ไม่ว่าจะเป็นการเตรียม การท า หรือการตกแต่ง
ทุกขั้นตอนมีความบรรจงแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของขนม  

 

ภาพที่ 4.31 เจ้าหน้าที่ท าขนม 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561) 
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ภาพที่ 4.32 ขนมบุหลันดั้นเมฆ 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561) 

4.3.4.2 กิจกรรมการสีข้าว 

บริเวณยุ้งข้าว และโรงสีข้าว (ภาพที่ 4.33) มีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ8 – 10 
คน ซึ่งแต่ละคนจะไม่มีหน้าที่ประจ า จะผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันตามความสะดวก เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนมี
ความรู้ ความสามารถในเรื่องการผลิตข้าวสารเป็นอย่างดี อีกทั้งยังคอยอธิบายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่
เข้ามาร่วมกิจกรรม กิจกรรมบริเวณนี้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือท าได้ทุกขั้นตอนภายใต้การดูแลของ
เจ้าหน้าที่ และได้เห็นกระบวนการผลิตข้าวสาร ที่มีข้ันตอนดังนี้ 

1. คัดข้าวเปลือก เนื่องจากมีสิ่งที่ปนอยู่ในข้าวเปลือก เช่น เศษดิน หิน แกลบ 
วัชพืช เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องมีการคัดเลือกข้าวเปลือกในเบื้องต้น ก่อน
น าไปสู่ขั้นตอนต่อไป 

2. การต าข้าว เพ่ือให้เปลือกข้าวหลุดออกจากเมล็ดข้าว การต าข้าวแต่ละครั้ง
จะต าครั้งละไม่มากนัก โดยตักข้าวเปลือกออกจากยุ้งข้าวครั้งละหนึ่งหาบ 
แล้วน าข้าวเปลือกไปตากแดด 1-2 วัน เพ่ือลดความชื้นและช่วยให้การ
กะเทาะเปลือกออกท าได้ง่ายขึ้น จากนั้นจึงน าข้าวออกมาต า โดยในเมือง
มัลลิกาใช้ครกมองเป็นอุปกรณ์ในการกะเทาะข้าวเปลือก ครกมองแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง คือ ครกที่ท าจากขอนไม้ขนาดใหญ่ และส่วนที่
สอง  คื อ  ตั วมอง  หรื อ เ รี ยกว่ าแม่ มองท าด้ วย ไม้ท่ อนหนึ่ ง ขนาด
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เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-4 นิ้ว ยาวประมาณ 4-5 เมตร ท าหน้าที่เป็นไม้
กระดกต าข้าว โดยจะน าข้าวเปลือกใส่ลงไปในครกจากนั้นจะใช้น้ าหนักตัว
กดลงบนหางมอง โดยใช้เท้าเหยียบหางมองให้สากที่อยู่หัวมองกระดกขึ้น 
แล้วปล่อยหางมองให้สากตกลงไปกระแทกกับข้าวเปลือกในครก 

3. สีข้าว เพ่ือท าให้เปลือกข้าวร่อนออกจากเมล็ด การสีข้าวมีวิธีคล้ายการโม่
แป้ง เมืองมัลลิกาใช้เครื่องสีข้าว ที่สานด้วยผิวไม้ไผ่เป็นรูปกระบอกมีขอบสูง
ท าเป็นถาดรองข้าวกล้อง ส่วนประกอบที่ส าคัญ 5 ส่วน คือ  

1) ท่อนฟันบน สานด้วยผิวตอกไม้ไผ่เป็นรูปทรงกลมสูงประมาณ ๕๐ 
เซนติเมตร วัดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ใช้ไม้
เนื้อแข็ง 

2) ท่อนฟันล่าง สานด้วยผิวตอกไม้ไผ่ท าเป็นถาดขอบสูงรองรับข้าว
กล้องที่สีแล้ว เจาะรูให้ข้าวไหลลงมาที่ถังรองรับ 

3) แกนหมุน ท าด้วยไม้แกนหมุนไว้ตรงศูนย์กลางของท่อนฟันล่าง 
แกนหมุนจะเป็นเดือยสอดไม้คานที่ขวางไว้  

4) ไม้คาน ท าจากไม้แปรเนื้อแข็งขนาด ยาวประมาณ 2 เมตร ขวาง
ท่อนฟันบนเจาะปลายไม้ 

5) คันโยก ใช้ล าไม้ไผ่โต ๆ ท าเป็นคันโยกมีมือจับเจาะรูที่ปลายไม้คัน
โยกท าสลักเดือยสอดกับรูไม้คาน 

การสีข้าวจะใส่ข้าวเปลือกเข้าไปในส่วนลึกเว้าของท่อนฟันบน ใช้มือโยก

หมุนเวียนไปด้านขวามือ จนได้เป็นข้าวกล้อง  

4. ฝัดข้าว เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกรรมวิธีการผลิตข้าวสาร คือการแยกเมล็ด

ข้าว และเปลือกข้าวออกจากกัน เมือลมัลลิกาใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า กระด้ง

หรือโด้ง เป็นเครื่องสานที่ใช้ส าหรับฝัดเปลือกข้าวออก จะสานเป็นวงกลมมี

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 50-80 เซนติเมตร ขอบปากท าด้วยไม้ไผ่ โดยการ

ฝัดข้าวจะตักข้าวใส่ในกระด้ง ถือขอบปากกระด้งด้วยมือสองข้าง จากนั้น

ร่อน และโยนข้าวขึ้นไปบนอากาศเป็นจังหวะเปลือกข้าวจะค่อย ๆ กระเด็น

ออกไปจากกระด้ง จนในกระด้งจะเหลือเพียงข้าวสาร และปลายข้าว 

จากนั้นเทส่วนที่ได้ลงในเหิง ที่เป็นเครื่องสานคล้ายกระด้งแต่มีตาห่างกว่า 
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เพ่ือร่อนปลายข้าวออกจากข้าวสาร เมื่อได้ข้าวสารจะน าไปเก็บไว้ในภาชนะ

ใส่ข้าวสาร เช่น หม้อ กระบุง เป็นต้น และสามารถใช้หุงเพื่อรับประทาน 

ข้าวสารที่ผ่านกรรมวิธีผลิตในเมืองมัลลิกา จะน ามาใช้หุงเพ่ือให้นักท่องเที่ยว 
และพนักงานรับประทานซึ่งเป็นการสะท้อนกิจกรรมสมัย ร.ศ124 แต่ละช่วงเวลาชาวบ้านท า
อะไรกัน ท าให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมตามจุดต่างๆ ได้ลองท าในสิ่งที่ปัจจุบันไม่ได้ท า 
หรือมีให้เห็นน้อย อีกท้ังยังได้รับความรู้ และประสบการณ์  

   

 

ภาพที่ 4.33 กิจกรรมบริเวณโรงสีข้าว 
ที่มา: สโรชา อมรพงษ์มงคล (วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561) 

นอกจากจากจะมีกิจกรรมการประกอบอาหาร และการสีข้าวแล้ว เมือง
มัลลิกา ร.ศ.124 ยังมีกิจกรรมพิเศษท่ีทางเมืองมัลลิกาได้จัดขึ้นตามเทศกาลพิเศษต่าง ๆ ของประเทศไทย 
สามารถสรุปเทศกาลที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามตารางท่ี 4.4  
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ตารางที่ 4.4  
กิจกรรมพิเศษใน 12 เดือน 

เดือน เทศกาลพิเศษ 

มกราคม – มีนาคม เทศกาลปีใหม,่ วันมาฆบูชา 
เมษายน - มิถุนายน เทศกาลสงกรานต์, วันวิสาฆบูชา 

กรกฎาคม - กันยายน วันอาสาฬหบูชา, วันแม่แห่งชาติ, วันสารทไทย 

ตุลาคม - ธันวาคม 
วันปิยมหาราช, เทศกาลลอยกระทง, วันพ่อ

แห่งชาติ, วันสิ้นป ี

          

ทั้งนี้แต่ละกิจกรรมที่ทางเมืองมัลลิกาจัดขึ้น จะพยายามสร้างสรรค์ให้แปลก 

โดดเด่นไม่เหมือนใครเพ่ือเป็นจุดดึงดูด และเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น เทศกาลลอยกระทง ใน

ปี 2561 เมืองมัลลิกาจ าลองให้เป็นการลอยกระทงสวรรค์ หรือที่เรียกว่าจองเปรียง ณ มหาสีทันดร โดย

จ าลองเวทีให้เหมือนอยู่บนสวรรค์ ไม่ใช่เพียงแค่ใส่ชุดไทยแล้วลอยกระทง หรือเทศกาลสงกรานต์ จะมีการ

แห่นางสงกรานต์ตั้งแต่หน้าเมือง แล้วจ าลองให้นางมีชื่อ นั่งอยู่บนพาหนะที่เป็นสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นต้น แต่

บางกิจกรรมมีเพียงแค่ท าบุญตักบาตรในช่วงเช้า ถือได้ว่าเป็นการสรรสร้างให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เกิด

ความสนใจ เป็นทางเลือกหนึ่งแก่นักท่องเที่ยวเพื่อมาเยี่ยมชมเมืองมัลลิกา 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดอาจสรุปได้ว่า เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีข้อเด่นในการ

วางแผน (Planning) คือจุดประสงค์มีความสอดคล้องกับแนวคิดหลัก และมีการประชาสัมพันธ์ที่

หลากหลายช่องทางท าให้เป็นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ยังขาดในเรื่องของพันธกิจ วิสัยทัศน์ 

การออกแบบพ้ืนที่ที่พัฒนาได้ล่าช้า และทรัพยากรบุคคลที่มีจ านวนลดลงจากเริ่มแรก ในเรื่องการจัดการ

องค์กร (Organizing) มีข้อเด่น เพราะทีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ท าให้แบ่งหน้าที่ในการท างานได้ง่ายขึ้น 

มีต าแหน่งลดหลั่นกันไปจึงท าให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนรู้หน้าที่ของตนเอง ส่วนการเป็นผู้น า (Leading) 

ข้อเด่นอยู่ในฝ่ายผู้บริหาร มีความเป็นผู้น าสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ 

การสั่งงาน การเจรจากับเจ้าหน้าที่ และการให้ก าลังใจ สามารถดูแลผู้อยู่ใต้บังดับบัญชาของตนได้ แต่ฝ่าย

ปฏิบัติการ หรือหัวหน้างานในแต่ละฝ่ายยังขาดความเป็นผู้น าในเรื่องการสื่อสาร เพราะยังมีเจ้าหน้าที่ที่ไม่

พอใจกับการท างานของหัวหน้าในแผนกของตน อีกทั้ง ไม่เข้าใจในแนวคิดหลัก เป้าหมาย หรือ

วัตถุประสงค์ของเมือง แต่ยังสามารถมีการควบคุม (Controlling) ที่โดดเด่นได้ เพราะ เจ้าหน้าที่ได้รับการ
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ฝึกอบรม หรือได้รับโอกาสออกไปสัมมนาบ่อยครั้งเพ่ือแลกเปลี่ยน และเพ่ิมทั้งประสบการณ์ ความรู้ให้แก่

เจ้าหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน คือ การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดี

ที่สุด เน้นการบริการลูกค้า และการใช้ค าพูดเป็นส าคัญ อีกท้ังยังปฏิบัติตามกฎได้อย่างดี นอกจากนี้ในส่วน

ของตัวเมืองมัลลิกา ยังได้น าทุนทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ อันประกอบไปด้วย มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ 

(Tangible cultural heritage) ได้แก่ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน สถาปัตยกรรมย่านการค้า องค์ประกอบ

อ่ืนๆ และมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible cultural heritage) ไดแ้ก่ ศิลปะการแสดง และภูมิ

ปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  กิจกรรมการ

ประกอบอาหาร และกิจกรรมการสีข้าว
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บทที่ 5 
ผลการประเมินความจริงแท้ กระบวนการสร้างสรรค์  

 
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีการน าทุนทางวัฒนธรรมมาปรับใช้ เพ่ือเป็นสิ่งดึงดูดใจ และ

กิจกรรมให้แก่นักท่องเที่ยว อันประกอบไปด้วย สถาปัตยกรรมบ้านเรือน สถาปัตยกรรมย่านการค้า 
องค์ประกอบอ่ืนๆ ศิลปะการแสดง ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ร.ศ.124 กิจกรรมการประกอบ
อาหาร และกิจกรรมการสีข้าว ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่เป็นจุดเด่นที่ทางเมืองมัลลิกา น า
วัฒนธรรมมาท าให้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืน และดึงดูดให้นักท่องเที่ยว
เที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม ดังนั้นผู้วิจัยจึงประเมินความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์จึงส าคัญ เพ่ือ
แสดงให้เห็นว่าจุดเด่นอย่างสิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรมต่างๆ มีคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แฝงฝังไปด้วยความจริง
แท้ และกระบวนการสร้างสรรค์ ตามกรอบ Hoi An protocol for the best conservation practice 
in Asia (UNESCO, 2009) เป็นเกณฑ์ในการประเมินมิติความจริงแท้ และใช้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ สร้างกรอบเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการประเมินมิติกระบวนการสร้างสรรค์  
 

5.1 การประเมินความจริงแท้สิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรม  
 

สิ่งที่ดึงดูดใจประกอบด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ได้แก่ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน , 
สถาปัตยกรรมผ่านการค้า และองค์ประกอบอ่ืนๆ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ ศิลปะการแสดง 
และภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ. 124 กิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมการสีข้าว และ
กิจกรรมการประกอบอาหาร โดยผู้วิจัยจะประเมินในประเด็นต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง, รูปแบบ และการ
ออกแบบ และการใช้ และหน้าที่ 
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5.1.1 สถาปัตยกรรมบ้านเรือน มีเกณฑ์การประเมินความจริงแท้ ดังนี้  

ตารางที่ 5.1  
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 

มิติของความจริงแท้ 
 ระดับความจริงแท้ 

มิติความจริง
แท้ 

5 4 3 2 1 

ต าแหน่ง 
และ 

สถานที่ตั้ง 

มีใต้ถุนสูง, 
หน้าบ้านหัน

ทางทิศ
ตะวันออก, 

วางแปลนบ้าน
เป็น

สี่เหลี่ยมผืนผ้า
, ตั้งบริเวณ

ใกล้น้ า 

มีใต้ถุนสูง, 
หน้าบ้านหัน

ทางทิศ
ตะวันออก, 
วางแปลน
บ้านเป็น

สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

มีใต้ถุนสูง, 
หน้าบ้านหัน

ทางทิศ
ตะวันออก, 
ไม่ได้วาง

แปลนบ้าน
เป็น

สี่เหลี่ยมผืนผ้า
, ตั้งบริเวณ

ใกล้น้ า 

มีใต้ถุนสูงเกิน
มาตรฐาน, 

หน้าบ้านหัน
ทางทิศ

ตะวันออก, 
ไม่ได้วาง

แปลนบ้าน
เป็น

สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

มีใต้ถุนสูงเกิน
มาตรฐาน, 

หน้าบ้านหัน
ทิศทางตาม
ความสะดวก

ในการ
ก่อสร้าง, ขาด
การวางแปลน

บ้านเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

เทคนิคการ
ก่อสร้างโดยใช้

ลิ่ม และไม้
สอด, ใช้ไม้เนือ้
แข็งทั้งหมด, 

หลังคาทรงสูง,  
ฝาส าหรวดยก
ถอดประกอบ

ได้ทั้งหมด 

เทคนิคการ
ก่อสร้างโดย
ใช้ลิ่ม และไม้
สอด, ใช้ไม้
เนื้อแข็งผสม
ไม้เชอร่า, ฝา
ส าหรวดยก

ถอดประกอบ
ได้ทั้งหมด 

เทคนิคการ
ก่อสร้างโดย
ใช้ตะปู, ใช้ไม้
เนื้อแข็งผสม
ไม้เชอร่า, ฝา
ส าหรวดยก

ถอดประกอบ
ได้เพียง
บางส่วน 

เทคนิคการ
ก่อสร้างโดย
ใช้ตะปู, ใช้ไม้
เชอร่าทั้งหมด
, หลังคาทรง

สูง, ฝา
ส าหรวดยก

ถอดประกอบ
ได้ 

เทคนิคการ
ก่อสร้างโดย
ใช้ตะปู, ใช้ไม้
เชอร่าทั้งหมด
, ฝาส าหรวด

ยกถอด
ประกอบได้

เพียงบางส่วน 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 
เกณฑ์ประเมินความจริงแท้สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 

มิติของความจริงแท้ 

 มิติของความจริงแท้ 

มิติความจริง
แท้ 

5 4 3 2 1 

การใช้ และ
หน้าที่ 

ใช้พักอาศัย, ท า
ครัว, 

รับประทาน
อาหาร, เข้า

ห้องน้ า 
 

ใช้พักอาศัย, 
ท าครัว, 

รับประทาน
อาหาร 

 

ใช้พักอาศัย
รับประทาน

อาหาร 

ใช้ท าครัว
เพียงอย่าง

เดียว 

มีไว้เพียงจัด
แสดงนั้น 

โดยมีผลการประเมินความจริงแท้สถาปัตยกรรมบ้านเรือน จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
มีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางที่ 5.2  
ประเมินความจริงแท้สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 

มิติของความจริงแท้ 

 มิติของความจริงแท้ 

มิติของความจริงแท้ 
 

คนที่ 1 
 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

ต าแหน่ง และ 
สถานที่ตั้ง 

5 5 5 5 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

5 3 4 4 

การใช้ และหน้าที่ 4 1 4 3 
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จากการประเมินความจริงแท้สถาปัตยกรรมบ้านเรือน พบว่าต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง 
อยู่ในระดับ 5 ความจริงแท้มากที่สุด เมืองมัลลิกาได้สร้างบ้านเรือนมีใต้ถุนสูง, หน้าบ้านหันทางทิศ
ตะวันออก, วางแปลนบ้านเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า, ตั้งบริเวณใกล้น้ า รูปแบบ และการออกแบบ อยู่ในระดับ4 
ความจริงแท้มาก เมืองมัลลิกาได้ใช้เทคนิคการก่อสร้างโดยใช้ลิ่ม และไม้สอด, ใช้ไม้เนื้อแข็งผสมไม้เชอร่า, 
ฝาส าหรวดยกถอดประกอบได้ทั้งหมด การใช้งาน และหน้าที่อยู่ในระดับ 3 ความจริงแท้ปานกลาง 
เนื่องจากสถาปัตยกรรมบ้านเรือนใช้พักอาศัย รับประทานอาหาร 

5.1.2 สถาปัตยกรรมย่านการค้า มีเกณฑ์การประเมินความจริงแท้ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.3  
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้สถาปัตยกรรมย่านการค้า 

มิติของความจริงแท้ 

 ระดับความจริงแท้ 

มิติความจริง
แท้ 

5 4 3 2 1 

ต าแหน่ง 
และ 

สถานที่ตั้ง 

มีการวาง
แผนผังอาคาร
เป็นรูปตัว U 

เพ่ือสอดรับกับ
แบบยุโรป ที่

เข้ามามีอิทธิพล
ในสมัย ร.5 

มีการวาง
แผนผังอาคาร
เป็นรูปตัว I 

เป็นแบบ
สมัยก่อน ร.5 

มีการวาง
แผนผังอาคาร
เป็นรูปตัว O 

เพ่ือให้
นักท่องเที่ยว

สามารถเดินได้
ครบทุกด้าน 

มีการวาง
แผนผังอาคาร

เพ่ือความ
สะดวกสบาย
ในการเดินชม

ของ
นักท่องเที่ยว 

ขาดการวาง
แผนผังอาคาร

ใดๆ 

รูปแบบ 
และ 
การ

ออกแบบ 

มีการออกแบบ 
และวัสดุ

หน้าต่าง ประตู
เป็นไม้เนื้อแข็ง

ทั้งหมด,  

มีการออกแบบ 
และวัสดุ

หน้าต่าง ประตู
เป็นไม้เนื้อแข็ง

ทั้งหมด,  

มีการออกแบบ 
และวัสดุ

หน้าต่าง ประตู
เป็นไม้เนื้อแข็ง
ผสมไม้เชอร่า,  

มีการออกแบบ 
และวัสดุ

หน้าต่าง ประตู
เป็นไม้เนื้อแข็ง
ผสมไม้เชอร่า,  

มีการ
ออกแบบ 
และวัสดุ
หน้าต่าง 

ประตูเป็นไม้ 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้สถาปัตยกรรมย่านการค้า 

