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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณในดานพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของนักทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมตามลักษณะสวนบุคคล 3)  เพ่ือศึกษาปญหา/
อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม ระเบียบวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้ เปนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม จํานวน 712,117 คน กลุมตัวอยาง 
จํานวน 400 คน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชเปน
แบบสอบถาม สอบถามนักทองเท่ียวชาวไทย   มีคาเช่ือม่ัน (r) = .9416 ขั้นตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช
การสนทนากลุมกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) จํานวน 20 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) วิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใช รอยคา คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบที และ
ทดสอบเอฟ และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
             ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการณของการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม 
นักทองเท่ียวมีวัตถุประสงคเพ่ือการพักผอน/ทองเท่ียว รอยละ 60.00 ระยะเวลาในการทองเท่ียว สวนใหญใช
เวลา 1 วัน  รอยละ 67.50 จํานวนครั้งท่ีมาทองเท่ียวมากท่ีสุด มากกวา 5 ครั้ง รอยละ 41.5 ลักษณะการ
ทองเท่ียวแบบไป-เชาเย็นกลับ รอยละ 84.00 มีพฤติกรรมทองเท่ียว วัด โบสถ อุทยานประวัติศาสตรมาก
ท่ีสุด รอยละ 52.00 นิยมทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมมากท่ีสุด รอยละ 25.50 แหลงทองเท่ียวท่ีนิยม คือองค
พระปฐมเจดียมากท่ีสุด รอยละ 46.50 มีความพึงพอใจในการจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในภาพ
รวมอยูในระดับมาก ( X =3.58) 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
ของนักทองเท่ียว จําแนกตามอายุ  การศึกษา รายได และอาชีพมีความพึงพอใจในการจัดการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 แตนักทองเท่ียวท่ีมีเพศ และสถานภาพสมรส
แตกตางกัน มีความพึงพอใจในการจัดการทองเท่ียวไมแตกตางกัน 3) ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะตอ
การทองเท่ียว ไดแก การเดินทางไมสะดวก ภูมิทัศนและความสะอาดของสถานท่ีทองเท่ียว ขาดความรูแหลง
ทองเท่ียว การประชาสัมพันธ  การบริการของเจาหนาท่ี การขาดการมีสวนรวมตางคนตางทํา และขาดการ
สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ การส่ือสารใหความรูและภาษา การบริการอาหาร/เครื่องดื่ม และการบริการ
ของท่ีระลึก การติดตามและประเมินผล ขอเสนอแนะควรมีการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียว          
การบริการ และการเช่ือมโยงเสนทางการทองเท่ียวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
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Abstract  
            This research was aimed to study situation in the behavior and satisfaction sectors of tourist of 
cultural tourism in Nakhon Pathom and to compare the levels of customer satisfaction among the tourist 
groups according to their different personal characteristics. This also investigated to its occurring 
problems, obstacles and recommendations. Based on the integrated methodologies comprised of the 2 
practical steps, the quantitative method was first employ the structured questionnaire with the 400 Thai 
tourist respondents whom were randomly selected from the total population (712,117 persons) by the 
multi-stage random sampling technique. After that the 20 stakeholders were purposely invited to 
participate in the focus group discussion setting to provide their qualitative data. Respectively the 
gathered data was quantitatively and qualitatively analyzed. The collected data was analyzed and 
presented in percentage, mean and standard deviation t-test ,F-test and the content analysis technique.  
            By largely the respondents said that they wanted to have their relaxation and enjoyableness with 
this trip (60.00%) and this was happened on their daily or one day tour (67.50%). They therefore preferred 
to arrive and tour the province in the morning and came back later in the evening (84.00%). A little bit 
more than forty percent of them had visited the province ≥ 5 times. For the most favorable tourist sites 
they were the Buddhist sanctuary and temples in additional to the historical parks (52.00%). Generally 
25.50% was favored of this cultural and art tourism and 46.50% would most visit Phra Prathom Jedi (the 
big pagoda). For the overall situations they satisfied to the supply chain at the large level ( X =3.58).                                                                                                                             
Furthermore the characteristics as age, education, income, and occupation variables were significantly 
associated with the satisfaction (P ≤ .05).                   
            For the problems and obstacles founded here were that the traveling was inconvenient, some of the 
tourist sites had some of the problems in its landscapes and cleanliness. There had the shortage of its 
knowledge and public information, government and private services such as guides, languages, foods and 
drinks which were already served to the tourist groups. Under the low supports from the government it 
yielded to the stakeholders or many sectors to have their low participation with these actions. May parts of 
them still had their work fragmentation with this. The  suggest were that developing and approved the 
tourist sources, service and root tourist linking with tourism industrial.  
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ทองเท่ียวคลองมหาสวัสดิ์ คุณอภิวัฒน วัชราภิรักษ ผูแทนพระราชวังสนามจันทร ผูรับผิดชอบ
พิพิธภัณฑพ้ืนบานในจังหวัดนครปฐม และผูเขารวมสนทนากลุม รวมถึงนักทองเท่ียวชาวไทยใน
แหลงทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม และใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การวิจัย  รวมถึงผูเกี่ยวของตางๆท่ีมิไดเอยนามท่ีกรุณาใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง  
   งานวิจัยฉบับนี้คงจะเปนผลงานวิจัยท่ีบงช้ีถึงสภาพการณในดานของพฤติกรรมและความ
พึงพอใจของนักทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม อันเปนบทบาทของคณะ
ศึกษาศาสตร ท่ีมุงเนนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงเปนภาพสะทอนถึงสภาพการณ ปญหา
อุปสรรคและขอเสนอเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ใหกับ
ผูเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสียในการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม ท่ีจังหวัดนครปฐมมีความโดด
เดนในการทองเท่ียวรูปแบบนี ้
 
                                   ผูวิจัย 
                            พฤษภาคม 2554  
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บทที่ 1  
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีเจริญเติบโตและมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย รัฐบาลจึงมีนโยบายดานสงเสริมการทองเท่ียว โดยการทองเท่ียวเริ่มเขามามีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาประเทศอยางจริงจังเปนครั้งแรก เม่ือมีการบรรจุแผนพัฒนาการทองเท่ียวไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 4 เรื่อยมา จนถึงปจจุบัน (นรินทร สังขรักษา, 2552 : 1)ท้ังนี้
วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาดานการทองเท่ียวจะมีลักษณะท่ีสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับตางๆ กลาวคือ มุงเนนความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนเปาหมายแรก ท้ังนี้เพ่ือใหเกิด
การจางงาน  การสรางรายได และถายเทความเจริญไปสูภูมิภาค สวนวัตถุประสงครองจะเนนดานสังคมและ
วัฒนธรรม โดยมุงท่ีจะอนุรักษและฟนฟูทรัพยากร ส่ิงแวดลอม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม
อันดีงามและโบราณสถานตางๆ  จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหปจจุบันมีนักทองเท่ียวจากประเทศตางๆเดิน
ทางเขามาทองเท่ียวในประเทศเปนจํานวนมาก ประเทศไทยจึงเปนประเทศเปาหมายท่ีนักทองเท่ียวใหความ
สนใจ ท่ีจะเดินทางมาพักผอน เนื่องจากมีศักยภาพทางการทองเท่ียวท่ีโดดเดน มีการเดินทางท่ีสะดวกสบาย 
ปลอดภัย และเปนศูนยกลางในหลายๆดาน อาทิ ศูนยกลางการบิน ศูนยกลางสุขภาพแหงเอเชียและ
ศูนยกลางสปา (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียว, 2551: 1) รวมถึงการเปนศูนยกลางในการผลิต
อาหารทางการเกษตร เปนตน  

การทองเท่ียวมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจในดานตางๆ เปนการสรางรายไดใหกับ
ประเทศชาติ เนื่องจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนธุรกิจบริการอยางหนึ่ง สามารถทํารายไดใหแก
ประเทศไทยเปนจํานวนมหาศาล เพราะเม่ือนักทองเท่ียวตางชาติเขามาก็จะนําเงินตรามาใชจาย ซ่ึงมีผลตอ
เศรษฐกิจ ท้ังอาจจะชวยลดการขาดดุลการคาระหวางประเทศไดทางหนึ่ง กลาวไดวาการทองเท่ียวชวยสราง
งาน สรางอาชีพ และชวยใหเกิดการกระจายรายไดสูประชาชนในทุกสวนท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียว รวมท้ังยัง
สรางช่ือเสียงใหแกประเทศ ทําใหไดเปนท่ีรูจักของนานาประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย 
             จากนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวของรัฐบาลชุดปจจุบัน รัฐบาลไทยไดมุงสงเสริมใหการทองเท่ียว
เปนรายไดหลักของประเทศใหมากท่ีสุด และยังเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวไดกอใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดใหกับประชาชน และนําเงินตราเขาสู
ประเทศไดอยางมหาศาล ผลของการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใชกระบวนการเพ่ิมตลาดใหมและตลาดเฉพาะกลุมเพ่ือเรง
ดึงดูดใหนักทองเท่ียวตางประเทศท่ีมีคุณภาพเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศ กระตุนใหนักทองเท่ียว  
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ชาวไทยทองเท่ียวภายในประเทศมากขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาตลาดการทองเท่ียวใหมีหลากหลาย
รูปแบบเปนการทองเท่ียวผสมผสานหรือแบบเกาะกลุม ไดแก การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร และการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม   
               พ้ืนท่ีของประเทศไทยเปนแหลงของอารยธรรมมาแตโบราณกาล ดังมีหลักฐานทางโบราณคดีท่ี
แสดงใหเห็นรองรอยความเจริญรุงเรืองของอารยธรรม  ซ่ึงเริ่มตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัย
ประวัติศาสตร กระจัดกระจายอยูในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทยเปนจํานวนนับพันแหง หลักฐานท่ี
ปรากฏมีท้ังศาสนสถานท่ีเปนพุทธสถานและฮินดูสถาน ในปจจุบันสถานท่ีดังกลาวยังคงใชประกอบพิธีทาง
ศาสนา มีท้ังโบราณสถานท่ีคงสภาพเกือบสมบูรณ รวมท้ังสถานท่ีท่ีเปนซากปรักหักพัง ซ่ึงบางแหงไดรับ
การบูรณะดูแลรักษาและบางแหงยังขาดการบูรณะ สถานท่ีเหลานี้ทาทายความอยากรูอยากเห็นของคน
โดยท่ัวไป จึงกลายเปนแหลงทองเท่ียวท่ีดึงดูดความสนใจของประชาชนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
(นพวงษ พิรุณ, 2525 : 39-42)   โบราณสถานท่ีแสดงถึงประวัติความเปนมาของชาติดังกลาวปรากฏอยูท่ัวไป 
จากเหนือสุดของประเทศถึงใตสุดของประเทศ ซ่ึงมีซากเมืองโบราณของอาณาจักรและวัดวาอารามท่ียังคง
สภาพ ใหเห็นรองรอยความเจริญอยางยิ่งของอาณาจักรในสมัยนั้นๆ ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีชาวไทย
ทุกคนภาคภูมิใจในความเปนอารยท่ีมีประวัติอันยาวนาน จากหลักฐานท่ีเปนโบราณวัตถุสถานท่ีมีอยู
มากมาย เปนเครื่องแสดงใหเห็นวาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติไทยมีความรุงเรือง
วัฒนาไปตามๆ กัน มรดกทางวัฒนธรรมในรูปของขนบธรรมเนียมและประเพณียังคงสืบสายมาจนถึง
ปจจุบัน ประเพณีตางๆ มีปรากฏอยูทุกภาคของประเทศ ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนฟนฟูอยางจริงจัง 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยเปนหนวยงานหนึ่งท่ีมีหนาท่ีชวยอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมของแตละภาค
ใหคงอยู และสนับสนุนใหเปนท่ีรูจักกันอยางแพรหลายในหมูคนไทยและชาวตางประเทศ ในสวนของ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ส่ิงท่ีไดกลาวมาขางตนนั้น คือปจจัยอันสําคัญอยางยิ่ง ซ่ึงส่ิงเหลานี้ คือ เครื่อง
ดึงดูดใจใหมีการเดินทางทองเท่ียวท้ังภายในประเทศ และจากตางประเทศ ผลท่ีเกิดขึ้นก็คือประโยชนท้ัง
ทางดานเศรษฐกิจและสังคม   
                หากจะกลาวถึงเมืองเกาแกเมืองหนึ่งในประเทศไทย ซ่ึงในอดีตมีความเจริญรุงเรืองอยางยิ่งนั้น 
จังหวัดนครปฐมนับวาเปนเมืองท่ีสมกับคํากลาวนี้ ท้ังนี้เนื่องจากการสํารวจดูโบราณสถานท่ียังเหลือเปน
พยานอยู “เชนองคพระปฐมเจดียองคเดิม ธรรมจักรกับกวาง อาสนบูชา สถูปจารึกพระธรรมภาษามคธ คาถา
เยธมมุมา ซ่ึงทําตามคตินิยมแตครั้งพระเจาอโศกมหาราช กอนมีพุทธรูปส่ิงเหลานี้มีแตพบท่ีนครปฐมแหง
เดียวเทานั้น” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2504 : 4-5)  จังหวัดนครปฐมนอกจากจะเปนเมืองเกาแกในอดีตแลว   
ยังเปนเมืองโบราณท่ีไดมีการคนพบในชวงเริ่มตนของการศึกษาดานโบราณคดี ซ่ึงโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ เหลานี้ถือเปนมรดกทางวัฒนธรรม อันแสดงใหเห็นถึงรากฐานของการเปนสังคมไทย เปน
หลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีท่ีช้ีใหเห็นถึงประวัติความเปนมาอันยาวนานของชาติ ท้ังยังเปน
ประจักษพยานสําคัญท่ีแสดงวาชาติไทยมีอารยธรรมเจริญรุงเรืองมานานนับศตวรรษ เพราะส่ิงเหลานั้นเกิด
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จากความคิด พลังศรัทธาและการสรางสรรคของบรรพบุรุษไทย สมควรท่ีจะตองชวยกันดูแลปกปอง
คุมครองและรักษาไวเพ่ืออนุชนรุนหลังตอไป 

 แหลงทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถานและศาสนา เปนแหลงทองเท่ียวท่ีสะทอนให
เห็นถึงความเปนเอกลักษณของชาติไทย ซ่ึงเปนชาติท่ีเกาแกมีอารยธรรมแตโบราณกาล ดังปรากฏมี
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติสืบทอดใหเห็นเปนประจักษพยานอยูเปนจํานวนมาก และนอกจากนี้แหลง
ทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตรยังแสดงให เห็นถึงภู มิปญญาของบรรพบุรุษไทย ท่ีสรางสรรค
ประวัติศาสตรสถานเปนอนุสรณแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมกลางแจง ถึงแมวาส่ิงเหลานี้จะสรางดวยวัสดุท่ี
คงทน ซ่ึงมักเปนส่ิงกอสรางท่ีคอนขางแข็งแรงม่ันคง จึงคงสภาพมาจนถึงปจจุบันนี้แตอาจจะมีสภาพชํารุด
ทรุดโทรมมากบางนอยบางตามแตสภาพ และก็เส่ือมสลายไดถาขาดการดูแลรักษา ดังกระแสพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลปจจุบันวา “การสรางอาคารสมัยนี้คงจะเปนเกียรติสําหรับผูสราง
คนเดียว แตเรื่องโบราณสถานนั้นเปนเกียรติของชาติ อิฐเกาๆ แผนเดียวมีคาควรท่ีจะชวยกันรักษาไว ถาเรา
ขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แลว ประเทศก็ไมมีความหมาย” (โสภณ จงสมจิต, 2530: 2)    

จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดหนึ่งในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  ตั้งอยูในพ้ืนท่ีภาคกลาง
ของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพฯ เพียง 56 กิโลเมตรเปนจังหวัดท่ีเปนประตูสูภาคใต อันอุดมสมบูรณ
ดวยทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปญญาทองถ่ิน เปนศูนยกลางการคาของภาคตะวันตกและเปนชุมชนการ
ขนสง การขนถายสินคามายาวนาน โดยทางรถไฟ รถยนต การขนสงสินคาการเกษตรทางน้ําเพ่ือเขาสูตลาด
ในกรุงเทพมหานคร และมีความไดเปรียบทางดานทําเลท่ีตั้ง ประกอบกับโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัดมี
การพัฒนาการเกษตรในทุกดาน อีกท้ังมีแมน้ําทาจีนไหลผาน ทําใหสภาพดินและแหลงน้ํามีความอุดม
สมบูรณสามารถปลูกพืชและเล้ียงสัตวเศรษฐกิจไดหลายชนิด และมีช่ือเสียงในเรื่องของการทองเท่ียวแบบ
ผสมผสานหรือแบบเกาะกลุม ไดแก การทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร และการทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม  นอกจากนี้ยังเปนจังหวัด
ท่ีเปนทางผานไปสูภาคตะวันตกและภาคใต ดังนั้นนักทองเท่ียวท่ีจะเดินทางไปภาคตะวันตกและภาคใต    
มักแวะมาเท่ียวจังหวัดนครปฐมดวย นอกจากนี้ จังหวัดนครปฐมก็เปนจังหวัดท่ีอยูติดกับกรุงเทพมหานคร 
การเดินทางไปมาสะดวก มีสาธารณูปโภคท่ีสมบูรณ มีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศใหความ
สนใจมาเท่ียวชมแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญๆ ในจังหวัดนครปฐมอยูเสมอ (นุกูล ชมภูนชิ, 2542 : 1)  

หากจะกลาวถึงเมืองเกาแกเมืองหนึ่งในประเทศไทย ซ่ึงในอดีตมีความเจริญรุงเรืองอยางยิ่งนั้น 
จังหวัดนครปฐมนับวาเปนเมืองท่ีสมกับคํากลาวนี้ ท้ังนี้เนื่องจากการสํารวจดูโบราณสถานท่ียังเหลือเปน
พยานอยู “เชนองคพระปฐมเจดียองคเดิม ธรรมจักรกับกวาง อาสนบูชา สถูปจารึกพระธรรมภาษามคธ คาถา
เยธมมุมา ซ่ึงทําตามคตินิยมแตครั้งพระเจาอโศกมหาราช กอนมีพุทธรูปส่ิงเหลานี้มีแตพบท่ีนครปฐมแหง
เดียวเทานั้น” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2504, : 4-5)  นอกจากจะเปนเมืองเกาแกในอดีตแลว ยังเปนเมือง
โบราณท่ีไดมีการคนพบในชวงเริ่มตนของการศึกษาดานโบราณคดี ซ่ึงโบราณสถาน โบราณวัตถุ เหลานี้ถือ
เปนมรดกทางวัฒนธรรม อันแสดงให เห็นถึงรากฐานของการเปนสังคมไทย เปนหลักฐานทาง
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ประวัติศาสตรและโบราณคดีท่ีช้ีใหเห็นถึงประวัติความเปนมาอันยาวนานของชาติ ท้ังยังเปนประจักษพยาน
สําคัญท่ีแสดงวาชาติไทยมีอารยธรรมเจริญรุงเรืองมานานนับศตวรรษ เพราะส่ิงเหลานั้นเกิดจากความคิด 
พลังศรัทธาและการสรางสรรคของบรรพบุรุษไทย สมควรท่ีจะตองชวยกันดูแลปกปองคุมครองและรักษา
ไวเพ่ืออนุชนรุนหลังตอไป     
            ดังท่ีกลาวมา ไดแสดงใหเห็นวา จังหวัดนครปฐมมีศักยภาพท่ีจะรองรับการพัฒนาดานการทองเท่ียว 
เปนอยางมาก  และมีบทบาทสําคัญในการเปน “จุดแวะพัก และเมืองผาน” ซ่ึงสามารถขยายชองทางการ
จําหนายสินคาไดเปนอยางดี โดยเนนการเช่ือมโยงตราสินคา และพ้ืนท่ีสนับสนุนการทองเท่ียวเพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจของจังหวัดและเพ่ิมความเช่ือม่ันของนักทองเท่ียว (สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวไทย, 2551: 
1) จากขอมูลวิสาหกิจการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม พบวา ในป 2551 มีนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมายัง
จังหวัดนครปฐมเปนจํานวนมาก โดยเปนนักทองเท่ียวกลุมครอบครัว นิยมเดินทางดวยรถสวนบุคคล โดยมี
จุดประสงคในการเดินทางเพ่ือผักผอนและเยี่ยมญาติ และใชระยะเวลาในการพํานักเฉล่ียประมาณ 2 วัน 
(สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวไทย, 2551: 1) ซ่ึงพฤติกรรมดังกลาว สงผลใหรูปแบบกิจกรรมการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวมีความเรงรีบ ดวยระยะเวลาท่ีจํากัดและสถานท่ีทองเท่ียวมีอยูเปนจํานวนมาก
และขอมูลการทองเท่ียว ทําใหนักทองเท่ียวไมสามารถเท่ียวชมแหลงตางๆไดอยางเหมาะสม    
   จะเห็นไดวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม มีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญทาง        
ศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญและมีช่ือเสียง เชน องคพระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร พุทธมณฑล พระ  
ประโทน ตลาดบางหลวง และวัดตางๆ ฯลฯ จึงเกี่ยวของเช่ือมโยงในธุรกิจหลายธุรกิจ เชน ธุรกิจการขนสง
การเดินทาง ธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก  ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจสินคาท่ีระลึก 
ผลิตภณัฑชุมชนและทองถ่ิน (OTOP)  ซ่ึงมีความเกี่ยวโยงกันอยางหลักเล่ียงไมได ผูวิจัยในฐานะอาจารย
สังกัดคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มีบทบาทหนึ่ง คือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควบคูกับ
การเรียนการสอน การวิจัย และบริการทางวิชาการ นอกจากนี้คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร เปน
หนวยงานหนึ่งในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท่ีไดกําหนดปรัชญาวา “วิสัยทัศนกวางไกล ใสใจ
สังคม อุดมความรู เชิดชูคุณธรรม”  มีปณิธานวา “มุงผลิตบัณฑิตทางการศึกษา ท่ีมีความเปนเลิศในวิชาชีพ
ระดับสากล เปนผูนําในการพัฒนาบุคลากร การวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต” (คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2552) ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาควรจะมีการศึกษาถึงสภาวการณในดานพฤติกรรมและความพึงพอใจ 
ปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะของนักทองเท่ียวและผูเกี่ยวของตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม เปนอยางไร ท้ังนี้เพราะการแขงขันกันทางธุรกิจไมวาจะเปน
อุตสาหกรรมใด คงเอาตัวรอดไดยากยิ่งในสังคมยุคโลกาภิวัตน ท่ีมีการแขงขันกันสูง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว คงจะตองมีการบริการ การจัดการในลักษณะการพ่ึงพิงกัน รวมมือกัน มีการวาง
แนวทางรวมกัน โดยเฉพาะการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม ท่ีมีเอกลักษณทางศิลปวัฒนธรรมท่ีโดดเดน
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และมีช่ือเสียงเปนอยางมาก จึงตองมีการทํานุบํารุงหรือรักษาศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมควบคูกับ
การแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสมัยใหมได  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาสภาพการณในดานพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียว
เชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม  

