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ศิริกาญจนา  พิลาบุตร4   ศลิษา  เจริญสุข2 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีความวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการชม

สื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง “การอนุรักษ์ช้างไทย” 2) ศึกษาความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทาง          
การอนุรักษ์ช้างไทยของนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายใน
กองทุนวิจัย และอนุรักษ์ช้างไทย ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 100 คน 
ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
ได้แก่ 1) สื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง การอนุรักษ์ช้างไทย 2) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดิ
ทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง “การอนุรักษ์ช้างไทย” มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ จ านวน 20 ข้อ และ 3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการ
อนุรักษ์ช้างไทยแบบมีโครงสร้าง จ านวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการชมสื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง การอนุรักษ์ช้าง

ไทย โดยรวมแล้วคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X = 4.28) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา     
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด (X = 4.58) รองลงมาคือด้านความเหมาะสมและความสวยงามอยู่ใน
ระดับมาก (X = 4.03) และด้านเทคนิค อยู่ในระดับมาก (X = 4.23)  ซึ่งสื่อสามารถสร้างความ

                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  วิทยาลยันครราชสีมา 
2 อาจารย์ คณะบริหารธุรกจิ วิทยาลยันครราชสีมา 
3 อาจารย์ คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์คณะสารสนเทศศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ตระหนักให้แก่นักท่องเที่ยวถึงการอนุรักษ์ช้างไทย ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวได้ใน
ระดับดีมาก 

2. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยของนักท่องเที่ยว                      
จากการสัมภาษณ์ พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับช้างไทยให้มากขึ้น 
เช่น การแสดงช้าง การละเล่นผ่านศิลปะต่างๆ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาชีพให้แก่ ควาญช้าง 
และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในการส่งเสริม ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งป่าตามธรรมชาติ เป็นการ
เชิญชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยให้ช้างได้อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกเขา 

จึงกล่าวได้ว่าสื่อวีดีทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง “การอนุรักษ์ช้างไทย” สามารถช่วยส่งเสริม              
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการอนุรักษ์ช้างไทยได้อย่างเหมาะสม สามารถน ามาใช้ในการส่งเสริม               
ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักแก่นักท่องเที่ยวเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมถึง มีความรัก ชื่นชม และหวงแหนช้างมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ : สื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี, การอนุรักษ์ช้างไทย, นักท่องเที่ยว 
 
Abstract 

The purposes of this research were (1) Study the visitors’ satisfaction towards 
watching the documentary video on “Thai Elephant Conservation”  and 2) Study the 
opinions, suggestions and Thai elephant conservation guideline of the visitors.                      
The sample group consisted of 100 tourist who visiting the Thai Elephants Research 
and Conservation Fund, Moo See Subdistrict, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima 
by purposive sampling method. The instruments used in this research included : (1) 
The documentary video on “Thai Elephant Conservation” (2) Form for the assessment 
of visitors’ satisfaction towards the documentary video on “ Thai Elephant 
Conservation” , five-point rating scale questionnaire of 20 items and (3) 10-item 
structured interview used to collect opinion, recommend and Thai elephant 
conservation guideline. Statistical analysis consisted of percentage, mean and standard 
deviation.  

The results revealed that: 
1.  Overall, satisfaction of visitors towards watching the documentary video on 

“Thai Elephant Conservation”  was at the high level ( X = 4.28 ) . Considering in each 
aspect found that the high level and had the highest mean score was the content                

(X = 4.58 ) , Followed by appropriate and beautifully designed were rated at the high 
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level (X = 4.03) and technique was at the high level ( X = 4.23) which the documentary 
to help raise awareness visitors for conservation of Thai Elephant, natural and 
environment tourist sites. 

2.  Opinions, suggestions and Thai elephant conservation guideline of the 
visitors, Results from interviewing of visitors want to increase other elephant-related 
activities such as show, various art, create and promote ethical work for the elephants 
and mahouts, and finally public relations through various media to promote the 
restoration and conservation of natural forests as public awareness and participation 
in reintroducing elephants to their natural habitat.  