มิติของความจริงแท้ 

 ระดับความจริงแท้ 

มิติความจริง
แท้ 

5 4 3 2 1 

รูปแบบ 
และ 
การ

ออกแบบ 

ตึกแถวเป็นสี
อ่อน, ชั้น 2 
ของอาคารมี

หน้าต่างบานคู่, 
เหนือขอบ

หน้าต่างเป็น
ช่องไม้ฉลุ 

ตึกแถวเป็นสี
อ่อนสลับสีเข้ม

ชั้น 2 ของ
อาคารมี

หน้าต่างบานคู่, 
เหนือขอบ

หน้าต่างเป็น
ช่องไม้ฉลุเพียง

บางหลัง 

ตึกแถวเป็นสี
อ่อนสลับสีเข้ม
, ชั้น 2 ของ

อาคารมี
หน้าต่างบานคู่
สลับบานเดี่ยว
, เหนือขอบ
หน้าต่างเป็น

ช่องไม้ฉลุเพียง
บางหลัง 

ตึกแถวเป็นสี
เข้ม, ชั้น 2 

ของอาคารมี
หน้าต่างบานคู่
สลับบานเดี่ยว, 

เหนือขอบ
หน้าต่างไม่มี
ช่องไม้ฉลุ 

เชอร่าทั้งหมด, 
ตึกแถวเป็นสี
เข้ม, ชั้น 2 

ของอาคารมี
หน้าต่างบาน
เดี่ยว, เหนือ
ขอบหน้าต่าง
ไม่มีช่องไม้ฉลุ 

การใช้ และ
หน้าที่ 

ใช้ซื้อ – ขาย
สินค้า, เป็น
สถานที่นัด
พบปะกัน, 

พักผ่อนหย่อน
ใจยามว่าง 

ใช้ซื้อ – ขาย
สินค้า 

ใช้เป็นสถานที่
นัดพบปะกัน 

ใช้ พักผ่อน
หย่อนใจยาม

ว่าง 

มีไว้เพียงจัด
แสดงเท่านั้น 

 
โดยมีผลการประเมินความจริงแท้สถาปัตยกรรมย่านการค้า จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 

ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.4  
ประเมินความจริงแท้สถาปัตยกรรมย่านการค้า 

มิติของความจริง
แท้ 

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 

คนที่ 3 รวม 

ต าแหน่ง และ 
สถานที่ตั้ง 

3 2 2 2.3 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

3 2 3 2.6 

การใช้ และหน้าที่ 3 5 4 4 

 

จากการประเมินความจริงแท้สถาปัตยกรรมย่านการค้า พบว่าต าแหน่ง และสถาน
ที่ตั้ง อยู่ในระดับ 2.3 ความจริงแท้น้อย มีการวางแผนผังอาคารเพ่ือความสะดวกสบายในการเดินชมของ
นักท่องเที่ยว รูปแบบ และการออกแบบอยู่ในระดับ 2.6 ความจริงแท้ปานกลาง มีการออกแบบ และวัสดุ
หน้าต่าง ประตูเป็นไม้เนื้อแข็งผสมไม้เชอร่า, ตึกแถวเป็นสีอ่อนสลับสีเข้ม, ชั้น 2 ของอาคารมีหน้าต่างบาน
คู่สลับบานเดี่ยว, เหนือขอบหน้าต่างเป็นช่องไม้ฉลุเพียงบางหลัง การใช้ และหน้าที่ อยู่ในระดับ  4 ความ
จริงแท้มาก เนื่องจากใช้ซื้อ  ขายสินค้า 
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5.1.3 องค์ประกอบอ่ืนๆ มีเกณฑ์การประเมินความจริงแท้ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.5  
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้องค์ประกอบอ่ืนๆ  

มิติของความจริงแท้ 

 ระดับความจริงแท้ 

มิติความ
จริงแท้ 

5 4 3 2 1 

ต าแหน่ง 
และ 

สถานที่ตั้ง 

รถลากอยู่ตาม
ท้องถนน, เงินรู
พบเห็นทั่วไป, 
เสื้อผ้าที่คน
ทั่วไปสวมใส่

เป็นแบบ
ชาวบ้าน 

 

รถลากอยู่ตาม
ท้องถนน, เงินรู
พบเห็นบริเวณ
ย่านการค้าเป็น

ส่วนใหญ่, 
เสื้อผ้าที่คนคน
ทั่วไปสวมใส่

เป็นแบบ
ชาวบ้าน 

 

รถลากอยู่ตาม
ท้องถนน, เงิน
รูพบเห็นได้
บริเวณย่าน
การค้าเป็น
ส่วนใหญ่, 
เสื้อผ้าที่คน
ทั่วไปสวมใส่
เป็นทั้งแบบ

ชาวบ้าน และ
คนมีฐานะ 

  

รถลากไม่ได้อยู่
ตามท้องถนน, 
เงินรูพบเห็นได้
ทุกจุดตั้งแต่

ก่อนเข้าเมือง, 
เสื้อผ้าที่คน
ทั่วไปสวมใส่
เป็นทั้งแบบ

ชาวบ้าน และ
คนมีฐานะ 

 

รถลากไม่ได้
อยู่ตามท้อง

ถนน, เงทิีเ่ห็น
ได้ทุกจุดตั้งแต่
ก่อนเข้าเมือง, 

เสื้อผ้าคน
ทั่วไปสวมใส่
เป็นทั้งแบบ

ชาวบ้าน คนมี
ฐานะ และ
ข้าราชการ 

 

รูปแบบ 
และ 
การ

ออกแบบ 

เงินรู รถลาก 
เสื้อผ้า มีการ
เลียนแบบจาก

สมัยร.5 
ทั้งหมด 

เงินรู รถลาก มี
การเลียนแบบ
จากสมัยร.5 

ทั้งหมด 

มีเพียงเงินรู ที่ 
มีการ

เลียนแบบจาก
สมัยร.5 
ทั้งหมด 

เงินรู รถลาก 
เสื้อผ้า มีการ
เลียนแบบจาก
สมัยร.5 เพียง

บางส่วน 

เงินรู รถลาก 
เสื้อผ้า ไม่มี

การเลียนแบบ
จากสมัยร.5 

เลย 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้องค์ประกอบอ่ืนๆ  

มิติของความจริงแท้ 

 ระดับความจริงแท้ 
มิติความ
จริงแท้ 

5 4 3 2 1 

การใช้ และ
หน้าที่ 

เงินรูมีไว้ใช้แลก
สินค้า, เสื้อผ้ามี

สีไว้แสดงถึง
ฐานะ, รถลากมี
ไว้เพ่ือส่งคนให้
ถึงจุดหมาย 

เงินรูมีไว้ใช้
แลกสินค้า, 
เสื้อผ้ามีสีไว้

แสดงถึงฐานะ, 
รถลากมีไว้เพ่ือ

จัดแสดง 

เงินรูมีไว้ใช้แลก
สินค้า, เสื้อผ้ามี

สวมใส่เพ่ือ
ความสวยงามสี
ไม่ได้แสดงถึง

ความหมาย, รถ
ลากมีไว้เพ่ือจัด

แสดง 

เงินรูมีไว้เก็บ
สะสม, เสื้อผ้า
มีสวมใส่เพ่ือ
ความสวยงาม
สีไม่ได้แสดงถึง
ความหมาย, 

รถลากมีไว้เพ่ือ
จัดแสดง 

เงินรู เสื้อผ้า 
รถลาก มีไว้

เพียงจัดแสดง
เท่านั้น 

โดยมีผลการประเมินความจริงแท้องค์ประกอบอ่ืนๆ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มี
รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 5.6  
ประเมินความจริงแท้องค์ประกอบอ่ืนๆ 

มิติของความจริงแท้ 

 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

มิติของความจริง
แท้ 

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

ต าแหน่ง และ 
สถานที่ตั้ง 

4 4 3 3.6 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

2 2 5 3 
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ตารางที่ 5.6 (ต่อ) 
ประเมินความจริงแท้องค์ประกอบอ่ืนๆ 

มิติของความจริงแท้ 

 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

มิติของความจริง
แท้ 

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

การใช้ และหน้าที่ 5 2 4 3.6 

จากการประเมินความจริงแท้องค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่าต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง อยู่ใน
ระดับ 3.6 ความจริงแท้มาก มีการใช้รถลากอยู่ตามท้องถนน, เงินรูพบเห็นบริเวณย่านการค้าเป็นส่วนใหญ่
, เสื้อผ้าที่คนทั่วไปสวมใส่เป็นแบบชาวบ้าน รูปแบบ และการออกแบบอยู่ในระดับ 3 ความจริงแท้ปาน
กลาง มเีพียงเงินรูที่มีการเลียนแบบจากสมัยร.5 ทั้งหมด การใช้ และหน้าที่ อยู่ในระดับ 3.6 ความจริงแท้
มาก เงินรูมีไว้ใช้แลกสินค้า, เสื้อผ้ามีสีไว้แสดงถึงฐานะ, รถลากมีไว้เพ่ือจัดแสดง 

5.1.4 ศิลปะการแสดง มีเกณฑ์การประเมินความจริงแท้ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.7  
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้ศิลปะการแสดง 

มิติของความจริงแท้ 

 ระดับความจริงแท้ 

มิติความจริง
แท้ 

5 4 3 2 1 

ต าแหน่ง 
และ 

สถานที่ตั้ง 

มีความ
เชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่ทุกการ

แสดง 

มีความ
เชื่อมโยงกับ

พ้ืนที่เพียง 3 – 
4 การแสดง 

มีความ
เชื่อมโยงกับ

พ้ืนที่เพียง 2 – 
3 การแสดง 

มีความ
เชื่อมโยงกับ

พ้ืนที่เพียง 1 – 
2 การแสดง 

ขาดความ
เชื่อมโยงกับ

พ้ืนที่ 
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ตารางที่ 5.7 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้ศิลปะการแสดง 

มิติของความจริงแท้ 
 ระดับความจริงแท้ 

มิติความจริง
แท้ 

5 4 3 2 1 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

ทักษะในการ
แสดง, ดนตรี, 
สถานที่ และ

เสื้อผ้า 
ออกแบบ
บางส่วน

ใกล้เคียงกับใน
สมัยร.5 

ทักษะในการ
แสดง, ดนตรี 
และ สถานที่ 
ออกแบบ
บางส่วน

ใกล้เคียงกับใน
สมัยร.5 

ทักษะในการ
แสดง และ

ดนตรี 
ออกแบบ
บางส่วน

ใกล้เคียงกับใน
สมัยร.5 

ทักษะในการ
แสดง 

ออกแบบ
บางส่วน

ใกล้เคียงกับใน
สมัยร.5 

ทักษะในการ
แสดง, ดนตรี, 
สถานที ่และ
เสื้อผ้า ขาด

การออกแบบ
ใกล้เคียงกับใน

สมัยร.5  

การใช้ และ
หน้าที่ 

ใช้ต้อนรับแขก
บ้านแขกเมือง 

ใช้ในงานมงคล ใช้ในงานศพ 
ใช้ในงาน

เทศกาลต่างๆ 

มีไว้เพียง
จัดการแสดง
เพ่ือความ

บันเทิงเท่านั้น 

โดยมีผลการประเมินความจริงแท้ศิลปะการแสดง จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มี
รายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.8  
ประเมินความจริงแท้ศิลปะการแสดง 

มิติของความจริงแท้ 

 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

มิติของความจริง
แท้ 

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

ต าแหน่ง และ 
สถานที่ตั้ง 

2 2 2 2 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

2 2 1 1.6 

การใช้ และหน้าที่ 1 1 1 1 

 

จากการประเมินความจริงแท้ศิลปะการแสดง พบว่าต าแหน่ง และสถานที่ตั้งอยู่ใน
ระดับ 2 ความจริงแท้น้อย เนื่องจากในเมืองมัลลิกามีความเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เพียง 1 – 2 การแสดง 
รูปแบบ และการออกแบบ อยู่ในระดับ 1.6 ความจริงแท้น้อย ในเมืองมัลลิกามีทักษะในการแสดง 
ออกแบบบางส่วนใกล้เคียงกับในสมัยร.5 การใช้ และหน้าที่ อยู่ในระดับ1 ความจริงแท้น้อยที่สุด การ
แสดงมีไว้เพ่ือความบันเทิงเท่านั้น 
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5.1.4 ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 มีเกณฑ์การประเมินความ
จริงแท้ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.9  
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 

มิติของความจริงแท้ 

 ระดับความจริงแท้ 

มิติความ
จริงแท้ 

5 4 3 2 1 

ต าแหน่ง 
และ 

สถานที่ตั้ง 

มีความผูกพัน
กับสายน้ าใช้ใน

การสัญจร,
ชีวิตประจ าวัน, 
ปลูกพืช เลี้ยง

สัตว์ และ 
สถานที่
จ าหน่าย
ผลผลิต 

มีความผูกพัน
กับสายน้ าใช้ใน

การสัญจร, 
ชีวิตประจ าวัน 
และสถานที่
จ าหน่าย
ผลผลิต 

มีความผูกพัน
กับสายน้ าใช้

การสัญจร และ
ชีวิตประจ าวัน 

มีความผูกพัน
กับสายน้ าไว้ 

ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
และปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ 

สายน้ ามิได้ใช้
ไว้เพ่ือการ

สัญจร, 
ชีวิตประจ าวัน 
,ปลูกพืช เลี้ยง

สัตว์และ
สถานที่
จ าหน่าย
ผลผลิต 

รูปแบบ 
และ 
การ

ออกแบบ 

ทักษะฝีมือใน
การท าอาหาร
หวาน และ
อาหารคาว, 
กระบวนการ

ต่างๆในยุ้งข้าว 
และการพาย

เรือ เลียนแบบ
สมัยร.5 

ทักษะฝีมือใน
การอาหารคาว, 
กระบวนการ

ต่างๆในยุ้งข้าว 
และการพาย

เรือ เลียนแบบ
สมัยร.5 

ทักษะฝีมือใน
การท าขนม, 
อาหาร และ
กระบวนการ

ต่างๆในยุ้งข้าว 
เลียนแบบ
สมัยร.5 

ทักษะฝีมือใน
การท าอาหาร 

เลียนแบบ
สมัยร.5 

ขาดทักษะฝีมือ
ในการท าขนม, 

อาหาร, 
กระบวนการ

ต่างๆในยุ้งข้าว
และ การพาย
เรือ เลียนแบบ

สมัยร.5 
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ตารางที่ 5.9 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 

มิติของความจริงแท้ 

 ระดับความจริงแท้ 
มิติความจริง

แท้ 
5 4 3 2 1 

การใช้ และ
หน้าที่ 

ภูมิปัญญาใน
ห้องครัว

สามารถใช้
ประกอบ

อาหารเพื่อ
รับประทานได้
จริง, ยุ้งข้าวท า
สามารถผลิต

วัตถุดิบไดจ้ริง, 
ปลูกต้นไม้เพ่ือ

เสริมมงคล 

ภูมิปัญญาใน
ห้องครัว

สามารถใช้
ประกอบ

อาหารเพื่อ
รับประทานได้
จริง, ยุ้งข้าวท า

เพ่ือเป็น
วัตถุดิบจริง, 

ปลูกต้นไม้เพ่ือ
รับประทาน 

ภูมิปัญญาใน
หอ้งครัว
สามารถ
น ามาใช้

รับประทานได้
จริง และยุ้ง
ข้าวท าเพ่ือ
เป็นวัตถุดิบ

จริง 

ภูมิปัญญาใน
ห้องครัว 

สามารถน ามา
รับประทานได้
จริง, วัตถุดิบ
เพียงบางส่วน 

 

ขาดการใช้ภูมิ
ปัญญา มีไว้
เพ่ือการจัด
แสดงเท่านั้น 

 

 
โดยมีผลการประเมินความจริงแท้ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 

จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.10  
ประเมินความจริงแท้ของภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 

มิติของความจริงแท้ 

 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

มิติของความจริง
แท้ 

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

ต าแหน่ง และ 
สถานที่ตั้ง 

5 2 4 3.6 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

3 3 5 3.6 

การใช้ และหน้าที่ 2 3 4 3 
         

จากการประเมินความจริงแท้ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 
พบว่า ต าแหน่ง และสถานที่ อยู่ในระดับ 3.6 ความจริงแท้มาก เนื่องจากมีความผูกพันกับสายน้ าใช้ในการ
สัญจร, ชีวิตประจ าวัน และสถานที่จ าหน่ายผลผลิต รูปแบบ และการออกแบบ อยู่ในระดับ 3.6 ความจริง
แท้มาก ทักษะฝีมือในการอาหารคาว, กระบวนการต่างๆในยุ้งข้าว และการพายเรือ เลียนแบบสมัยร.5 
การใช้ และหน้าที่ อยู่ในระดับ 3 ความจริงแท้ปานกลาง ภูมิปัญญาในห้องครัวสามารถน ามารับประทาน
ไดจ้ริง และ ยุ้งข้าวท าเพ่ือเป็นวัตถุดิบจริง 
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5.1.6 กิจกรรมการประกอบอาหาร มีเกณฑ์การประเมินความจริงแท้ ดังนี้ 
โดยกิจกรรมเกี่ยวกับอาหาร และขนมมีเกณฑ์การประเมินความจริงแท้ และ

กระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.11  
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้กิจกรรมการประกอบอาหาร 

มิติของความจริงแท้ 

 ระดับความจริงแท้ 

มิติความ
จริงแท้ 

5 4 3 2 1 

ต าแหน่ง 
และ 

สถานที่ตั้ง 

มีความเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่ทุก

อย่าง 

มีความ
เชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่มากกว่า 

5 อย่าง 

มีความ
เชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่ 3-4 

อย่าง 

มีความ
เชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่ 1-2

อย่าง 

ขาดความ
เชื่อมโยงกับ
พ้ืนที่เลย 

รูปแบบ 
และ 
การ

ออกแบบ 

วัตถุดิบ, 
กรรมวิธีการ
ผลิต และ

เครื่องมือในการ
ผลิตเลียนแบบ

สมัยร.5 

วัตถุดิบ และ
กรรมวิธีการ

ผลิตเลียนแบบ
สมัยร.5 

มีกรรมวิธีการ
ผลิต และ

เครื่องมือใน
การผลิต

เลียนแบบ
สมัยร.5 

ใช้วัตถุดิบ 
และเครื่องมือ
ในการผลิต
เลียนแบบ
สมัยร.5 

วัตถุดิบ, 
กรรมวิธี และ

เครื่องมือในการ
ผลิตมิได้
เลียนแบบ

รูปแบบสมัยร.5 

การใช้ และ
หน้าที่ 

ใช้ในงานมงคล 
ใช้เพื่อต้อนรับ
แขกบ้านแขก

เมือง 

ใช้เพื่อท าบุญ/
ใส่บาตร 

น ามาจ าหน่าย
เพ่ือเป็น
รายได้ 

ใช้เพื่อการ
แสดงให้แก่
นักท่องเที่ยว 

โดยมีผลการประเมินความจริงแท้กิจกรรมการประกอบอาหาร จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.12  
ประเมินความจริงแท้กิจกรรมการประกอบอาหาร 

มิติของความจริงแท้ 

 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

มิติของความจริง
แท้ 

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

ต าแหน่ง และ 
สถานที่ตั้ง 

2 2 2 2 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

2 2 3 2.3 

การใช้ และหน้าที่ 1 1 2 1.3 
  

จากการประเมินความจริงแท้กิจกรรมการประกอบอาหาร พบว่าต าแหน่ง และสถาน
ที่ตั้ง อยู่ในระดับ 2 ความจริงแท้น้อย มีความเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ 1-2อย่าง รูปแบบ และการออกแบบ อยู่ใน
ระดับ 2.3 ความจริงแท้น้อย ใช้วัตถุดิบ และเครื่องมือในการผลิตเลียนแบบสมัยร.5 การใช้ และหน้าที่ อยู่
ในระดับ 1.3 ความจริงแท้น้อยที่สุด ใช้เพื่อการแสดงให้แก่นักท่องเที่ยว 
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5.1.7 กิจกรรมการสีข้าว มีเกณฑ์การประเมินความจริงแท้ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.13  
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้กิจกรรมการสีข้าว 