2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม
ตามลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน  

3.  เพ่ือศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
นครปฐม 
 
คําถามการวิจัย 

1.  สภาพการณในดานพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐมเปนอยางไร  

2.  ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมตามลักษณะสวน
บุคคลเปนอยางไร 

3.  ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมเปน
อยางไร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
             การวิจัยครั้งนี ้ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 

ก. ขั้นตอนที่ 1 -วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  
การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาสภาพการณในดานพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอ

การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตามลักษณะสวนบุคคล ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ ตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมใชวิธีการวิเคราะหทางสถิติดวย โปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร  

-ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  เปนนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียว ในจังหวัดนครปฐม ป  2553  

จํานวน  712,117 คน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวไทย, 2553) 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจากแหลงทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม โดยคํานวณ ตามสูตรของ  

Krejcie & Morgan,1970 : 607-610)ไดกลุมตัวอยาง เทากับ   384  คน แตการวิจัยครั้งนี้กําหนดกลุมตัวอยาง 
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= 400 คน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) จากจังหวัด อําเภอ และตําบลใน
ทุกสถานท่ีทองเท่ียวในแตละอําเภอ ท้ัง 33 แหง และในแตละแหลงทองเท่ียวใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling)  

ข. ขั้นตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ใชเทคนิควิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ  ดวยการสนทนากลุม เพ่ือศึกษาสภาพการณ และขอเสนอเชิง

นโยบาย กับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) จํานวน 20 คน  
 

       ขอบเขตดานตัวแปร 
              ตัวแปรตน ไดแก 1) ลักษณะสวนบุคคล คือ เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได  
และอาชีพ 2) ปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การไดรับขาวสารในการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงคในการทองเท่ียว ระยะเวลาในการทองเท่ียว ลักษณะการทองเท่ียว พฤติกรรม
การทองเท่ียว การทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวอ่ืนๆ และประเภทสถานท่ีทองเท่ียว 3) ปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะ 
             ตัวแปรตาม ไดแก  ความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ไดแก  1) บริการดานการ
เดินทาง  2) บริการดานการนําเท่ียว  3) แหลงทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม 4) รานอาหาร และ เครื่องดื่ม และ 5) 
รานจําหนายของท่ีระลึกและ OTOP  

ขอบเขตดานพ้ืนที่  ศึกษาแหลงทองเท่ียวท้ัง 33 แหงของจังหวัดนครปฐม 
              ขอบเขตดานเวลา ดําเนินการวิจัยใน ปงบประมาณ 2552 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
              สภาพการณของการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สภาวการณการทองเท่ียวท่ีเกิดขึ้นใน
ปจจุบันอันมีตอตอพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม
ในจังหวัดนครปฐม 
              ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยสรางขึ้น ทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ
ของจังหวัดนครปฐม ประกอบดวย ศูนยศิลปวัฒนธรรม จิตรกรรม ประติมากรรม โบราณสถาน วัด  
อนุสาวรีย เจดีย สวนศิลป พิพิธภัณฑ  วัฒนธรรมพ้ืนบาน ภูมิปญญาพ้ืนบาน แหลงเรียนรู รวมถึงการทําบุญ
ไหวพระ 
              การทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมการทองเท่ียว ท่ีมนุษยสรางขึ้นในแหลง
ทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม ไดแก ศูนยศิลปวัฒนธรรม  จิตรกรรม ประติมากรรม โบราณสถาน วัด  
อนุสาวรีย เจดีย สวนศิลป พิพิธภัณฑ  วัฒนธรรมพ้ืนบาน ภูมิปญญาพ้ืนบาน แหลงเรียนรู รวมถึงการทําบุญ
ไหวพระ 
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             ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง ความรูสึกของ
นักทองเท่ียวชาวไทย ซ่ึงแสดงออกในดานบวกหรือดานลบท่ีมีความสัมพันธกับการไดรับการตอบสนองตอ
ส่ิงท่ีตองการ ท่ีมาทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม ไดแก  บริการดานการเดินทาง บริการ
ดานการนําเท่ียว  แหลงทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม รานอาหารและเครื่องดื่ม  และรานจําหนายสินคาท่ีระลึก
และ OTOP  
                       บริการดานการเดินทาง หมายถึง การจัดบริการเพ่ือการเดินทางมายังแหลงทองเท่ียวของ
จังหวัดนครปฐม ไดแก ความสะดวกและความพอเพียงของยานพาหนะ ขอมูลการเดินทางและสถานท่ีจอด
รถในสถานท่ีทองเท่ียว        
                       บริการดานการนําเที่ยว  หมายถึง การจัดบริการดานการพาชมสถานท่ีทองเท่ียวของเจาหนาท่ี
หรือบุคลากรดานการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว ไดแก การตอนรับ ทักษะการใหบริการ การบริการขอมูล
ขาวสารและการใหความรูเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียว 
                       แหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัด
นครปฐม ท่ีมีบรรยากาศ ความรมรื่น ส่ิงอํานวยความสะดวก ท่ีนั่ง มานั่ง น้ําดื่ม หองสุขาท่ีพอเพียงในแหลง
ทองเท่ียว 
                       รานอาหารและ เคร่ืองดื่ม  หมายถึง รานท่ีจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ภัตตราคาร รานกาแฟ 
ในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมรอบๆแหลงทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม ท่ีมีความสะดวก ความ
พอเพียง คุณภาพความสะอาด และความยุติธรรมของราคา  
                       รานจําหนายของที่ระลึกและโอทอป หมายถึง รานท่ีจําหนายสินคาของท่ีระลึกและโอทอปใน
สถานท่ีทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม ท่ีมีความสะดวก คุณภาพของสินคา และความยุติธรรมของราคา  
                ปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการมา
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม ไดแก วัตถุประสงคในการทองเท่ียว ระยะเวลาในการ
ทองเท่ียว ลักษณะการทองเท่ียว พฤติกรรมการทองเท่ียว การทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวตางๆ และประเภท
ของสถานท่ีทองเท่ียว 
                     วัตถุประสงคในการทองเที่ยว หมายถึง นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม
มีวัตถุประสงค เพ่ือการพักผอน การเยี่ยมญาติ/เพ่ือนฝูง เปนทางผาน การประชุมสัมมนา การทําบุญไหวพระ  
และการติดตอธุรกิจ  
                      ระยะเวลาในการทองเที่ยว หมายถึง จํานวนวันท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยมาทองเท่ียวในจังหวัด
นครปฐม รวมถึงจํานวนครั้งท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม 
                      ลักษณะการทองเที่ยว หมายถึง ประเภทของการเดินทางดวยการใชพาหนะเดินทาง ไดแก 
รถยนตสวนตัว รถสาธารณะ รถบัสนักทองเท่ียว รถไฟ และการพักผอนของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมา
ทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม แบบเชา เย็นกลับ และแบบพักในจังหวัดนครปฐม 
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                      พฤติกรรมการทองเที่ยว หมายถึง พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีนิยม
ทองเท่ียวในแบบศิลปวัฒนธรรม แบบบันเทิงและแหลงการคา แบบกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และแบบ
สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติ  
                      รูปแบบการทองเที่ยว หมายถึง นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีรูปแบบการทองเท่ียวในแหลง
ทองเท่ียว ในจังหวัดนครปฐม ในแบบการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงเกษตร การ 
ทอ ง เ ท่ีย ว เ ชิง สุข ภา พ  ก าร ทอ ง เ ท่ีย ว เ ชิง ปร ะวั ติศ าสตร  โ บร าณ คดี  ก าร ทอ ง เ ท่ีย ว เ ชิง นิ เ ว ศ                              
การทองเท่ียวตลาดน้ํา   และการทองเท่ียวแบบผสมผสาน (เกาะกลุม) 
                      ประเภทของสถานที่ทองเที่ยว หมายถึง นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเคยมาหรือไมเคยมาทองเท่ียว
ในแหลงทองเท่ียวในแตละอําเภอของจังหวัดนครปฐม 
               การทองเที่ยวแบบผสมผสานหรือแบบเกาะกลุม หมายถึง รูปแบบการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวท่ี
นักทองเท่ียวชาวไทยนิยมทองเท่ียวหลายแบบ ไดแก การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิง
เกษตร การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โบราณคดี การทองเท่ียวเชิงนิเวศ            
การทองเท่ียวตลาดน้ําของจังหวัดนครปฐม 
   ถิ่นที่อยู หมายถึง สถานท่ีท่ีนักทองเท่ียวอาศัยอยูหรือมีภูมิลําเนาในจังหวัดตางๆของภูมิภาคใน
ประเทศไทย 
               
ประโยชนที่จะไดรับ 

1. ทําใหทราบถึงสภาพการณในดานพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม  

2. ทําใหทราบ ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
นครปฐม อันเปนความตองการของนักทองเท่ียว 

3. ทําใหทราบปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม อันเปน
แนวทางในการจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม 
             4. นําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรการทองเท่ียว ดานศิลป 
วัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการณของการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดนครปฐม      
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยครั้งนี้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค 
4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริการและการใหบริการ 
5. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

     6.  ขอมูลและบริบทของจังหวัดนครปฐม 
     7.  ยุทธศาสตรและนโยบายการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม 
     8.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
    

แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 
                 ความหมายของอุตสาหกรรมทองเที่ยว   
    ในป ค.ศ. 1963  องคการสหประชาชาติไดประชุมวาดวยการเดินทางและทองเท่ียวระหวาง
ประเทศขึ้นท่ีกรุงโรม  ประเทศอิตาลี  และไดใหคําจํากัดความของคําวาทองเท่ียวไววา “การเดินทางเพ่ือ
ความบันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติหรือการไปรวมประชุม แตมิใชเพ่ือประกอบอาชีพเปนหลักฐานหรือไป
พํานักการถาวร” พรอมกับใหใชคําวา “ผูมาเยือน” (Visitors) แทนคําวา นักทองเท่ียวคางคืน (Tourist) คําวา  
ผูมาเยือน  มีความหมาย 2 ประการ คือ   
 1. นักทองเท่ียวท่ีคางคืน (Tourists) ไดแก ผูเดินทางมาเยือนโดยช่ัวคราว ซ่ึงพักอาศัยอยูในประเทศ
ท่ีมาเยือนตั้งแต 24 ช่ัวโมงขึ้นไปและเดินทางมาเพ่ือผักผอน พักฟน ทัศนะศึกษาประกอบศาสนกิจ  รวมการ
แขงขันกีฬา ติดตอธุรกิจ หรือรวมการประชุมสัมมนาฯลฯ  เปนตน   
 2.  นักทองเท่ียวท่ีไมคางคืน (นักทัศนาจรหรือ Excursionists) ไดแก ผูเดินทางมาเยือนช่ัวคราวและ
อยูในประเทศท่ีมาเยือนนอยกวา 24 ช่ัวโมง   
 ในป ค.ศ. 1991 องคการทองเท่ียวโลก หรือ WTO (World  Tourism Organization) ไดมีการจัด
ประชุมกับรัฐบาลของแตละประเทศขึ้นท่ีเมืองออตตาวา  (Ottawa) ประเทศแคนนาดา ซ่ึงผลจากการประชุม
ในครั้งนี้ไดรับลงนามจากหนวยงานสถิติขงองคการสหประชาชาติซ่ึงมีมติรวมกันถึงคําจํากัดความของคําวา
การทองเท่ียววา การทองเท่ียวประกอบไปดวยกิจกรรมตาง ๆ ของบุคคลท่ีทองเท่ียวไปและอยูพักอาศัยใน
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สถานท่ี  ท่ีไมใชในสภาพแวดลอมปกติในชีวิตประจําวัน ณ สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่ง ติดตอกันเปนระยะเวลา
ไมเกิน 1 ป ซ่ึงเปนการเดินทางในชวงท่ีเปนเวลาวาง หรือเพ่ือทําธุรกิจ  หรือเพ่ือเพ่ิมวัตถุประสงคตาง ๆ 
(Helloway 1998 อางใน วีรวิชญ เลิศไทยตระกูล, 2549 : 13)  
 อุตสาหกรรมทองเท่ียว (Tourism Industry) มีลักษณะเปนอุตสาหกรรมบริหาร (Service  Industry)  
อยางหนึ่ง อุตสาหกรรมประเภทนี้จะประกอบไปดวย องคกรหรือหนวยธุรกิจตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนา การผลิต การผลิตของสินคาและบริการตาง ๆ ท่ีรองรับความตองการของนักทองเท่ียว  
ลักษณะหนาท่ีขององคการหรือหนวยธุรกิจเหลานี้มีหลายประเภทดวยกัน กลาวคือ มีท้ังการใหกบริการแก
นักทองเท่ียวโดยตรง  เชน  โรงแรม  รีสอรท  เกสทเฮาส โมเต็ล การคมนาคมขนสง ภัตตราคาร บริษัท       
นําเท่ียว รานขายของท่ีระลึก หรือบริการท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว  เชน บริการนําเท่ียว จัดสงพิมพเกี่ยวกับ
การทองเท่ียว บริการอาหาร หรือทําหนาท่ีพัฒนาการทองเท่ียว เชน กลุมนักวางแผนพัฒนาท่ีดินหรือแหลง
ทองเท่ียว สถาบันทางการเงิน สถาบันการศึกษาดานการทองเท่ียว (ชูสิทธ์ิ  ชูชาต,ิ 2533)   
 อุตสาหกรรมทองเท่ียว หมายถึง การประกอบกิจกรรมดวยการนําปจจัยการผลิตตาง ๆ มาผลิต
สินคาและบริการทางการทองเท่ียวใหกอเกิดคุณคาและประโยชนแกผูมาเยือนหรือนักทองเท่ียว ซ่ึงสวน
ใหญจะเปนบริการมากกวา จึงถือวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมการบริการประเภทหนึ่ง 
 อุตสาหกรรมการทองเท่ียวประกอบดวยธุรกิจ 3 กลุม คือ   
 กลุมท่ี 1 กลุมธุรกิจพัฒนาแหลงทองเท่ียว  อันไดแก  ธุรกิจพัฒนาแหลงทองเท่ียวท้ังประเภทท่ี
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและประเภทท่ีมนุษยสรางขึ้น   
 กลุมท่ี 2  กลุมธุรกิจทองเท่ียวโดยตรง อันไดแกธุรกิจ 5 ประเภท  คือ ธุรกิจขนสง ธุรกิจท่ีพัก  ธุรกิจ
อาหารและบันเทิง ธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจจําหนายสินคาท่ีระลึก   
 กลุมท่ี 3  กลุมธุรกิจทองเท่ียวโดยออม อันไดแก ธุรกจิผลิตสินคาหรือบริการอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนการ
ทองเท่ียว (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548)   
 ความหมายของอุตสาหกรรมทองเท่ียวตามพระราชบัญญัติการทองเท่ียวแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2522 มาตรา 4 ไดใหความหมายของการทองเท่ียวไววา อุตสาหกรรมทองเท่ียวหมายถึงอุตสาหกรรมท่ีจดัให
มีหรือใหบริการกับการทองเท่ียวท้ังภายใจและภายนอกเอกราชอาณาจักร โดยมีคาตอบแทน และหมาย
รวมถึง 
   1.  ธุรกิจนําเท่ียว   
 2.  ธุรกิจโรงแรมนักทองเท่ียว   
 3.  ธุรกิจภัตตราคาร  สถานบริการและสถานท่ีตากอากาศสําหรับนักทองเท่ียว   
 4.  ธุรกิจขายของท่ีระลึกหรือสินคาสําหรับนักทองเท่ียว   
 5.  ธุรกิจการกีฬาสําหรับนักทองเท่ียว   
 6.  การดําเนินงานนิทรรศการ งานแสดง งานออกราน การโฆษณาเผยแพรหรือการดําเนินการอ่ืนใด  
โดยมีความมุงหมายชักจูงหรือสงเสริมใหมีการเดินทางทองเท่ียว   
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องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเที่ยว   
 มีผูใหความหมายและใหคําจํากัดความรวมท้ังอธิบายถึงความหมายของอุตสาหกรรมทองเท่ียวและ
องคประกอบทองเท่ียวไดจํานวนมาก เชน   
 อุตสาหกรรมทองเท่ียวเปนสาขาหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการ ซ่ึงตองสัมพันธกับอุตสาหกรรมหรือ
ธุรกิจสาขาอ่ืน ๆ ท้ังทางตรงและทางออม ส่ิงดึงดูดในดานการทองเท่ียว (Tourist Attractions) นอกจากมี
ความหลากหลายแลว ยังตองเกี่ยวของกับเครื่องมือพ้ืนฐานในการผลิต (Infrastructure)  เชน  ถนน  ทาเรือ  
ไฟฟา  ประปา ฯลฯ และการบริการ ตลอดจนการอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว (Tourist) หรือ      
ผูเดินทาง (Travelers)   
 องคประกอบของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ประกอบดวยธุรกิจหรือการบริการหลัก ตอไปนี้   
 1.  การคมนาคมขนสง  (Transportation)  การคมนาคมเปนตัวนําผูมาเยือน (Visitors) หรือ
นักทองเท่ียว ไปสูจุดหมายปลายทางในการเดินทาง (Destination) การคมนาคม อาจแบงเปน ดังนี้   
  1.1  ทางบก  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทองเท่ียว นอกจากยานพาหนะไดแก รถไฟ  
รถยนต  รถสามลอ  ฯลฯ แลวยังหมายรวมถึง ถนน  ทาจอดรถ การบริการในรูปแบบตาง ๆ   ของยานพาหนะ
เหลานี้ดวยยานพาหนะในการเดินทางตองมีความปลอดภัย สะอาด  สะดวก สบาย  และการประกันภัยการ
เดินทางแกผูโดยสาร   
  1.2  ทางเรือ ในปจจุบันเรือโดยสารสําหรับนักทองเท่ียวเขามามีบทบาทมากในการเดินทาง
ทองเท่ียว  ท้ังนี้เพราะมีแหลงทองเท่ียวทางทะเลท่ีประทับใจเกิดขึ้นมากมาย การทองเท่ียวทางทะเลนอกจาก
ไดความประทับใจในทัศนียภาพของสภาพธรรมชาติแลว ยังเกิดความบันเทิงในกิจกรรมอยางอ่ืนอีกดวย 
เชน การตกปลา การดําน้ําดูปะการัง ในปจจุบันมีเรือทองเท่ียวสามารถบรรจุนักทองเท่ียวไดจํานวนมาก เชน  
เรือรอยัล  ไวกิ้ง  บรรจุนักทองเท่ียวได 960 คน   
  1.3  ทางอากาศการคมนาคมทางอากาศเปนปจจัยสําคัญในการนํานักทองเ ท่ียวเขามา
ภายในประเทศ หรือการลําเลียงนักทองเท่ียวภายในประเทศ การคมนาคมทางอากาศนอกจากจัดเครื่องบิน
ใหเพียงพอแลว  ยังตองจัดบริการอ่ืน ๆ  ใหความสะดวกสบาย และปลอดภัยแกนักทองเท่ียวอีกดวย   
 2.  ท่ีพักแรม (Accommodations) ท่ีพักแรมสําหรับนักทองเท่ียว หรือผูเดินทางอาจจัดแบงเปน        
3 ประเภทใหญ ๆ   
  2.1  Commercial  Hotel  เปนโรงแรมในยานธุรกิจมีส่ิงอํานวยความสะดวกสบายอยางครบ
ครัน  โรงแรมประเภทนี้เก็บคาเชาเปนรายวัน  ภายในโรงแรมนอกจากบริการท่ีพักแลวยังตองมีหองอาหาร  
ซักรีด  บริการนําเท่ียว รานขายของท่ีระลึก สถานท่ีพักผอนหยอนใจ และการอํานวยความสะดวกสบายใน
รูปแบบอ่ืน ๆ   
  2.2  Residential  Hotel  เปนโรงแรมท่ีอาจอยูชานเมือง เก็บคาเชาเปนเดือน  เหมาะสําหรับ
การพักในระยะนาน   
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  2.3  Resort โรงแรมประเภทนี้ จัดสรางขึ้นในทามกลางธรรมชาติของปา เขา หรอืชายทะเล  
โดยมีความมุงหวังใหผูเดินทางไดพักผอนหยอนใจ โดยเฉพาะสถานท่ีตั้งบางครั้งก็อยูหางไกลจากยานธุรกิจ  
ดังนั้น การบริการในดานอาหารและเครื่องดื่ม จึงมีความจําเปนยิ่งสําหรับแขกผูเขาพัก   
 ท่ีพักแรมในลักษณะอ่ืน ๆ  สําหรับผูเดินทางและนักทองเท่ียว  ซ่ึงเรียกช่ือแตกตางออกไป  เชน 
ปองชิออง (Pension) เกสทเฮาท (Guest House) เรือทองเท่ียว (Floating Boat) แคมป  (Camping)  ฯลฯ   
 งานดานท่ีพักแรม  อาจจัดแบงงานเปน 2 งานใหญ ๆ  คือ  
   -งานตอนรับ หรือ งานสวนหนา (Front  of  the  House)  เชน การจองหองพัก  การลงทะเบียน  
การประชาสัมพันธ  การใหขอมูลขาวสาร ฯลฯ   
   -งานสวนหลัง (Black  of  the  House) เปนงานสนับสนุนใหการบริการแกแขกดีขึ้น  เชน  ดาน
อาหารและเครื่องดื่ม ซักรีด ชาง การตกแตงสวน ฯลฯ   
 3.  รานอาหารและภัตตราคาร (Bar & Restaurant) การจัดอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) 
บริการแกผูเดินทางเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง  การจัดบริการดังกลาวแลวควรประกอบดวย  อาหารทองถ่ิน 
อาหารประจําชาติ และอาหารสากล   
 การจัดบริการรานอาหารและภัตตราคาร ควรยึดหลักทางท่ีดี 5 ประการ  คือ   
  3.1  สภาพแวดลอมดี  (Good Environment) เชน ทําเลท่ีตั้งอยูในยานชุมชน  หรือ
สภาพแวดลอมของธรรมชาติท่ีสวยงาม การตกแตงสถานท่ี (Decoration) ความสะอาด และการบริการจอด
รถยนต   
  3.2  การบริการเปนกันเอง (Good  Friendly  Service) พนักงานนอกจากตองใหเกียรติแก
ลูกคาแลว  ยังตองบริการรวดเร็ว  สุภาพ  เรียบรอย  ยิ้มแยมแจมใส  แตงกายสะอาด (Well  groomed  waiter)   
  3.3  อาหารและเครื่องดื่มอรอย (Good Food and Beverage) อาหารและเครื่องดื่มท่ีอรอยมี
สวนสําคัญอยางยิ่งในการประชาสัมพันธรานอาหาร  เพราะลูกคาประชาสัมพันธใหแบบ  “ปากตอปาก”   
  3.4  ราคาท่ีเหมาะสม  (Good  Value)  ราคาควรเหมาะสมกับการจัดอาหาร สถานท่ี  และ
บรรยากาศอ่ืน ๆ  ประกอบดวยการคิดตนทุนอาหารและเครื่องดื่ม (Cost)  ยอมแตกตางกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
การจัดบรรยากาศในราน และการบริการแกลูกคา   
  3.5  การจัดสถานท่ีและการควบคุมท่ีดี (Good  Management  and Control) การควบคุมท่ีดี
เปนส่ิงสําคัญในการปองกันการรั่วไหล  เพราะรานอาหารตองใชพนักงานมาก ดังนั้นการวางระบบงานท่ีดี
จึงเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด   
                  4.  บริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก การจัดนําเท่ียวอาจจัดในรูปแบบของ Out Bound Tour,           
In Bound Tour และ Domestic Tour ก็แลวแตการวางเปาหมายของระบบตลาดในการจัดการนําเท่ียว           
ถาจัดการนําเท่ียวเปนหมูคณะตั้งแต 15 คนขึ้นไป เรียกวา  Group  Tour แตถาต่ํากวานั้นเรียกวา F.I.T. (Free 
Individual Traveler)   
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 การเดินทางทองเท่ียว นักทองเท่ียวอาจเดินทางมาเองโดยอิสระ หรือซ้ือรายการนําเท่ียวโดยผาน
บริษัททองเท่ียวก็ได  การซ้ือรายการโดยผานบริษัทนําเท่ียว นักทองเท่ียวก็จะไดรับบริการในดานพาหนะใน
การเดินทาง ท่ีพัก อาหาร การเดินทางทองเท่ียวแบบนี้ เปนแบบรายการนําเท่ียวแบบจายเหมา  หรือ  
Package  Tour อาจเดินทางเปน Group  Tour หรือ F.I.T. ก็ได   
 ในดานมัคคุเทศก  ซ่ึงเปน  “ทูตทางดานวัฒนธรรม” นอกจากมีความรูดานภาษาตางประเทศแลว  
ตองมีความรูดานประวัติศาสตร  วัฒนธรรม  และความรูอ่ืน ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกบัการนําเท่ียวอยางดียิ่ง และส่ิง
สําคัญท่ีสุด คือ การใหบริการท่ีดี ประทับใจ  มีคุณธรรม และซ่ือสัตยตอนักทองเท่ียว 
 5.  ส่ิงดึงดูดใจในการทองเท่ียว (Tourist  Attractions) ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียว หรือแหลง
ทองเท่ียว อาจแบงไดหลายลักษณะ แตก็จะแบงประเภทโดยยึดแนวทางของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
ซ่ึงจัดแบงไวเปน 3 ประเภท  คือ   
  5.1  ประเภทธรรมชาติ  เชน ภูเขา  ทะเล  บอน้ําแร  (Spa) น้ําตก อุทยานแหงชาติ ฯลฯ   
  5.2  ประเภทประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนา เชน  โบสถ วิหาร  
กําแพงเมือง อนุสาวรีย อุทยานประวัติศาสตร ฯลฯ   
  5.3  ประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เชน ชีวิตความเปนอยูของประชาชน 
ชาวไทยภูเขา ชาวเล มาบร ีขมุ งานประเพณี การละเลนพ้ืนเมือง การกีฬา สินคาและหัตถกรรมพ้ืนบาน   
 ประเทศไทยนอกจากมีสภาพทางภูมิศาสตรท่ีเหมาะสม ทําใหเกิดแหลงทองเท่ียวทางดานธรรมชาติ
มากมายแลว การท่ีชนชาติไทยเปนชาติท่ีเกาแก จึงทําใหเกิดแหลงทองเท่ียวทางดานประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม ประเพณี ติดตามมาอีกดวย ในปจจุบันมีแหลงทองเท่ียวประเภทตาง ๆ ในประเทศไทย ประมาณ 
762 แหง เปนแหลงทองเท่ียวประเภทธรรมชาติและชายหาด 392 แหง  แหลงทองเท่ียวประเภท
ประวัติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม 306 แหง ท่ีเหลือ 64 แหง จัดเปนแหลงทองเท่ียวประเภทอ่ืน ๆ   
 6.  รานขายของท่ีระลึก (Gift  Shop)  และรานสินคาพ้ืนเมือง เนื่องจากประเทศไทยมีความ
หลากหลายทางดานวัฒนธรรม ถึงแมวาไมมากนัก แตก็มีคนไทยหลายเผาพันธุอาศัยอยูตามภาคตาง ๆ  และ
คนไทยเหลานี้ก็มีเอกลักษณเฉพาะตัวในการดํารงชีวิตและผลิตสินคาพ้ืนเมืองซ่ึงบางครั้งก็แตกตางจาก
ภูมิภาคอ่ืน ๆ ความแปลกใหมดังกลาวแลวทําใหเกิดความสนใจแกนักเดินทางในการท่ีจะซ้ือของท่ีระลึก 
(Souvenir) นําไปฝากญาติมิตรท่ีเกี่ยวของ จึงทําใหเกิดธุรกิจประเภทนี้ขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ และเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว เชน ผามัดหม่ี ผาไหม ผาฝาย ซ่ินตีนจก ซ่ินไทยล้ือ เครื่องเงิน เครื่องสาน เครื่องถม ฯลฯ 
ประเภทอาหาร  เชน โมจิ  ลูกหยี  ขนมหมอแกง  ขาวหลาม  อาหารทะเล  หมูยอ  ฯลฯ   
 การจําหนายของท่ีระลึกและสินคาพ้ืนเมืองในปจจุบัน  ไดมีการพัฒนารูปแบบและประโยชน        
ใชสอยใหสอดคลองกับความตองการตลาดสินคาดังกลาวแลว จึงเปล่ียนแปลงรูปแบบจากเดิมบาง  ปญหาท่ี
สําคัญในเรื่องของท่ีระลึก  คือการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมการพกพา  และการบรรจุหีบหอท่ีปลอดภัยใน
การขนสง   
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 7.  ความปลอดภัยของนักทองเท่ียว  สภาพบานเมืองท่ีไมม่ันคงคงมีการปฏิวัติ รัฐประหาร โจรผูราย
ชุกชุม  ยอมเปนท่ีหวาดกลัวแกนักทองเท่ียว  เพ่ือแกปญหาดังกลาวแลวในดานโจรผูราย จึงไดจัดตั้งตํารวจ
ทองเท่ียวรวมกับตํารวจและเจาหนาท่ีฝายอ่ืน ๆ  สอดสองดูแลในเรื่องโจรผูราย  การใหความเปนมิตรแก
นักทองเท่ียวก็เปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่ง  ซ่ึงทําใหผูมาเยือนเกิดความอบอุนใจในการตอนรับ   
 8.  การอํานวยความสะดวกในการเขา - ออก เมืองในการเดินทางไปตางประเทศ ผู เดินทางมี 
Passport  และ Visa  เพ่ือเปนหลักฐานในการเขาเมือง  นอกจากนี้ ยังตองปฏิบัติตามระเบียบพิธีการศุลกากร
อ่ืน ๆ  อีกดวย  การปฏิบัติงานในการตรวจตราเจาหนาท่ีของรัฐ เชน  ศุลการักษ  หรือดานตรวจคนเขาเมือง 
ตองใหความสะดวก  รวดเร็ว  ตามสมควร  แตก็ตองยึดหลักการของกฎหมาย   
 9.  การจัดบริการอ่ืน ๆ เชน  จัดหองประชุมนานาชาติ การจัดบริการขอมูลขาวสารจัดกิจกรรมเพ่ือ
พักผอนหยอนใจ   
 10.  การเผยแพรโฆษณาดานการทองเท่ียว จัดใหมีการสํารวจ ศึกษา วิจัยดานการตลาด  จัดทําส่ือ
เผยแพรหลาย ๆ รูปแบบ จัดการประชาสัมพันธ (ชูสิทธ์ิ  ชูชาต,ิ 2533)   
 การทองเท่ียวประกอบดวยการจัดธุรกิจและการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกทุกประเภทท่ี
เกี่ยวของกับนักทองเท่ียว คือ   
 1.  การคมนาคมขนสง   
  1.1 ทางบก   
   1.1.1  รถยนตและรถไฟ   
   1.1.2  การตัดและสรางถนน โครงขายถนนท่ีดี  การขยายเสนทางรถไฟเขาไปสู
แหลงทองเท่ียว   
   1.1.3  การจัดบริการรถยนตโดยสารประเภทตาง ๆ  สําหรับนักทองเท่ียว เชน      
รถนําเท่ียว รถรับจาง บริการรถเชาประเภทตาง ๆ   
   1.1.4 บริการขนสงทางบกประเภทอ่ืน ๆ เชน รถสามลอ รถมา เกวียนรถลาก   
   1.1.5  บริการรถไฟและส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการเดินทางโดยรถไฟ   
   1.1.6  บริการอ่ืน ๆ  : ปมน้ํามัน  หองน้ํา  ท่ีพักริมทาง   
  1.2  ทางเรือ   
   1.2.1  การสรางทาเรือและส่ิงอํานวยความสะดวกในการขึ้นลงเรือ   
   1.2.2  การสรางเรือและแพทุกประเภท   
   1.2.3  การจัดบริการขนสงทางเรือ   
  1.3  ทางอากาศ   
   1.3.1  การปรับปรุงเครื่องบินใหมีประสิทธิภาพในการขนสงสูง  ประหยัดและ
ปลอดภัย   
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   1.3.2  การจัดเท่ียวบินและท่ีนั่งสําหรับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามา  และการจัด
เท่ียวบินภายในประเทศใหเพียงพอ   
   1.3.3  การจัดสนามบินใหสะดวกและปลอดภัย   
   1.3.4  การปรับปรุงอัตราคาโดยสารใหนาสนใจ   
 2.  ท่ีพักแรม    
  2.1  โรงแรม  (บังกะโล  โมเต็ล  สําหรับนักทองเท่ียว)   
   2.1.1  บริการสวนหนา   
   2.1.2  จัดอาหารและเครื่องดื่ม 
   2.1.3  บริการแมบาน   
   2.1.4  การบัญชี   
   2.1.5  หองพัก 
   2.1.6  การขายและการตลาด   
   2.1.7  วิศวกรรมการบํารุงรักษา   
   2.1.8  การจัดบริการคลับตาง ๆ   
   2.1.9  การจัดงานเล้ียง   
   2.1.10  การจัดการประชุมและนิทรรศการ   
   2.1.11  การประชาสัมพันธ   
   2.1.12  การจัดนันทนาการและการบันเทิง   
  2.2  ท่ีพักแรมประเภทอ่ืน ๆ   
   2.2.1  เกสตเฮาส   
   2.2.2  หอพัก   
   2.2.3  ท่ีตั้งแคมป   
   2.2.4  ท่ีพักในวัด   
   2.2.5  บานพักผอน   
   2.2.6  เรือนแพ   
 3.  รานอาหารและภัตตราคาร   
  3.1  การจัดการท่ีกินอาหารประเภทตาง ๆ  สําหรับนักทองเท่ียว   
   3.1.1  รานอาหารไทยและอาหารพ้ืนเมืองของแตละทองถ่ิน   
   3.1.2  รานอาหารประจําชาติตาง ๆ   
   3.1.3  รานอาหารและสวนอาหารท่ัวไป   
   3.1.4  รานอาหารจานเดียว  (รานอาหารดวน)  และศูนยอาหาร   
   3.1.5  รานอาหารและ/หรือ ไอศกรีม   
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   3.1.6  รานกาแฟและเครื่องดื่ม   
   3.1.7  รานอาหารเคล่ือนท่ีประเภทหาบเร รถเข็น  รถแวนท่ีตอเติมสําหรับบริการ
อาหาร   
  3.2  องคประกอบของรานอาหาร  ประกอบดวยงานตาง ๆ  คือ   
   3.2.1  จัดทําเมนูอาหาร   
   3.2.2  จัดหาและดูแลพัสดุ   
   3.2.3  จัดซ้ืออาหาร   
   3.2.4  ประกอบอาหาร   
   3.2.5  เก็บเงิน  จายเงิน  ทําบัญชี   
   3.2.6  บริการและเสิรฟอาหาร   
   3.2.7  ปรุงและเสิรฟเครื่องดื่ม   
   3.2.8  เก็บลางทําความสะอาด   
   3.2.9  การตลาดและประชาสัมพันธ   
   3.2.10  บริการอ่ืน ๆ  : หาท่ีจอดรถ ตอนรับ   
 4.  บริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก   
  4.1  ผูประกอบธุรกิจการจัดนําเท่ียว (Tour Operator)   
   4.1.1  จัดรายการนําเท่ียวเบ็ดเสร็จสงใหตัวแทนไปจําหนาย   
   4.1.2  จัดรายการนําเท่ียวประเภทตาง ๆ สําหรับผูสนใจเฉพาะเรื่องใหแกองคกร
การสถาบันวิชาชีพตาง ๆ  และกลุมเอกชนท่ีมีความสนใจเฉพาะเรื่อง   
   4.1.3  จัดนําเท่ียวเพ่ือเปนรางวัลใหแกบริษัทผูผลิตสินคาและองคกรตาง ๆ   
   4.1.4  บริการวางแผนการจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการในประเทศ
และระหวางประเทศ   
   4.1.5  การสัมมนาประชาสัมพันธการจัดบริการนําเท่ียว   
  4.2  ตัวแทนจําหนายการทองเท่ียว (Travel Agency)   
   4.2.1  จําหนายทัวรท่ีผูประกอบธุรกิจการจัดนําเท่ียวจัดขึ้น   
   4.2.2  เปนตัวแทนจําหนายตั๋วโดยสารพาหนะเดินทางทุกประเภท   
   4.2.3  เปนตัวแทนจัดหาและสํารองหองพักโรงแรมกิจกรรมบันเทิงตาง ๆ  
   4.2.4  การโฆษณาประชาสัมพันธการบริการตาง ๆ ท่ีจัดจําหนาย   
   4.2.5  การจัดเอกสารการเดินทางตาง ๆ   
   4.2.6  บริการในดานการตอนรับและรับสงนักทองเท่ียว 
   4.2.7  ใหคําแนะนําในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการทองเท่ียว   
 5.  ส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียว  (ทรัพยากรหรือสินทรัพยมรดกทางการทองเท่ียว)   
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  5.1  ประเภทธรรมชาติ   
   5.1.1  ภูเขา  น้ําตก  ถํ้า  ลําธาร   
   5.1.2  ทะเล  หาดทราย  หาดดิน  ทะเลสาบ   
   5.1.3  เกาะ  แกง   
   5.1.4  น้ําพุรอน  บอน้ํารอน  บอน้ําแร   
   5.1.5  เขตสงวนพันธุสัตว  สวนสัตวเปด   
   5.1.6  อุทยานแหงชาติ  วนอุทยาน  สวนรุกขชาติ   
   5.1.7  เขื่อน  อางเก็บน้ํา   
   5.1.8  แหลงน้ําจืด  (หวย  หนอง คลอง บึง)   
   5.1.9  ปะการังและธรรมชาติใตทะเล   
  5.2  ประเภทประวัติศาสตร  โบราณวัตถุสถานและศาสนา   
   5.2.1  วัด   
   5.2.2  โบราณสถาน  อุทยานประวัติศาสตร   
   5.2.3  ชุมชนโบราณ   
   5.2.4  พิพิธภัณฑ   
   5.2.5  ศาสนสถาน   
   5.2.6  กําแพงเมือง  คูเมือง   
   5.2.7  อนุสาวรีย  อนุสรณสถาน   
  5.3  ประเภทศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและกิจกรรม   
   5.3.1  งานประเพณี   
   5.3.2  ชีวิตความเปนอยู  วิถีชีวิต  เชน  หมูบานชาวเขา  สภาพชีวิต  ชาวเล  เปนตน   
   5.3.3  ศูนยวัฒนธรรม   
   5.3.4  สวนสนุก  สวนน้ํา  Aquarium   
   5.3.5  สินคาพ้ืนเมืองและแหลงผลิตหัตถกรรมพ้ืนบาน   
   5.3.6  ไร  นา สวน  พืชผัก  ผลไม   
   5.3.7  เหมือง   
   5.3.8  กีฬาตาง ๆ  ท้ังทางน้ําและทางบก   
   5.3.9  แหลงซ้ือของศูนยการคา   
   5.3.10  แหลงบันเทิง   
   5.3.11  โรงละคร  โรงภาพยนตร  สถานท่ีจัดการแสดงทางวัฒนธรรม  และ
การละเลนอ่ืน ๆ  ในทองถ่ิน   
   5.3.12  โรงงานอุตสาหกรรม   
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   5.3.13  บริเวณเมืองท่ีทันสมัย   
 6.  รานขายของท่ีระลึกและขายสินคาพ้ืนเมือง   
  6.1  การผลิตสินคาประเภทตาง ๆ  สําหรับขายนักทองเท่ียว   
   6.1.1  เส้ือผาเครื่องแตงกาย   
   6.1.2  เครื่องประดับ   
   6.1.3  เครื่องหนัง   
   6.1.4  เครื่องแตงบาน   
   6.1.5  อาหาร   
   6.1.6  ของท่ีระลึกเปนหัตถกรรมพ้ืนบานตาง ๆ   
   6.1.7  เครือ่งใชประจําบาน   
   6.1.8  ของเลนเด็ก   
  6.2  การพัฒนารูปแบบสินคาประเภทหัตถกรรมพ้ืนบาน   
   6.2.1  การออกแบบและกําหนดขนาดใหเหมาะสม   
   6.2.2  การเลือกวัสดุและการผลิต   
  6.3  การจัดและตกแตงราน   
   6.3.1  การเลือกทําเลท่ีตั้ง   
   6.3.2  การจัดราน   
  6.4  การจัดบริการตาง ๆ  แกนักทองเท่ียวท่ีมาซ้ือของ   
   6.4.1  การบรรจุหีบหอ   
   6.4.2  การรับส่ังซ้ือสินคา   
   6.4.3  การจัดสง   
   6.4.4  บริการพิเศษอ่ืน ๆ  ท่ีจัดให   
  6.5  การโฆษณาและเผยแพร   
 7. ความปลอดภัย   
  7.1  การแนะนําคนในทองถ่ินใหชวยเหลือนักทองเท่ียว เม่ือไดรับความเดือดรอน   
  7.2  การแนะนํานักทองเท่ียวเพ่ือมิใหไดรับอันตรายในดานตาง ๆ   
  7.3  การกําหนดมาตรการตาง ๆ  เพ่ือความปลอดภัยของนักทองเท่ียว   
  7.4  การขอความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ  ในการชวยสรางความม่ันคงปลอดภัยแก
นักทองเท่ียว   
  7.5  การจัดหนวยงานพิเศษเพ่ือชวยเหลือในเรื่องความปลอดภัย   
 8.  การอํานวยความสะดวกในการเขา – ออกเมือง   
  8.1  ระเบียบพิธีการเขาเมือง   
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   8.1.1  การทําวีซา   
   8.1.2  การตรวจลงตราและพิธีศุลกากร   
  8.2  การขนสงกระเปาผูโดยสาร   
  8.3  การบริการขนสงระหวางทาอากาศยานหรือสถานีขนสงกับท่ีพัก   
  8.4  การอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ  ท่ีทาอากาศยานและสถานีขนสงตาง ๆ   
 9.  การจัดบริการอ่ืน ๆ  สําหรับนักทองเท่ียว   
  9.1  การจัดการประชุมในประเทศการประชุมนานาชาติ   
   9.1.1  การจัดหาและการจดัสถานท่ีประชุมและอุปกรณการจัดประชุม   
   9.1.2  การจัดทําเอกสารและของแจก   
   9.1.3  การตอนรับอํานวยความสะดวกแกผูเขาประชุม   
   9.1.4  การจัดเล้ียงและจัดนําเท่ียวใหแกผูเขาประชุม   
  9.2  การจัดบริการในดานขอนิเทศและขาวสารเกี่ยวกับการทองเท่ียว   
   9.2.1  การจัดพิมพเอกสารขอมูลแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวและขอมูลอ่ืน ๆ  สําหรับ
แจก   
   9.2.2  การจัดทําส่ืออ่ืน ๆ  เพ่ือใหขอมูลแกนักทองเท่ียว   
  9.3  การจัดกิจกรรมการบันเทิงและกิจกรรมเพ่ือพักผอนหยอนใจอ่ืน ๆ   
   9.3.1  การจัดหาอุปกรณการกีฬาประเภทตาง ๆ  ไวใหนักทองเท่ียว   
   9.3.2  การจัดรายการบันเทิงท่ีนาสนใจเปนครั้งคราว   
 10.  การเผยแพรโฆษณา   
  10.1  การวิจัยตลาด   
  10.2  การทําแผนการตลาด   
  10.3  การจัดทําอุปกรณเผยแพรตาง ๆ   
  10.4  การประชาสัมพันธ   
  10.5  การสงเสริมการตลาด  (นิคม จารุมณี 2536)   
 อุตสาหกรรมทองเท่ียว (Tourism Industry) เปนอุตสาหกรรมบริการประเภทหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย
ธุรกิจหลายประเภท ไดแก   
 1.  ธุรกิจท่ีเกี่ยวของโดยตรง ไดแก ธุรกิจดานการขนสง ธุรกิจดานการโรงแรมและท่ีพัก ธุรกิจ
รานอาหาร ภัตตราคาร และธุรกิจการจัดนําเท่ียว ซ่ึงผลผลิตท่ีนักทองเท่ียวซ้ือไดโดยตรงไดแก บริการ  
(Service) ตาง ๆ รวมท้ังความสะดวกสบายตลอดการเดินทางทองเท่ียว   
 2.  ธุรกิจท่ีเกี่ยวของทางออม  ไดแก การผลิตสินคาการเกษตรกรรมและสินคาหัตถกรรมตาง ๆ     
เปนตน วัตถุดิบท่ีใชในอุตสาหกรรมทองเท่ียว คือ ความสวยงามตามธรรมชาติศิลปกรรม  โบราณสถาน  
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนผลผลิตของอุตสาหกรรมทองเท่ียว คือ 
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บริการท่ีนักทองเท่ียวไดรับในรูปแบบตาง ๆ และกอใหเกิดความพึงพอใจและยังมุงเนนในเรื่องการมี
นักทองเท่ียวเดินทางเขามาพักมากขึ้นมีระยะเวลาการพักคางคืนในประเทศยาวนานขึ้นและมีการใชจายใน
ประเทศสูงขึ้น (วินิจ  วีรยางกูร, 2532)   
 กี, ชู และมาเค็นส (Gee, Choy  and  Makens,  1984) ไดอธิบายใหเห็นถึงความสัมพันธของ
อุตสาหกรรมทองเท่ียวกับธุรกิจตาง ๆ  ดังตอไปนี้   
 1.  ธุรกิจท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับนักทองเท่ียว เชน บริษัทการบิน  โรงแรม  และท่ีพัก ภาคขนสง
ภาคพ้ืนดิน  บริษัทนําเท่ียว  ภัตตราคารและรานคาปลีกตาง ๆ   
 2.  ธุรกิจสนับสนุนการทองเท่ียว หรือมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ เชน บริษัท   นําเท่ียว 
วารสารหรือผลิตภัณฑเกี่ยวกับการนําเท่ียว บุคลากรฝายบริหารในธุรกิจโรงแรม และบริษัทท่ีทําการศึกษา
วิจัยหรือวางแผนพัฒนาการทองเท่ียวและแหลงทองเท่ียว   
 3.  หนวยงานหรือองคการตาง ๆ ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ซ่ึงมีหนาท่ีในการวางแผนพัฒนา 
อนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว สถาบันการเงิน บริษัทกอสราง สถาบันการศึกษาท่ีใหการศึกษา  และ
ฝกอบรมท่ีเกี่ยวกับวิชาการทองเท่ียวและอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ   
 ปจจุบันมีการจัดแบงโรงแรมท่ีพัก เปนมาตรฐานโรงแรม ดวยการจัดอันดับดาว ดังตอไปนี้   
               การจัดกลุมโดยวิธีใหดาว มีดังนี้ (สมาคมยานยนตในประเทศอังกฤษ หรือ Automobile 
Association ( AA ) และ ราชยานยนตสโมสร หรือ Royal Automobile Club ( RAC ) แหลงขอมูล บทความ 
ขาวสาร สาระบันเทิงทองเท่ียวชลบุร(ีเว็บ) ; www.chonmeedee.com 
                  กลุมดาวเดียว หมายถึง โรงแรมท่ีมีขนาดเล็ก ส่ิงอํานวยความสะดวกและเฟอรนิเจอรงาย ๆ และ 
พอใช มีหองน้ํา หองสวมเพียงพอในลักษณะของการใชรวมกัน มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับผูมา
พักเทานั้น บรรยากาศเปนกันเอง 
                  กลุมสองดาว หมายถึง โรงแรมท่ีตกแตงไวอยางดีมีระดับหองพักสูงกวาระดับดาวเดียว หองพัก
กวางขึ้น มีหองน้ําในตัว อาหารมีครบครันขึ้น ไมบริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับบุคคลภายนอก 
                  กลุมสามดาว หมายถึง โรงแรมท่ีตกแตงไวอยางดี หองพักกวางขึ้น มีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง 
ๆ มากขึ้น มีหองน้ําท่ีมีอางอาบน้ํา มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสําหรับบุคคลภายนอก 
                  กลุมส่ีดาว หมายถึง โรงแรมขนาดใหญ ตกแตงดีเปนพิเศษ มาตรฐานสูงในดานบริการและความ
สะดวกสบาย มีหองอาหารมากกวา 1 หอง 
                  กลุมหาดาว หมายถึง โรงแรมขนาดใหญประเภทหร ูมีมาตรฐานสากลระดับสูงในทุก ๆ ดาน คือ
ท้ังดานหองพัก หองอาหาร การบริการ และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ    
              นอกจากนี้ยังมีการกําหนดมาตรฐานโรงแรม ดังนี้ (สมาคมโรงแรม การทองเท่ียวแหงประเทศไทย
และกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการและการ
ท อ ง เ ท่ี ย ว  ม า ต ร ฐ า น โ ร ง แ ร ม  ( Hotel Standard), 2542 ; www. Hotel 
information.blogspot.com/2008/12/hotel-standard.html. 
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1. มาตรฐานโรงแรมระดับ 1 ดาว เปนโรงแรมท่ีเนนการมีส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานท่ัวไป 
อาทิ หองพัก ท่ีมีขนาดไมเล็กกวา 10 ตารางเมตร พรอมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแตงหนา ถังขยะ โตะ เกาอ้ี 
และภายในหองน้ํามีผาเช็ดตัวและกระดาษชําระไวบริการ 