It can be said that, a documentary video on “Thai Elephant Conservation” can 
help promote nature tourism and elephant conservation appropriately, the use to 
encourage participation and awareness of visitors to practically stimulate conscience 
in environmental conservation include love, admire and cherish the elephants. 
 
Keywords :  Documentary video, Thai Elephant Conservation, Visitors 
 
บทน า 
 ช้างถือเป็นสัตว์ส าคัญท าหน้าที่เป็นราชพาหนะส าหรับพระมหากษัตริย์ในการสู้ศึกสงคราม 
และมีบทบาทในวิถีชีวิต ผูกพันคนไทยมาแต่โบราณ สัญลักษณ์รูปช้างได้ปรากฏเป็น  “ธงช้างเผือก”
หรือ “ธงชาติไทย” มาตั้งแต่ พ.ศ. 2398-31 ธันวาคม พ.ศ. 2459 ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 
พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย ช้างจึงเป็นสิ่งส าคัญคือ แต่
ปัจจุบันสภาพสังคมเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปท าให้การเลี้ยงช้างมีการเปลี่ยนไปในรูปของการท า
ธุรกิจมากขึ้น จากรายงานจากสื่อต่างๆ สถานการณ์ช้าง ในประเทศไทยมีประมาณ 5,000 ตัว เป็นช้าง
ป่า 1,950 ตัว ช้างเลี้ยงกว่า 3,000 เชือก โดยมี ช้างเลี้ยงที่ท างานตามแหล่งท่องเที่ยว ประมาณ 
1,400-1,500 เชือกที่สร้างปัญหาคือช้างเลี้ยง ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าท่ีควรหรีอได้รับความคุ้มครอง
น้อยกว่าช้างป่า เช่น มีช้างเร่ร่อนอยู่ตามเมืองใหญ่กว่า 200-300 เชือก และช้างลากไม้เถื่อนทาง
ภาคเหนือประมา 700-800 เชือก และ มีช้างที่จดทะเบียนครึ่งหนึ่งจะอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวอีก
ครึ่งหนึ่งมาเดินเร่ร่อนอยู่ตามเมืองใหญ่ จากสถานการณ์ดังกล่าวพบว่าส่งผลให้ช้างไทยเริ่มสูญพันธ์
และมีการลักลอบจับช้างเลี้ยงมาเป็นช้างป่า มากขึ้นจากการศึกษาของมัทนา ศรีกระจ่าง (2549) 
กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีช้างอยู่ประมาณ 6,000 ตัว เป็นช้างบ้าน 3,000 ตัว ซึ่งร้อยละ 95 อยู่
ในการครอบครองของเอกชน สืบเนื่องมาจากการรุกรานของมนุษย์ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งด้านที่อยู่
อาศัยและแหล่งอาหาร ช้างจ านวนมากต้องประสบปัญหาตกงาน กลายเป็นช้างเร่ร่อนและขอทานใน
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เมืองใหญ่ รวมไปถึงการท าอันตรายแก่ช้างจนถึงขั้นเสียชีวิต ดังมีกรณีตัวอย่างให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง 
เช่น ปัญหาช้างถูกรถยนต์ชนจนเสียชีวิต การถูกใช้งานลักลอบลากไม้ผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งเป็นวิถี
ชีวิตที่ผิดธรรมชาติของสัตว์ป่า อันเป็นเหตุแห่งการสูญพันธุ์  จากที่เคยมีความส าคัญต่อประเทศ ใน
ฐานะสิ่งมีชีวิตที่สามารถร่วมชี้ชะตาบ้านเมืองในการสงคราม ก็ถูกลดบทบาทลงเรื่อยมา จนเป็นแค่ช้าง
งาน ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก  
 จากการศึกษาของ นัทมน คงเจริญ (2537) กล่าวว่า ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การ
แก้ปัญหาช้างไม่ประสบผลส าเร็จนั้น ได้แก่ การที่ผู้คนในสังคมขาดองค์ความรู้ รวมทั้งมุมมองที่รอบ
ด้านต่อการพิจารณาปรากฏการณ์และการก าหนดวิธีการแก้ปัญหา อันยากต่อการแก้ไข แม้ภาครัฐ
และเอกชนจะพยายามใช้วิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาดังกล่าวในรอบสิบปีที่ผ่านมา ก็ยังถือว่าการ
ช่วยเหลือ และอนุรักษ์ช้างยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรนัก ปัญหาดังกล่าว แนวทางที่จะช่วยในการ
แก้ปัญหาได้ นั่นก็คือ การน าเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการอนุรักษ์ช้าง ให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า เทคโนโลยีในรูปแบบของวีดิทัศน์ เป็นสื่อที่สามารถบันทึก
ได้ทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงที่สมจริง อีกทั้ง ยังถ่ายทอดเหตุการณ์ได้ทันทีทันใด และทรงอิทธิพลต่อ
ชีวิตประจ าวันของคนทุกเพศทุกวัย ทุกชนชั้น ทุกสถานะในสังคม โดยใช้ตัวน าคือภาพ และเสียงเป็น
ตัวหนุนเสริม โดยอาศัยรูปแบบการน าเสนอเชิงสารคดีเป็นตัวช่วยในการถ่ายทอดสาระความรู้แก่ผู้ชม 
ให้ความเพลินเพลินเป็นเบื้องหลัง โดยมุ่งแสดงความรู้ ความคิด ความจริง ความกระจ่างแจ้ง และ
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะท าให้ความเข้าใจของผู้ชมบังเกิดผล และมีอิทธิพล
ต่อการรับรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสูง สร้างความสนใจและอารมณ์ที่มีต่อเนื้อเรื่องเนื้อหา ได้
ดีกว่าสื่ออ่ืน สามารถจูงใจโน้มน้าวความคิด ความเชื่อ และความศรัทธา ท าให้ผู้ชมเข้าใจในเนื้อหา
และวัตถุประสงค์ของงานได้เป็นอย่างด ี
 จากคุณค่าและประโยชน์ของสื่อวีดิทัศน์ และจากการด าเนินการศึกษาสถานการณ์ปัญหาช้าง 
คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของช้าง และต้องการสนับสนุนกระบวนการแก้ปัญหาช้าง อีกทั้ง
ร่วมกันปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย จึงมีความ
สนใจที่จะพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดีในการอนุรักษ์ช้างไทย เพ่ือต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่
สังคม และผลักดันผ่านกระบวนการเรียนรู้ จากสื่อวีดีทัศน์ในเชิงสารคดีที่ให้ความรู้ และสร้างความ
เข้าใจต่อเรื่องราวของช้างในหลากหลายแง่มุมให้เป็นที่ปรากฏในสังคมอันจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การปกป้องคุ้มครอง รวมทั้ง การแก้ปัญหาการเผชิญหน้าระหว่างคนกับช้าง ที่ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น
เป็นล าดับ และมุ่งหวังให้ช้างไทยได้รับการยกย่อง เลี้ยงดูและให้ความส าคัญ  ให้สมกับที่เป็นสัตว์
สัญลักษณ์ประจ าชาติไทยสืบไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการชมสื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง                 