มิติของความจริงแท้ 

 ระดับความจริงแท้ 
มิติความ
จริงแท้ 

5 4 3 2 1 

ต าแหน่ง 
และ 

สถานที่ตั้ง 

โรงครัว และยุ้ง
ข้าวอยู่บริเวณ

หลังบ้าน 

โรงครัวอยู่
บริเวณหลังบ้าน 
แต่กิจกรรมการ

สีข้าวยุ้งข้าว
ตั้งอยู่ตามความ
สะดวกของพ้ืนที่ 

ยุ้งข้าวอยู่
บริเวณหลัง
บ้าน แต่

กิจกรรมการสี
ข้าว ตั้งอยู่ตาม
ความสะดวก

ของพ้ืนที่ 

โรงครัว และยุ้ง
ข้าวอยู่ตาม
ความสะดวก
ของพ้ืนที่ แต่
อยู่บริเวณ

ใกล้ชิดกับตัว
บ้าน 

โรงครัว และ
ยุ้งขา้วอยู่ตาม
ความสะดวก
ของพ้ืนที่ และ
ไม่ได้ติดกับตัว

บ้าน 

รูปแบบ 
และ 
การ

ออกแบบ 

เครื่องมือ และ
การจัดวาง
เลียนแบบ
สมัยร.5 

เครื่องมือ
เลียนแบบสมัยร.
5 แต่การจัดวาง
เครื่องมืออยู่ตาม

ความสะดวก
ของพ้ืนที่ 

การจัดวาง
เลียนแบบ
สมัยร.5 แต่
เครื่องมือใช้

ของในปัจจุบัน 

เครื่องมือ และ
การจัดวาง

เลียนสมัยร.5 
ผสมผสานของ
ปัจจุบันเพื่อ
ความสะดวก 

เครื่องมือ และ
การจัดวาง
เลียนแบบ
สมัยร.5 

การใช้ และ
หน้าที่ 

บริเวณยุ้งข้าว
ท าเพ่ือผลิต
วัตถุดิบ, 
กิจกรรม

บริเวณโรงครัว
ท าไว้เพ่ือ 

บริเวณโรงครัว
ท าไว้เพ่ือ

รับประทาน
อาหาร แต่

กิจกรรมบริเวณ 

บริเวณยุ้งข้าว
ท าเพ่ือเป็น
วัตถุดิบ แต่
กิจกรรม

บริเวณโรงครัว 

บริเวณยุ้งข้าว
ท าเพ่ือเป็น
วัตถุดิบเพียง
บางส่วน แต่

กิจกรรม 

บริเวณยุ้งข้าว 
และโรงครัวมี

ไว้เพ่ือจัด
แสดงเท่านั้น 
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ตารางที่ 5.13 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินความจริงแท้กิจกรรมการสีข้าว 

มิติของความจริงแท้ 

 ระดับความจริงแท้ 

มิติความจริง
แท้ 

5 4 3 2 1 

การใช้ และ
หน้าที่ 

รับประทาน
อาหาร 

ยุ้งข้าวมีไว้เพ่ือ
จัดแสดง 

ท าไว้เพ่ือจัด
แสดง 

บริเวณโรงครัว
ท าไว้เพ่ือ

รับประทาน
อาหาร 

 

 
โดยมีผลการประเมินความจริงแท้กิจกรรมการสีข้าว จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มี

รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที ่5.14  
ประเมินความจริงแท้ของกิจกรรมการสีข้าว 

มิติของความจริงแท้ 
 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

มิติของความจริง
แท้ 

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

ต าแหน่ง และ 
สถานที่ตั้ง 

2 2 5 3 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

2 2 4 2.6 

การใช้ และหน้าที่ 5 4 5 4.6 
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จากการประเมินความจริงแท้กิจกรรมการสีข้าว พบว่าต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง อยู่
ระดับ 3 ความจริงแท้ปานกลาง ยุ้งข้าวอยู่บริเวณหลังบ้าน แต่กิจกรรมการสีข้าวโรงครัวตั้งอยู่ตามความ
สะดวกของพ้ืนที่ รูปแบบ และการออกแบบ อยู่ในระดับ 2.6 ความจริงแท้ปานกลาง การจัดวางเลียนแบบ
สมัยร.5 แต่เครื่องมือใช้ของในปัจจุบัน การใช้ และหน้าที่ อยู่ระดับ 4.6 ความจริงแท้มากที่สุด บริเวณยุ้ง
ข้าวท าเพ่ือผลิตวัตถุดิบ, กิจกรรมบริเวณโรงครัวท าไว้เพ่ือรับประทานอาหาร 

จากการประเมินความจริงแท้ของสิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรม ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการ
ประเมินมิติความจริงแท้ อันประกอบไปด้วยต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง รูปแบบ และการออกแบบ การใช้ 
และหน้าที่ ได้ดังนี้ 

 ต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง  

ตารางที่ 5.15  
ค่าเฉลี่ยต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง 

เนื้อหา ค่าคะแนน ความหมาย 
สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 5 มากที่สุด 

องค์ประกอบอ่ืนๆ 3.6 มาก 

ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 3.6 มาก 
กิจกรรมสีข้าว 3 ปานกลาง 

สถาปัตยกรรมย่านการค้า 2.3 น้อย 

ศิลปะการแสดง 2 น้อย 
กิจกรรมการประกอบอาหาร 2 น้อย 

ค่าเฉลี่ย 3.07 ปานกลาง 

 
ผลจากการประเมินความจริงที่มีความจริงแท้เฉลี่ยทั้งสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม และ

กิจกรรมอยู่ในระดับ 3.07 ความจริงแท้ปานกลาง แต่หากพิจารณาในรายละเอียด พบว่า สถาปัตยกรรม
บ้านเรือนมีระดับความจริงแท้มากที่สุด ต่อมาเป็นองค์ประกอบอ่ืนๆ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ในสมัย ร.ศ.124 กิจกรรมการสีข้าว สถาปัตยกรรมย่านการค้า ศิลปะการแสดง และกิจกรรมการประกอบ
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อาหารตามล าดับ จากผลประเมินความจริงแท้ของต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ 
ดังนี้ 

- ระดับความจริงแท้มากที่สุด ได้แก่ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน เนื่องจากเมืองมัลลิกา
ได้สร้างบ้านเรือนให้มีรูปแบบเป็นไปตามอดีต อันประกอบไปด้วยใต้ถุนสูง ด้านล่างมีพ้ืนที่ไว้ใช้สอยเป็น
บริเวณกว้าง หน้าบ้านเรือนทุกหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตามแบบฉบับการสร้างบ้านเรือนไทยทั้งนี้
เกี่ยวกับทิศทางของลมในการถ่ายเท ทิศทางของฝนในการซัดเข้าบ้านเรือน ทิศทางของตะวัน และตาม
ความเชื่อของคนในสมัยก่อน รวมถึงมีการวางแปลนบ้านเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า และบ้านเรือนทุกหลังจะถูก
ตั้งอยู่บริเวณใกล้น้ าที่ทางเมืองมัลลิกาขุดขึ้นมา ทั้งนี้คนในสมัยก่อนมีความผูกพันกับสายน้ า และใช้
ประโยชน์จากสายน้ าเป็นส าคัญไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน  

- ระดับความจริงแท้มาก ได้แก่ องค์ประกอบอ่ืนๆ เนื่องจากรถลากจะจอดไว้บริเวณ
ถนนด้านหน้าของเมือง สามารถพบเห็นบนท้องถนนในเมืองมัลลิกาได้เลย ในส่วนของเงินรูพบเห็นบริเวณ
ย่านการค้าเป็นส่วนใหญ่ เหตุด้วยย่านการค้าเป็นย่านซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า ที่รวมร้านต่างๆอยู่บริเวณ
เดียวกันมากที่สุด นักท่องเที่ยวจึงใช้เงินรูบริเวณนี้มมากกว่าบริเวณอ่ืนๆที่ไม่ได้ใช้เลย และเสื้อผ้าที่คนใน
เมืองสวมใส่เป็นแบบชาวบ้าน เพราะทางเมืองตั้งใจมัลลิกาจ าลองให้เป็นวิถีชน เรื่องราวส่วนใหญ่จึงเป็น
เรื่องราวของชาวบ้านมากกว่าคนมีฐานะ หรือข้าราชการ และภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย 
ร.ศ.124 เนื่องจากคนในสมัยก่อนมีความผูกพันกับสายน้ าที่ไว้ใช้ในการสัญจร และใช้ในชีวิตประจ าวันทาง
เมืองมัลลิกาเองก็ใช้เรือในการสัญจรเพ่ือขายสินค้าให้แก่นักท่องเที่ยว ปลูกพืชนานาชนิดไว้เพ่ือเป็นทั้ง
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร ไม้มงคล ไม้ประดับ รวมถึงเลี้ยงสัตว์อย่างเช่น วัว ไก่ เป็นต้น จ าหน่าย
ผลผลิตจากที่ดินของตนเอง เช่นกล้วย มะพร้าว เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นไปตามวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อน  

- ระดับความจริงแท้ปานกลาง ได้แก่ กิจกรรมการสีข้าว เนื่องจากกิจกรรมการสีข้าว
จะอยู่ในบริเวณยุ้งข้าว อันประกอบไปด้วยกระบวนการท าข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสาร คือการต าข้าว การสี
ขาว การฝัดข้าว และโรงครัว อันประกอบไปด้วยการเตรียมวัตถุดิบ การท าอาหารคาว และอาหารหวาน 
โดยในเมืองมัลลิกาไม่ได้มีการตั้งต าแหน่งของยุ้งข้าว และโรงครัวบริ เวณหลังบ้าน แต่ถูกตั้งไว้ตามความ
สะดวกของพ้ืนที่ที่มีจ ากัดที่มีความใกล้ชิดกับบริเวณตัวบ้านเรือนคหบดีแทน  

- ระดับความจริงแท้น้อย ได้แก่ สถาปัตยกรรมย่านการค้ามีการวางแผนผังอาคาร
พาณิชย์ที่ใช้ซื้อขายสินค้า เพ่ือความสะดวกสบายในการเดินชมของนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินชมสินค้าได้ตามความต้องการของตนเอง โดยทางเมืองมัลลิกาไม่ได้ก าหนดว่าต้องเดินไปทิศทางไหน
ก่อน แต่การวางผังอาคารพยายามให้นักท่องเที่ยวเดินผ่าน และพบเห็นทุกร้านค้า, ศิลปะการแสดง มีการ
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แสดงที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีเพียง 1 การแสดงเท่านั้น ได้แก่ระบ าศรีชัยสิงห์ โดยระบ าชุดนี้
ได้น าท่าร ามาจากภาพประติมากรรม และภาพบนศิลาที่ปรากฏอยู่ในปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นการฟ้อนร าถวายเป็นพุทธบูชา ของเหล่านางอัปสร ที่มีเพียงการแสดงเดียวที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่
เนื่องจากเมืองมัลลิกาตั้งอยู่ในต าบลสิงห์ อ าเภอไทรโยค ซึ่งเป็นต าบล และอ าเภอเดียวกันกับที่ตั้งปราสาท
เมืองสิงห์ และกิจกรรมการประกอบอาหาร เนื่องจากมีการน าเอาอาหารความที่เป็นของพ้ืนถิ่นมา 
เชื่อมโยงกับพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพียงแค ่2 อย่างเท่านั้น ได้แก่ห่อหมกปลายี่สกในช่วงอาหารค่ า เพราะ
ปลายี่สกถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี และแกงบวนในช่วงอาหารกลางวัน ถือได้ว่าเป็นแกงที่
เป็นเอกลักษณ์ของคนจังหวัดกาญจนบุรี โดยน าเครื่องในหมูมาหั่นแล้วปรุงด้วยสมุนไพรเป็นจ านวนมาก
และถือว่าเป็นอาหารสุขภาพ  

 รูปแบบ และการออกแบบ  
ตารางที่ 5.16  
ค่าเฉลี่ยรูปแบบ และการออกแบบ 

เนื้อหา ค่าคะแนน ความหมาย 
สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 4 มาก 

ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 3.6 มาก 

องค์ประกอบอ่ืนๆ 3 ปานกลาง 
สถาปัตยกรรมย่านการค้า 2.6 ปานกลาง 

กิจกรรมการสีข้าว 2.6 ปานกลาง 
กิจกรรมการประกอบอาหาร 2.3 น้อย 

ศิลปะการแสดง 1.6 น้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.81 ปานกลาง 
 

ผลจากการประเมินความจริงที่มีความจริงแท้เฉลี่ยทั้งสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม และ
กิจกรรมอยู่ในระดับ 2.81 ความจริงแท้ปานกลาง แต่เมื่อพิจารนาในรายละเอียด พบว่า สถาปัตยกรรม
บ้านเรือนมีระดับความจริงแท้มากที่สุด ต่อมาเป็นภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 
องค์ประกอบอ่ืนๆ สถาปัตยกรรมย่านการค้า กิจกรรมการสีข้าว กิจกรรมการประกอบอาหาร และ
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ศิลปะการแสดงตามล าดับ จากผลประเมินความจริงแท้ของรูปแบบ และการออกแบบ ผู้วิจัยสามารถ
วิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

- ระดับความจริงแท้มาก ได้แก่ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน เนื่องจากเทคนิคที่น ามาใช้
ในการสร้างบ้านเรือน เป็นแบบการใช้ลิ่ม และไม้สอด กล่าวคือไม่ใช้ตะปูในการยึดไม้ต่างๆเข้าด้วยกัน ซึ่ง
วิธีการสลักเดือยไม้ ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ใช้เทคนิคนี้ อีกทั้งฝาส ารวจยกถอดประกอบได้ ซึ่งถือว่าเป็น
เทคนิคที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการสร้างบ้านเรือนไทย นอกจากนี้วัสดุที่ใช้สร้างเรือนไทยเป็นไม้เนื้อแข็ง
ผสมกับไม้เชอร่าเพ่ือความสะดวกในการก่อสร้าง และลดต้นทุนบางส่วนลงไป และวิถีชีวิตชาวบ้าน ร.ศ.
124 เนื่องจากมีการใช้ทักษะในการท าอาหารคาว อย่างวิธีการท าข้าวตังที่ใช้ข้าวจากก้นกระทะจริงๆมาให้
นักท่องเที่ยวได้รับประทาน ไม่ได้เป็นการทอดเหมือนปัจจุบัน แต่ภูมิปัญญาไม่ได้ใช้กับการท าอาหารคาว
ทุกชนิด นอกจากนี้ยังมีทักษะกระบวนการต่างๆในยุ้งข้าว ที่มีการต าข้าว สีข้าว ฝัดข้าว กรรมวิธีต่างๆล้วน
แล้วแต่เป็นแบบอดีตท้ังสิ้น  

- ระดับความจริงแท้ปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบอ่ืนๆ มีเพียงเงินรู ที่น าแบบฟอร์ม
มาจากอดีต แต่น ามาแค่แบบฟอร์มเท่านั้นในส่วนของรายละเอียดด้านในตัวเหรียญเงินรูเป็นรูปแบบของ
เมืองมัลลิกาทั้งสิ้น ซึ่งในตัวเหรียญเขียนระบุเอาไว้ว่า เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 และจ านวนค่าเงินของเหรียญ
แต่ละประเภท ในส่วนของรถลาก และเสื้อผ้าน าแบบฟอร์มมาเพียงบางส่วนเท่านั้น , สถาปัตยกรรมย่าน
การค้า เนื่องจากการออกแบบอาคารพาณิชย์ในย่านการค้าเน้นที่ความสะดวกในการก่อสร้าง และวัสดุที่
ใช้ส่วนใหญ่เป็นของปัจจุบัน กล่าวคือประตูร้านค้าแต่ละหลังเป็นไม้เนื้อแข็งผสมไม้เชอร่าทั้งนี้เพ่ือลด
ต้นทุนในบางส่วน สีของอาคารพาณิชย์เป็นสีเข้มเพ่ือสร้างความโดดเด่น และดึงดูดนักท่องเที่ยว สามารถ
ถ่ายรูปแล้วสีออกมาชัดเจน หน้าต่างด้านบนชั้น 2 ของอาคารพาณิชย์ มีทั้งหน้าต่างบ้านเดี่ยว และบ้านคู่
ซึ่งในอดีตหน้าต่างจะต้องเป็นบานคู่ทุกหลัง รวมถึงด้านบนหน้าต่างในไม่มีช่องไม้ฉลุ และกิจกรรมการสี
ข้าว ที่อยู่บริเวณยุ้งข้าว และโรงครัว มีการใช้เครื่องมือ และการจัดวางตามความสะดวกของพ้ืนที่ 
กล่าวคือมีการใช้เครื่องมือที่เป็นของในปัจจุบัน อย่างเช่น น้ ามันพืชเป็นถุงส าเร็จ ใช้เครื่องปรุงแบบถุง
ส าเร็จ การจัดวางอย่างบริเวณยุ้งข้าว มีการวางที่ต าข้าวเรียงกันเป็นหน้ากระดานจ านวน 5ตัว ซึ่งในอดีต
ไม่มีการเรียงในรูปแบบนี้ แต่ทางเมืองมัลลิกาต้องการรองรับนักท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวสามารถ ท า
กิจกรรมนี้ได้ทีละหลายคน  

- ระดับความจริงแท้น้อย ได้แก่ กิจกรรมการประกอบอาหาร มีการใช้วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารคาว และอาหารหวาน เครื่องมือในการท า และกรรมวิธีที่เป็นอดีตเพียงบางส่วนเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวมีอารมณ์ร่วมไปกับสิ่งที่พบเห็น แต่ส่วนใหญ่ในเมืองมัลลิกาจะใช้ วัตถุดิบ เครื่องมือ และ
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กรรมวิธีที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการประกอบอาหาร และศิลปะการแสดง มี
เพียงทักษะการแสดงบางส่วนเท่านั้นที่มีรูปแบบคล้ายกับอดีต เป็นการรักษาทักษะความรู้แบบดั้งเดิมไว้ 
แต่อย่างไรเสียก็มีการพัฒนาทักษะต่างๆให้ทันสมัยและนักท่องเที่ยวในปัจจุบันสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ระหว่างที่ชมการแสดง รวมถึงดนตรีเป็นการแสดงดนตรีสดแต่ก็มีการประยุกต์ สร้างความสนุกสนานอย่าง
การบรรเลงเพลงค้างคาวกินกล้วยที่คนในปัจจุบันยังรู้จัก และสามารถมีอารมณ์ร่วมตามไปด้วยได้ เสื้อผ้า
ถูกสร้างในรูปแบบผ้ายืด แล้วผูกเชือกไว้ทางด้านหลัง เพ่ือให้นักแสดงทุกคนสามารถสวมใส่ได้  

 การใช้ และหน้าที่  
ตารางที่ 5.17  
ค่าเฉลี่ยการใช้ และหน้าที่ 

เนื้อหา ค่าคะแนน ความหมาย 

กิจกรรมการสีข้าว 4.6 มากที่สุด 
สถาปัตยกรรมย่านการค้า 4 มาก 

องค์ประกอบอ่ืนๆ 3.6 มาก 
สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 3 ปานกลาง 

ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 3 ปานกลาง 

กิจกรรมการประกอบอาหาร 1.3 น้อย 
ศิลปะการแสดง 1 น้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.93 ปานกลาง 

 
ผลจากการประเมินความจริงที่มีความจริงแท้เฉลี่ยทั้งสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม และ