2. มาตรฐานโรงแรมระดับ 2 ดาว มีเฟอรนิเจอรตกแตงภายในโรงแรม และมีส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ัวไปเพ่ือบริการ เชน หองพักตองมีขนาดไมเล็กกวา 14 ตารางเมตร มีตาแมว (ท่ีเอาไวสองดูวาใคร
มาหนาหอง) โซคลองประตู พรอมเตียงขนาด 3 ฟุต กระจกแตงหนา ถังขยะ โตะ เกาอ้ี น้ําดื่ม โทรทัศน
ขนาด 14 นิ้วขึ้นไป และโทรศัพทติดตอภายใน หองน้ําแบบชักโครก มีผาเช็ดตัวและกระดาษชําระ เปนตน 

3. มาตรฐานโรงแรมระดับ 3 ดาว ตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกปานกลาง เชน หองพักขนาดไม
นอยกวา 18 ตารางเมตร มีโทรทัศนขนาด 14 นิ้วขึ้นไป พรอมรีโมทคอนโทรล ตูเส้ือผา ไฟหัวเตียง เครื่อง
เขียน ในหองน้ํามีอางอาบน้ํา มีระบบน้ํารอน – น้ําเย็น สบู หมวกอาบน้ํา แกว ผาเช็ดหนา ผาเช็ดเทา ถุงใส
ผาอนามัย บริการอ่ืนๆ ท่ีมี เชน รูมเซอรวิส coffee shop หองประชุมและอุปกรณท่ีจําเปน business center 
หองน้ําสาธารณะ หองน้ําคนพิการ เปนตน 

4. มาตรฐานโรงแรมระดับ 4 ดาว มีการตกแตงท่ีสวยงาน พรอมท้ังบริการและส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆ เชน หองพักมาตรฐานกวางกวา 24 ตารางเมตร ภายในมีเตียงขนาดไมนอยกวา 3.5 ฟุต 
โทรทัศนขนาด 20 นิ้ว ขึ้นไปท่ีมีรายการใหชมมากกวา 8 ชองรายการ ตูเย็น มินิบาร กาตมน้ํารอนพรอม
กาแฟและชา ชุดขัดรองเทา ถุงซักผา เส้ือคลุมอาบน้ํา รองเทาแตะ โทรศัพทท่ีสามารถโทรทางไกล / 
ตางประเทศไดโดยตรง หองน้ํามีเครื่องใชครบถวน อุปกรณในหองน้ําท่ีเพ่ิมเดิมจากระดับ 3 ดาว ไดแก 
Foam bath แชมพู ผาเช็ดมือ sewing kit ไดรเปาผม ปล๊ักไฟสําหรับโกนหนวด มีหองชุดใหบริการ 2 แบบ 
นอกจากนี้มีหองอาหาร หองออกกําลังกายท่ีมีอุปกรณมากกวา 5 ชนิด หองอบไอน้ํา หองนวด สระวายน้ํา 
business center หองประชุมใหญ และหองประชุมยอยอีกไมนอยกวา 2 หอง และมีระบบการตรวจเช็คและ
อุปกรณดานความปลอดภัย 

5. มาตรฐานโรงแรมระดับ 5 ดาว มีการตกแตงท่ีสวยงามท้ังภายนอก และภายใน เพียบพรอมดวย
ส่ิงอํานวยความสะดวก และการบริการท่ีดี อุปกรณเครื่องใชตางๆ ไดรับการดูแลรักษาใหอยูในสภาพดี 
หองพักมาตรฐานกวางกวา 30 ตารางเมตร พรอมเตียงสะอาดขนาดไมนอยกวา 4 ฟุต โทรทัศนขนาด 20 นิ้ว
ขึ้นไป และมีรายการใหชมมากกวา 12 ชองรายการ ตูเย็น มินิบาร และอุปกรณการติดตอส่ือสารท่ีครบครัน 
หองน้ําขนาดใหญ สุขภัณฑมีความสะอาดและสวยงาม เครื่องใชครบถวน พรอมเครื่องช่ังน้ําหนัก และ
โทรศัพทท่ีพวงอยูภายใน นอกจากนั้นมีหองชุดใหเลือกพัก 3 แบบ มีหองอาหารไทย และนานาชาติ หอง
ออกกําลังกายท่ีมีอุปกรณมากกวา 7 ชนิด หองอบไอน้ํา อางจากุสซ่ี หองนวด สระวายน้ํา หองประชุมใหญ
และมีอุปกรณครบ พรอมหองประชุมเล็กไมนอยกวา 4 หอง มีระบบการตรวจเช็คความปลอดภัยและ
อุปกรณท่ีทันสมัย 
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 องคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  สามารถพิจารณาไดจากแผนภมิูที่ 1 ดังนี้ 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
                แผนภูมิท่ี 1 แสดงองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

ท่ีมา : ฉลองศรี พิมลสมพงศ, การวางแผนและพัฒนาตลาดการทองเท่ียว พิมพครั้งท่ี 2 (กรุงเทพฯ 
: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2542). 

ท่ีพักแรม   
     -  โรงแรม  โมเต็ล รีสอรท   
     -  หองเชาคอนโดมิเนียม  
     -  หองพักจัดสรรวันหยุด   
     -  ท่ีพักรูปแบบตาง ๆ   

การเดินทาง  / 
การทองเที่ยว 

ธุรกิจนําเท่ียว   
     - ตัวแทนจําหนายการ
ทองเท่ียว   
     -  ธุรกิจการทองเท่ียวแบบ
คาสง   

ภัตตราคาร 
รานอาหาร 

บริการอ่ืน ๆ   
-  สถานีบริการน้ํามัน 
- รานขายของชํา   
-  รานขายเส้ือผา 
-  รานถายรูป   
-  รานขายอุปกรณ
กีฬา 

สถานท่ีนันทนาการ 
-  อุทยานแหงชาติ   
-  ท่ีตั้งแคมป   
-  ศูนยแสดงดนตร ี
-  โรงละคร   

ส่ิงดึงดูดใจทางการ
ทองเท่ียว   
-  สวนสนุก 
-  สวนสาธารณะ 
-  พิพิธภัณฑ 

การขนสง 
-  รถยนต  รถไฟ 
- เครื่องบิน   
- รถเชา รถ
โดยสาร 

การพัฒนาสถานท่ี
ทองเท่ียว 
การศึกษาความ
เปนไปได 

การวิจัยทองเท่ียว 
  -  ประชากร  
พฤติกรรมและ
จิตวิทยา การ
ทองเท่ียว 
  -  การวิเคราะห
ตนทุนผลประโยชน 

สํานักงานการทองเท่ียว 
-  สํานักงานของรัฐ  
ทองถ่ิน  ภูมิภาค   
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 เม่ือพิจารณาองคประกอบของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  จะเห็นวาประกอบดวยธุรกิจหลายอยางท่ี
ตอบสนองความตองการและอํานวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียว  ไดแก   
 1.  ธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับนักทองเท่ียวโดยตรง  คือ  ธุรกิจการขนสง (Transportation) ธุรกิจท่ีพักแรม 
(Accommodation) ธุรกิจภัตตราคาร (Restaurants) ธุรกิจนําเท่ียว (Travel  Expediters)   
 2.  ธุรกิจท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว ใหนักทองเท่ียวไดรับความรู  ความสะดวกสบาย  และพอใจ
สูงสุด  ไดแก  ธุรกิจเพ่ือการบันเทิง  ผักผอน  และกิจกรรมการทองเท่ียว  (Recreational  Facilities  and  
Tourist  Attractions)  รวมท้ังธุรกิจสินคาของท่ีระลึก  ธุรกิจเหลานี้ทําใหกิจกรรมการทองเท่ียวหลากหลาย
มากขึ้น  นักทองเท่ียวสามารถเลือกใชบริการ  ดูชมไดตามความพอใจของตน ท้ังท่ีมีรายการทัวรปกติ  และ
รายการทัวรเพ่ือเลือกซ้ือ  (Optional  Tour)   
 3.  ธุรกิจการคาและบริการอ่ืน ๆ  (Miscellaneous)  เชน  สถานีบริการน้ํามัน  รานขายของชํา       
รานขายเส้ือผา  รายขายอุปกรณกีฬา  ธุรกิจการรักษาพยาบาลและเสริมสุขภาพ  ธุรกิจเสริมความงาม  ฯลฯ 
ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีมุงตอบสนองลูกคาท่ัวไป  รวมท้ังนักทองเท่ียวดวย เปนธุรกิจท่ีทําใหการบริการนักทองเท่ียว
สมบูรณแบบ  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
 4.  การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการวิจัยการทองเท่ียว (Destination Development and  Travel  
Research) ประกอบดวย การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเท่ียว การวิจัยและพัฒนาตลาดการทองเท่ียว 
การลงทุนและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานแหลงทองเท่ียว การวิจัยและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีใหบริการใน
พ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรผูใหบริการ ซ่ึงรวมดําเนินงานโดยองคกรภาครัฐ  
(Government Offices) และองคกรพัฒนาเอกชน (Non  Government  Organization : NGO)  (ฉลองศรี     
พิมลสมพงศ, 2542)  
 