“การอนุรักษ์ช้างไทย” 
2. ศึกษาความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยของนักท่องเที่ยวภายใน

กองทุนวิจัย และอนุรักษ์ช้างไทย ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา         
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการอนุรักษ์ช้าง
ไทยผ่านสื่อวีดีทัศน์เชิงสารคดี : กรณีศึกษา กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ต าบลหมูสี อ าเภอปาก
ช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้
เชิงสารคดีที่ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจต่อเรื่องราวของช้างในหลากหลายแง่มุมให้เป็นที่ปรากฏ
ในสังคมอันจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองช้างไทย และวิธีการศึกษาวิจัยยังได้
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิประกอบการด าเนินการ  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในกองทุนวิจัยและอนุรักษ์  
ช้างไทย ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 300 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวภายในกองทุนวิจัย และอนุรักษ์ช้างไทย 
ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 100 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง              
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) สื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง การอนุรักษ์ช้าง
ไทย 2) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง “การอนุรักษ์ช้างไทย” มี
ลักษณะเป็นแบบค าถามปลายปิด และเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จ านวน 20 ข้อ และ 3) แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยแบบ
มีโครงสร้าง จ านวน 10 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเก็บข้อมูลกับ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย  จากนั้นได้น าเสนอสื่อวีดิทัศน์              
เชิงสารคดี เรื่อง การอนุรักษ์ช้างไทยให้กับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับการ
รับชมสื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง “การอนุรักษ์ช้างไทย”พร้อมทั้งศึกษาความคิดเห็นข้อเสนอแนะและ
แนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยของนักท่องเที่ยว  และสุดท้ายได้ด าเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของ
แบบสอบถามก่อนน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
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 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย  คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean)              
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลการวิจัย  
 1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการชมสื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง การอนุรักษ์ช้าง