กิจกรรมอยู่ในระดับ 2.93 ความจริงแท้ปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กิจกรรมการสี
ข้าวระดับความจริงแท้มากที่สุด ต่อมาเป็นสถาปัตยกรรมย่านการค้า องค์ประกอบอ่ืนๆ สถาปัตยกรรม
บ้านเรือน ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 กิจกรรมการประกอบอาหาร และ
ศิลปะการแสดงตามล าดับ จากผลประเมินความจริงแท้ของการใช้ และหน้าที่ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ 
ดังนี้ 

- ระดับความจริงแท้มากที่สุด ได้แก่ กิจกรรมการสีข้าว  บริเวณโรงครัวมีการใช้
วัตถุดิบจริง ประกอบอาหารจริง และสามารถน ามาให้นักท่องเที่ยวรับประทานได้จริง ทั้งอาหารกลางวัน 
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อาหารค่ า และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนก็สามารถรับประทานได้ ในส่วนของยุ้งข้าวมีการผ่านกระบวนการจาก
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารเพ่ือน ามาเป็นวัตถุดิบในการรับประทานคู่กับอาหารคาวบางส่วน อีกส่วนมีไว้เพ่ือ
การแสดงและเป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น  

- ระดับความจริงแท้มาก ได้แก่ สถาปัตยกรรมย่านการค้า ยังคงท าหน้าที่เป็นแหล่ง
ขายสินค้าต่างๆอันประกอบไปด้วยอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องดื่ม ผลไม้ น้ าอบน้ าปรุง ตะกร้าสาน ผ้า
ไทย และอ่ืนๆอีกเป็นจ านวนมากเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อของตามความต้องการของตนเอง รวมถึง
ยังเป็นสถานที่ที่สามารถนัดพบปะกันได้ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สังเกตเห็นได้ง่าย อยู่ริเวรใกล้ทางเข้า  – 
ออก มีที่ให้นั่งพัก มีสินค้าให้เดินชม และเลือกซื้อ และองค์ประกอบอ่ืนๆ เงินรูมีหน้าที่เหมือนในอดีต คือ
ไว้เพ่ือซื้อสินค้าทุกชนิดที่ทางเมืองมัลลิกาน ามาขาย เสื้อผ้ามีสีที่แตกต่างเพ่ือแสดงถึงฐานะ หาเป็น
เจ้าหน้าที่เสื้อผ้าจะสีหม่นมีไม่กี่สี แต่เสื้อผ้าที่ให้นักท่องเที่ยวสวมใสจะเป็นสีสันสดใส มีให้เลือก
หลากหลายสี ในส่วนของรถลากมีหน้าที่ส่งนักท่องเที่ยวไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการในเมืองมัลลิกา 
แต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวไม่ใช้บริการรถลาก เพียงแต่จะเข้าไปถ่ายรูปร่วมกับรถลากเท่านั้น ดังนั้นแล้วรถ
ลากจึงมีหน้าที่เพียงจัดแสดงมากกว่าการส่งนักท่องเที่ยวไปยังจุกหมายปลายทาง 

- ระดับความจริงแท้ปานกลาง ได้แก่ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน สามารถใช้เป็นที่พัก
อาศัยได้จริงซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปพักอาศัย แต่ไม่ถาวร จะพักอาศัยก็ต่อเมื่อท างานเลิกดึก หรือพรุ่งนี้
ต้องตื่นมาเริ่มงานตอนเช้า บ้านเรือนสามารถเป็นที่รับประทานอาหารได้จริง แต่ทางเมืองมัลลิกาได้จัด
เรือนหมู่เพ่ือไว้เป็นที่รับประทานอาหารกลางวัน และอาหารค่ า ถึงแม้ว่าสถาปัตยกรรมบ้านเรือนจะมี
หน้าที่คล้ายเดิมในบางส่วน แต่อย่างไรเสียส่วนใหญ่แล้วมีไว้เพ่ือเป็นการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชม 
และเรียนรู้เท่านั้น และภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 ที่ปรากฏในโรงครัวสามารถ
น ามารับประทานได้จริง ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความโดดเด่น และแตกต่างให้กับเมืองมัลลิกาอย่างเช่น การ
ท าข้าวตัง ที่ใช้ภูมิปัญญาในการท าแบบในอดีต ในส่วนของยุ้งข้าวสามารถน ามาเป็นวัตถุดิบได้จริงใช้คู่กับ
โรงครัวในการหุงข้าวให้นักท่องเที่ยวได้รับประทานได้จริง ในส่วนของการปลูกต้นไม้ต่างๆมีไว้เพ่ือ
หลากหลายหน้าที่ ทั้งเพ่ือความสวยงาม รับประทาน ส่วนใหญ่ปลูกไว้เพ่ือให้เห็นถึงภูมิปัญญาอย่างไม้
มงคล ผลไม้ พืชผักสวนครัวแต่ใช้งานจริงบ้างไม่จริงบ้าง  

- ระดับความจริงแท้น้อย ได้แก่ กิจกรรมการประกอบอาหาร ในอดีตการท าอาหาร
หวานจะถูกใช้ในงานมงคลต่างๆ หรือต้อนรีบแขกบ้านแขกเมืองเพราะต้องเกณฑ์คนมาร่วมท าเป็นจ านวน
มาก แต่ในปัจจุบันทางเมืองมัลลิกา ได้น าทั้งอาหารความ และอาหารหวานมาขายให้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือ
เพ่ิมรายได้ให้กับทางเมืองมัลลิกา นอกจากนี้ยังมีไว้เพ่ือจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักอาหารคาว และ
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อาหารหวานที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน อย่างเช่น แกงบวน ที่ถือว่าเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัด
กาญจนบุรี ข้าวตังหน้าตั้ง ขนมหวานบุหลันดั้นเมฆ เป็นต้น และศิลปะการแสดง ในอดีตมีไว้เพ่ือต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมือง หรือใช้ในงานมงคลต่างๆ แต่ทางเมืองมัลลิกาได้น าศิลปะการแสดงมาจัดแสดงเพ่ือ
สร้างความบันเทิง เพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามารับชมพร้อมกับการรับประทานอาหารค่ าเท่านั้น 
อีกท้ังศิลปะการแสดงไม่ได้จัดแสดงตามงาน หรือเทศกาลส าคัญต่างๆ  

ดังนั้นจึงอาจสรุปผลการประเมินความจริงแท้ของสิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรมเมืองมัลลิการ.ศ.124 
ว่าต าแหน่ง และสถานที่ตั้งมีความจริงแท้มากที่สุด รองลงมาเป็นการใช้งาน และหน้าที่ ส่วนรูปแบบ และ
การออกแบบมีความจริงแท้เหลือน้อยที่สุด 

 
5.2 การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรม 
 

สิ่งที่ดึงดูดใจประกอบด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ได้แก่ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน , 
สถาปัตยกรรมผ่านการค้า และองค์ประกอบอ่ืนๆ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ได้แก่ศิลปะการแสดง 
และภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ. 124 กิจกรรมประกอบไปด้วยกิจกรรมการสีข้าว และ
กิจกรรมการประกอบอาหาร โดยผู้วิจัยจะประเมินในประเด็นการน าเอาวัฒนธรรมมาใช้ , การน าองค์
ความรู้มาใช้, การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ และการสร้างประสบการณ์ 
 

5.2.1 สถาปัตยกรรมบ้านเรือน มีเกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ตารางที่ 5.18  
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 
มิติ

กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน าเอา
วัฒนธรรมมา

ใช้ 

ให้ความส าคัญ
องค์ประกอบ

เรือนไทย  

องค์ประกอบ
เรือนไทย

บางส่วนถูก 

องค์ประกอบ
เรือนไทยถูก
แทนที่ด้วย 

องค์ประกอบ
เรือนไทยถูก
แทนที่ด้วย 

ขาดการให้
ความส าคัญต่อ 
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ตารางที่ 5.18 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน าเอา
วัฒนธรรมมา

ใช้ 

ได้แก่ฝา พรึง 
รอด เพ่ือสร้าง
บ้านเรือนโดย
ใช้ลิ่ม และไม้

สอด 

แทนที่ด้วย
วัสดุปัจจุบัน
แต่ยังคงสร้าง
บ้านเรือนโดย
โดยใช้ลิ่ม และ

ไม้สอด 

วัสดุปัจจุบัน
ทั้งหมดแต่
ยังคงสร้าง

บ้านเรือนโดย
โดยใช้ลิ่ม และ

ไม้สอด 

วัสดุปัจจุบัน
ทั้งหมดและใช้

ตะปู 

องค์ประกอบ
เรือนไทย 

การน าองค์
ความรู้มาใช้ 

ฝาใช้บอก
ความส าคัญ

ของแต่ละห้อง
, จั่วหลังคา

บอก
ความส าคัญ

ของแต่ละห้อง
, เหงาปั้นลม
บอกฐานะ

เจ้าของเรือน 

ฝาใช้บอก
ความส าคัญ

ของแต่ละห้อง
, จั่วหลังคาใช้

บอก
ความส าคัญ

ของแต่ละห้อง 

ฝาใช้บอก
ความส าคัญ

ของแต่ละห้อง 

จั่วหลังคาใช้
บอก

ความส าคัญ
ของแต่ละห้อง 

จ าลองโดย
ปราศจาก

องค์ประกอบ
ต่างๆ 

การน า
ความคิด

สร้างสรรค์มา
ใช้ 

เป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้าง

บรรยากาศ, 
เป็นกิจกรรม

ให้ 

เป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้าง

บรรยากาศให้
แตกต่างจาก 

ถูกน ามาเป็น
กิจกรรมให้
นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมสนุก 

ใช้ฐานทาง
วัฒนธรรม
ผสมกับ

ปัจจุบันเพื่อ
ดึงดูด 

ขาดการใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม

ผสมกับ
ปัจจุบัน มา
พัฒนาเป็น 
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ตารางที่ 5.18 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน า
ความคิด

สร้างสรรค์มา
ใช้ 

นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมสนุก, 
ใช้ฐานทาง
วัฒนธรรม
ผสมกับ

ปัจจุบันเพื่อ
ดึงดูด

นักท่องเที่ยว, 
ใช้เทคโนโลยี
มาช่วยเพิ่ม

ความ
สะดวกสบาย 

 

สถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆ 

 

นักท่องเที่ยว 
และใช้

เทคโนโลยีมา
ช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบาย 

กิจกรรม แต่ใช้
เพียง

เทคโนโลยีมา
ช่วยเพิ่มความ
สะดวกสบาย

แก่
นักท่องเที่ยว 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

นักท่องเที่ยว
ได้เข้ามาพัก

อาศัย, ท าครัว, 
รับประทาน

อาหาร 

นักท่องเที่ยว
ได้เข้ามาพัก

อาศัย, 
รับประทาน

อาหาร 

นักท่องเที่ยว
ได้เข้ามา 

รับประทาน
อาหาร 

นักท่องเที่ยว
ได้เห็น และได้
ความรู้ใหม่ 

นักท่องเที่ยว
ได้ถ่ายภาพ
เพียงอย่าง

เดียว 

โดยมีผลการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเรือน  จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.19  
ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการ
สร้างสรรค ์

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ 

4 4 5 4.3 

การน าองคค์วามรู้
มาใช้ 

5 3 5 4.3 

การน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ 

5 5 4 4.6 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

2 3 3 2.6 

 

จากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมบ้านเรือน พบว่า การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ อยู่ในระดับ 4.3 กระบวนการสร้างสรรค์มาก องค์ประกอบเรือนไทยบางส่วนถูกแทนที่
ด้วยวัสดุปัจจุบันแต่ยังคงสร้างบ้านเรือนโดยโดยใช้ลิ่ม และไม้สอด การน าเอาองค์ความรู้มาใช้ อยู่ในระดับ 
4.3 ความจริงแท้มาก ฝาใช้บอกความส าคัญของแต่ละห้อง, จั่วหลังคาใช้บอกความส าคัญของแต่ละห้อง 
การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ อยู่ในระดับ 4.6 กระบวนการสร้างสรรค์มากที่สุด เนื่องจากเป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้างบรรยากาศ, เป็นกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก, ใช้ฐานทางวัฒนธรรมผสมกับปัจจุบันเพ่ือ
ดึงดูดนักท่องเที่ยว, ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายการสร้างประสบการณ์ อยู่ในระดับ 2.6 
กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง นักท่องเที่ยวได้เข้ามา รับประทานอาหาร 
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5.2.2 สถาปัตยกรรมย่านการค้า มีเกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.20  
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมย่านการค้า 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 
มิติกระบวนการ

สร้างสรรค ์
5 4 3 2 1 

การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ 

สร้างจ าลอง
แบบนีโอ
คลาสสิกท่ี

ได้รับอิทธิพล
จากยุโรป 

และแบบจีน 
ในสมัยร.5  

สร้างจ าลอง
แบบนีโอ

คลาสสิกท่ีได้รับ
อิทธิพลจาก

ยุโรป และแบบ
จีน ในสมัยร.5 
ผสมแบบของ

ไทย 

สร้างจ าลอง
แบบนีโอ

คลาสสิกท่ีได้รับ
อิทธิพลจาก
ยุโรปที่ ใน

สมัยร.5ทั้งหมด 

สร้างจ าลอง
แบบนีโอ

คลาสสิกท่ีได้รับ
อิทธิพลจาก

ยุโรป และแบบ
จีน ในสมัยร.5 
ผสมกับรูปแบบ
ปัจจุบันเพื่อสอด

รับกับความ
ต้องการของ

นักท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน 

สร้างจ าลอง
รูปแบบปัจจุบัน
เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน โดย

ไม่ได้ค านึง
รูปแบบในสมัยร.

5 

การน าองค์
ความรู้มาใช้ 

โครงสร้าง
อาคารมีดิน
ผสม, หลังคา
จั่วมีความชัน, 
ใช้กระเบื้อง

ว่าวท าจากดิน
เผา, ผนังกัน 

โครงสร้างอาคาร
มีดินผสม, 

หลังคาจั่วมีความ
ชัน, ใช้กระเบื้อง
ซีเมนต์, ผนังกัน
ไฟมีความสูงและ
หนากว่าทั่วไป
ทุก 2-3คูหา 

โครงสร้าง
อาคารมีดิน

ผสม, หลังคาจั่ว
มีความชัน, ใช้

กระเบื้อง
ซีเมนต์ และ
ผนังไม่กันไฟ 

โครงสร้างอาคาร
ปูนซีเมนต์, 

หลังคาจั่วมีความ
ชัน, ใช้กระเบื้อง
ซีเมนต์ และผนัง

ไม่กันไฟ 

โครงสร้างอาคาร
ปูนซีเมนต์, ไม่มี

หลังคา 
 มีดาดฟ้าแทน 

และผนังไม่กันไฟ 
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ตารางที่ 5.20 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมย่านการค้า 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน าองค์
ความรู้มาใช้ 

ไฟมีความสูง
และหนากว่า
ทั่วไปทุก 2-3
คูหา 

 

    

การน า
ความคิด

สร้างสรรค์มา
ใช้ 

เป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้าง

บรรยากาศ, 
เป็นกิจกรรม

ให้
นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมสนุก,
นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้สิ่งที่
ปัจจุบันสูญ
หายไป, น า

เทคโนโลยีมา
ใช้เพื่อความ
สะดวกสบาย 

เป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้าง

บรรยากาศ
เท่านั้น 

เป็นกิจกรรม
ให้

นักท่องเที่ยว
ร่วมสนุก
เท่านั้น 

นักท่องเที่ยว
ได้เรียนรู้สิ่งที่
ปัจจุบันสูญ
หายไป และ
น าเทคโนโลยี
มาใช้เพ่ือความ
สะดวกสบาย 

ขาดการใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม

ผสมกับ
ปัจจุบัน มา
พัฒนาเป็น

ฉากหลัง, ไม่มี
กิจกรรมให้
ร่วมสนุก, 

นักท่องเที่ยว
ไม่ได้เรียนรู้สิ่ง
ที่ปัจจุบันสูญ

หายไป 
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ตารางที่ 5.20 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมย่านการค้า 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมผลิตซื้อ

และ ขาย
สินค้า 

นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมผลิต

และซื้อสินค้า 

นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมผลิต
และ ได้ขาย
สินค้าจริง 

นักท่องเที่ยว
ได้ซื้อสินค้า 

นักท่องเที่ยว
ได้ถ่ายภาพ
เพียงอย่าง

เดียว 

โดยมีผลการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมย่านการค้า  จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 5.21  
ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมย่านการค้า 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการ
สร้างสรรค ์

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ 

2 2 4 2.6 

การน าองคค์วามรู้
มาใช้ 

5 2 2 3 

การน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ 

5 2 5 4 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

5 2 4 3.6 

   

จากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมย่านการค้า พบว่า การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้อยู่ในระดับ 2.6 กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง สร้างจ าลองแบบนีโอคลาสสิกที่ได้รับ

Ref. code: 25616023110056DVT



144 

อิทธิพลจากยุโรปที่ ในสมัยร.5ทั้งหมด การน าเอาองค์ความรู้มาใช้ อยู่ในระดับ 3 กระบวนการสร้างสรรค์
ปานกลาง โครงสร้างอาคารมีดินผสม, หลังคาจั่วมีความชัน, ใช้กระเบื้องซีเมนต์ และผนังไม่กันไฟการน า
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ อยู่ในระดับ 4 กระบวนการสร้างสรรค์มาก เป็นฉากหลังเพ่ือสร้างบรรยากาศ
เท่านั้น การสร้างประสบการณ์ อยู่ในระดับ 3.6 กระบวนการสร้างสรรค์มาก นักท่องเที่ยวได้ร่วมผลิตและ
ซื้อสินค้า 

5.2.3 องค์ประกอบอ่ืนๆ อันประกอบไปด้วย เงินรู รถลาก และเสื้อผ้า ซึ่งในตาราง 5.22 
ค าว่าชาวบ้าน จะมีความหมายถึงเจ้าหน้าที่ และคนมีฐานะ มีความหมายถึงนักท่องเที่ยว โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ตารางที ่5.22  
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์องค์ประกอบอ่ืนๆ 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน าเอา
วัฒนธรรมมา

ใช้ 

คนมีฐานะใช้
เงินรู ชาวบ้าน
แลกของ, คนมี
ฐานะนั่งรถลาก
ชาวบ้านส่วน

ใหญ่เดิน, คนมี
ฐานะใส่เสื้อผ้าสี
สดใส ชาวบ้าน 
ใส่เสื้อผ้าสีหม่น  

คนมีฐานะและ
ชาวบ้านใช้เงินรู, 
คนมีฐานะนั่งรถ
ลาก ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่เดิน, 
คนมีฐานะและ

ชาวบ้านใส่
เสื้อผ้าสีทั่วไป  

คนมีฐานะและ
ชาวบ้านใช้เงินรู, 
คนที่ฐานะนั่งรถ
ลาก ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่เดิน, 
คนมีฐานะใส่
เสื้อผ้าสีสดใส 
ชาวบ้านใส่

เสื้อผ้าสีหม่น  

คนมีฐานะใส่
เสื้อผ้าสีสดใน
ชาวบ้านใส่สี
หม่น, ทั้งคนมี
ฐานะ และ

ชาวบ้านใช้เงินรู 
นั่งรถลาก 

ขาดการน า
วัฒนธรรมมาใช้ 

แตน่ า
องค์ประกอบ

อ่ืนๆใช้ในการจัด
แสดงเท่านั้น 

การน าองค์
ความรู้มาใช้ 

เงินรูมี, การลาก
รถมีค่า และใช้
คนใกล้เคียงกับ 

เงินรูมีค่าตาม
สมัย ร.5, การ
ลากรถใช้เครื่อง 

เงินรูมีค่าตาม
สถานที่ท่องเที่ยว

ก าหนด, การ 

เงินรูมีค่าตาม
สถานที่

ท่องเที่ยว 

ไม่มีการน า
องค์ประกอบ

อ่ืนๆในสมัยร.5  
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ตารางที ่5.22 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์องค์ประกอบอ่ืนๆ 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน าองค์
ความรู้มาใช้ 