ผลิตภัณฑการทองเที่ยว   
 ผลิตภัณฑการทองเท่ียว (Tourism  Product) ประกอบดวยสินคาท้ังท่ีเปนรูปธรรม นามธรรม  และ
การบริการท่ีคาดวาตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดมากท่ีสุดมีลักษณะเดน 
ดังนี้   
 1.  มีลักษณะเปนผลิตภัณฑผสม  ประกอบดวยผลิตภัณฑของธุรกิจยอยในอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวผสมกัน  ไดแก ธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจรานอาหาร  ธุรกิจขายของท่ีระลึก  ธุรกิจนําเท่ียว  ธุรกจิขนสง  
ธุรกิจบันเทิง ฯลฯ ธุรกิจบริการเหลานี้ตองมีนโยบาย  การวางแผน  การตลาด  รูปแบบการบริการและการ
ดําเนินงานอ่ืน ๆ  ในลักษณะท่ีแตกตางกัน  ทําใหยากตอการระบุมาตรฐาน  และการควบคุม  นักทองเท่ียว
สามารถเลือกใชบริการไดตามความพอใจ  ความรวมมือทางธุรกิจจึงมีความสําคัญมากในการสรางความพึง
พอใจใหแกนักทองเท่ียว  และทําใหตลาดการทองเท่ียวเจริญเติบโต  การประสานงานของทุกหนวยงาน 
หมายถึง การประสานงานท้ังและระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน   
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 2.  สวนผสมบางสวนของผลิตภัณฑเปนนามธรรม  ไมสามารถจับตองหรือทดลองใชกอนได  เชน  
การบริการ  ความสะดวกสบาย  ความปลอดภัย  ลูกคาจึงตองใชความรูสึกสวนตัว  อารมณและจินตนาการ
ในการตัดสินใจซ้ือ  ผูประกอบธุรกิจก็ตองนําเสนอขายโดยสรางสถานการณสมมติใหลูกคาเกิดจินตนาการ 
และเห็นภาพชัดขึ้นวาผลิตภัณฑเปนอยางไร  เชน  ภาพโฆษณาของบริษัทการบินไทยจํากัด  ซ่ึงแสดงถึง
ความออนโยนและความนุมนวลของการใหบริการโรงแรมจัดทําโบชัวร  (Brochure)  ท่ีมีภาพหองพักและ
ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ โดยถายทําจากสถานท่ีจริง ท้ังนี้ผูประกอบธุรกิจจําเปนตองสรางภาพ หรือ
จินตนาการใหใกลเคียง หรือเหมือนกับความเปนจริงมากท่ีสุด  เพ่ือแสดงวาไมหลอกลวงลูกคา  หรือสราง
ความคาดหวังใหแกลูกคาในลักษณะท่ีเกินความจริง   
 3.  อายุของผลิตภัณฑการทองเท่ียวขึ้นอยูกับฤดูกาล  เนื่องจากผลิตภัณฑการทองเท่ียวไมใชสินคา
จําเปนตอการบริโภคประจําวัน  ลูกคาตองการบริโภคเม่ือตองการเดินทางหรือหยุดพักผอนในชวงสุด
สัปดาห หรือฤดูกาลทองเท่ียวอ่ืน ๆ เชน  ปดภาคการศึกษาฤดูรอน  รายการนําเท่ียวบางอยางเปนท่ีนิยมตาม
ฤดูกาล  เชน  รายการนําเท่ียวทางทะเลในฤดูรอน  รายการนําเท่ียวภูเขาในฤดูหนาว  แตในฤดูฝนคนไมนิยม
เดินทางกัน ดังนั้นอายุผลิตภัณฑนั้น ๆ จึงส้ัน ผูประกอบธุรกิจจําเปนตองเปล่ียนรูปแบบของผลิตภัณฑ
เพ่ือใหเหมะสมกับฤดูกาล  และตองมีวิธีการสงเสริมการขายนอกฤดูกาล  เพ่ือกระตุนใหเกิดอุปสงคการ
ทองเท่ียวในชวงเวลาท่ีคนไมนิยมเดินทาง   
 4.  ผลิตภัณฑการทองเท่ียวมีชองทางการจําหนายมาก การจําหนายผานตัวแทน  (Travel  Agent)     
ทําใหขายไดในปริมาณมากกวาการขายตรง  ผูผลิตในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  เชน  บริษัทการบิน  สวน
สนุก  โรงแรมจะตองลงทุนสูงจึงตองการกระจายการจําหนายผลิตภัณฑอยางรวดเร็ว  เพ่ือใหเงินทุนกลับคืน 
หรืออยูในจุดคุมทุนใหรวดเร็วท่ีสุด  ลูกคาจะซ้ือสินคาไดราคาถูกกวาซ้ือจากผูผลิตโดยตรงเพราะผูผลิตได
ใหสิทธิพิเศษ   หรือราคาพิเศษแกตัวแทนจําหนาย  ซ่ึงผิดกับการซ้ือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ซ่ึงมักจะมีราคาสูงขึ้น
เม่ือผานตัวกลาง  แตผลิตภัณฑการทองเท่ียวกลับมีราคาถูกลง  ชองทางการจําหนายในตลาดการทองเท่ียวจึง
มีหลากหลาย   
 5.  ผลิตภัณฑการทองเท่ียวถูกลอกเลียนแบบไดงาย  ท้ังในสวนของทรัพยากรการทองเท่ียวและ   
การบริการ  ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีเปนธรรมชาติเปนสินมรดกของประเทศไมมีผูใดเปนเจาของแต
ทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางขึ้น  และรูปแบบการบริการท่ีผูประกอบธุรกิจคิดขึ้นอาจถูก
ลอกเลียนแบบไดงายเม่ือสังเกตเห็นวาสรางความพอใจใหแกลูกคามาแลว  เชน  สวนสนุก โลกใตทะเล  แต
การประกอบธุรกิจดวยความซ่ือสัตยและตอบสนองความตองการของลูกคา จะทําใหธุรกิจเจริญกาวหนา
ตอไปเรื่อย ๆ  นอกจากนี้ความเอาใจใสตอส่ิงท่ีลูกค าตองการ และตอบสนองใหทันทีจะสรางความ
ประทับใจใหแกลูกคามาก  การซ้ือบริการครั้งตอไปจึงซ้ือดวยความพอใจมากกวาเหตุผลใด ๆ   
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การเสนอขายผลิตภัณฑการทองเที่ยว   
 1. ผลิตภัณฑหลัก  (Core  Product)  หมายถึง สินคาและบริการหลักสรางความพอใจและตอบสนอง
ความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด  เปนจุดขายหลักโดยพิจารณาวาลูกคามีความตองการ
จําเปน  (Core  Needs)  ท่ีคลายคลึงกัน  และคูแขงขันก็รูถึงความตองการนี้เชนเดียวกัน  เชน หองพักใน
โรงแรม  ในการวางแผนการตลาดควรใชภาพลักษณ  (Image) มาเปนตัวชวยในการเสริมสรางใหสินคาเปน
ท่ีรูจักเหนือกวาคูแขงขัน  เชนการออกแบบหองพักในโรงแรม  การออกแบบตกแตงภายในจะเนนศิลปะ
แบบตะวันตก  หรือศิลปะแบบไทย  เพ่ือใหลูกคาประทับใจ จนกลายเปนผลิตภัณฑท่ีมีรูปลักษณ  (Tangible  
Product)  และมีจุดเดนอ่ืน ๆ  ขยายออกไปจากจุดขายหลัก   
 2.  ผลิตภัณฑท่ีคาดหวัง  (Expected  Product)  หมายถึง  สินคาและบริการท่ีลูกคาคาดวาจะไดรับ
หรือมีสิทธิท่ีจะไดรับเม่ือมาซ้ือสินคาและบริการ  เชน การไดรับการบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก ๆ  
ในโรงแรม  ไดแก  หองอาหาร  สระวายน้ํา โทรศัพท  มินิบาร  สถานท่ีออกกําลังกาย  การบริการอาหารใน
หองพัก  สถานท่ีจอดรถ  ความสะดวกสบายตาง ๆ  และความปลอดภัย   
 3.  ผลิตภัณฑควบ  (Augment  Product)  หมายถึง  สินคาและบริการเสริมท่ีลูกคาจะไดรับเพ่ิมเติม
ควบคูไปกับการซ้ือสินคา  อาจเปนผลิตภัณฑ  การบริการเสรมิหรือขอเสนอพิเศษแบบใดก็ไดท่ีผูผลิตคิดขึ้น  
และมอบใหกับลูกคาควบคูไปกับการขายผลิตภัณฑหลัก  เชน  บริษัทนําเท่ียว  แถมรายการนําเท่ียวแบบ
เลือกซ้ือ  (Optional  Tour)  เพ่ิมเติมในโปรแกรม  โรงแรมแถมอาการเชาหรืออาหารเย็น  1  ม้ือใหแกลูกคา
ท่ีมาพักในโรงแรมหนึ่งในเครือ  สายการบินเพ่ิมรายการอาหาร รายการภาพยนตรในเครื่องบินใหเลือก  
ชําระเงินดวยบัตรเครดิต  บริการรถรับสง  การบริการของรานปลอดภาษี  (Duty  Free)  ในสนามบิน  การ
จัดตั้งศูนยบริการนักทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว สินคาและบริการเสริมนี้เปนจุดขายเสริมท่ีธุรกิจใชเปนกล
ยุทธในการแขงขัน  ชวยสรางความแตกตางในตัวสินคาอยางชัดเจน  และดึงดูดใจลูกคามาใชบริการมากขึ้น   

ศักยภาพผลิตภัณฑ (Potential Product) หมายถึง  การพัฒนาผลิตภัณฑควบเพ่ือ ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในอนาคต รูปแบบของการบริการใหม ๆ  ท่ีลูกคาไมคาดหวังวาจะไดรับ หรือสรางความ
พอใจ  แปลกใจ ตื่นเตน  ประทับใจใหแกลูกคาท่ีเริ่มมาใชบริการ  เชน  พนักงานโรงแรมสามารถจําช่ือลูกคา  
สามารถทักทาย  และเสนอส่ิงท่ีลูกคาชอบไดถึงแมวาจะเคยมาพักเพียงแคครั้งเดียวการบริการรับลูกคาท่ี
สนามบินในชวงท่ีมีลูกคานอยโดยโรงแรมตรวจสอบเท่ียวบินในชวงท่ีมีลูกคานอยโดยโรงแรมตรวจสอบ
เท่ียวบินท่ีลูกคาจะมาลวงหนาเองการบริการซ้ือขายตั๋วเครื่องบินโดยเอทีเอ็ม  การใหขอมูลดวยระบบ
สารสนเทศ  เปนการพัฒนาคุณภาพการผลิตใหดีขึ้น  (ฉลองศรี พิมลสมพงศ, 2542)   

ลักษณะเฉพาะของสินคาการทองเท่ียว แตกตางจากสินคาอุปโภคบริโภคท่ัวไปอยางชัดเจน ดังนี้   
1.  สินคามีลักษณะเปนนามธรรม  ไมสามารถจับตอง  หรือสัมผัสกอนการตัดสินใจซ้ือได เชน    

การเท่ียวชมสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ  ลูกคาจะซ้ือจากจินตนาการ  อารมณ  ความรูสึกสวนตั ว  และ
ประสบการณ    
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2.  สินคามีเอกลักษณ มีเฉพาะแบบเดียวไมเหมือนใคร  ไมวาจะเปนส่ิงดึงดูดใจทางธรรมชาติ 
(Natural Attractions) หรือส่ิงดึงดูดใจท่ีมนุษยสรางขึ้น  (Man-made Attractions)  ซ่ึงอาจมีบางสวนท่ีสราง
เลียนแบบจนดูเหมือนกันหรือคลายคลึงกันได  แตผูขายก็ตองพยายามเลือกสรรใชกลยุทธการสรางความ
แตกตางจากสินคาของคูแขงขัน  และอยูในความนิยมของลูกคาเพ่ือรักษาตลาดไว   

3. การผลิตและบริโภคสินคาเกิดขึ้นในเวลาและสถานท่ีเดียวกันเชน  การเดินทางโดยเครื่องบิน  
การเขาพักในโรงแรม  ลูกคาจะสามารถบริโภคไดในเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดเทานั้น   

4.  กระบวนการซ้ือขายสินคาและการบริการไมสามารถแยกออกจากกันได  เชน  การซ้ือรายการ  
นําเท่ียวแบบเหมาจาย  (Package Tour)  ผูประกอบธุรกิจจัดนําเท่ียวตองใหบริการตั้งแตเริ่มออกเดินทางจน
กลับถึงบาน  หรือกลับมาถึงจุดเริ่มตนของการเดินทาง  กระบวนการซ้ือขายจึงส้ินสุดลง  การเดินทางโดย
เครื่องบิน  และการเขาพักในโรงแรมก็เชนเดียวกัน  ผูซ้ือจะไดรับการบริการตลอดเวลาการบริโภคสินคานั้น   

5.  สินคามีลักษณะ “เนาเสีย” ถาลูกคาไมมาบริโภคหรือใชบริการในเวลาท่ีกําหนด  เชน การยกเลิก
การเดินทางของกลุมทัวร สินคาและบริการจะถูกท้ิงไปเฉย ๆ  เปนลูกโซ ตั้งแตการยกเลิกเท่ียวบินโรงแรม  
รานอาหาร  และนําชมสถานท่ีตาง ๆ  ถาไมมีลูกคาอ่ืนมาซ้ือสินคาและบริการทันในเวลานั้นสินคาและ
บริการนั้นก็เสียไปเลย  รายไดสูญเปลา  ไมมีโอกาสในการขยายมากเหมือนสินคาอ่ืน ๆ   

6.  สินคาการทองเท่ียวจะขายไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพภูมิอากาศเวลาของการบริโภค 
เชน  ท่ีพักแรมตามสถานท่ีตากอากาศชายทะเลจะเต็มเฉพาะฤดูรอน ในฤดูหนาวแทบไมมีคนเขาพัก      
ความตองการการเดินทางเท่ียวบินวันจันทรหรือวันศุกรจะมีมากกวาเท่ียวบินวันอังคารถึงวันพฤหัสบดี  

7. การซ้ือขายสินคาการทองเท่ียวมักเปนการซ้ือขายรวมกันในคราวเดียวกัน  ถึงแมจะตางเจาของ
กันจึงตองการความรวมมือทางธุรกิจอยางสูง  เชน  การซ้ือขายตั๋วเครื่องบินและการบริการเรือสําราญ 
(Fly/Cruise Packages) และการซ้ือขายสินคาการทองเท่ียวอยางใดอยางหนึ่งกอใหเกิดการซ้ือขายสินคา
บริการในธุรกิจท่ีเกี่ยวของท้ังทางตรงและทางออม เชน การเดินทางโดยเรือสําราญ  ลูกคาตองการสินคาและ
บริการอ่ืน ๆ  ท่ีทาเรือจอดรถแวะเรือ  เชน การเท่ียวชมสถานท่ีรถยนตรับจาง รานขายสินคาของท่ีระลึก   

 
ลักษณะเฉพาะของการบริการทองเที่ยว   
1. เปนการใหบริการแบบใกลชิด หรือตัวตอตัว เชน  พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน  ประชาสัมพันธ  

โรงแรม  มัคคุเทศก  การบริการแบบใกลชิดจะทําใหลูกคาพอใจหรือไมพอใจทันทีในขณะท่ีรับการบริการท่ี
ดี  และถูกใจสรางไดยาก  เพราะขึ้นอยูกับสภาพอารมณและทัศนคติของท้ังผูใหและผูรับบริการ  ดังนั้น
ผูผลิตในตลาดการทองเท่ียว จึงไมสามารถควบคุมคุณภาพของการบริการใหคงท่ีไดเสมอไป   

2.  การบริการการทองเท่ียวจําเปนตองเตรียมไวลวงหนาเปนเวลานาน ๆ  และพรอมเสมอท่ีจะ
ใหบริการทันทีเม่ือนักทองเท่ียวมาถึง  เชน  หองพักโรงแรม  ถาไมมีผูมาใชบริการ การบริการท่ีเตรียมไวก็
สูญไปเลย  และการเพ่ิมการบริการเปนไปไมไดมากนักในกรณีท่ีเกิดความตองการอยางเรงดวน   
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3.  การพัฒนาการบริการจําเปนตองกระทําอยางตอเนื่องโดยเฉพาะรูปแบบ  ความรวดเร็ว และ
ประสิทธิภาพของการใหบริการ  ตลอดจนบุคลากรผูใหบริการ  เนื่องจากนักทองเท่ียวจะใชเวลาในการรับ
การบริการส้ันมาก  เชน  การพักแรม  1-2 คืน  การรับประทานอาหาร 1-2 ช่ัวโมง การโดยสารเครื่องบิน      
1-12  ช่ัวโมงท้ังนี้อาจใชบริการพรอมกัน  หรือหมุนเวียนกัน  ผูใหบริการจึงมีเวลาส้ันมากในการใหบริการ
อยางเสมอภาค  ถูกตอง  และนาประทับใจ   

4.  ใชแรงงานคนในการใหบริการ  ไมสามารถหรือไมนิยมเอาเครื่องจักรใด ๆ  มีใหบริการแทน     
จึงเกิดปญหาเรื่องแรงงานอยูเสมอ  เชน คุณวุฒิ  คุณสมบัติ  ความรูความสามารถ  และคาจาง  เครื่องมือใน
สํานักงานเปนเพียงเครื่องมือชวยใหพนักงานบริการทํางานสะดวกและรวดเร็วขึ้นเทานั้น  (ฉลองศรี       
พิมลสมพงศ, 2542)   
               จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา อุตสาหกรรมการทอเท่ียวเปนการจัดบริการท่ีมีความเกี่ยวของและ
เช่ือมโยงท้ังระบบกับธุรกิจท่ีหลากหลายได แก ธุรกิจขนสง ธุรกิจท่ีพัก  ธุรกิจอาหารและบันเทิง ธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศก ธุรกิจจําหนายสินคาท่ีระลึก  ซ่ึงเปนผูประกอบการในภาคสวนตางๆ รวมถึงภาคขนสง  
การคมนาคมท้ังทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โรงแรมท่ีพักประเภทตางๆ รานอาหารและภัตตราคาร 
บริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก ดวยการสรางส่ิงดูดนักทองเท่ียว ไดแก แหลงทองเท่ียวประเภทตางๆ ความ
ปลอดภัย การเผยแพรโฆษณาประชาสัมพันธ รวมถึงการสรางผลิตภัณฑทางการทองเท่ียวใหมีรูปแบบท่ี
หลากหลาย และตรงตามความตองการของนักทองเท่ียว  

 
               แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาการทองเที่ยว 
               ความหมายของการทองเที่ยว 
               การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2541 : 1) มีรายงานวา การทองเท่ียวเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของ
มนุษย ซ่ึงกระทําเพ่ือผอนคลายความตึงเครียดจากกิจกรรมงานประจํา รวมถึงการเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังอีก
ท่ีหนึ่งโดยไมคํานึงวาระยะทางนั้นจะใกลหรือไกล และการเดินทางนั้นจะมีการคางแรมหรือไม 
               กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (2547:1) ไดใหความหมายของการทองเท่ียวไวดังนี้ ความหมาย
ของคําวา “การทองเท่ียว” ในหลักการแลวอาจกําหนดไดโดยเง่ือนไข 3 ประการ ดังตอไปนี ้
               1.  เดินทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว (Temporary) 
               2.  เดินทางดวยความสมัครใจ (Voluntary) 
               3.  เดินทางดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามท่ีไมใชเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได 
               สุจารี จันทรสุข (2541: 10) กลาวไววา การทองเท่ียวเปนกิจกรรมท่ีมีมานานหลายศตวรรษ เปน
กิจกรรมทางสังคมเชิงมนุษยสัมพันธท่ีกอใหเกิดคุณคาทางเศรษฐกิจ การพักผอนหยอนใจ และการเรียนรู 
แตเดิมนั้น เม่ือนักทองเท่ียวเดินทางไปถึงถ่ินใดก็จะปรับตัวเองใหเขากับวัตถุประสงคและส่ิงแวดลอมของ
ถ่ินนั้น ปจจุบันแหลงทองเท่ียวบางแหงจะเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมดานตางๆ ใหเขากับนักทองเท่ียว หรือ
อํานวยความสะดวกอยางเต็มท่ีเพ่ือดึงดูดใหนักทองเท่ียวเขามามากๆ ความหมายของการทองเท่ียวโดย



28 
 
หลักการนั้นอาจกําหนดไดโดยเง่ือนไข คือ เปนการเดินทางดวยความสมัครใจจากท่ีอยูอาศัยปกติท่ีอ่ืนเปน
ช่ัวคราว ดวยวัตถุประสงคใดๆ ก็ตามท่ีไมใชเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได 
               หมอมหลวงตุย ชุมสาย (2527: 4) ไดกลาวถึงความหมายของการทองเท่ียววา การทองเท่ียวเปน
เรื่องของการเดินทาง ถาไมมีการเดินทางก็ไมมีการทองเท่ียว และในเรื่องของการทองเท่ียว ผูดําเนินการ
ทองเท่ียวมักใชคําวา การทองเท่ียวและการเดินทางปนกัน บางทีใชคําวา การทองเท่ียว ใหมีความหมายถึงท้ัง
การทองเท่ียวและการเดินทาง เชน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ใชช่ือภาษาอังกฤษวา Tourism Authority 
of Thailand     
               องคการสหประชาชาติ (อางถึงใน การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2541: 1) มีรายงานในการ
ประชุมวาดวยการเดินทางและการทองเท่ียว ณ กรุงโรม เม่ือป พ.ศ. 2506 ไดใหนิยามของการทองเท่ียวไววา 
หมายถึงกิจกรรมท่ีมีเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของอยู 3 ประการ คือ (1) ตองมีการเดินทาง (2) ตองมีสถานท่ีปลายทางท่ี
ประสงคจะไปเยี่ยมเยือน และ (3) ตองมีจุดมุงหมายของการเดินทาง 
               ภราเดช พยัฆวิเชียร (ในจุลสารการทองเท่ียว, 2534 - 2535 : 11) กลาววา การทองเท่ียว หมายถึง 
การเคล่ือนไหว (Movement) ของผูคน จากแหงหนึ่งไปสูอีกแหงหนึ่ง ซ่ึงรวมท้ังการเดินทางภายในประเทศ 
(Domestic) และขามประเทศ (International) การทองเท่ียวเปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธกันกอใหเกิด
พฤติกรรมตางๆ หลายประการ กลาวคือ ความรูสึก (Feeling) ความเขาใจมนุษยชาติ  (Human 
Understanding) ความบันดาลใจ (Motivation) ความพอใจ (Satisfaction) ความกดดัน(Pressure) ความรูสึก
ในความเพลิดเพลิน(The Notion of Pleasure) และความรูเห็น (Perception) พฤติกรรมตางๆ เหลานี้จะเปน
สะพานแหงการส่ือสัมพันธระหวางประชาชาติในโลก ทําใหโลกแคบลงและเปนสากลมากยิ่งขึ้น 
               การทองเท่ียวนั้นมีองคประกอบท่ีสําคัญอยู 3 ประการ คือ คน (Man) สถานท่ี (Place) และหมาย
รวมถึงสภาพทางกายภาพตางๆ ท่ีครอบคลุมถึงกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ และเวลา (Time) โดยมีเง่ือนไขอยูวา การ
เดินทางเพ่ือการทองเท่ียวนั้น ตองเปนการช่ัวคราวเปนไปตามความสมัครใจของผูเดินทางและตองไมใชเพ่ือ
รับสินจางในการเดินทางนั้นๆ 
               จากความหมายของ “การทองเท่ียว” ท่ีกลาวมานั้น พอจะสรุปไดวา การทองเท่ียว หมายถึง         
การเดนิทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยังท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราว และเปนการเดินทางไปดวยความสมัครใจ ไมใช
เพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได 
 