ไทย โดยรวมแล้วคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X = 4.28)  
 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด (X = 4.58) 
รองลงมาคือด้านความเหมาะสมและความสวยงาม  อยู่ในระดับมาก  (X = 4.03) และด้านเทคนิคอยู่
ในระดับมาก (X =  4.23)  ซึ่งสื่อสามารถสร้างความตระหนักให้แก่นักท่องเที่ยวถึงการอนุรักษ์ช้างไทย 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวได้ในระดับดีมาก 
 2. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยของนักท่องเที่ยวจากการ
สัมภาษณ์ พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับช้างไทยให้มากขึ้น เช่น การ
แสดงช้าง การละเล่นผ่านศิลปะต่างๆ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาชีพให้แก่ควาญช้าง และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในการส่งเสริม ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งป่าตามธรรมชาติ เป็นการเชิญชวน
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยให้ช้างได้อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกเขา 
 จึงกล่าวได้ว่าสื่อวีดีทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง “การอนุรักษ์ช้างไทย” สามารถช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการอนุรักษ์ช้างไทยได้อย่างเหมาะสม สามารถน ามาใช้ในการส่งเสริมให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักแก่นักท่องเที่ยวเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
รวมถึงมีความรัก ชื่นชม และหวงแหนช้างมากขึ้น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยผ่านสื่อวีดี
ทัศน์เชิงสารคดี : กรณีศึกษา กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย ต าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา มีประเด็นส าคัญในการอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการชมสื่อวีดิทัศน์เชิงสารคดี เรื่อง การอนุรักษ์ช้าง
ไทย โดยรวมแล้วคุณภาพอยู่ในระดับมาก (X = 4.28) เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเนื้อหา     

มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในระดับมากที่สุด (X = 4.58) รองลงมาคือด้านความเหมาะสมและความสวยงาม    
อยู่ในระดับมาก (X = 4.03) และด้านเทคนิคอยู่ในระดับมาก (X =  4.23) ซึ่งสื่อสามารถสร้างความ
ตระหนักให้แก่นักท่องเที่ยวถึงการอนุรักษ์ช้างไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวได้ใน
ระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณสิทธิ์ ฉายแสงมงคล (2549) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง
พัฒนาระบบและออกแบบส่วนการน าเสนอระบบเตือนภัยส าหรับอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่          
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ผลการศึกษา ที่ปรากฏว่าวีดิทัศน์สามารถท าให้ผู้ชมเข้าถึงภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเบญจรงค์  ได้รับ
การประเมินในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากการเรียบเรียงเนื้อหาและคุณภาพทางด้านการสื่อความหมาย
ของภาพและเสียงอยู่ในระดับดี ท าให้ผู้ชมเข้าถึงภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเบญจรงค์ จึงท าให้การสื่อ
ความหมายของวีดิทัศน์ท าได้อย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของธนิพนธ์  ไชยแก้ว (2555) ที่ได้
พัฒนาสารคดีวีดิทัศน์สะท้อนสภาพสังคมและวิถีชีวิตของแรงงานชนเผ่าลาหู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม  
ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจหลังจากรับชมสื่อสารคดี เรื่องแรงงานชนเผ่าลาหู' ท าให้แรงงานส่วน
ใหญ่ มีความคิดที่จะมาอยู่อาศัยท างานมั่นคงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มากข้ึน โดยคิดเป็นร้อยละ 87 นั้น 
อยู่ในระดับมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของแรงงานหลังชมสื่อสารคดี แสดงว่าสื่อ
นั้น สามารถท าให้แรงงานมีทัศนคติที่ดีข้ึน 
 2. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางการอนุรักษ์ช้างไทยของนักท่องเที่ยวจากการ
สัมภาษณ์ พบว่า นักท่องเที่ยวต้องการให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับช้างไทยให้มากขึ้น เช่น การ
แสดงช้าง การละเล่นผ่านศิลปะต่างๆ ให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาชีพให้แก่ควาญช้าง และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ในการส่งเสริมฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ไว้ซึ่งป่าตามธรรมชาติซ่ึงเป็นการเชิญชวน
ให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการช่วยให้ช้างได้อยู่อาศัยตามธรรมชาติของพวกเขา  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิตติยา สวัสดิผล (2545) ที่ได้ศึกษาความเหมาะสมในการก าหนดมาตรการการป้องกัน
ช้างเร่ร่อนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ในเชิงนโยบายในระยะยาว รัฐควรเข้ามาแก้ไขอย่างจริงจัง
เพราะปัญหาเรื่องช้างเร่ร่อนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนและครอบครัว ซึ่งสะท้อนถึงความยากจน รัฐ
จะต้องมีนโยบายในการจัดท าทะเบียนช้าง แยกระหว่างช้างที่มีอายุมาก และช้างที่มีอายุน้อยและที่
สามารถใช้งานได้ โดยให้สัมพันธ์กับควาญช้าง เช่น รัฐอาจจะต้องเข้ามาดูแลช้างที่มีอายุมาก โดยการ
จัดสถานที่ให้อยู่ เช่น พ้ืนที่ ป่าเปิด โดยการซื้อช้างมาจากครัวเรือนเจ้าของช้างในราคาที่เหมาะสม 
ส่วนช้างที่มีอายุน้อยภาครัฐ เอกชน และธุรกิจประกอบการเข้ามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือออกมาใน
รูปของธุรกิจการท่องเที่ยวโดยกระจายตามพ้ืนที่ต่างๆ และรัฐจะต้องออกกฏหมายบทลงโทษและ
ควบคุมการค้าช้างอย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันกลุ่มนายทุน พวกมีอิทธิพลในเชิงปกิบัติการกลุ่ม
กรุงเทพมหานครจะต้องก าหนดมาตรการการดูแลช้างที่เข้ามาในเขตกรุงเทพฯ โดยการจัดสถานที่ใน
การน าช้างมาหารายได้ให้มีแหล่งน้ าสะอาดและแหล่งอาหารเพียงพอเพ่ือให้คนเดินทางไปดูช้างและให้
อาหาร เช่น บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา สวนลุมพินี พื้นท่ีว่างเขตรังสิตและบางกะปิ เป็นต้น และมีการ
หมุนเวียนการพักของช้างไปตามที่ต่างๆ ทั้งนี้เพ่ือการกระจายรายได้ของควาญช้าง  สอดคล้องกับ
แนวคิดของนักวิชาการ เช่น สันติ เอ้ือจงประสิทธิ์ (2549) ; บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549 ; 2542) ; 
Swarbrooke Inskeep (1999) สามารถสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นการเดินทางที่
ได้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความรู้ ความเข้าใจและได้สัมผัสกับรูปแบบของการด าเนินชีวิตที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะทางด้านสภาพสังคม ประเพณี ทัศนคติ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สมาพร คล้ายวิเชียร และคณะ (2550 : บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนา
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แหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
หมู่บา้นช้างในอีสานใต้เสนอเป็น 3 แนวทาง คือ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว แนวทางการ
พัฒนาตลาดท่องเที่ยวและแนวทางการพัฒนาด้านความพร้อมทางการท่องเที่ยว ส าหรับการพัฒนา
และจัดการการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่กลุ่มอีสานใต้สู่ความยั่งยืน โดยเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านมี
ยุทธศาสตร์พ่ึงพาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคอีสานตอนใต้ โดยแนวทางที่ 1 คือ การเดินทาง
ท่องเที่ยวตามเส้นทางสัญจรโบราณของชาวเขมร ซึ่งในสมัยโบราณ พาหนะที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ 
ได้แก่ วัว ม้าและช้าง แนวทางที่ 2 คือ การเดินทางท่องเที่ยวตามรอยการโจรกรรมโบราณวัตถุเขมร 
ซึ่งเป็นการจ าลอง เส้นทางการขนส่งโบราณวัตถุเขมรออกนอกประเทศ ดังที่ทราบภาคอีสานใต้ของ
ประเทศไทย ถือว่าเป็นเส้นทางหนึ่งที่นักโจรกรรมนิยมลักลอบขโมยโบราณวัตถุผ่านทางมา และ
แนวทางที่ 3 คือ การเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจาริกแสวงบุญซ่ึงปรากฏศาสนสถานที่มีรูปแบบ
ทางศิลปกรรมลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันระหว่างศาสนสถานในภาคอีสานใต้ของ  ประเทศ
ไทยกับศาสนสถานในสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ เช่น 
นิคม จารุมณี (2536 : 68) ที่กล่าวถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวว่า การที่จะสร้างหรือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นพ้ืนที่ที่ไม่น่าสนใจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญสามารถดึงดูดนั กท่องเที่ยวได้นั้น 
จะต้องค านึงถึงจุดส าคัญในด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  
 