สมัยร.5, 
เสื้อผ้าคนมี
ฐานะจะใส่
เสื้อคู่สีตรง

ข้าม 

ทุ่นแรง, เสื้อผ้า
คนมีฐานะจะใส่
เสื้อคู่สีตรงข้าม 

ลากรถใช้เครื่อง
ทุ่นแรง, เสื้อผ้า
คนมีฐานะจะใส่
เสื้อคู่สีตรงข้าม 

ก าหนด, การ
ลากรถใช้เครื่อง
ทุ่นแรง, เสื้อผ้า
คนมีฐานะจะใส่

เสื้อสีใดก็ได้ 

มาใช้ แต่ใช้ใน
การจัดแสดง

เท่านั้น 

การน า
ความคิด

สร้างสรรค์มา
ใช้ 

เป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้าง

บรรยากาศ, 
เป็นกิจกรรม

ให้
นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมสนุก, 
สร้างความ

โดดเด่น และ
แตกต่างจาก

สถานที่
ท่องเที่ยวอื่น 

สร้างความโดด
เด่น และ

แตกต่างจาก
สถานที่

ท่องเที่ยวอื่น 
 

เป็นกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้

ร่วมสนุก 

เป็นฉากหลังเพ่ือ
สร้างบรรยากาศ 

ขาดการใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม

ผสมกับ
ปัจจุบัน มา
พัฒนาเป็น
ฉากหลัง, 

กิจกรรม, และ
การสร้างความ

โดดเด่น 
เพ่ือให้

แตกต่างจาก
สถานที่

ท่องเที่ยวอื่น 
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ตารางที ่5.22 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์องค์ประกอบอ่ืนๆ 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

นักท่องเที่ยว
ได้ใส่ชุดไทย 
นั่งรถลาก ใช้

เงินรูใน
สถานที่

เสมือนจริง 

นักท่องเที่ยวได้
ใช้แค่เงินรูใน
สถานที่เสมือน
จริง ไม่ได้ใส่

เสื้อผ้า และนั่ง
รถลาก 

นักท่องเที่ยวได้
ความรู้ใหม่ๆ 

นักท่องเที่ยวได้
เพียงพบเห็น 

นักท่องเที่ยว
ได้ถ่ายภาพ
เพียงอย่าง

เดียว 

โดยมีผลการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์องค์ประกอบอ่ืนๆ จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 5.23  
ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์องค์ประกอบอ่ืนๆ 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการ
สร้างสรรค ์

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ 

5 2 3 3.3 

การน าองคค์วามรู้
มาใช้ 

3 2 2 2.3 

การน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ 

5 4 5 4.6 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

2 5 5 4 
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จากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์องค์ประกอบอ่ืนๆ พบว่า  การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ อยู่ในระดับ 3.3 กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง คนมีฐานะและชาวบ้านใช้เงินรู, คนที่
ฐานะนั่งรถลาก ชาวบ้านส่วนใหญ่เดิน, คนมีฐานะใส่เสื้อผ้าสีสดใส ชาวบ้านใส่เสื้อผ้าสีหม่น การน าองค์
ความรู้มาใช้ อยู่ในระดับ 2.3 กระบวนการสร้างสรรค์น้อย เงินรูมีค่าตามสถานที่ท่องเที่ยวก าหนด, การ
ลากรถใช้เครื่องทุ่นแรง, เสื้อผ้าคนมีฐานะจะใส่เสื้อสีใดก็ได การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ อยู่ในระดับ 
4.6 กระบวนการสร้างสรรค์มากที่สุด เนื่องจากเป็นฉากหลังเพ่ือสร้างบรรยากาศ , เป็นกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก, สร้างความโดดเด่น และแตกต่างจาก การสร้างประสบการณ์ อยู่ในระดับ  4 
กระบวนการสร้างสรรค์มาก นักท่องเที่ยวได้ใช้แค่เงินรูในสถานที่เสมือนจริง ไม่ได้ใส่เสื้อผ้า และนั่งรถลาก 

5.2.4 ศิลปะการแสดง โดยมีเกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.24  
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 
มิติ

กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน าเอา
วัฒนธรรมมา

ใช้ 

ไหว้ครู และน า
ของมาเซ่นไหว้
ก่อนเริ่มการ
แสดงทุกครั้ง 

ไหว้ครูก่อนเริ่ม
การแสดงทุกครั้ง 

น าของมาเซ่น
ไหว้ก่อนเริ่มการ

แสดงทุกครั้ง 

ยกมือไหว้ขอ
อนุญาตก่อน
เริ่มการแสดง 

ขาดการไหว้ครู 
และไมไ่ดน้ าของ
มาเซ่นไหว้ก่อน
เริ่มการแสดง 

การน าองค์
ความรู้มาใช้ 

น าความรู้
ท่าทางการ

แสดง, การแต่ง
กาย และดนตรี
ในสมัยร.5 มา

ใช้ทั้งหมด 

น าความรู้เรื่อง
ท่าทางการแสดง
ในสมัยร.5 มาใช้ 

น าความรู้เรื่อง
การแต่งกายใน
สมัยร.5 มาใช้ 

น าความรู้เรื่อง
ดนตรีในสมัยร.

5 มาใช้ 

ขาดการน า
ความรู้เรื่อง

ท่าทางการแสดง
, การแต่งกาย 
และดนตรีใน
สมัยร.5 มาใช้ 
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ตารางที่ 5.24 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน า
ความคิด

สร้างสรรค์มา
ใช้ 

ใช้ทุน
วัฒนธรรม
ผสมกับ

ปัจจุบันเพื่อ
สร้างกิจกรรม

ดึงดูด
นักท่องเที่ยว
ให้ร่วมสนุก

สร้างความโดด
เด่น และ

แตกต่างจาก
สถานที่ 

ใช้ทุนทาง
วัฒนธรรม
ผสมกับ

ปัจจุบันเพื่อ
ดึงดูด

นักท่องเที่ยว 
และสร้าง

ความโดดเด่น 
แตกต่างจาก

สถานที่
ท่องเที่ยวอื่น 

ใช้ทุนทาง
วัฒนธรรม
ผสมกับ

ปัจจุบันเพื่อ
ดึงดดู

นักท่องเที่ยว 

สร้างความโดด
เด่น และ

แตกต่างจาก
สถานที่

ท่องเที่ยวอื่น 

ขาดการใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม

ผสมกับ
ปัจจุบัน มา
พัฒนาเพ่ือ

ดึงดูด
นักท่องเที่ยว, 
และมิได้สร้าง
ความแตกต่าง
จากสถานที่
ท่องเที่ยวอื่น  

การสร้าง
ประสบการณ์ 

นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมแสดง 

นักท่องเที่ยว
ได้มีส่วนร่วม
จากค าเชิญ
ของนักแสดง 

นักท่องเที่ยว
ได้ความรู้
เพ่ิมเติม 

นักท่องเที่ยว
ได้ชมการ

แสดง 

นักท่องเที่ยว
ได้ถ่ายภาพ 

 

โดยมีผลการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.25  
ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการ
สร้างสรรค ์

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ 

2 2 2 2 

การน าองคค์วามรู้
มาใช้ 

3 1 1 1.6 

การน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ 

5 3 3 3.6 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

2 2 2 2 

จากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง พบว่าการน าเอาวัฒนธรรม
มาใช้ อยู่ในระดับ 2 กระบวนการสร้างสรรค์น้อย ยกมือไหว้ขออนุญาตก่อนเริ่มการแสดง การน าองค์
ความรู้มาใช้ อยู่ในระดับ 1.6 กระบวนการสร้างสรรค์น้อย เนื่องจากน าความรู้เรื่องดนตรีในสมัยร.5 มาใช้ 
การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ อยู่ในระดับ 3.6 กระบวนการสร้างสรรค์มาก ใช้ทุนทางวัฒนธรรมผสมกับ
ปัจจุบันเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างความโดดเด่น แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนการสร้าง
ประสบการณ์ อยู่ในระดับ 2 กระบวนการสร้างสรรค์น้อย นักท่องเที่ยวได้ชมการแสดง 
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5.2.5 ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 โดยมีเกณฑ์การประเมิน
กระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.26  
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 
มิติ

กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน าเอา
วัฒนธรรมมา

ใช้ 

ภูมิปัญญา
บริเวณโรงครัว, 

ยุ้งข้าว, 
บ้านเรือน และ
ย่านการค้าถูก

ใช้งาน 

ภูมิปัญญา
บริเวณโรงครัว, 

ยุ้งข้าว และ
บ้านเรือนถูกใช้

งาน 

ภูมิปัญญา
บริเวณโรงครัว 
และ ยุ้งข้าวถูก
ใช้งาน 

 

ภูมิปัญญา
บริเวณโรงครัว

ใช้งาน 

ขาดการใช้ภูมิ
ปัญญา 
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ตารางที่ 5.26 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน าองค์
ความรู้มาใช้ 

บริเวณโรงครัว
ใช้ความรู้ใน

การท าข้าวตัง
หน้าตั้ง, ยุ้ง

ข้าวน าขี้ควาย
มาทารอบยุ้ง

เก็บ
ข้าวเปลือก, 

บริเวณ
บ้านเรือนปลูก
ไม้มงคล และ
ย่านการค้ามี
การแบ่งโซน

สินค้าที่
จ าหน่าย 

บริเวณโรงครัวใช้
ความรู้ในการท า
ข้าวตังหน้าตั้ง, 

ยุ้งข้าวน าขี้ควาย
มาทารอบยุ้งเก็บ
ข้าวเปลือก และ 

บริเวณรอบ
บ้านเรือนปลูกไม้

มงคล 

บริเวณโรงครัวใช้
ความรู้ในการท า
ข้าวตังหน้าตั้ง 
และยุ้งข้าวน า
ขี้ควายมาทา
รอบยุ้งเก็บ
ข้าวเปลือก 

บริเวณโรงครัว
ใช้ความรู้ในการ
ท าข้าวตังหน้า

ต้ัง 

ขาดการน าเอา
องค์ความรู้ใน
สมัยร.5มาใช้ 
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ตารางที่ 5.26 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน า
ความคิด

สร้างสรรค์มา
ใช้ 

เป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้าง

บรรยากาศ, 
เป็นกิจกรรม

ให้
นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมสนุก, 

สร้างความโดด
เด่น และ

แตกต่างจาก
สถานที่

ท่องเที่ยวอื่นๆ 
และใช้ฐาน

ทางวัฒนธรรม
ผสมกับ

ปัจจุบันเพื่อ
ดึงดูด

นักท่องเที่ยว 

เป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้าง

บรรยากาศ 
และสร้าง

ความโดดเด่น 
และแตกต่าง
จากสถานที่
ท่องเที่ยวอื่น 

เป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้าง

บรรยากาศ 
และเป็น

กิจกรรมให้
นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมสนุก 

เป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้าง

บรรยากาศ 
และใช้ฐาน

ทางวัฒนธรรม
ผสมกับ

ปัจจุบันเพื่อ
ดึงดูด

นักท่องเที่ยว 

ขาดการใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม

ผสมกับ
ปัจจุบัน มา
พัฒนาเป็น

ฉากหลัง, เป็น
กิจกรรม, 

สร้างความโดด
เด่น และ

แตกต่างจาก
สถานที่

ท่องเที่ยวอื่นๆ 
และไม่ได้ใช้

ฐานทาง
วัฒนธรรม
ผสมกับ
ปัจจุบัน 
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ตารางที่ 5.26 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมลงมือ

ท าทุก
กระบวนการ 

นักท่องเที่ยว
ได้ช่วยเตรียม
วัตถุดิบต่างๆ 

นักท่องเที่ยว
ได้เห็น

กระบวนการ 

นักท่องเที่ยว
ได้ความรู้

เกี่ยวกับภูมิ
ปัญญาต่างๆ
ในสมัย.5 

นักท่องเที่ยว
ได้เพียง
ถ่ายภาพ
เท่านั้น 

โดยมีผลการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านใน
สมัย ร.ศ.124  จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางที่ 5.27  
ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ของภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการ
สร้างสรรค ์

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ 

5 3 5 4.3 

การน าองคค์วามรู้
มาใช้ 

5 5 4 4.6 
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ตารางที่ 5.27 (ต่อ) 
ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ของภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 

การน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ 

5 5 4 4.6 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

3 3 3 3 

จากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย 
ร.ศ.124 พบว่าการน าเอาวัฒนธรรมมาใช้ อยู่ในระดับ 4.3 กระบวนการสร้างสรรค์มาก ภูมิปัญญาบริเวณ
โรงครัว, ยุ้งข้าว และบ้านเรือนถูกใช้งาน การน าองคค์วามรู้มาใช้ อยู่ในระดับ 4.6 กระบวนการสร้างสรรค์
มากที่สุด บริเวณโรงครัวใช้ความรู้ในการท าข้าวตังหน้าตั้ง, ยุ้งข้าวน าขี้ควายมาทารอบยุ้งเก็บข้าวเปลือก, 
บริเวณบ้านเรือนปลูกไม้มงคล และย่านการค้ามีการแบ่งโซนสินค้าที่จ าหน่าย การน าความคิดสร้างสรรค์
มาใช้ อยู่ในระดับ 4.6 กระบวนการสร้างสรรค์มากที่สุด เนื่องจากเป็นฉากหลังเพ่ือสร้างบรรยากาศ, เป็น
กิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก, สร้างความโดดเด่น และแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ และใช้
ฐานทางวัฒนธรรมผสมกับปัจจุบันเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว  การสร้างประสบการณ์ อยู่ในระดับ  3 
กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง นักท่องเทีย่วได้เห็นกระบวนการ 

5.2.6 กิจกรรมการประกอบอาหาร โดยมีเกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.28  
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการประกอบอาหาร 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน าเอา
วัฒนธรรมมา

ใช้ 

ได้รับอิทธิพล
จาก

ต่างประเทศ, มี 

ได้รับอิทธิพล
จากต่างประเทศ 

มีการประดิษฐ์ให้
สวยงาม 

ใช้สมุนไพรไทย
ในการประกอบ

อาหาร 

ไมป่รากฏ
อิทธิพลจาก 
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ตารางที่ 5.28 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการประกอบอาหาร 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน าเอา
วัฒนธรรมมา

ใช้ 

การประดิษฐ์
ให้สวยงาม 

และใช้
สมุนไพรไทย

ในการ
ประกอบ
อาหาร 

   

ต่างประเทศ 
และการ

ประดิษฐ์ให้
สวยงาม 

การน าองค์
ความรู้มาใช้ 

มีกรรมวิธีการ
ผลิต และ
วัตถุดิบ

เลียนแบบ
สมัยร.5 

มีกรรมวิธีใน
การผลิต

เลียนแบบ
สมัยร.5  

มีวัตถุดิบ
เลียนแบบ
สมัยร.5 

มีกรรมวิธีใน
การเลียนแบบ
สมัยร.5 แต่ใช้

วัตถุดิบใน
ปัจจุบันเพื่อ
ง่ายต่อการ

ผลิต 

ขาดกรรมวิธี
ในการผลิต 
และ วัตถุดิบ
เลียนแบบใน

สมัยร.5  

การน า
ความคิด

สร้างสรรค์มา
ใช้ 

เป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้าง

บรรยากาศ, 
เป็นกิจกรรม

ให้
นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมสนุก  

เป็นกิจกรรม
ให้

นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมสนุก

เท่านั้น 

เป็นฉากหลัง
เพ่ือสร้าง

บรรยากาศ
เท่านั้น 

ใช้ฐานทาง
วัฒนธรรม
ผสมกับ

ปัจจุบันเท่านั้น
เพ่ือดึงดูด

นักท่องเที่ยว 

ขาดการใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม

ผสมกับ
ปัจจุบัน มา
พัฒนาเป็น
ฉากหลัง, 

กิจกรรมให้ 
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ตารางที่ 5.28 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการประกอบอาหาร 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

การน า
ความคิด

สร้างสรรค์มา
ใช้ 

และใช้ฐาน
ทางวัฒนธรรม

ผสมกับ
ปัจจุบันเพื่อ

ดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

   

ร่วมสนุก และ
ไม่ได้ใช้ฐาน

ทางวัฒนธรรม
ผสมกับ

ปัจจุบันเพื่อ
ดึงดูด

นักท่องเที่ยว 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

นักท่องเที่ยว
ได้ลงมือผลิต
และอยู่ใน

กระบวนการ
ผลิตทุก
ขั้นตอน 

นักท่องเที่ยว
ได้ทราบ

กระบวนใน
การผลิต 

นักท่องเที่ยว
ได้เห็น

กระบวนการ
ผลิต 

นักท่องเที่ยว
ได้รับประทาน 

นักท่องเที่ยว
ได้เพียง
ถ่ายภาพ
เท่านั้น 

โดยมีผลการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการประกอบอาหาร จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.29  
ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการประกอบอาหาร 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการ
สร้างสรรค ์

 
คนที่ 1 

 

 
คนที่ 2 

 
คนที่ 3 รวม 

การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ 

3 3 5 3.6 

การน าองคค์วามรู้
มาใช้ 

2 2 2 2 

การน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ 

2 5 1 2.6 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

2 2 3 2.3 

ตารางที่ 5.29 ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการประกอบอาหาร 
จากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการประกอบอาหาร พบว่า การ

น าเอาวัฒนธรรมมาใช้ อยู่ในระดับ 3.6 กระบวนการสร้างสรรค์มาก ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ การ
น าเอาองค์ความรู้มาใช้ อยู่ในระดับ 2 กระบวนการสร้างสรรค์น้อย มีกรรมวิธีในการเลียนแบบสมัยร.5 แต่
ใช้วัตถุดิบในปัจจุบันเพ่ือง่ายต่อการผลิต การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ อยู่ระดับ  2.6 กระบวนการ
สร้างสรรค์ปานกลาง เนื่องจากเป็นฉากหลังเพ่ือสร้างบรรยากาศเท่านั้น การสร้างประสบการณ์อยู่ใน
ระดับ 2.3 กระบวนการสร้างสรรค์น้อย นักท่องเทีย่วได้รับประทาน 
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5.2.7 กิจกรรมการสีข้าว โดยมีเกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ตารางที่ 5.30  
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการสีข้าว 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติ
กระบวนการ
สร้างสรรค ์

5 4 3 2 1 

 
 
 

การน าเอา
วัฒนธรรมมา

ใช้ 
 
 
 

บริเวณยุ้งข้าว 
และโรงครัวมี
การใช้อุปกรณ์

เลียนแบบสมัยร.
5 

บริเวณยุ้งข้าวใช้
อุปกรณ์

เลียนแบบสมัยร.
5 แต่บริเวณโรง
ครัวส่วนใหญ่ใช้
อุปกรณ์ปัจจุบัน 

บริเวณโรงครัวใช้
อุปกรณ์

เลียนแบบใน
สมัยร.5 แต่

บริเวณยุ้งข้าว
ส่วนใหญ่ใช้

อุปกรณ์ปัจจุบัน 

บริเวณยุ้งข้าว 
และโรงครัวมี
การใช้อุปกรณ์
เลียนแบบใน

สมัยร.5 
บางส่วน ผสมกับ

วัสดุปัจจุบัน 

บริเวณยุ้งข้าว 
และโรงครัวใช้

อุปกรณ์ปัจจุบัน
ทั้งหมด 

การน าองค์
ความรู้มาใช้ 

บริเวณยุ้งข้าว 
และโรงครัวมี
กระบวนการ

ผลิตที่น าความรู้
จากสมัยร.5 

ทั้งหมด 

บริเวณยุ้งข้าวมี
กระบวนการ

ผลิตที่น าความรู้
จากสมัยร.5 แต่
บริเวณโรงครัว
ส่วนใหญ่ใช้
ความรู้ใน
ปัจจุบัน 

บริเวณโรงครัวมี
กระบวนการ

ผลิตที่น าความรู้
จากสมัยร.5 แต่
บริเวณยุ้งข้าว
ส่วนใหญ่ใช้
ความรู้ใน
ปัจจุบัน 

บริเวณยุ้งข้าว 
และโรงครัวมี
กระบวนการ

ผลิตที่น าความรู้
จากสมัยร.5 มา
ใช้บางส่วน และ
ผสมกับความรู้

ปัจจุบัน 

บริเวณยุ้งข้าว 
และโรงครัวไม่มี
กระบวนการผลิต
ที่น าความรู้จาก
สมัยร.5 เลย 
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ตารางที่ 5.30 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการสีข้าว 