ประเภทของการทองเที่ยว 
               วรรณา วงษวานิช (2539: 17-18) กลาวไววา โดยท่ัวไปแลว อาจแบงประเภทของการทองเท่ียวออก
ไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
               1.การทองเท่ียวภายในประเทศ เปนการทองเท่ียวไปตามสถานท่ีตางๆ ภายในประเทศ                 
การทองเท่ียวลักษณะนี้จะตองมีส่ิงดึงจูงใจหลายอยาง เชน ความสวยงามของภูมิประเทศ ความสะดวกสบาย
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ในการเดินทาง ความปลอดภัย ตลอดจนการโฆษณา หรือมีส่ิงจูงใจโดยเฉพาะของสถานท่ีนั้นๆ เชน       
หลักฐานทางประวัติศาสตร หรือศิลปวัฒนธรรมประจําทองถ่ิน เปนตน 
               2.การทองเท่ียวตางประเทศ เปนการทองเท่ียวไปยังสถานท่ีท่ีตางไปจากประเทศของตนและตอง
ผานขบวนการระหวางประเทศหลายอยาง เชน ศุลกากร ดานตรวจคนเขาเมือง เปนตน ใชภาษาตางประเทศ
และอาจจะตองมีมัคคุเทศกก็เปนผูนํา การทองเท่ียวตางประเทศนี้ ขนาดของประเทศเปนส่ิงสําคัญ เชน
ประเทศท่ีมีขนาดใหญมักมีส่ิงดึงดูดนักทองเท่ียวมาก เพราะมีโอกาสท่ีจะมีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ
ส่ิงอ่ืนๆ หลายอยางมากกวาประเทศขนาดเล็ก แตบางครั้งการท่ีจะตองเดินทางไกลๆ ก็จะเปนอุปสรรคหรือ
อาจทําใหนักทองเท่ียวหมดความสนใจหรือมีความสนใจนอยลง 
               นอกจากนี้การทองเท่ียวยังขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการไปเท่ียวอีกดวย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 
2548 : 10) การแบงประเภทการทองเท่ียวตามวัตถุประสงคของการเดินทาง สามารถแบงเปนรูปแบบยอยได 
3 รูปแบบ คือ 
               1. การทองเท่ียวเพ่ือการพักผอน (Leisure Tourism) เปนการทองเท่ียว เพ่ือตอบสนองความตองการ
ท่ีจะหลีกหนีจากสภาพชีวิตประจําวันท่ีจําเจ อันเปนการเดินทางเพ่ือการพักผอนและหาประสบการณแปลก
ใหม 
               2. การทองเท่ียวเพ่ือธุรกิจ (Business Tourism) เปนการทองเท่ียวเพ่ือไปติดตอธุรกิจหรือไปประชุม 
โดยมีระยะเวลา 2-3 วันแทรกใหไปทองเท่ียว  
               3. การทองเท่ียวเพ่ือความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) เปนการทองเท่ียวท่ีเกิดจากความ
สนใจกิจกรรมพิเศษ สามารถแบงเปนรูปแบบยอยได 4 รูปแบบ คือ 
                               1. การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ (Natural Tourism) เปนการทองเท่ียวเพ่ือมุงการพักผอน
หยอนใจ ความสนุกสนาน ความช่ืนชมในแหลงธรรมชาติและการศึกษาในแหลงธรรมชาต ิ
                               2. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เปนการทองเท่ียวเพ่ือมุงการให
ความรูและความภาคภูมิใจท่ีเนนเสนอลักษณะวัฒนธรรม ประวัติศาสตร โบราณคดี และสถานท่ีตางๆ ท่ี
มนุษยสรางขึ้น โดยเกี่ยวเนื่องกับความเปนอยูของสังคม 
                               3. การทองเท่ียวเชิงกีฬาและบันเทิง (Sport and Entertainment Tourism) เปนการ
ทองเท่ียวเพ่ือสนองความตองการและความพึงพอใจในการพักผอน สนุกสนาน รื่นเริงบันเทิงใจ การออก
กําลังกาย โดยมุงเนนการไดรบับริการท่ีเหมาะสม 
                               4. การทองเท่ียวเชิงธุรกิจและประชุมสัมมนา (Business and Convention Tourism) เปน
การทองเท่ียวท่ีเกิดจากผลพลอยไดในการเดินทางไปติดตอธุรกิจ หรือประชุมสัมมนา ซ่ึงอาจมีหรือไมมี
การศึกษาดูงานและการทัศนศึกษารวมอยูดวยก็ได หรือมีเวลาวางจากการติดตอธุรกิจ หรือประชุมสัมมนา ก็
อาจเดินทางไปดูงานหรือทัศนศึกษาเองก็ได  
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องคประกอบของการทองเที่ยว 
               สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2542) และดรรชนี (2545 :ข) ไดแบง
องคประกอบของการทองเท่ียวไว 4 ประการ คือ 
               1.ทรัพยากรการทองเท่ียว หมายถึง แหลงทองเท่ียวท่ีเปนปจจัยดึงดูดใหเกิดการทองเท่ียว เชน 
สถานท่ี กิจกรรม และวัฒนธรรมท่ีแสดงอารยธรรมของพ้ืนท่ี ลักษณะของแหลงทองเท่ียวสามารถจําแนกได
เปน 3 ประเภท ไดแก 
                               1.1 แหลงทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ เปนแหลงทองเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน 
ภูเขา น้ําตก ชายหาด และถํ้า 
                               1.2 แหลงทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศาสนา เปน
แหลงทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร โบราณคดี เชน วัด โบราณสถาน และพิพิธภัณฑทาง
โบราณคดี 
                               1.3 แหลงทองเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรม เชนงานประเพณี วิถีชีวิตของ
ชาวเขาภาคเหนือ และการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
               2. การบริการ หมายถึง ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและการใหความรู ความเขาใจแก
นักทองเท่ียวในการทองเท่ียว ตามหลักการตลาดจัดวาการบริการการทองเท่ียวเปนอุปทานประเภทหนึ่ง 
บริการการทองเท่ียวท่ีสําคัญไดแก ท่ีพัก รานอาหาร หองสุขา และปายส่ือความหมายธรรมชาต ิ
               3. ตลาดการทองเท่ียว หมายถึง นักทองเท่ียว การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ ตาม
หลักการการตลาดจัดวาความตองการของนักทองเท่ียวเปนอุปสงคของการทองเท่ียว 
               4. การบริหาร หมายถึง กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ องคกรหรือบุคคลท่ีบริหารจัดการทรัพยากรการ
ทองเท่ียว การบริการการทองเท่ียว และตลาดการทองเท่ียวใหเกิดความนาสนใจและดึงดูดใหเกิดการ
ทองเท่ียวขึ้นในพ้ืนท่ีนั้น   
                การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (2541: 2-5) มีรายงานวา องคประกอบของการทองเท่ียวจะ
ประกอบไปดวย 5 องคประกอบท่ีมีความสัมพันธกันเปนวงจรคือ 
               1. นักทองเที่ยว เปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดของการทองเท่ียว ถาไมมีนักทองเท่ียวการทองเท่ียว
ก็เกิดขึ้นไมได การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดแบงนักทองเท่ียวออกเปน 6 ประเภท คือ 
                               1.1 นักทองเท่ียวระหวางประเทศ (International Visitor) หมายถึง บุคคลท่ีมิไดพํานัก
ถาวรในราชอาณาจักรไทย 
                               1.2 นักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีคางคืน (International Tourist) หมายถึง นักทองเท่ียว
ระหวางประเทศท่ีเขามาในราชอาณาจักรไทยแตละครัง้อยางนอย 1 คืน แตไมเกิน 60 วัน 
                               1.3 นักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีไมคางคืน (International Excursionist) หมายถึง 
นักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเขามาอยูในราชอาณาจักรไทยแตละครั้งโดยมิไดคางคืน 
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                               1.4 นักทองเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Visitor) หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติท่ีพํานัก
อาศัยถาวรอยูในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานท่ีหนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่งซ่ึงมิใชเปนถ่ินท่ีอยู
ประจําของเขา 
                               1.5 นักทองเท่ียวภายในประเทศท่ีคางคืน (Domestic Tourist) หมายถึง นักทองเท่ียว
ภายในประเทศท่ีไปคางคืนนอกท่ีพํานักอาศัยปจจุบันแตละครั้งอยางนอย 1 คืน 
                               1.6 นักทองเท่ียวภายในประเทศท่ีไมคางคืน (Domestic Excursionist) หมายถึง 
นักทองเท่ียวภายในประเทศท่ีมิไดพักคางคืนนอกท่ีพํานักอาศัยปจจุบัน 
               2. ตลาดทองเที่ยว การท่ีจะมีนักทองเท่ียวนั้น จะตองมีการตลาดทองเท่ียวในการชักนําใหเขามา
ทองเท่ียว ซ่ึงการตลาดทองเท่ียวหมายถึง ความพยายามท่ีจะทําใหนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายเดินทางเขามา
ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวของตน แลวใชส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวและบริการทองเท่ียวใน
แหลงทองเท่ียวนั้น โดยการตลาดทองเท่ียวอาจทําได 2 วิธี คือ  
                               2.1 การใหบริการขอมูลขาวสารการทองเท่ียว หมายถึง การใหความรูเกี่ยวกับเรื่องตางๆ 
ทางการทองเท่ียว 
                               2.2 การโฆษณาและการประชาสัมพันธการทองเท่ียว หมายถึง การส่ือสารขอมูลขาวสาร
การทองเท่ียวไปยังนักทองเท่ียวกลุมเปาหมายโดยผานส่ือตางๆ  
               3. การขนสง เม่ือนักทองเท่ียวตัดสินใจจะไปทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวใดแลวก็ตองมีบริการการ
ขนสงนํานักทองเท่ียวไปยังแหลงทองเท่ียวนั้น ซ่ึงการขนสงหมายถึงการจัดใหมีการเคล่ือนยายนักทองเท่ียว
ดวยยานพาหนะประเภทตางๆ จากภูมิลําเนาไปยังแหลงทองเท่ียวท่ีตองการและกลับสูภูมิลําเนา การขนสง
แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 
                               3.1  การขนสงทางรถยนต 
                               3.2 การขนสงทางรถไฟ 
                               3.3 การขนสงทางเรือ 
                               3.4 การขนสงทางเครื่องบิน 
               4. ทรัพยากรทองเที่ยว เปนสินคาทางการทองเท่ียวและเปนจุดหมายปลายทางท่ีนักทองเท่ียวจะ
เดินทางเขามาทองเท่ียว ซ่ึงทรัพยากรทองเท่ียว หมายถึงส่ิงดึงดูดความสนใจของนักทองเท่ียวใหเกิดการ
เดินทางไปเยือนหรือไปทองเท่ียว โดยการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ไดแบงทรัพยากรทองเท่ียวออกเปน     
3 ประเภท คือ 
                    4.1 ทรัพยากรทองเท่ียวประเภทธรรมชาติ เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความงดงามตามธรรมชาติ
สามารถดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเท่ียวยังพ้ืนท่ีนั้น  เชน  ภูเขา  ปาไม  น้ําพุรอน  ถํ้า น้ําตก   บอน้ํา
รอน   ชายทะเล   หาดทราย   ทะเลสาบ   เกาะแกง เปนตน 
                     4.2 ทรัพยากรทองเท่ียวประเภทประวัติศาสตร โบราณ โบราณวัตถุ เปนแหลงทองเท่ียวท่ี
มนุษยสรางขึ้นตามความประสงคหรือประโยชนของมนุษยเองท้ังท่ีเปนมรดกในอดีตและไดสรางเสริมใน
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ปจจุบัน แตมีผลดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเท่ียวยังพ้ืนท่ีนั้น เชน พระราชวัง ศาสนสถาน ชุมชน
โบราณ พิพิธภัณฑ กําแพงเมือง อุทยานประวัติศาสตร อนุสาวรีย เปนตน 
                      4.3 ทรัพยากรทองเท่ียวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม เปนแหลงทองเท่ียวท่ี
มนุษยสรางขึ้นในรูปแบบของการดําเนินชีวิตของผูคนในสังคม ซ่ึงปฏิบัติยึดถือสืบทอดตอกันมา ตลอดจน
กิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลตอการดึงดูดใหคนไปเยือนหรือไปทองเท่ียวยังพ้ืนท่ีนั้น เชน สภาพชีวิตในชนบท 
หมูบานชาวเขา ตลาดน้ํา ศูนยวัฒนธรรม งานเทศกาลประเพณีตางๆ เปนตน 
               สามารถสรุป ดังแผนภูมิท่ี 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   แผนภูมิท่ี 2 องคประกอบการทองเท่ียว 
                  ท่ีมา: การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, รายงานการวิจัย การศึกษาเพ่ือกําหนดรูปแบบการทองเท่ียว
เชิงนิเวศทางทะเลสวนท่ี 1  (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย. 2541: 5) 
 
               องคประกอบของทรัพยากรการทองเที่ยว 
               ทรัพยากรการทองเท่ียวจะตองมีองคประกอบอยางนอย 4 องคประกอบ หรือ 4 As ดังตอไปนี้  
                     ก. ทรัพยากรการทองเท่ียวตองมีส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียว (Attraction) เปนปจจัยสําคัญ
ท่ีสุดของทรัพยากรทองเท่ียวท่ีตองมีส่ิงดึงดูดใจอยางใดอยางหนึ่งในการดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเดินทางไป
เยี่ยมเยือนสถานท่ีนั้นๆ ซ่ึงส่ิงดึงดูดใจในการทองเท่ียวยอมแตกตางกันไป ตามประเภทของทรัพยากร
ทองเท่ียว เชนนักทองเท่ียวกลุมหนึ่งสนใจดานความสวยงามของธรรมชาติ ก็ชอบไปเท่ียวภูเขาหรือหาด
ทราย หรือนักทองเท่ียวอีกกลุมหนึ่งสนใจดานศิลปวัฒนธรรมก็ชอบไปเท่ียวชมวิถีชีวิตของชาวเขา หรือ
นักทองเท่ียวอีกกลุมสนใจ ดานโบราณสถานก็ชอบไปเท่ียวชมอุทยานประวัติศาสตร เปนตน นอกจากนั้น
ภาพลักษณและราคาคาเขาชมของทรัพยากรทองเท่ียวก็มีสวนในการดึงดูดใจใหนักทองเท่ียวเขาไปเยี่ยมชม
ดวย 

        ข. ทรัพยากรทองเท่ียวตองมีเสนทางคมนาคมขนสงเขาถึง (Accessibility) เปนปจจัยท่ีสําคัญ
ของทรัพยากรการทองเท่ียวท่ีตองมีเสนทางหรือโครงขายขนสงท่ีสามารถเขาถึงแหลงทองเท่ียวนั้นตลอดจน

นักทองเท่ียว 
(Tourist) 

การขนสง 
(Transportation) 

ทรัพยากรทองเท่ียว 
(Tourist Resources) 

การตลาดทองเท่ียว 
(Tourist Marketing) 

สิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว 
(Tourist Facilities) 
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สามารถติดตอเช่ือมโยงกับแหลงทองเท่ียวบริเวณใกลเคียง แตถาขาดเสนทางคมนาคมขนสงเขาถึงแหลง
ทองเท่ียวแลว แมวาแหลงทองเท่ียวจะมีความประทับใจหรือมีคุณคาสูงเพียงใดก็ตามยอมจะไรความหมาย
อยางส้ินเชิง  
                     ค. ทรัพยากรการทองเท่ียวตองมีส่ิงอํานวยความสะดวก (Amenities) เปนองคประกอบท่ีสําคัญ
ของทรัพยากรทองเท่ียวท่ีตองมีส่ิงอํานวยความสะดวกไวบริการนักทองเท่ียวท่ีเขามายังแหลงทองเท่ียวให
ไดรับความสุข ความสบายใจและความประทับใจ โดยปกติส่ิงอํานวยความสะดวกเหลานี้รัฐบาลจะเปน       
ผูจัดหาและพัฒนาเพ่ือบริการแกประชาชนของตนเองอยูแลว สําหรับนักทองเท่ียวถือเปนผลพลอยไดจาก
การใหบริการเหลานี้ เราอาจแยกประเภทของส่ิงอํานวยความสะดวกออกเปน 3 ประเภท คือ 
                           (1) ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวประเภทการเขาออก-เมือง เปนส่ิงอํานวยความ
สะดวกท่ีสําคัญ เพราะเปนประตูแรกท่ีนักทองเท่ียวจะผานเขาประเทศ ไดแก ส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ขนถายกระเปาเดินทาง การตรวจตราหนังสือเดินทาง เปนตน 

            (2)  ส่ิงอํานวยความสะดวกประเภทโครงสรางพ้ืนฐาน หรือท่ีเรียกกันวาสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ไดแก   การส่ือสาร   การไฟฟา   การประปา   การคมนาคม   การสุขาภิบาล   การสาธารสุข   
สวนสาธารณะ   การศึกษา  และการฝกอบรม เปนตน 
                          (3)  ส่ิงอํานวยความสะดวกประเภทความปลอดภัย เปนส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมุงใหความ
ปลอดภัยทางรางกายชีวิตและทรัพยสินแกประชาชนและเปนประโยชนตอนักทองเท่ียวในการตัดสินใจท่ีจะ
ไปทองเท่ียวยังสถานท่ีใดก็ตาม นักทองเท่ียวจะตองคํานึงถึงความปลอดภัยทางรางกาย ชีวิตและทรัพยสิน
เปนสําคัญ  ไดแกการปองกันการโจรกรรม ชิงทรัพย และรวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวกในดานความ
ปลอดภัยอ่ืนๆ เชนการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียวดานแลกเปล่ียนเงินตรา
ตางประเทศ การใหขาวสารขอมูลดานความปลอดภัย เปนตน 
                   ง.ทรัพยากรการตองเท่ียวตองมีการตอนรับอยางเปนมิตรจากเจาของทองถ่ิน (Amity) เปนปจจัย
ท่ีสําคัญท่ีทําใหนักทองเท่ียวท่ีเดินทางเขามาเยี่ยมเยือน แลวเกิดความสุขความประทับใจ จนเปนท่ีกลาวขาน
ถึงความเปนมิตรไมตรีอันดีงามของคนไทยไปท่ัวโลก ซ่ึงความมีมิตรไมตรีนั้น สามารถแสดงออกได 2 
ลักษณะ คือ 
                            (1) การใหการตอนรับอยางอบอุนแกนักทองเท่ียว ไดแก การสงยิ้มใหนักทองเท่ียว การ
ทักทายพูดคุยกับนักทองเท่ียว การแสดงความโอบออมอารีดวยการบริการเล็กๆนอยๆ แกนักทองเท่ียว เปน
ตน 
                            (2) การใหความชวยเหลือแกนักทองเท่ียว ไดแก การใหขอมูลท่ีเปนประโยชนแก
นักทองเท่ียว การใหความชวยเหลือแกนักทองเท่ียวท่ีประสบปญหาความเดือดรอนหรือประสบอุบัติเหตุ  
การใหคําแนะนําหรือคําตักเตือนแกนักทองเท่ียว  เปนตน  
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               5. ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยว  เปนส่ิงท่ีรองรับในการเดินทางทองเท่ียวของ
นักทองเท่ียว เพ่ือใหการเดินทางทองเท่ียวเปนไปดวยความสะดวกสบายและปลอดภัย โดยส่ิงอํานวยความ
สะดวกทางการทองเท่ียวแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
                               5.1ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวโดยตรง เปนส่ิงอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเท่ียวท่ีเกิดขึ้นเพ่ือรองรับการเดินทางเขามาทองเท่ียวของนักทองเท่ียวโดยเฉพาะ ประกอบดวย 2 อยาง 
คือ 
                                       5.1.1 การอํานวยความสะดวกในการเขาและออกประเทศ เปนการอํานวยความ
สะดวกในการผานเขาและออกประเทศของนักทองเท่ียว ไดแก ส่ิงอํานวยความสะดวก ดานการขนถาย
กระเปาเดินทาง การตรวจตราหนังสือเดินทาง เปนตน 
                                       5.1.2 การใหบริการการทองเท่ียว เปนการใหความสะดวกในระหวางการทองเท่ียว
ของนักทองเท่ียวโดยเฉพาะ ไดแก บริการขนสงภายในแหลงทองเท่ียว บริการท่ีพักแรมบริการอาหารและ
บันเทิง บริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก และบริการจําหนายสินคาท่ีระลึก 
                               5.2 ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียวโดยออม เปนส่ิงอํานวยความสะดวก
ทางการทองเท่ียวท่ีมีอยูในประเทศแลว แมจะไมมีการทองเท่ียว รัฐบาลก็ตองมีส่ิงอํานวยความสะดวก
เหลานี้แกประชาชนของตน สวนการใหบริการแกนักทองเท่ียวถือเปนผลพลอยได ประกอบดวย 3 อยาง คือ 
                                       5.2.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปการ ไดแก การส่ือสาร การไฟฟา การะ
ปา การคมนาคม การสุขาภิบาล การศึกษา การสาธารณสุข เปนตน 
                                       5.2.2 ส่ิงอํานวยความสะดวกดานความปลอดภัย ไดแก การปองกันการโจรกรรม 
ชิงทรัพย เปนตน                            
               ดังนั้น เราอาจจะสรุปไดวาองคประกอบของการทองเท่ียวนั้นประกอบดวยส่ิงสําคัญหลักๆ อยู       
5 องคประกอบ คือ นักทองเท่ียว การตลาดทองเท่ียว การขนสง ทรัพยากรทองเท่ียวและส่ิงอํานวยความ
สะดวก ไมวาจะเปนโครงสรางพ้ืนฐาน ความปลอดภัยในท่ีนั้นๆ ส่ือประเภทตางๆ ซ่ึงองคประกอบเหลานี้
จะตองมีการไดรับความรวมมือและสนับสนุน ทางดานการเงิน กฎหมายและสถาบันตางๆ ดวย และส่ิง
สําคัญอีกอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญในเรื่องของทรัพยากรทองเท่ียวคือองคประกอบของทรัพยากรทองเท่ียว 
ซ่ึงแหลงทองเท่ียวในแตละแหงนั้นจะตองมีองคประกอบของทรัพยากรทองเท่ียวท่ีสําคัญอีก   ดังไดกลาวไว
แลวขางตน เพราะองคประกอบของทรัพยากรทองเท่ียวนั้นเปนส่ิงสําคัญท่ีสุดในแหลงทองเท่ียวในแตละ
แหง              
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แนวคิดเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  
               การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนรูปแบหนึ่งของการทองเท่ียวแบบยั่งยืนท่ีมุงเดินทางไปทองเท่ียวยัง
แหลงทองเท่ียวท่ีมนุษยสรางขึ้น เพ่ือใหไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลินและไดรับความรูจากการศึกษา
ความเช่ือ ความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม โดยชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการทองเท่ียว 
อันเปนการทองเท่ียวท่ีกอใหเกิดความสมดุลแหงกระแสการพัฒนาการทองเท่ียวและกระแสการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมควบคูกันไป จึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะตองชวยกันสนับสนุนสงเสริมใหการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
กอประโยชนสูงสุดแกทุกฝายท่ีเกี่ยวของท้ังในปจจุบันและอนาคตอยางยั่งยืน เนื่องจากประเทศไทยเปนชาติ
ท่ีมีความเจริญดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ ท่ีสืบทอดตอเนื่องกันมาแตบรรพกาล ส่ิงเหลานี้เปน
สมบัติลํ้าคาแสดงใหเห็นถึงความเปนไทยซ่ึงแตกตางจากชาติอ่ืน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 : 282) 
 
 วัตถุประสงคของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
               การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาประสบการณใหมๆ อันประกอบดวยการ
เรียนรู การสัมผัส การช่ืนชมกับเอกลักษณความงดงามของวัฒนธรรม คุณคาทางประวัติศาสตร วิถีชีวิต 
ความเปนอยูของกลุมชนอ่ืน ความแตกตางทางวัฒนธรรมของชนตางสังคม ไมวาจะเปนดานของศิลปะ 
สถาปตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราวและคุณคาทางประวัติศาสตร รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การ
แตงกาย การบริโภค ความเช่ือ ศาสนา จารีตประเพณี ลวนแตเปนส่ิงดึงดูดใจท่ีสําคัญ ชวยกระตุนใหเกิดการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมขึ้น ซ่ึงจะทําใหเกิดการทองเท่ียวแบบยั่งยืนท่ีตองรับผิดชอบตอปจจัยพ้ืนฐานทาง
วัฒนธรรม อยู 4 ประการ คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 : 284) 
               1. เพ่ือมุงเนนคุณคาของวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน 
               2. เพ่ือใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของตองดูแลรักษาใหคงไวถึงคณุภาพส่ิงแวดลอมและคุณคาของวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน 
               3. เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจสูงสุด แตในขณะเดียวกันก็ตองเคารพในวัฒนธรรม
ทองถ่ินดวย 
               4. เพ่ือใหชุมชนทองถ่ินไดรับประโยชนตอบแทนอยางเพียงพอ พรอมท้ังปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนทองถ่ินใหดีขึ้น 
              

แนวคิดของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
               แนวคิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมก็เหมือนแนวคิดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ โดยไดรับการ
ตอบสนองเปนอยางดีท้ังภาครัฐและเอกชนในการตระหนักถึงการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีไม ทําลาย
ส่ิงแวดลอม จึงกอใหเกิดกระแสเรียกรองหลัก 3 ประการดังตอไปนี้คือ(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 : 284-
286) 
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               1. กระแสความตองการของชาวโลกใหเกิดจิตสํานึกการอนุรักษส่ิงแวดลอมในแหลงทองเท่ียว เปน
กระแสความตองการของประชาชนท่ัวโลกใหเกิดการสรางจิตสํานึกในแงการอนุรักษตอส่ิงแวดลอมระดับ
ทองถ่ินจนถึงขอบขายกวางขวางไปท่ัวโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการอนุรักษระบบนิเวศเพ่ือคงความ
หลากหลายทางชีวภาพเอาไว 
               2. กระแสความตองการของนักทองเท่ียวใหเกิดการศึกษาเรียนรูในแหลงทองเท่ียวเปนกระแส
ความตองการท่ีมีมากขึ้นในหมูนักทองเท่ียวท่ีตองการไดรับความรูความเขาใจเรื่องการทองเท่ียวมากกวา
ความสนุกเพลิดเพลินเพียงอยางเดียว เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียวรูปแบบใหม 
               3. กระแสความตองการของชุมชนทองถ่ินในการมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว เปนกระแส
ความตองการของชุมชนทองถ่ินท่ีจะมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว เพ่ือเปนหลักประกันใหการ
พัฒนาการทองเท่ียวเปนไปในทิศทางท่ีถูกตอง และชุมชนทองถ่ินยอมรับในผลประโยชนทางเศรษฐกิจท่ีจะ
ไดรับ เพ่ือใหเกิดการกระจายรายไดท่ีเหมาะสม      
               จากกระแสหลักท้ัง 3 กระแสดังกลาวนี้กอใหเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาการทองเท่ียวทางเลือก
ใหมขึ้น เพ่ือมาทดแทนหรือแขงขันกับการทองเท่ียวแบบประเพณีนิยม จึงเปนสาเหตุสําคัญใหเกิดประชุม
นานาชาติดานส่ิงแวดลอมและพัฒนาแบบยั่งยืนขึ้น ณ เมืองแวนคูเวอร ประเทศแคนนาดา เม่ือเดือนมีนาคม 
ป ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2535) จากผลของการประชุมครั้งนี้ไดใหความหมายของการพัฒนาการทองเท่ียวแบบ
ยั่งยืนไววา “หมายถึงการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและเจาของทองถ่ิน ใน
ขณะเดียวกันก็ปกปองและสงวนรักษาโอกาสตางๆ ของอนุชนรุนหลัง ซ่ึงความหมายรวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ พรอมกับรักษาเอกลักษณทาง
วัฒนธรรม และระบบนิเวศไดดวย” 

 จากความหมายดังกลาวสามารถนํามาแปลเปนหลักการเบ้ืองตน และสรางกรอบนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติของการทองเท่ียวแบบยั่งยืนขึ้น จึงทําใหประเทศตางๆ พยายามคิดหารูปแบบการทองเท่ียว
ใหม เพ่ือไปสูการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน เปนเหตุใหมีการประชุม Earth Summit ขึ้นท่ีกรุงริโอเดอ
จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) ในท่ีประชุมมุงเนนความสนใจของท่ัว
โลกสูประเด็นเรื่องการอนุรักษสภาพแวดลอม และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเท่ียวท่ีผานมา 
เพ่ือมุงเนนการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน จากการประชุมนี้เองทําใหมีการลงนามในเอกสารแผนปฏิบัติ
การ 21 (Agenda 21) อันเปนท่ีเกิดแนวคิดของการทองเท่ียวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม 
 

หลักการของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
               จากแนวคิดของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม นําไปสูหลักการของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม          
4 ประการคือ(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548  : 286-288) 
               1. เปนการทองเท่ียวท่ีมีการศึกษารวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญ คุณคาประวัติศาสตร ความ
เปนมาของทรัพยากรวัฒนธรรมในแหลงทองเท่ียวนั้น เพ่ือเปนขอมูลใหแกนักทองเท่ียวในการเพ่ิมคุณคา
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ของประสบการณในการเขาชม ในขณะเดียวกันก็จะกอใหเกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนทองถ่ิน 
               2. เปนการทองเท่ียวท่ีมีการปลูกฝงสรางจิตสํานึกของคนในชุมชนทองถ่ินใหเกิดความรัก หวง
แหน รักษา และดึงชุมชนทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรของตนดวย และไดรับ
ประโยชนตอบแทนจากการทองเท่ียวในรูปแบบตางๆ เชน การจางาน การบริการนําเท่ียว การใหบริการ
ขนสง การใหบริการท่ีพัก การขายสินคาท่ีระลึก เปนตน    
               3. เปนการทองเท่ียวท่ีมีการใหความรูแกนักทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดความเขาใจในวัฒนธรรมและ
ไดรับความเพลิดเพลิน พรอมท้ังสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 
               4. เปนการทองเท่ียวท่ีมีการเคารพวัฒนธรรมของเพ่ือนบาน หรือของชุมชนอ่ืน รวมท้ังเคารพใน
วัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผูคนของตนเองดวย 
 

ลักษณะของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
               จากหลักการของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีไดกลาวไปแลวนั้น นําไปสูลักษณะการทองเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญ 9 ประการ คือ    
               1.  การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเท่ียวในลักษณะท่ีใหความสําคัญกับ
ประวัติศาสตร โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ีโดยยึดหลักท่ีวาตองอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรมไวใหดีท่ีสุด เพ่ือสามารถสืบตอถึงอนุชนรุนหลัง 
               2. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเท่ียวในลักษณะท่ีมีการจัดการอยางยั่งยืนท้ังเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม โดยยึดหลักท่ีวาดวยไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือใหกระทบ
นอยท่ีสุด 
               3. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเท่ียวในลักษณะท่ีใหคงไวซ่ึงวิถีชีวิตของทองถ่ิน
ในแงสังคมและวัฒนธรรม โดยยึดหลักท่ีวาตองใหเปนจุดดึงดูดนัดทองเท่ียวท่ีตองการศึกษาความแตกตาง
ทางดานวังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลาย 
               4. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเท่ียวในลักษณะท่ีใหความรูแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
ท้ังนักทองเท่ียว ผูดูแลแหลงทองเท่ียว ผูประหกอบธุรกิจทองเท่ียวและประชาชนในทองถ่ิน โดยยึดหลักท่ีวา
ตองใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของไดรับความรูและประสบการณจาการทองเท่ียว พรอมท้ังมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
               5. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเท่ียวในลักษณะท่ีใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวม
และไดรับผลประโยชน โดยยึดหลักท่ีวาตองใหชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวและ
ไดรับผลประโยชนจากการทองเท่ียว อันเปนการกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน 
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               6. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเท่ียวในลักษณะท่ีมีการตลาดของบริการ
ทองเท่ียวครบตามเกณฑแหงการอนุรักษอยางแทจริง โดยยึดหลักท่ีวาจะตองใหธุรกิจทองเท่ียวเนนในเรื่อง
อนุรักษวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
               7. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเท่ียวในลักษณะท่ีใหนักทองเท่ียวเกิดความพึง
พอใจ เพ่ิมคุณคาของประสบการณท่ีไดรับ ทําใหตองกลับมาทองเท่ียวซํ้าอีก โดยยึดหลักท่ีวาตองมีกิจกรรม
ทองเท่ียวตรงตามความคาดหวังของนักทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
               8. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเท่ียวในลักษณะท่ีคํานึงถึงขีดความสามารถ
รองรับของพ้ืนท่ี และความสะอาดของพ้ืนท่ี โดยยึดหลักท่ีวาตองไมเกินขีดความสามารถรองรับของพ้ืนท่ีใน
ทุกๆ ดาน และตองดูแลรักษาความสะอาดของแหลงทองเท่ียวอยูเสมอ 
               9. การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะตองเปนการทองเท่ียวในลักษณะท่ีคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของนักทองเท่ียว โดยยึดหลักท่ีวาปองกันรักษาความปลอดภัยแกนักทองเท่ียวอยางเขมงวด 
เพ่ือใหนักทองเท่ียวอบอุนใจ 
 

องคประกอบของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
               การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเท่ียวเพ่ือเรียนรูผูอ่ืนและยอนกลับมามองตัวเองอยางเขาใจ
ในสรรพส่ิงของโลกท่ีไมสามารถแยกตัวออกจากกันได ตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ฉะนั้นองคประกอบ
ของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญจึงควรมี 6 ดานอิงตามองคประกอบของการทองเท่ียวแบบยั่งยืน
ดังตอไปนี้คือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 : 288-290) 
               1.  องคประกอบดานแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เปนการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน อันประกอบดวยส่ิงดึงดูดใจ 10 ประการคือ 
                         1.1  ประวัติศาสตรและรองรอยทางประวัติศาสตรท่ียังปรากฏใหเห็น 
                         1.2  โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานตางๆ 
                         1.3  งานสถาปตยกรรมเกาแกดั้งเดิมในทองถ่ินและส่ิงปลูกสราง ผังเมือง รวมท้ัง 
                                ซากปรักหักพัง   
                         1.4   ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปน และแกะสลัก 
                         1.5   ศาสนารวมถึงพิธีกรรมตางๆ ทางศาสนา 
                         1.6   ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร มหรสพตางๆ 
                         1.7   ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 
                         1.8   วิถีชีวิต เส้ือผาเครื่องแตงกาย การทําอาหาร ธรรมเนียมการรับประทาน 
                         1.9   ประเพณี วัฒนธรรมพ้ืนบาน ขนบธรรมเนียมและเทศกาลตางๆ 
                         1.10  ลักษณะงานหรือเทคโนโลยีตางๆ ท่ีมีการนํามาใชเฉพาะทองถ่ิน 
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               2. องคประกอบดานกระบวนการการศึกษาส่ิงแวดลอม เปนการทองเท่ียวท่ีมีกระบวนการศึกษา
ส่ิงแวดลอม โดยมีการศึกษาเรียนรูสภาพแวดลอมและระบบนิเวศในแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เพ่ือปลูก
จิตสํานึกท่ีถูกตองในการอนุรักษสภาพแวดลอมใหแกผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 
               3. องคประกอบดานธุรกิจทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวท่ีมีการใหบริการทางการทองเท่ียวโดย         
ผูประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว และไดผลตอบแทนในกําไรสูธุรกิจ
ทองเท่ียว ซ่ึงผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวจะตองมีความรู เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมศึกษา อีกท้ังชวยอนุรักษ
ทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 
               4. องคประกอบดานการตลาดทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวท่ีมีการคํานึงถึงการตลาดทองเท่ียว
คุณภาพ โดยแสวงหานักทองเท่ียวคุณภาพใหเดินทางเขามาทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
เพ่ือใหนักทองเท่ียวคุณภาพไดรับรูประสบการณจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางพึงพอใจ อีกท้ังชวย
อนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
               5. องคประกอบดานการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน เปนการทองเท่ียวท่ีมีการคํานึงถึงการมีสวน
รวมของชุมชน โดยใหชุมชนทองถ่ินในแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมนั้นมีสวนรวมในการพัฒนาหรือ
จัดการการทองเท่ียวอยางเต็มรูปแบบ และไดรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกระจายรายไดสูทองถ่ิน และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทองถ่ิน 
               6. องคประกอบดานการสรางจิตสํานึกแกผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวท่ีตอง
คํานึงถึงการปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองทางการทองเท่ียวแกผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยมีการใหความรูและสื่อ
ความหมายในการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม เพ่ือใหทุกฝายเกิดความรัก
ความหวงแหนทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
               เราสามารถนําองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้ัง 6 องคประกอบดังกลาวขางตนมา
สรางเปนรูป เพ่ือใหเขาใจงายและชัดเจนยิ่งขึ้นดังแผนภูมิท่ี 3  
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      องคประกอบดานกระบวน 
          การศึกษาสิ่งแวดลอม 

 
 
 
              ท่ีมา : บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน ,(เชียงใหม : ศูนยวิชาการทองเท่ียว
แหงประเทศไทย 2548  : 286-288). 
 

ประเภทของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
               การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนการเดินทางทองเท่ียวชมโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ของทองถ่ินตางๆ เพ่ือไดรับความสนุกสนานเพลิดเพลิน อีกท้ังศึกษาความเช่ือ พิธีกรรมตางๆ และมีความ
เขาใจวัฒนธรรมใหมๆ เพ่ิมขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีจิตสํานึกตอการรักษาสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม โดย
ใหชุมชนในทองถ่ินมีสวนรวมตอการจัดการการทองเท่ียวดวย เราอาจแบงการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ออกเปนประเภทยอย ได 5 ประเภทคือ (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 : 292-293) 
               1 การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร (Historical Tourism) หมายถึงการเดินทางทองเท่ียวไปยังแหลง
ทองเท่ียวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร เพ่ือช่ืนชมและเพลิดเพลินในสถานท่ีทองเท่ียว โดยไดรับความรู
ความเขาใจตอประวัติสาสตรและโบราณคดีในทองถ่ินบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอ
การรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอม โดยท่ีชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการ
การทองเท่ียว 
               2. การทองเท่ียวงานวัฒนธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional Tourism) หมายถึงการ
เดินทางทองเท่ียวเพ่ือชมงานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีตางๆ ท่ีชาวบานในทองถ่ินนั้นๆ จัดขึ้น เพ่ือให
ไดรับความเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรีศิลปและศึกษาความเช่ือการยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรม
ตางๆ อีกท้ังไดรับความรูความเขาใจตอสภาพสังคมและวัฒนธรรม มีประสบการณใหมๆ เพ่ิมขึ้น บน

         องคประกอบของการทองเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม

องคประกอบดานแหลง 
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม 

องคประกอบดาน 
ธุรกิจทองเท่ียว องคประกอบดาน 

การตลาดทองเท่ียว 

องคประกอบดานการม ี
  สวนรวมทางการทองเที่ยว 

ของชุมชนทองถ่ิน 

องคประกอบดานจิตสํานึกแก 
ผูเกี่ยวของการทองเที่ยว 

แผนภูมิท่ี 3  แสดงองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
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พ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของสภาพแวดลอม 
โดยชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียว 
               3. การทองเท่ียวเชิงวิถีชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) หมายถึงการเดินทางทองเท่ียวใน
หมูบานชนบทท่ีมีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสรางสรรคท่ีมีเอกลักษณพิเศษโดดเดน เพ่ือใหไดรับความ
เพลิดเพลิน ไดความรู ดุผลงานสรางสรรค และภูมิปญญาพ้ืนบาน อีกท้ังมีความเขาใจในวัฒนธรรมทองถ่ิน 
บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของ
สภาพแวดลอม โดยชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียว 
               4. การทองเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึงการเดินทางทองเท่ียวไปยังสถานท่ีออกกําลังกาย
หรือเลนกีฬาหรือแขงขันกีฬา โดยมีกิจกรรมการทองเท่ียวในรูปแบบของการจัดรายการกีฬาตามเสนทางท่ีมี
แหลงทองเท่ียวท่ีนาสนใจ เพ่ือใหผูเขารวมกิจกรรมกีฬาไดสนุกสนานเพลิดเพลินกับการออกกําลังกายหรือ
เลนกีฬาหรือแขงขันการกีฬา ในขณะเดียวกันก็ไดโดดทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวตามเสนทางการจัด
รายการกีฬา ทําใหไดรับความรูความเขาใจและประสบการณใหมๆ เพ่ิมขึ้น บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ
และมีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาทางสภาพแวดลอม โดยชุมชนทองถ่ินมีสวนรวม
ในการจัดการการทองเท่ียว 
               5. การทองเท่ียวเชิงสุขภาพทางวัฒนธรรม (Cultural Health Tourism) หมายถึงการเดินทาง
ทองเท่ียวไปเยี่ยมชมแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพหรือฟนฟูสุขภาพทาง
วัฒนธรรม เชนการนวดตัว การนวดฝาเทา การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การฝกกายบริหาร การฝก
สมาธิ เปนตน เพ่ือเสริมสรางสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักทองเท่ียวบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบอยาง
มีจิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของส่ิงแวดลอม โดยชุมชนทองถ่ินมีสวนรวมในการ
จัดการการทองเท่ียว  