ข้อเสนอแนะ  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้ที่สนใจจะน าข้อมูลไปใช้ตลอดจน
เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้  
 1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยไปใช้  
  1.1 การด าเนินการถ่ายท าวีดิทัศน์ ควรเพ่ิมกิจกรรมที่ท าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมแล้ว
ได้เห็นกิจวัตรประจ าวันและวิถีชีวิตของคนกับช้างตั้งแต่เช้าจรดค่ า เพ่ือให้นักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเที่ยว
ชมเกิดความรู้สึกประทับใจและรู้สึกเต็มอ่ิมกับการได้เข้าสัมผัส จนอยากเข้ามาเที่ยวชมในครั้งต่อๆ ไป 
  1.2 ควรมีการบรรยายและควรแปลค าบรรยายเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปเผยแพร่
กับชาวต่างชาติเพราะนักท่องเที่ยวมีหลากหลายกลุ่มเพื่อสร้างความเข้าใจได้ตรงกัน 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  2.1 พัฒนาสื่อเพ่ิมเติมในด้านเว็บไซต์ หนังสือ วารสาร หรือบทความ เพ่ือกระตุ้นให้เกิด
การอนุรักษ์ช้างไทย ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  
  2.2 ควรพัฒนารูปแบบของสื่อสารคดีเพ่ือน าไปสู่เชิงพาณิชย์และสามารถสร้างให้คนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้รับชม  
  2.3 ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้าง 
  2.4  ควรศึกษาแนวทางการปฏิบัติเพื่อจัดการช้างในธุรกิจการท่องเที่ยว 



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.12  No.1  January – April  2018           109. 

 

บรรณานุกรม 
 
ธนิพนธ์  ไชยแก้ว. (2555). การพัฒนาสารคดีวีดิทัศน์สะท้อนสภาพสังคมและวิถีชีวิตของแรงงานชน

เผ่าลาหู่ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่. 13 (2) ; 131- 143.  
นัทมน คงเจริญ. (2537).  การใช้กฎหมายเพื่อการอนุรักษ์ช้างในประเทศไทย.  วิทยานิพนธ์

มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นิคม จารุมณี. (2536). การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์โอ. 

เอส.พริ้นติ้ง. เฮาส์. 
มัทนา ศรีกระจ่าง. (2549).  การอนุรักษ์และการจัดการช้างในประเทศไทย . วิทยานิพนธ์ดุษฎี

บัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 2548. 
วรรณสิทธิ์ ฉายแสงมงคล. (2549). การพัฒนาระบบและออกแบบส่วนการน าเสนอระบบเตือนภัย

 ส าหรับอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่.  

สันติ เอ้ือจงประสิทธิ์. (2549). การบริหารท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ:บริษัท นวตสาร จ ากัด. 
สมาพร  คล้ายวิเชียร, เกษสุดา  บูรณพันศักดิ์ และกัญธิมา  นาคินชาติ. (2550). การศึกษาแนวทาง

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้. รายงานวิจัย ชุดโครงการธนาคารข้อมูล
เพ่ือพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน กลุ่มจังหวัดอีสานใต้. บุรีรัมย์  : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 