การน า
ความคิด

สร้างสรรค์มา
ใช้ 

เป็นฉากหลังเพ่ือ
สร้างบรรยากาศ, 
เป็นกิจกรรมให้
นักท่องเที่ยวได้

ร่วมสนุก, ใช้ฐาน
ทางวัฒนธรรม
ผสมกับปัจจุบัน

เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยว, 
สร้างความโดด

เด่น และ
แตกต่างจาก

สถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืนๆ, น า

เทคโนโลยีมา
เพ่ิมความสะดวก 

กิจกรรม
ทางเลือกใช้ฐาน
ทางวัฒนธรรม
ผสมกับปัจจุบัน

เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยว, 
สร้างความโดด

เด่น และ
แตกต่างจาก

สถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืนๆ, น า

เทคโนโลยีมา
เพ่ิมความสะดวก 

กิจกรรม
ทางเลือกใช้ฐาน
ทางวัฒนธรรม
ผสมกับปัจจุบัน

เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

และสร้างความ
โดดเด่น และ
แตกต่างจาก

สถานที่ท่องเที่ยว
อ่ืน 

กิจกรรม
ทางเลือกสร้าง
ความโดดเด่น 

และแตกต่างจาก
สถานทีท่่องเที่ยว

อ่ืน 

ขาดการใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมผสมกับ
ปัจจุบัน มาพัฒนา

เป็นฉากหลัง, 
กิจกรรม, ฐาน
ทางวัฒนธรรม

ผสมกับปัจจุบัน, 
สร้างความโดด

เด่น และแตกต่าง
จากสถานที่

ท่องเที่ยวอื่นๆ 
และไม่ได้น า

เทคโนโลยีมาเพ่ิม
ความสะดวก 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

นักท่องเที่ยวได้
ร่วมลงมือท าทุก
กระบวนการ

ผลิต 

นักท่องเที่ยวได้
ทราบกระบวน

ในการผลิต 

นักท่องเที่ยวได้
ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนในการ

ผลิต 

นักท่องเที่ยวได้
เห็นกระบวนใน

การผลิต 

นักท่องเที่ยวได้
เพียงถ่ายภาพ

เท่านั้น 
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โดยมีผลการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการสีข้าว จากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 
ท่าน ดังนี้ 

ตารางที ่5.31  
ประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ของกิจกรรมการสีข้าว 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

กระบวนการ
สร้างสรรค ์

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 รวม 

การน าเอา
วัฒนธรรมมาใช้ 

2 2 5 3 

การน าองคค์วามรู้
มาใช้ 

2 2 4 2.6 

การน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ 

3 3 5 3.6 

การสร้าง
ประสบการณ์ 

3 3 4 3.3 

 
จากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรมการสีข้าว พบว่า การน าเอา

วัฒนธรรมมาใช้ อยู่ระดับ 3 กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง บริเวณโรงครัวใช้อุปกรณ์เลียนแบบใน
สมัยร.5 แต่บริเวณยุ้งข้าวส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์ปัจจุบัน การน าเอาองค์ความรู้มาใช้ อยู่ระดับ  2.6 
กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง บริเวณโรงครัวมีกระบวนการผลิตที่น าความรู้จากสมัยร.5 แต่บริเวณยุ้ง
ข้าวส่วนใหญ่ใช้ความรู้ในปัจจุบัน การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ อยู่ในระดับ  3.6 กระบวนการ
สร้างสรรค์มาก กิจกรรมทางเลือกใช้ฐานทางวัฒนธรรมผสมกับปัจจุบันเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว, สร้างความ
โดดเด่น และแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ, น าเทคโนโลยีมาเพ่ิมความสะดวก การสร้างประสบการณ์ 
อยู่ระดับ 3.3 กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง นักท่องเที่ยวได้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนในการผลิต 
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จากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ของสิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรม ผู้วิจัยสามารถ
สรุปผลการประเมินมิติกระบวนการสร้างสรรค์ อันประกอบไปด้วย การน าเอาวัฒนธรรมมาใช้ การน าเอา
องค์ความรู้มาใช้ การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ และการสร้างประสบการณ์ ได้ดังนี้ 

 การน าเอาวัฒนธรรมมาใช้  

ตารางที ่5.32  
ค่าเฉลี่ยการน าเอาวัฒนธรรมมาใช้ 

เนื้อหา ค่าคะแนน ความหมาย 

สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 4.3 มาก 

ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 4.3 มาก 
กิจกรรมการประกอบอาหาร 3.6 มาก 

องค์ประกอบอ่ืนๆ 3.3 ปานกลาง 

กิจกรรมทางเลือก 3 ปานกลาง 
สถาปัตยกรรมย่านการค้า 2.6 ปานกลาง 

ศิลปะการแสดง 2 น้อย 

ค่าเฉลี่ย 3.3 ปานกลาง 
 

ผลจากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์เฉลี่ยทั้งสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม และ
กิจกรรมอยู่ในระดับ 3.3 กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
สถาปัตยกรรมบ้านเรือน และภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 มีกระบวนการ
สร้างสรรค์มากที่สุด ต่อมาเป็นกิจกรรมการประกอบอาหาร องค์ประกอบอ่ืนๆ กิจกรรมทางเลือก 
สถาปัตยกรรมย่านการค้า และศิลปะการแสดง ตามล าดับ จากผลประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ของการ
น าเอาวัฒนธรรมมาใช้ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์มาก ได้แก่ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน ได้น าวัฒนธรรม
ในการปลูกเรือนมาใช้ที่สามารถเห็นได้ชัดที่สุดในเมืองมัลลิกา คือสร้างเรือนโดยใช้การใช้ลิ่ม และไม้สอด 
หรือไม่ใช้ตะปูเพ่ือยึดเต้าและจันทันกันสาดเข้าด้วยกัน ถึงแม้ว่าจะให้ความส าคัญกับองค์ประกอบต่างๆ
ของเรือนไทยอย่างเช่น ฝา พรึง รอด เป็นต้น แต่บางส่วนถูกแทนที่ด้วยวัสดุปัจจุบัน , ภูมิปัญญา และวิถี
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ชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 โดยเฉพาะบริเวณโรงครัวและยุ้งข้าวถูกใช้งานได้จริง กล่าวคือมีการใช้
ภูมิปัญญาในบริเวณโรงครัวในการท าอาหารคาว และอาหารหวาน ที่เห็นได้ชัดคือการน ามะพร้าวมาขูด
สดๆท าเป็นกะทิเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการท าอาหารหวาน และสามารถผลิตเป็นสินค้าอย่างแท้จริง ในส่วน
ของบ้านเรือนและย่านการค้ามีการใช้ภูมิปัญญาเพียงบางส่วนเท่านั้น และกิจกรรมการประกอบอาหาร มี
การประดิษฐ์ หรือจัดส ารับอาหารให้สวยงาม มีความประณีตในการท าทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน
เหมือนในอดีต การประกอบอาหารคาวของคนไทยส่วนใหญ่แล้วจะใช้สมุนไพรเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญซึ่งใน
เมืองมัลลิกาเองมีการใช้สมุนไพรในอาหารประเภทแกง และน้ าพริกเป็นส่วนใหญ่หากเป็นอาหารคาว
ประเภทอ่ืนจะมีการใช้สมุนไพรน้อย อย่างไรเสียในเมืองมัลลิกาเป็นอาหารไทยแท้ทั้งสิ้น ไม่มีอาหารที่
ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศเลยทั้งที่ รัชกาลที่ 5 ได้น าวัฒนธรรมของชาวต่างชาติเข้ามา  

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง ได้แก่ องค์ประกอบอื่นๆ ทั้งชาวบ้าน และ
คนมีฐานะ (นักท่องเที่ยว) ใช้เงินรูในการซื้อ – ขายสินค้า ในส่วนของการแต่งกายชาวบ้านจะใส่เสื้อผ้าสี
หม่น สีสันไม่สดใส แต่คนมีฐานะจะใส่เสื้อผ้าสีสันสดใส ซึ่งตัวเสื้อ กับโจงที่ใส่จะมีสีตัดกัน เป็นคู่สีตรงกัน
ข้าม ในส่วนของการใช้บริการรถลากในอดีตชาวบ้านส่วนใหญ่จะเดินมากกว่าการนั่งรถลาก และคนมี
ฐานะจะนั่งรถลากมากกว่าเดิน แต่ในเมืองมัลลิกาคนมีฐานะส่วนใหญ่จะเดินมากกว่าเนื่องจากการเดินท า
ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินได้ครบทุกซอกทุกมุมมากกว่าการนั่งรถลาก, กิจกรรมการสีข้าว บริเวณยุ้งข้าว
มีการใช้อุปกรณ์ส่วนใหญ่เหมือนในอดีต เพียงแต่เป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ ในส่วนบริเวณโรงครัวมีการ
ใช้อุปกรณ์ท้ังที่เหมือนในอดีตเช่น การใช้เตาถ่าน ประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบ อุปกรณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน เช่นน้ ามัน
พืชเป็นถุง เครื่องปรุงเป็นถุง ที่หาซื้อได้ตามร้านขายส่ง และสถาปัตยกรรมย่านการค้า มีการสร้างจ าลอง
อาคารพาณิชย์แบบนีโอคลาสสิกที่ได้รับอิทธิพลจากทางยุโรป เช่นการสร้างเสาโรมัน และแบบจีนในย่าน
เยาวราชที่ค่อนข้างเข้ามามีบทบาทมากในสมัยรัชกาลที่ 5 ค่อนข้างเห็นได้น้อยมากในเมืองมัลลิกา รวมถึง
ได้สร้างรูปแบบผสมกับปัจจุบันเพ่ือสอดรับต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน และสะดวกต่อ
การสร้าง เช่นการสร้างอาคารพาณิชย์แบบนีโอคลาสสิกเพียงหลังเดียวและท าเลียนแบบแค่เสาโรมัน หรือ
การใช้สีสันที่สดใส ฉูดฉาดเกินจริง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวถ่ายรูปออกมาแล้วมีความโดดเด่นสวยงาม  

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์น้อย ได้แก่ ศิลปะการแสดง ก่อนเริ่มการแสดงมีเพียง
การยกมือไหว้ครูเพ่ือขอท าการแสดงเท่านั้น ไม่มีการน าของมาถวายก่อนเริ่มการแสดง หรือท าพิธีไหว้ครู 
หากแต่จะน าของมาถวายในวันพระ และจะถวายในตอนเช้าไม่ได้ถวายก่อนเริ่มท าการแสดง 
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 การน าเอาองค์ความรู้มาใช้  

ตารางที่ 5.33  
ค่าเฉลี่ยการน าเอาองค์ความรู้มาใช้ 

เนื้อหา ค่าคะแนน ความหมาย 

ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 4.6 มากที่สุด 
สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 4.3 มาก 

สถาปัตยกรรมย่านการค้า 3 ปานกลาง 

กิจกรรมการสีข้าว 2.6 ปานกลาง 
องค์ประกอบอ่ืนๆ 2.3 น้อย 

กิจกรรมการประกอบอาหาร 2 น้อย 

ศิลปะการแสดง 1.6 น้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.91 ปานกลาง 

 
ผลจากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์เฉลี่ยทั้งสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม และ

กิจกรรมอยู่ในระดับ 2.91 กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง แต่เมื่อพิจารนาในรายละเอียด พบว่า ภูมิ
ปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 มีกระบวนการสร้างสรรค์มากที่สุด ต่อมาเป็น
สถาปัตยกรรมบ้านเรือน สถาปัตยกรรมย่านการค้า กิจกรรมทางเลือก องค์ประกอบอ่ืนๆ กิจกรรมการ
ประกอบอาหาร และศิลปะการแสดง ตามล าดับ จากผลประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ของการน าองค์
ความรู้มาใช้ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์มากที่สุด ได้แก่ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ในสมัย ร.ศ.124 ในส่วนบริเวณโรงครัวมีการน าความรู้ในเรื่องของการท าทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน
มาใช้ที่เห็นได้ชัดคือ การท าอาหารคาวอย่างข้าวตังหน้าตั้งที่ใช้วิธีการท าแบบในอดีตน าข้าวจากก้นกระทะ
มาใช้จริง ในส่วนของยุ้งข้าวมีการน าขี้ควาย ผสมน้ าและดินโคลนมาทารอบๆบริเวณยุ้งเก็บข้าวเปลือกเพ่ือ
ไม่ให้ปลวก หรือแมลงต่างๆขึ้นข้าว และในส่วนของบริเวณรอบบ้านเรือนมีการปลูกต้นไม้มงคลแต่ไม่ได้
ปลูกครบเหมือนในอดีต  

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์มาก ได้แก่ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน มีการน าฝามา
บอกถึงความส าคัญของแต่ละห้อง เช่นการใช้ฝาส าหรวด มาเพ่ือบ่งบอกว่าบริเวณฝั่งนี้เป็นห้องครัว รวมถึง
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ใช้จั่วหลังคาที่ต่างกันแสดงถึงความส าคัญของแต่ละห้อง และบอกถึงฐานะของเจ้าของบ้าน เช่นจั่วพระ
อาทิตย์เพ่ือบ่งบอกให้รู้ว่าฝั่งนี้เป็นบริเวณครัว หรือจั่วหน้าพรหมพักตร์  แสดงถึงการมีฐานะของเจ้าของ
บ้าน ทั้งนี้ยังมีการใช้เหงาปั้นลมเพ่ือความสวยงามของเรือนไทย แต่ทางมัลลิกาไม่ได้มีเหงาปั้นลมอยู่ทุกมุม
หลังคา เนื่องจากเป็นการลดต้นทุน  

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง ได้แก่ สถาปัตยกรรมย่านการค้า มี
โครงสร้างของอาคารพาณิชย์เป็นการก่ออิฐฉาบปูนซีเมนต์ทั้งหมดไม่ได้มีการน าดินมาผสม การใช้
กระเบื้องมุงหลังคาท าจากปูนซีเมนต์เป็นหลักเช่นเดียวกัน ไม่ได้มีส่วนผสมของดิน ทั้งนี้เพ่ือหาวัสดุมาใช้ได้
ง่ายและคงทนแข็งแรงมากขึ้น แต่หลังคายังคงเป็นทรงจั่ว และมีความชันที่ มีรูปแบบเหมือนในอดีต และ
กิจกรรมการสีข้าว บริเวณโรงครัว และยุ้งข้าวมีการน าความรู้ในอดีตผสมผสานกับความเป็นปัจจุบันมาใช้
ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพ่ือช่วยให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้นในการท างาน อย่างบริเวณโรงครัวในการ
ประกอบอาหารบางชนิดก็เป็นรูปแบบเหมือนในอดีต บางชนิดใช้รูปแบบปัจจุบันหรือมีการใช้วัตถุดิบ
เครื่องปรุงในปัจจุบันเข้ามาแทนที่อย่างผงปรุงรส  

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์น้อย ได้แก่ องค์ประกอบอ่ืนๆ เงินรูมีค่าตามสถานที่
ท่องเที่ยว คือ 1สตางค์รู เท่ากับ 5บาทในปัจจุบัน ทั้งนี้เพ่ือที่นักท่องเที่ยวจะได้ไม่ต้องถือเงินเงินเป็น
จ านวนมาก อย่างเช่นซื้อขนม 50บาท ก็จ่ายแค่ 10สตางค์รู ในส่วนของรถลากมีการใช้วัสดุปัจจุบันมาช่วย
เพ่ิมความสบายให้แก่นักท่องเที่ยว อย่างเช่นมีเบาะหลังรองที่นั่ง และพนักพิง และเสื้อผ้าที่คนมีฐานะ 
(นักท่องเที่ยว) สวมใส่จะใส่สีอะไรก็ได้จะเป็นคู่สีตรงข้าม หรือสีจะเป็นสีเดียวกันทั้งเสื้อและโจงก็ได้แล้วแต่
ความชอบของนักท่องเที่ยว, กิจกรรมการประกอบอาหาร มีกรรมวิธีกระบวนการผลิตบางส่วนมีการน า
ความรู้จากอดีตมาใช้ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กรรมวิธีที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงวัตถุดิบต่างๆที่น ามาใช้ประกอบ
อาหารคาว และอาหารหวานล้วนแล้วแต่เป็นวัตถุดิบที่เป็นของปัจจุบันทั้งสิ้น ทั้งนี้เพ่ือสะดวก และง่ายต่อ
การหาซื้อ และประกอบอาหาร และศิลปะการแสดง ไม่ได้น าความรู้ในอดีตมาใช้เลย ไม่จะเป็นการแต่ง
กายที่ท าเสื้อผ้าให้สามารถสวมใส่ได้ง่ายเพ่ือความสะดวกในการถอดเสื้อผ้า หรือใส่เสื้อผ้าเพราะนักแสดง
บางคนต้องแสดงหลายการแสดง ดนตรีที่เน้นเพลงที่คนปัจจุบันยังรู้จัก และสามารถร้องเพลงตามได้ ทั้งนี้
มีเพียงท่าทางการแสดงที่ยังคงน ามาจากอดีตเพลงเล็กน้อย เช่นรามเกียรติ์ ตอนยกรบ  
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 การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้  

ตารางที่ 5.34  
ค่าเฉลี่ยการน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ 

เนื้อหา ค่าคะแนน ความหมาย 

สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 4.6 มากที่สุด 

องค์ประกอบอ่ืนๆ 4.6 มากที่สุด 
ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 4.6 มากที่สุด 

สถาปัตยกรรมย่านการค้า 4 มาก 

ศิลปะการแสดง 3.6 มาก 
กิจกรรมการสีข้าว 3.6 มาก 

กิจกรรมการประกอบอาหาร 2.6 ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.94 มาก 

 
ผลจากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์เฉลี่ยทั้งสิ่งดึงดูดใจทางวัฒนธรรม และ

กิจกรรมอยู่ ในระดับ 3.94 กระบวนการสร้างสรรค์มาก แต่ เมื่อพิจารนาในรายละเอียด พบว่า 
สถาปัตยกรรมบ้านเรือน องค์ประกอบอ่ืนๆ และภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 มี
กระบวนการสร้างสรรค์มากท่ีสุด ต่อมาเป็น สถาปัตยกรรมย่านการค้า ศิลปะการแสดง กิจกรรมทางเลือก 
และกิจกรรมการประกอบอาหาร ตามล าดับ จากผลประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ของการน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์มากที่สุด ได้แก่ สถาปัตยกรรมบ้านเรือน ถูกน ามาใช้
เป็นฉากหลังถือว่าเป็นฉากหลังที่ส าคัญ และโดดเด่นมากของเมืองมัลลิกา นอกจากนี้ภายในบ้านเรือนยังมี
กิจกรรมต่างๆไว้รองรับในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก มีการใช้วัฒนธรรมผสมกับความเป็น
ปัจจุบันที่เป็นเทคโนโลยีทั้งที่วัสดุ และเทคนิคในการสร้างบ้านเรือน  องค์ประกอบอ่ืนๆ ถูกน ามาใช้เป็น
ฉากหลังที่ส าคัญอีกหนึ่งสิ่ง เป็นกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่นและแตกต่างให้กับเมืองมัลลิกาเป็นอย่างมาก 
ยกตัวอย่างเช่น การใช้เงินรู ที่ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนใช้เงินในรูปแบบนี้ การแต่งการชุดไทยเข้ามา
ท่องเที่ยว หรือการใช้รถลากเพ่ือน าไปส่งอย่างจุดหมายปลายทาง หรอหากไม่มีนักท่องเที่ยวบริการทาง
เจ้าหน้าที่ก็จะเชิญชวนให้ถ่ายรูปอย่างเต็มใจ และไม่มีการเสียค่าบริการใดๆ และภูมิปัญญา และวิถีชีวิต
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ของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 ถูกน ามาเป็นฉากหลังที่ส าคัญเนื่องจากภูมิปัญญา และวิถีชีวิตถือได้ว่าเป็น 
concept ของเมืองมัลลิกาที่ว่า “เมืองแห่งวัฒนธรรมและวิถีชน” นอกจากนี้ยังมีการน าภูมิปัญญามาใช้
เป็นกิจกรรมที่สร้างความโดดเด่น และท าให้ conceptของเมืองมัลลิกาชัดขึ้น โดยเฉพาะการใช้ชีวิตของ
เจ้าหน้าที่ในเมืองมัลลิกา เช่นมีการพูดคุยเสียงดัง รับประทานอาหาร ในบริเวณท่ีขายของ  

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์มาก ได้แก่ สถาปัตยกรรมย่านการค้า ถูกน ามาใช้เป็น
ฉากหลังที่ส าคัญสร้างความโดดเด่น แตกต่างคล้ายกับสถาปัตยกรรมบ้านเรือน มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว
ได้เพลิดเพลินอย่างการซื้อของ – ขายของ นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ปัจจุบันใกล้จะสูญหายไปแล้ว
อย่างเช่น ขนมบุหลันดั้นเมฆ รวมถึงได้มีการน าเทคโนโลยีต่างๆ หรือวัตถุดิบใหม่มาใช้เพ่ือให้เกิดความ
สะดวกแก่เจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น ศิลปะการแสดง เป็นกิจกรรมที่ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับความสนุก
เพลิดเพลินไปกับการแสดงต่างๆ โดยศิลปะการแสดงได้น าทุนทางวัฒนธรรมมาผสมกับความเป็นปัจจุบัน 
เช่น เสื้อผ้า ดนตรี ท่าทางการแสดง ทั้งนี้เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว และสามารถรับชม เข้าใจในเนื้อหาของ
ศิลปะการแสดงได้ง่ายมายิ่งขึ้น และกิจกรรมการสีข้าวเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมสนุกที่สร้าง
ความโดดเด่น และแตกต่างให้กับเมืองมัลลิกา เพราะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวไหนมีกระบวนการการท า
ข้าวเปลือกเป็นข้าวสารให้ชม ให้ร่วมลงมือท าได้ และมีอุปกรณ์จ านวนมากเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจ านวน
มากให้ทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมได้ครบ อีกทั้งไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดที่สามารถให้นักท่องเที่ยว
เข้าไปร่วมท าอาหารได้ นอกจากนี้ยังมีการใช้ทุนวัฒนธรรมมาผสมกับความเป็นปัจจุบันเพ่ือให้
นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น  

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง ได้แก่ กิจกรรมการประกอบอาหาร เป็น
กิจกรรมที่มีการใช้ฐานวัฒนธรรมผสมกับปัจจุบัน อย่างเช่นวัตถุดิบ หรือการท าอาหาร เครื่องดื่มใน
ปัจจุบันเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และท าให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก 
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 การสร้างประสบการณ์  
ตารางที่ 5.35  
ค่าเฉลี่ยการสร้างประสบการณ์ 

 
ผลจากการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์เฉลี่ยทั้งสิ่งดึงดูดใจ ทางวัฒนธรรม และกิจกรรม

อยู่ในระดับ 2.97 กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง แต่เมื่อพิจารนาในรายละเอียด พบว่า องค์ประกอบ
อ่ืนๆมีกระบวนการสร้างสรรค์มากที่สุด ต่อมาเป็น สถาปัตยกรรมย่านการค้า ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของ
ชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 กิจกรรมทางเลือก สถาปัตยกรรมบ้านเรือน กิจกรรมการประกอบอาหาร และ
ศิลปะการแสดง ตามล าดับ จากผลประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ของการสร้างประสบการณ์ ผู้วิจัย
สามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้ 

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์มาก ได้แก่ องค์ประกอบอ่ืนๆ นักท่องเที่ยวสามารถแต่งชุด
ไทย ใช้เงินรู นั่งรถลากได้เสมือนในอดีตจริงหากร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่ทางเมืองมั ลลิกามีไว้ให้ แต่
นักท่องเที่ยวบางส่วนอาจจะไม่ได้แต่งชุดไทย หรือนั่งรถลาก อาจท าให้ได้รับประสบการณ์ไม่ครบถ้วน
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และสถาปัตยกรรมย่านการค้า นักท่องเที่ยวสามารถร่วมผลิต
สินค้าได้จริงเพียงแต่นักท่องเที่ยวบางส่วนไม่ทราบว่าสามารถท าได้ เพราะเจ้าหน้าที่จะไม่ได้เชิญชวนให้
ร่วมผลิตสินค้า แต่ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้รับคือ สามารถซื้อ และต่อรองราคาสินค้าต่างๆได้ 

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง ได้แก่ ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย 
ร.ศ.124 นักท่องเที่ยวจะได้เพียงเห็นกระบวนการน าภูมิปัญญามาใช้เท่านั้น ไม่ได้ร่วมลงมือท าจริงๆเพราะ

เนื้อหา ค่าคะแนน ความหมาย 

องค์ประกอบอ่ืนๆ 4 มาก 

สถาปัตยกรรมย่านการค้า 3.6 มาก 
ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 3 ปานกลาง 

กิจกรรมการสีข้าว 3 ปานกลาง 

สถาปัตยกรรมบ้านเรือน 2.6 ปานกลาง 
กิจกรรมการประกอบอาหาร 2.3 น้อย 

ศิลปะการแสดง 2 น้อย 

ค่าเฉลี่ย 2.97 ปานกลาง 
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บางภูมิปัญญาต้องใช้ความช านาญเป็นอย่างมากถึงจะท าได้ หากนักท่องเที่ยวลงมือท าอาจท าให้วัตถุดิบ
เกิดความเสียหายได้, กิจกรรมการสีข้าว นักท่องเที่ยวสามารถเห็นได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต 
ทั้งในยุ้งข้าว และโรงครัวแต่ไม่ได้ร่วมลงมือท า หากแต่ในยุ้งข้าวทางเจ้าหน้าที่จะคอยอธิบายอย่างละเอียด
โดยที่นักท่องเที่ยวไม่ต้องสอบถาม คอยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างใกล้ชิด ท าให้นักท่องเที่ยวเที่ยวได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลผลิต และสถาปัตยกรรมบ้านเรือน ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ 
ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรือนไทย เพราะสามารถเห็นได้อย่างใกล้ชิด เห็นถึงลายละเอียดต่างๆของเรือนไทย 
ที่ในปัจจุบันเรือนไทยสามารถพบได้น้อย และเรือนไทยของทางเมืองมัลลิกายังสามารถรับประทานอาหาร
ค่ าได้แต่จัดไว้ส าหรับนักท่องเที่ยวที่จองไว้พร้อมชมการแสดงเท่านั้น ซึ่งนักท่องเที่ยวที่รับประทานอาหาร
ค่ าพร้อมชมการแสดงมีจ านวนน้อย  

- ระดับกระบวนการสร้างสรรค์น้อย ได้แก่ กิจกรรมการประกอบอาหาร นักท่องเที่ยว
สามารถเห็นถึงกระบวนการการประกอบอาหารคาว และอาหารหวานเพียงบางส่วน และบางชนิดเท่านั้น 
ในส่วนที่นักท่องเที่ยวไม่เห็นเพราะเจ้าหน้าที่ท าเสร็จก่อนที่นักท่องเที่ยวจะมาถึง ดังนั้นนักท่องเที่ยวจึง
ได้รับประสบการณ์เป็นการรับประทานอาหารเท่านั้น และศิลปะการแสดง นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์จากศิลปะการแสดงโดยได้รับชมเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนร่วมใน หรือได้รับความรู้เพ่ิมเติมจากการ
แสดงนั้นๆเลย  

ดังนั้นจึงอาจสรุปผลการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ของสิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรมเมือง
มัลลิการ.ศ.124 ว่าการน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้มีกระบวนการสร้างสรรค์มากที่สุด รองลงมาเป็นการ
การน าวัฒนธรรมมาใช้ ต่อมาเป็นการสร้างประสบการณ์ และการน าองค์ความรู้มาใช้มีมีกระบวนการ
สร้างสรรค์เหลือน้อยที่สุด  
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บทที ่6 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา: เมืองมัลลิกา ร.ศ.

124 ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ 2 ประการคือ 1. เพ่ือศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา 
ร.ศ.124 ในเชิงวัฒนธรรม 2.เพ่ือศึกษามุมมองมิติความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์ โดยงานวิจัยนี้
เก็บข้อมูลจากคนทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายบริหารเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 และเจ้าหน้าที่เมือง
มัลลิกา ร.ศ.124  

การศึกษาครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In 
depth Interview) โดยใช้การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน กลุ่มผู้บริหาร
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จ านวน 1 ท่าน และเจ้าหน้าที่เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 จ านวน 65 ท่าน แบ่งเป็น
หัวหน้าแผนก 21 ท่าน และเจ้าหน้าที่ทั่วไป 44 ท่าน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินลงบนตารางความจริงแท้  และกระบวนการสร้างสรรค์ตามกรอบ Hoi An 
protocol for the best conservation practice in Asia (UNESCO, 2009)  จากนั้ นน า ข้ อมู ลที่ ไ ด้
ทั้งหมดมาวิเคราะห์โดยใช้แนวคิด ทฤษฎี ที่ทบทวนไว้ 
 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาสามารถ สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
 

6.1.1 การจัดการเมืองมัลลิกา ร.ศ.124  
จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 

สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 การวางแผน (Planning) ในภาพรวมของการวางแผนเมืองมัลลิกา ร.ศ.

124 มีข้อเด่นในเรื่องของจุดประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดหลักท าให้ไม่หลงประเด็นในการจะ
น ามาพัฒนาในอนาคต นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง และทันสมัยท าให้
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีการวางแผนติดต่อกับบริษัทท าทัวร์เพ่ือเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ แต่ยังขาดในเรื่องของพันธกิจ วิสัยทัศน์มีการชะลอตัวในเรื่องของการออกแบบ
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พ้ืนที่ หรือสร้างสถาปัตยกรรมเพ่ิมเติม และมีจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ลดน้อยลงในแต่ละปี รวมถึงการออกแบบ
พ้ืนทีไ่ม่สอดคล้องกับแนวคิดหลักที่ว่าเป็นจ าลองวิถีชิตของชาวบ้านริมลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ในสมัยร.ศ.124 
แต่ในอนาคตมีแผนในการสร้างโรงแรมที่จ าลองมาจากสถานีรถไฟหัวล าโพง จึงอาจสรุปได้ว่าการวางแผน
ยังไม่ดีเท่าที่ควร 

ประเด็นที่ 2 การจัดการองค์กร (Organizing) เมืองมัลลิกามีโครงสร้างองค์การ และ
การแบ่งหน้าที่ที่ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าหน้าที่ของตนเอง แต่ละคนจะมีความสามารถ เชี่ยวชาญใน
แผนก หรือต าแหน่งที่ตนเองอยู่โดยเฉพาะหัวหน้า โดยต าแหน่งที่ต้องมีประสบการณ์ร่วมด้วยคือแผนกโรง
ครัว และยุ้งข้าว ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าจะมีประชุมกันทุกวันจันทร์เพ่ือพูดคุย แสดงความ
คิดเห็นในส่วนที่ต้องพัฒนา หรือแก้ไข ทั้งนี้แผนกต่างๆในองค์กรมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยอ านวยความ
สะดวกให้นักท่องเที่ยว และสร้างประสบการณ์ภายใต้กับบรรยากาศในสมัยรัชกาลที่ 5 ผ่านสถาปัตยกรรม 
และกิจกรรมต่างๆ ทางเมืองมัลลิกายังมีสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร 3 มื้อ เสื้อผ้า ที่พัก
อาศัย ลาหยุดได้ 30 วัน เงินเดือนเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง ต่ ากว่า 10,000 บาท – 20,000 บาท  

ประเด็นที่ 3 การเป็นผู้น า (Leading) แบ่งออกเป็น 

1. ฝ่ายผู้บริหารมีความเป็นผู้น าในมิติต่างๆ ได้แก่ มีการสื่อสารอย่ามีประสิทธิภาพ ให้

ก าลังใจซึ่งกันและกัน ไม่มีการกดดันเจ้าหน้าที่ และการดูแลเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชา 

การเอาใจใส่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เกิดศรัทธาในตัวผู้น า  

2. ฝ่ายปฏิบัติการเมืองมัลลิกา คือ หัวหน้าแต่ละฝ่าย มีความเป็นผู้น าในมิติต่างๆ คอย

ดูแลเจ้าหน้าที่ในส่วนของตนให้มีความเรียบร้อย มีการควบคุมมาตรฐาน และอบรม

การท างานของเจ้าหน้าที่ให้ท าตามกฎระเบียบต่างๆ แต่หัวหน้าบางฝ่ายขาดทักษะใน

การสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ใต้บังคับบัญชา ท าให้เจ้าหน้าที่เกิดความไม่พอใจ เพราะ

หัวหน้าฝ่ายไม่รับฟังความคิดเห็น อีกทั้งทั้งฝ่ายผู้บริหาร และฝ่ายปฏิบัติการมีความ

เข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของแนวคิดหลักที่ว่าเมืองมัลลิกาเป็นเมืองโบราณที่มีชีวิต มี

เป้าหมายคงความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ความเป็นมัลลิกา แต่ก็ยังคงพัฒนา

ต่อไป อยู่กันอย่างเป็นครอบครัวเดียวกัน แต่จากหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ สื่อสารถึง

เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในแผนกของตน พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจในแนวคิด

หลักของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ว่าคืออะไร ไม่ได้มีเป้าหมายเดียวกันกับกลุ่มผู้บริการ 

หรือหัวหน้าฝ่ายแค่รู้สึกท าหน้าที่ของตนให้ดี ไม่ได้รับรู้ถึงเป้าหมาย การวาง
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แผนพัฒนา หรือการประเมินที่ทางฝ่ายผู้บริหารก าหนด และไม่สนใจที่จะรับรู้ในเรื่อง

นั้นๆ กล่าวคือผู้บริหารมีการสื่อสาร และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้

เป็นไปตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญกับสิ่งที่เจ้าหน้าที่ควร

รับรู้เพ่ือพัฒนาไปพร้อมๆกัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าแต่ละแผนกไม่สามารถ

สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ได้ดี  

ประเด็นที่ 4 การควบคุม (Controlling) การประเมินแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

ประเมินระดับบริหาร ในประเด็น การวางแผน เป้าหมายชัดเจนและเป็นไปตามที่ตั้งไว้หรือไม่ มีความรู้ 

ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการสื่อสาร และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และประเมิน

ระดับปฏิบัติการ คือ การประเมินเจ้าหน้าที่ ซึ่งหัวหน้าแต่ละแผนกจะเป็นผู้ประเมินตามความสามารถเป็น

รายบุคคลทุกสิ้นปี เพ่ือน ามาพัฒนา และแก้ไขให้ไปในแนวทางที่ดีขึ้น แต่ในส่วนของโรงครัวเรื่องของ

รสชาติอาหารคาว อาหารหวานต้องมีรสชาติคงที่เหมือนเดิม โดยการประเมินเน้นเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ 

โดยเฉพาะการใช้ค าพูด การแต่งกาย การใช้วัสดุรูปแบบสมัยรัชกาลที่ 5 และการบริการ การท างานจึง

ต้องมีใจที่รัก และผูกพันกับสถานที่ หากงานในส่วนของตนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปช่วยงานในส่วนอ่ืน

เพ่ือให้ตนเองเกิดประโยชน์ที่สุดรวม เน้นการฝึกอบรม ส่วนใหญ่รู้สึกว่าการท าหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเป็น

สิ่งที่ส าคัญในการปฏิบัติงาน ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีการควบคุมที่ค่อนข้างดี 

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีรู้หน้าในการท างานของตนเอง ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎของ

เมืองเป็นอย่างดีมีการจัดอบรม และประชุมอยู่บ่อยครั้งท าให้เน้นย้ าในสิ่งที่พึงปฏิบัติอยู่เสมอ อีกทั้ง

เจ้าหน้าที่แต่ละแผนกจะมีการจัดประชุมแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับหัวหน้าแต่ละแผนก และงานที่ท า เช่นเรือน

หมู่แผนกอาหารกลางวัน และอาหารค่ า ต้องมีการประชุมทุกวัน หรือแผนกอ่ืนๆจะมีการจัดประชุมเมื่อ

นักท่องเที่ยวมีจ านวน 300 คนขึ้นไป หากแต่จะเน้นเรื่องการบริการเป็นหลัก ค าพูดที่ใช้สื่อสารกับ

นักท่องเที่ยวเป็นรองเพ่ือไม่ให้หลุดแนวคิดหลักที่วางไว้ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมที่จัดขึ้น 2-3เดือน/

ครั้ง เพื่อให้มาตรฐานยังคงเหมือนเดิมทั้งนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และได้รับการประเมินท่ีดี 

ในส่วนของสถานที่ ในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกค่อนข้างมีเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นลานจอดรถ ห้องน้ า หรือการบริการอ่ืนๆ เพียงแต่สิ่งที่ขาดคือป้าย
บอกทางตามจุดต่างๆ หรือป้ายให้ข้อมูลต่างๆที่มีขนาดเล็ก และจ านวนน้อยท าให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้
สังเกตจะไม่สามารถมองเห็นป้ายต่างๆนี้ได้ เช่นป้ายแผนที่ภายในเมืองมัลลิกา ที่บอกว่าจุดไหนคือ
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สถาปัตยกรรมใด สิ่งที่มีจ านวนน้อยอีกอย่างหนึ่ง คือจุดแลกเงินรูกลับเป็นเงินในปัจจุบัน เพราะจุดที่แลก
เงินคืนมีอยู่เพียงจุดเดียวบริเวณทางออกเท่านั้น ไม่สามารถแลกคือเป็นเงินปัจจุบันได้ตามบริเวณขายตั๋ว 
หรือแบงค์สยามกัมมาจลในบริเวณย่านการค้า นอกจากนี้ภายในเมืองมัลลิกายังมีสิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรม
ต่างๆแฝงฝังไปด้วยมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible Cultural Heritage) และมรดกวัฒนธรรมที่
จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ที่ และวิถีชีวิต ที่ถือว่าเป็นแนวคิดหลักหลักของเมือง
มัลลิกา ร.ศ.124 ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การท่องเที่ยว  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ภาพรวมการจัดการของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีข้อดีในเรื่อง การ
จัดการองค์กร (Organizing) ที่มีโครงสร้างองค์กรที่ดีเหมือนกับบริษัทชั้นน าทั่วไป มีการแบ่งหน้าที่กัน
อย่างชัดเจน และการควบคุม (Controlling) ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎทุกประการ มีการอบรมในบ่อยครั้ง 
ประเมินเจ้าหน้าที่เพ่ือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น แต่ยังขาดในส่วนของการวางแผน (Planning) นั้นยังขาดส่วนที่
เป็นพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่บริษัทชั้นน าจ าเป็นต้องมี การด าเนินงานบางส่วนอาจยังไม่เป็นไปตามแผนที่
วางไว้เนื่องจากปัจจัยบางอย่างเข้ามากระทบท าให้แผนงานต้องชะลอตัวลง อีกท้ังการเป็นผู้น า (Leading) 
ถึงแม้ว่าทางฝ่ายผู้บริหารจะมีความสามารถในการขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้าตามเป้าที่วางไว้ มีมนุษย์
สัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดี  แต่หัวหน้าแต่ละยังขาดในทุกๆด้านของการเป็นผู้น า แต่อย่างไรเสียเมือง
มัลลิกา ร.ศ.124 ทั้งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดแม้ว่าจะจะมีส่วนที่โดดเด่น ส่วนที่ด้อยแต่เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ก็
ยังคงด าเนินงานของตนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ดูแลกันแบบเชิงครอบครัว กล่าวคือ
เป็นธุรกิจเชิงครอบครัวที่ไม่ได้มีหลักฐานการวางแผน หรือการจัดการที่เป็นที่ประจักษ์ หากแต่ใช้ความ
เป็นครอบครัว ความเข้าใจ ความยืดหยุ่นกันได้ จึงท าให้เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 สามารถด าเนินงานต่อไปได ้ 

6.1.2 มิติความจริงแท้  
จากการศึกษาพบว่า การประเมินความจริงแท้สิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรมในเมือง

มัลลิกา ร.ศ.124 ผู้วิจัยได้ประยุกต์เกณฑ์การประเมินความจริงแท้ในมิติต่างๆจาก Hoi An protocol 
(2009) สามารถสรุปได้ ดังตารางที ่6.1 
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ตารางที ่6.1  
สรุปการประเมินความจริงแท้ 

มิติของความจริงแท้ เฉลี่ย ความหมาย 

ต าแหน่ง และ 
สถานที่ตั้ง 

3.07 ปานกลาง 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

2.81 ปานกลาง 

การใช้ และหน้าที่ 2.93 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 6.1 พบว่า ต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง อยู่ระดับ 3.07 ความจริงแท้ปาน

กลาง รูปแบบ และการออกแบบ อยู่ระดับ 2.81 มีความจริงแท้ปานกลาง และการใช้ และหน้าที่ อยู่ระดับ 
2.93 มีความจริงแท้ปานกลาง อาจกล่าวได้ว่ามิติความจริงแท้เฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับปานกลาง แต่สิ่งที่โดด
เด่นที่สุด คือ ต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง (Location and Setting) เนื่องจากการวางต าแหน่งของ
สถาปัตยกรรมบ้านเรือน ภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124 และองค์ประกอบอื่นๆมีการ
วางต าแหน่งเลียนแบบกับยุคสมัยในรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้สิ่งดึงดูดใจและกิจกรรมอ่ืนๆมีการประยุกต์
ต าแหน่ง และสถานที่ตั้งเพ่ือให้สะดวก และง่ายต่อการก าหนดพ้ืนที่ในตัวเมืองมัลลิกา แต่สิ่งดึงดูดใจเรื่อง
ศิลปะการแสดง และกิจกรรมอาหารคาว และอาหารหวาน มีการสอดคล้องกับจังหวัดกาญจนบุรีที่เป็น
ที่ตั้งของเมืองมัลลิกาเพียงเล็กน้อย 

6.1.3 มิติกระบวนการสร้างสรรค์  
จากการศึกษาพบว่า การประเมินกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรมใน

เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ผู้วิจัยได้ประยุกต์เกณฑ์จากแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative 
tourism) สามารถสรุปได้ ดังตารางที ่6.2 
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ตารางที ่6.2  
สรุปการประเมินกระบวนการสร้างสรรค์ 

กระบวนการสร้างสรรค์ เฉลี่ย ความหมาย 

การน าเอาวัฒนธรรมมาใช้ 3.3 ปานกลาง 

การน าองค์ความรู้มาใช้ 2.91 ปานกลาง 

การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ 3.94 มาก 

การสร้างประสบการณ์ 2.97 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 6.2 พบว่า การน าเอาวัฒนธรรมมาใช้  อยู่ระดับ 3.3 กระบวนการ

สร้างสรรค์ปานกลาง การน าองค์ความรู้มาใช้ อยู่ระดับ 2.91 กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง การน า
ความคิดสร้างสรรค์มาใช้ อยู่ระดับ 3.94 กระบวนการสร้างสรรค์มาก และการสร้างประสบการณ์ อยู่
ระดับ 2.97 กระบวนการสร้างสรรค์ปานกลาง อาจกล่าวได้ว่ามิติกระบวนการสร้างสรรค์เฉลี่ยรวมอยู่ที่
ระดับปานกลาง แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุด คือ การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ มีรายละเอียด ดังนี้ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ 

- การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ ผลการศึกษาพบว่าสิ่งดึงดูดใจ และกิจกรรมใน
เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ส่วนใหญ่แล้วถูกน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในเรื่องของการน ามาสร้างบรรยากาศ
เพ่ือให้เป็นฉากหลัง เป็นกิจกรรมเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุก แล้วเป็นการใช้วัฒนธรรมที่ตนมีอยู่มา
ประยุกต์ใช้กับปัจจุบันทั้งนี้เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความโดดเด่น และแตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะภูมิปัญญา และวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัย ร.ศ.124มาใช้ เพราะถือว่าเป็น conceptหลักของ
เมืองมัลลิกาที่ว่าด้วยเป็น “เมืองแห่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิต” 
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6.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากข้อสรุปผลการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้เป็น 2 ประเด็น 
ดังนี้ 

6.2.1 ประเด็นการจัดการเมืองมัลลิกา ร.ศ.124  
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงเห็นว่า เมืองมัลลิกาพยายามรักษาอัตลักษณ์ และ

เอกลักษณ์ของตนให้คงที่ และมีความมั่นคงมากที่สุด แต่ก็ยังคงมีการวางแผนเพ่ือพัฒนาให้สถานที่
ท่องเที่ยวของตนมีสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันต้องค านึงถึงเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
จึงท าให้เมืองมัลลิกาต้องพักการลงทุนพัฒนาในช่วงนี้ รวมถึงมีจ านวนพนักงานที่น้อยลงเพราะเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น ท าให้ฝ่ายผู้บริหารต้องรักษาพนักงานส่วนที่เหลือให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดอบรม หรือการน า
เจ้าหน้าที่ออกไปร่วมสัมมนา และพูดคุยให้พนักงานเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งผู้บริหารมีความสามารถใน
การเจรจากับเจ้าหน้าที่ให้เกิดความเข้าใจ และไม่มีอคติซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของธณัฐพล ชอุ่ม 
(2558) เรื่องการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาล ต าบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย  
พบว่าการขับเคลื่อนภารกิจ ของเทศบาลต าบลให้ประสบผลส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีภาวะผู้น าเพ่ือประสาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในเทศบาลต าบล สร้างความเชื่อมั่น และให้
การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้ สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล  

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังรู้สึกว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุดในหน้าที่ของตนคือ ท าหน้าที่ของ
ตนเองให้ดีที่สุดด้วยความตั้งใจ และเอาใจใส่ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของปัณณทัต นอขุนทด (2556) 
เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใน อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  พบว่าบุคลากรในองค์กรควรมีความสามัคคีให้ความ
ร่วมมือ มีความกระตือรือร้น และเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน มีทักษะความรู้ในการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
รวมถึงเทคโนโลยีใน การปฏิบัติงาน มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องในงานที่ปฏิบัติ มีความ
ละเอียดรอบคอบ ในการปฏิบัติงาน  

ส าหรับผู้บริหารควรเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และจัดสรรอัตราก าลังของ 
บุคลากรให้มีเพียงพอต่อปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น ในส่วนของการจัดอบรม มีการจัด 2-3เดือน/ครั้ง โดยเชิญ
ครูจากวิทยาลัยในวังมาสอนงานเพ่ิมเติม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถในหน้าที่ของ
ตน น ามาพัฒนาตนเอง และองค์การต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ เสกมนต สัมมาเพ็ชร (2559) เรื่องทรัพยากร
การบริหารกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษกลาง กรุงเทพมหานคร 
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พบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานที่มีส่วนส าคัญต่อการบริหารการทรัพยากรมนุษย์เป็นประเด็น ดังนี้ 1. มีการวางตัว 
หรือแต่งตั้งบุคลากร อย่างเหมาะสมกับความถนัดของที่ตามแต่ละบุคคลมีความสามารถ 2. การพัฒนา
คุณภาพบุคลากรถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ ที่ทางองค์กรควรให้ความส าคัญเช่นกัน และควรมีการฝึกอบรมเป็น
ประจ า 3.หน่วยงานอาจเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสารถ มาช่วยแนะน าในการพัฒนาบุคลากร  

นอกจากนี้หากน าเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มาเปรียบเทียบกับธุรกิจการท่องเที่ยว
ประเภทเดียวกัน เช่น ตลาดเพลินวาน อ าเภอหัวกิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ อภิดิฐ  อุทิศธรรมศักดิ์ 
(2559) ศึกษาเรื่องทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงถวิลหาอดีต กรณีศึกษาเพลิน
วาน ได้สรุปทัศนคติของนักท่องเที่ยวไว้ว่า เพลินวานมีความน่าสนใจ เพราะเป็นศูนย์รวบรวมเรื่องราวใน
สมัยเก่า มีจุดเด่นในด้านการจ าลองรูปแบบอาคารแบบย้อนยุค ท าให้สามารถสัมผัสบรรยากาศย้อนอดีต 
และสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมา เพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมหลากหลายน่าสนใจ มี
คุณค่าทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  เป็นแหล่งสะท้อนเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีตได้ท าให้
นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงประวัติ และสามารถมองเห็นภาพเรื่องราวของวิถีชีวิตต่าง ๆ ในอดีตได้อย่างชัดเจน
มากยิ่งขึ้นผ่านการท่องเที่ยว ซึ่งเพลินวานสามารถถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตในอดีตได้อย่างสมบูรณ์  
นอกจากนี้ยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกจ านวนมาก เช่น ร้ายขายอาหาร เครื่องดื่ม ที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ พ้ืนที่เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมาก อาจกล่าวได้ว่า สถานที่ท่องเที่ยวเชิงถวิลหา
อดีตอย่างตลาดเพลินวานสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว และได้รับทัศนคติที่ดีจาก
นักท่องเที่ยว 

ดังนั้นเมื่อดูจากผลการวิเคราะห์ และหลักฐานต่าง ๆ ที่ปรากฏ อาจกล่าวได้ว่าตลาด
เพลินวานมีการสร้างบรรยากาศ และน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา และสามารถ
ท าให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจเป็นอย่างมาก จากการได้สัมผัสถึงกลิ่นอายความเป็นอดีตจากการ
จ าลองขึน้ และรวมถึงกิจกรรมที่อยู่ในตลาดเพลินวาน ทั้งนี้นอกจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการน า
ทุนวัฒนธรรมมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว จากข้อมูลเบื้องต้นตลาดเพลินวานอาจมีการจัดการที่
ดีพอสมควร จึงสามารถได้รับความพึงพอใจจากนักท่องเที่ยว หากแต่เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ยังด้อยกว่าใน
เรื่องของการจัดการโดยเฉพาะการวางแผน และความเป็นผู้น า แต่ก็ยังมีข้อเด่นกว่าในเรื่องของการจัดการ
องค์กร และการควบคุม รวมถึงการน าวัฒนธรรมมาปรับใช้ยังช่วยเพ่ิมมูลค่าในแง่ เศรษฐกิจถึงแม้ว่าจะลด
คุณค่าของวัฒนธรรม หากเปรียบเทียบกับตลาดเพลินวาน เมืองมัลลิกาถือว่ามีประสิทธิภาพในการจัดการ 
และการน าวัฒนธรรมมาปรับใช้อยู่ในระดับปานกลาง  
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6.2.2 ประเด็นมิติความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์ของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124  
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้แสดงเห็นว่า การประเมินมิติความจริงแท้ และมิติ

กระบวนการสร้างสรรค์ สามารถเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ดังตารางที ่6.3 
ตารางที ่6.3  
ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมิติความจริงแท้ และมิติกระบวนการสร้างสรรค์ 

มิติความจริงแท้ เฉลี่ย ความหมาย กระบวนการสร้างสรรค์ เฉลี่ย ความหมาย 

ต าแหน่ง และ 
สถานที่ตั้ง 

3.07 ปานกลาง 
การน าเอาวัฒนธรรมมา

ใช้ 
3.3 ปานกลาง 

รูปแบบ และ 
การออกแบบ 

2.81 ปานกลาง การน าองค์ความรู้มาใช้ 2.91 ปานกลาง 

การใช้ และหน้าที่ 2.93 ปานกลาง 
การน าความคิด
สร้างสรรค์มาใช้ 

3.94 มาก 

  การสร้างประสบการณ์ 2.97 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 6.3 พบว่ามิติความจริงแท้ ต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง รูปแบบ และการ
ออกแบบ และการใช้ และหน้าที่ มีความจริงแท้ในภาพรวมระดับปานกลาง แต่ในส่วนของกระบวนการ
สร้างสรรค์ ในภาพรวม คือ ปานกลาง แตก่ารน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้อยู่ในระดับมาก ซ่ึงถือว่าโดดเด่น 
และสอดคล้องกับข้อมูลจากนักท่องเที่ยว ที่ให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ “…ดูจากรีวิว
แล้วอยากไปเห็นว่าไปเที่ยวแบบย้อนอดีต เห็นวิถีชีวิตของสมัยก่อน ชอบมากที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มา
สร้างบรรยากาศ…” (สัมภาษณ์, 23 กุมภาพันธ์ 2562) อาจกล่าวได้ว่าเมืองมัลลิกามิได้ใช้วัฒนธรรมดั้งเดิม
ในท้องถิ่น แต่ใช้การคัดเลือกบางส่วนของประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในฐานะทุนทางวัฒนธรรมมา
เป็นแนวคิดหลักในการผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ท าให้วัฒนธรรมสามารถน าเสนอออกมาได้ใน
รูปแบบของสถาปัตยกรรม กิจกรรม และการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว 

สิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นจากการปรับใช้วัฒนธรรมมักจะมีผลต่อความจริงแท้ เมือง
มัลลิกาจึงได้พยายามค้นคว้าข้อมูลเพ่ือให้สถานที่ท่องเที่ยวมีรูปแบบคล้ายช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 มากที่สุด 
แต่ด้วยข้อจ ากัด จึงไม่สามารถสร้างรูปแบบเดิมได้ทั้งหมด แต่จ านวนนักท่องเที่ยวยังคงให้ความสนใจเมือง
มัลลิกาในฐานะเมืองประดิษฐ์ที่ใช้วัฒนธรรมในการเล่าเรื่องภายใต้ความคิดสร้างสรรค์  ซึ่งสอดคล้องกับ
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อภิญญา ขวานอก (2558) ที่สะท้อนว่า ความจริงแท้ของระบ าโบราณคดีในร้านอาหารยังคงต้องรักษา
ความดั้งเดิม และเอกลักษณ์เฉพาะไว้บางส่วน แต่บางส่วนต้องน ามาปรับเพื่อการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยว
เข้าใจ และซาบซึ้งในเวลาจ ากัด รวมทั้งความทันสมัย และเทคนิคต่างๆ อีกทั้งยังสอดคล้องกับนิภาวรรณ 
หวังวิไล (2556) ที่ศึกษาการจัดการร ากะเหรี่ยงเพ่ือการท่องเที่ยววัฒนธรรม พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลาย
แห่งพยายามสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับความจริงแท้ผ่านศิลปะการแสดง โดยการสร้างความจริงแท้ต้องมี
ส่วนประกอบของความสร้างสรรค์ และประสบการณ์เป็นส าคัญ พัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์จึงจะสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวอยากได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวที่แท้จริงแต่ไม่จ าเป็นต้อง
พบกับความจริงแท้ก็ได้  

ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 มีการปรับใช้วัฒนธรรม และความคิด
สร้างสรรค์ไม่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน ๆ โดยหลักในการปรับใช้วัฒนธรรมให้เป็นในรูปแบบการสื่อ
ความหมาย กิจกรรม และการมีส่วนร่วม โดยส่วนใหญ่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาขยายเพ่ิมเติมเพ่ือเนื้อหาที่
ทันสมัยขึ้น และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เช่น เทศกาล Óbidos 
Medieval Fair เมืองออบีดุช ประเทศโปรตุเกส ที่มีการเลือกช่วงเวลาที่ส าคัญมาเป็นแนวคิดหลักในการ
สร้างกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 เลือกช่วงเวลาในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนเทศกาล Óbidos 
Medieval Fair เลือกช่วงเวลาในสมัยยุคกลางมาเป็นเนื้อเรื่องในการสร้างกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการ
น าเสนอ และสื่อความหมายออกมาในรูปแบบคล้าย ๆ กัน คือ การน าวิถีชีวิตของชาวบ้านในสมัยนั้น ๆ 
มาน าเสนอเป็นเนื้อเรื่อง และกิจกรรมหลัก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายย้อนยุค การรับชมการแสดง การ
รับประทานอาหารแบบในอดีต หรือแม้แต่การแลกเงินเพ่ือใช้ภายในงานเท่านั้นท าให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เข้าไปมีส่วนร่วมได้ในทุกกิจกรรม  
 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
 
6.3.1 ข้อเสนอแนะในการวิจัย   

1) ข้อเสนอแนะด้านการจัดการ 
1.1 เจ้าหน้าที่ควรมีส่วนร่วมในการรับรู้ แผนงานต่างๆ หรือการประเมินผล และ

สามารถออกความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ เพ่ือสามารถน ามาพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ทราบในส่วนของแผนงาน ท าให้เป้าหมายที่
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วางไว้ระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่คลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นผู้บังคับบัญชาจึงควรใส่
ใจผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเพิ่มมากข้ึน 

1.2 เมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ควรพัฒนาในส่วนที่ตนมีอยู่แล้วแต่ยังมีข้อบกพร่องให้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบไปด้วยห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ควรแยก
ห้องระหว่างชาย – หญิง และมีห้องส่วนตัวทั้งนี้เพ่ือความเป็นกิจจะลักษณะ และ
ความปลอดภัย ควรจัดเจ้าหน้าที่บรรยายเป็นรอบๆ เพ่ือสร้างอารมณ์ให้แก่
นักท่องเที่ยวก่อนเข้าไปในเมือง นอกจากนี้ควรมีแผนที่ภายในเมืองมัลลิกา อยู่บน
แผ่นพับเพ่ือนักท่องเที่ยวสามารถน าติดตัวมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเดินชม
เมือง 

2) ข้อเสนอแนะด้านความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์ 
2.1 จากตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมิติความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์ 

พบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของมิติความจริงแท้ คือ ต าแหน่ง และสถานที่ตั้ง 
ซ่ึงหากในอนาคตจะมีการด าเนินงานการสร้างสถาปัตยกรรมอ่ืนๆเพ่ิมเติม ควร
ค านึง และพิจารณาถึงต าแหน่ง และสถานที่ตั้งเป็นหลักเพ่ือรักษาความจริงแท้
ของเมืองไว้ให้ได้มากที่สุด ในส่วนของกระบวนการสร้างสรรค์ พบว่าประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้  ดังนั้นเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 
ควรน าความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยในการ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน 

2.2 จากตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมิติความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์ 
พบว่าประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดของมิติความจริงแท้ คือ รูปแบบ และการ
ออกแบบ จึงควรปรับในส่วนที่สามารถแก้ไขได้ในปัจจุบัน หากออกแบบเพ่ิมเติม
ในอนาคตควรค านึงถึงเรื่องนี้เป็นหลัก และไม่ควรมีการตัดทอนสิ่งใดออกเพ่ือลด
ต้นทุน ซึ่งสอดคล้องกับส่วนของกระบวนการสร้างสรรค์ พบว่าประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การน าองค์ความรู้มาใช้ เพราะอาจด้วยข้อจ ากัดบางอย่าง หรือ
ท าให้เจ้าหน้าที่สะดวกมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ส่วนนี้หายไป ดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจ
กับ 2 ประเด็นนี้ให้มาก ทั้งนี้เพ่ือรักษาและคงความเป็นเอกลักษณ์ไว้ และเพ่ือคน
รุ่นหลังจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนให้ได้มากที่สุด 

 

Ref. code: 25616023110056DVT



180 

6.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้เป็นผลการศึกษาจากการส ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็นการจัดการ

การท่องเที่ยวของเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 และการประเมินความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์ ด้วย
เหตุนี้จึงอาจยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็นในเชิงลึกของการวิจัย ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางในการท าวิจัย
ครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวในมิติความจริงแท้ และกระบวนการ
สร้างสรรค์มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวอย่างไร 

2) การศึกษามิติความจริงแท้ และกระบวนการสร้างสรรค์ในแหล่งท่องเที่ยวอ่ืน เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปเปรียบเทียบเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
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