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาประสบการณ
ใหมๆ อันประกอบดวยการเรียนรู การสัมผัส การช่ืนชมกับเอกลักษณความงดงามของวัฒนธรรม คุณคาทาง
ประวัติศาสตร วิถีชีวิต ความเปนอยูของกลุมชนอ่ืนๆ ความแตกตางทางวัฒนธรรมของชนตางสังคม ไมวา
จะเปนดานของศิลปะ สถาปตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ เรื่องราวและคุณคาทางประวัติศาสตร 
รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแตงกาย การบริโภค ความเช่ือ ศาสนา จารีตประเพณี โดยท่ีจังหวัดนครปฐมมี
แหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในแตละอําเภอเปนจํานวนมาก การทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม นักทองเท่ียวจะมีพฤติกรรมในการทองเท่ียวท่ีแตกตางกันไป 
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แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค               
              ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
 แมททิวสและคณะ (Mathews et al. 1962 อางใน มิลินทร วีระรัตนโรจน, 2537 : 9) ไดให
ความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค วาหมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุมของบุคคลจะทําการตัดสินใจ
วา จะซ้ือสินคาและบริการอะไร หรือไม ถาซ้ือจะซ้ือท่ีไหน เม่ือไร ตลอดจนมีวิธีการซ้ืออยางไร 
 แบลคเวล และมินารด (Blackwell & Miniard, 1993 :5) ไดใหความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค 
วาหมายถึง กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแตละบุคคล เม่ือทําการประเมินผล การจัดหา 
การใช และการใชจาย เกี่ยวกับสินคาและบริการ 
 แอลเกิลและคณะ (Engel et al., 1968 : 5 อางใน ธงชัย สันติวงษ, 2540 : 29) ไดใหความหมายวา 
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา
และการใชซ่ึงสินคาและบริการ ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซ่ึงมีมาอยูกอนแลว และซ่ึงมีสวน
ในการกําหนดใหมีการกระทําดังกลาว 
 สควิฟแมน และคานุค (Schiffman & Kanuk, 1994 : 5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 
พฤติกรรมซ่ึงผูบริโภค ทําการคนหา การซ้ือ การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซ่ึงคาดวา
จะสนองความตองการของเขา 
 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541 : 124) ไดใหความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภค วาหมายถึง 
การศึกษาถึงพฤติกรรม การตัดสินใจ และการกระทําของผูบริโภคท่ีเกี่ยวกับการซ้ือและการใชสินคา 
 อดุลย จาตุรงคกุล (2543 : 5) กลาวถึง พฤติกรรมผูบริโภค วาหมายถึง การปฏิบัติของบุคคลท่ี
เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมท้ังกระบวนการตางๆ ของการ
ตัดสินใจ ซ่ึงเกิดกอนและเปนตัวกําหนดการปฏิบัติตางๆ เหลานี ้
 ปริญ ลักษิตานนท (2544 : 54) ไดใหความหมายวา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ ท้ังนี้หมายรวมถึง กระบวนการ
ตัดสินใจซ่ึงมีมาอยูกอนแลว และมีสวนในการกําหนดใหมีการกระทํา 
 จากท่ีกลาวมาของพฤติกรรมผูบริโภค วาเปนกระบวนการตัดสินใจท่ีมีอยูกอนและมีสวนรวมใน
การกระทําของผูบริโภคแตละคน ท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือและการใชสินคา ดังนั้นพฤติกรรมของนักทองเท่ียว 
เปนการศึกษาถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําท่ีเกิดขึ้นภายหลังกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการรับ
บริการจากการทองเท่ียว จึงเห็นไดวาในการวิจัยครั้งนี้ จะศึกษาถึงการตัดสินใจ และการกระทําของ
นักทองเท่ียวหรือพฤติกรรมในการตัดสินใจมาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัด
นครปฐม ตามแนวคิดของ คลอสเตอร (Kotler, 1984) ดังแผนภูมิท่ี 4 
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        กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
  
                      กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค (Consumer buying decision process) 
 
 
 
 
           แผนภูมิท่ี 4 แสดงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
           ท่ีมา :   Kotler (1984 : 148) 
 
 การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียว หรือผูบริโภค จะเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึง
สามารถแบงเปนขั้นตอนการตัดสินใจได 5 ขั้นตอน คือ 1) การรับรูปญหา 2) การแสวงหาขอมูล 3)การ
ประเมินทางเลือก 4) การตัดสินใจซ้ือ และ 5) พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 1.2.1 การรับรูปญหา (Problem  Recognition) หรือการรับรูความตองการ (Need  Recognition) การ
รับรูปญหาเกิดขึ้นเม่ือบุคคลเผชิญ กับสถานการณความไมสมดุลกันระหวางสภาวะท่ี เปนจริง (Existing 
State) กับภาวะท่ีปรารถนา (Desired State) และความพยายามของบุคคลท่ีอยากจะทําใหบรรลุสภาวะท่ี
ปรารถนา จะเปนผลสะทอนทําใหเกิดความตองการ ซ่ึงเปนตนเหตุแหงพฤติกรรมของมนุษยท้ังหมด 
เพราะวาหากปราศจากความตองการแลวพฤติกรรมใดๆก็จะไมเกิดขึ้น 
 หากผูบริโภครับรูปญหา พบวา ผลิตภัณฑหรือบริการท่ีตนพิจารณาซ้ืออาจจะสามารถแกปญหา
ความขาดแคลน หรือความปรารถนาท่ีตนยังไมไดรับการตอบสนอง (Unfulfilled Desire) ก็อาจจะเปนไปได 
ตัวอยางเชน การท่ีผูบริโภครับรูถึงอันตรายของยาฆาแมลงท่ีตกคางอยูในผักวามีผลตอสุขภาพ การใชยาฆา
แมลงและสารเคมีตางๆ ในการปลูกผักเปนการทําลายส่ิงแวดลอม ดังนั้น ผูบริโภคจึงตองการท่ีจะบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ 
 1.2.2 การแสวงหาขอมูล (Information Search) ภายหลังจากท่ีผูบริโภคเกิดการรับรูปญหาแลว      ก็
จะเริ่มแสวงหาขอมูลเกี่ยวกบัผลิตภัณฑท่ีจะซ้ือในเบ้ืองตน โดยผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลจากแหลงขอมูล
ในตัวผูบริโภคเองกอน (Internal Search) โดยพิจารณาจากความรู อันเกิดจากความทรงจําท่ีไดส่ังสม
ประสบการณท่ีผานมาเปนเบ้ืองตนกอน ถาหากขอมูลจากภายในเพียงพอผูบริโภคจะแสวงหาขอมูลจาก
ภายนอกตอไป เชน จากแหลงบุคคล แหลงการคา และแหลงชุมชนเปนตน 
 1.2.3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ภายหลังท่ีผูบริโภคไดรวบรวมขอมูลใน
ขั้นท่ี 2 เพียงพอแลว ในขั้นนี้ผูบริโภคก็จะใชขอมูลความรูท่ีเก็บไวในความทรงจํา รวมท้ังขอมลท่ีไดจาก
แหลงภายนอกกําหนดเปนเกณฑสําหรับการประเมิน และเปรียบเทียบขอดี ขอเสีย สําหรับทางเลือกแตละ

การรับรู
ปญหา 

การแสวงหา
ขอมูล 

การประเมิน
ทางเลือก 

การตัดสิน 
ใจซื้อ 

พฤติกรรม
ภายหลังการซื้อ 
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ทางได เชน การเปรียบเทียบขอดีขอเสียระหวางผักปลอดสารพิษกับผักในทองตลาดท่ัวไป เปรียบเทียบ
ความชอบระหวางผักปลอดสารกับผักในทองตลาดท่ัวไป เปนตน 
 1.2.4 การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decisions) หลังจากประเมินทางเลือกอยางดีท่ีสุดแลว ในขั้นนี้
ผูบริโภคก็พรอมท่ีจะตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษ หรือตัดสินใจไมซ้ือผักปลอดสารพิษ แตเลือกท่ีจะซ้ือผัก
ในทองตลาดท่ัวไปมาบริโภคแทน 
 1.2.5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post-purchase Behavior) กระบวนการตัดสินใจในการซ้ือ จะรวม
เหตุการณท่ีเกิดขึ้นกอนหรือหลังการซ้ือดวย เพราะหลังจากท่ีตัดสินใจซ้ือผักปลอดสารพิษไปแลว ผูบริโภค
จะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจในผักปลอดสารพิษ โดยท่ีความพอใจภายหลังการซ้ือ จะ
ทําใหผูบริโภคซ้ือผักปลอดสารพิษซํ้าอีก สวนความไมพอใจหลังจากซ้ือ ก็จะไมซ้ือผักปลอดสารพิษอีก
ตอไป  
 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ สําหรับสินคาบางประเภท เชน รถยนต เครื่องคอมพิวเตอร จะรวมถึง
ความพึงพอใจท่ีมีตอบริการหลังการขาย ตลอดจนระบบการผอนชําระเงิน แตสําหรับผักปลอดสารพิษ ซ่ึง
เปนสินคาสําหรับซ้ือมาบริโภค  จะไมมีเรื่องดังกลาวมา  
 ขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภคนี้ยอมขึ้นอยูกับวาผูบริโภคทราบถึงปญหาและความตองการ
ผลิตภัณฑนั้นๆ ซ่ึงจะเปนไปตามขั้นตอนจนถึงขั้นพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ โดยมีส่ิงท่ีควรสังเกตก็คือ ทุก
ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจไมจําเปนตองเรียงลําดับทุกขั้นตอนและเกิดขึ้น ทุกขั้นตอนเสมอไป 
(Kotler, 1984 : 147, ปริญ ลักษิตานนท, 2544 : 144) 
 ในการวิจัยนี้ คณะผูวิจัยไดกําหนดใหตัวแปรพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีถูกตอง เปนตัวแปรตาม 
โดยไดนํารูปแบบกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคตามแนวคิดของ Kotler (1984) มาศึกษาดวย 
 
 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
 สวนนักวิชาการทางการตลาด ซ่ึงไดศึกษาในเรื่องของการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ไดกลาวถึง
ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค ดังนี ้
 สแตนทอล และคณะ (Stanton et al., 1991 อางใน พิบูล ทีละปาล, 2537 : 131)ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมี
ผลตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค ไดแก  
 1. ขอมูลขาวสาร (Information) การตัดสินใจซ้ือจะเกิดขึ้นไดตองมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัว
ผลิตภัณฑ ตรา ราคา ลักษณะ ผลประโยชนและสถานท่ีท่ีจะซ้ือ เปนตน หากไมมีขอมูลกระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือจะเกิดขึ้นไมได ขอมูลขาวสารเกิดจาก 2 แหลงสําคัญ คือ จากการโฆษณาการคาโดยผาน         
ส่ือตางๆ (Commercial Sources) และแหลงขาวสารจากสังคม (Social Sources) เชน ครอบครัว เพ่ือนฝูง และ     
ผูคุนเคย ซ่ึงไดรับจากการพูดคุยกัน เปนตน 
 2. สังคมและกลุมสังคม (Social and Group Forces) อันประกอบดวยวัฒนธรรม วัฒนธรรมยอย ช้ัน
ของสังคม กลุมอางอิง ครอบครัวและสมาชิกในครอบครัว เปนตน 
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 3. จิตวิทยา (Psychological Forces) พลังผลักดันทางดานจิตวิทยา ไดแก แรงจูงใจ การรับรู          
การเรียนรู บุคลิกและทัศนคติ ส่ิงเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหเกิดความตองการการเลือกซ้ือ ตลอดจนนิสัยใน
การซ้ือและการภักดีในตราสินคา เปนตน 
 4. สถานการณ (Situation Factors ) ปจจัยทางดานสถานการณ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ ไดแก 
เวลา และโอกาส สถานท่ี จุดมุงหมาย รวมท้ังเง่ือนไขในการซ้ือ ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ 
ผลักดันใหผูซ้ือตัดสินใจแตกตางกันไป  
 ในทัศนะของพฤติกรรมศาสตร ธงชัย สันติวงษ (2540 : 47-48) ไดอธิบายวา เม่ือผูบริโภคไดรับการ
กระตุนจากการมองเห็นสินคาท่ีเสนอขายนั้น ในการตัดสินใจซ้ือหรือไมยอมขึ้นอยูกับปจจัยผันแปรตางๆ ท่ี
เปนตัวประกอบเหลานี้รวมกัน คือ  
 1. ปจจัยประกอบของตัวบุคคล (Individual Factors) คือ ความรอบรู (Cognition) ความเขาใจ 
(Perception) การเรียนรู  (Leaning) ลักษณะทาทาง (Personality) การจูงใจ (Motivation) และทัศนคติ
(Attitude) ลวนแตเปนตัวผันแปรท่ีเปนเรื่องราวทางจิตวิทยา และจิตวิทยาสังคมของตัวบุคคลทุกคน 
 2. ปจจัยประกอบทางสังคม (Social Factors) เปนเรื่องของลักษณะการเปนสมาชิกกลุม (Group 
Membership) การแบงช้ันในสังคม และมีอิทธิพลทางสังคม (Social Influence) ซ่ึงลวนแลวแตเปนปจจัยผัน
แปรทางดานสังคมวิทยา และจิตวิทยาของตัวบุคคลทุกคน 
 3. ปจจัยประกอบทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) เรื่องราวท่ีเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้ังในสวนใหญ
และสวนยอย (Cultures and Subcultures) ตางก็เปนปจจัยผันแปรทางดานวัฒนธรรมมนุษย (Cultural-
anthropology) ของทุกคน 
 พิบูล ทีปะปาล (2537 : 137) ไดกลาววา การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑและบริการของผูบริโภคจะตองมี
ปจจัยอ่ืนๆ เขามาเกี่ยวของดวย ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีมีผลกระทบตอการตัดสินใจ ไดแก ปจจัยท่ีเกี่ยวกับลักษณะ
ประชากรหรือประชากรศาสตร ปจจัยทางสังคมและจิตวิทยา ปจจัยเหลานี้แทรกซึมอยูในความรูสึกนึกคิด
ของผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคไดนําเขามาใชในกระบวนการตัดสินใจซ้ือทุกขั้นตอน ซ่ึงจะชวยในการตัดสินใจ
ของผูบริโภคไดดีขึ้น 
 ฮอลิเวย (Holloway, 1971) ไดแบงองคประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภคเปน 2 สวน
ใหญๆ คือ 

1. องคประกอบภายใน ไดแก การรับรู การเรียนรู บุคลิกภาพ และทัศนคต ิ

2. องคประกอบภายนอก ไดแก วัฒนธรรม อิทธิพลกลุม การปะทะสัมพันธ การส่ือสารทาง
การตลาด และคุณลักษณะของสินคา คุณภาพของสินคา ราคาสินคา การรับประกันและการบริการ 
 สวน ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภค วาประกอบไปดวย  

1. ปจจัยดานวัฒนธรรม ไดแก วัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมกลุมยอย และช้ันของสังคม 
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2. ปจจัยดานสังคม ไดแก กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะของผูซ้ือ 

3. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวคิดสวนบุคคล 

4. ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก การจูงใจ การรับรู ความเช่ือถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวความคิด
ของตนเอง (Self-concept) 
 นอกจากนี้ เสรี วงษมณฑา (2542: 36-38) ไดกลาวถึง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของผูบริโภความี 
2 ประการ คือ 
 1. ปจจัยภายใน (Internal Factors) ไดแก ส่ิงจูงใจ บุคลิกภาพ การเรียนรู การรับรู ทัศนคติ และความ
ตองการ 
 2. ปจจัยภายนอก (External Factors) ไดแก สภาพเศรษฐกิจ ครอบครัว สังคม วัฒนธรรม และ      
การติดตอธุรกิจ 
 จะเห็นไดวา มีผูกลาวถึงกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภคไดแก การรับรู การแสวงหาทางเลือก 
การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ และพฤติกรรมการทองเท่ียว โดยท่ีปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภค
ของนักทองเท่ียวมีหลากหลาย ตามแนวคิดของนักวิชาการท่ีทําการศึกษา ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือก
ปจจัยท่ีคาดวาจะมีผลตอพฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม  

 

แนวคิด เกี่ยวกับการบริการและการใหบริการ 

              ความหมายของการบริการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2535 : 577) ไดใหความหมายของบริการวา หมายถึง ปฏิบัติ 
รับใช ใหความสะดวกตางๆ 

รัชยา กุลวานิชไชยนันท (2535 : 13) กลาววา “บริการเปนงานท่ีมีการผลิตและการบริโภคเกิดขึ้น
พรอมกันไมอาจกําหนดความตองการท่ีแนนอนได เปนงานท่ีไมมีตัวสินคา ไมมีผลผลิต ไมอาจกําหนด
ปริมาณลวงหนาได เปนงานท่ีตองตอบสนองทันที ผูใหบริการตองพรอมท่ีจะตอบสนองตลอดเวลา และส่ิง
ท่ีผูรับบริการจะไดคือ ความพึงพอใจ ความรูสึกคุมคาท่ีไดมาใชบริการ ดังนั้นคุณภาพของงานจึงเปนส่ิงท่ี
สําคัญมาก” 

 สุจิตรา ชํานิวิกยกรณ (2533 : 1-2) ไดใหความหมายวา “บริการ หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติ
อันแสดงออกในรูปของความสะดวก  สบาย ความปลอดภัย คุณสมบัติท่ีสําคัญของบริการ ไดแก ผูรับบริการ
มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการหลายๆอยาง บริการไมมีบริการคงคลัง ไมสามารถจัดเก็บตลอดจน
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ขนสงบริการได บริการมิไดเหมือนกันสนิทหมดทุกอยางหรือทุกกรณีและการกําหนดมาตรฐานของบริการ
เปนไปไดอยางยากยิ่ง” 

สุขุม นวลสกุล (2538 : 16-21) กลาววา “คําวาบริการนาจะเปนคําท่ีมีคุณคาและชวนใหภูมิอกภูมิใจ 
เพราะคําวาบริการนั้นหมายถึง การทําประโยชนใหกับคนอ่ืนมีความสุข ความพอใจ ซ่ึงคนท่ีทําก็นาจะมี
ความสุขท่ีตัวเองมีคุณคาแกคนอ่ืน ฉะนั้นถาเราตั้งอุดมการณไววางานของเรา คือ การบริการแลวละกอ งาน
ท่ีเราทําจะเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการเสมอ ผูท่ีมีหัวใจบริการจริงๆ ตองแสวงหาความรูรอบตัว เพ่ือจะได
ใชความรูนั้นมาใหบริการเขาได ความเจริญรุงเรืองของธุรกิจ หรือองคกรไมไดขึ้นอยูกับระบบการจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ หรือสินคาท่ีมีคุณภาพเลิศเทานั้น การพัฒนาใหมีหัวใจบริการกับคนในองคกรก็เปน
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีละเลยไมได งานบริการ คือ การทําใหลูกคาพอใจ (Customer’s Satisfaction)”  

จากท่ีกลาวมา สรุปไดวา การบริการ เปนการปฏิบัติตอผูอ่ืน หรือการอํานวยความสะดวก เพ่ือให
ผูอ่ืนเกิดความประทับใจและกอใหเกิดความสุข การบริการ จึงหมายถึง กิจกรรมหรือการปฏิบัติของ
ผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียว เพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของนักทองเท่ียว  
                
  แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 
               กุลธน ธนาพงศธร (2530: 147-182) กลาววา หลักการใหบริการท่ีดี ไดแก 
               1.หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลเปนสวนใหญ กลาวคือ ประโยชนและบริการท่ี
องคการจัดใหนั้น จะตองตอบสนองความตองการของบุคลากรสวนใหญหรือท้ังหมด มิใชเปนการจัดใหแก
บุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 
               2.หลักความสมํ่าเสมอ กลาวคือ การใหบริการนั้นๆ ตองดําเนินไปอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ มิใช
ทําๆ หยุดๆ ตามความพอใจของผูใหบริการหรือผูปฏิบัติงาน 
               3.หลักความเสมอภาค กลาวคือ บริการท่ีจัดนั้นจะตองใหแกผูใชบรกิารทุกคนอยางเสมอหนาและ
เทาเทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคลหรือกลุมใดในลักษณะท่ีแตกตางกันไปจากกลุมคนอ่ืนๆ อยาง
เห็นไดชัด 
               4.หลักความปลอดภัย กลาวคือ คาใชจายท่ีตองใชไปในการใหบริการจะตองไมมากกวาผลท่ีไดรับ 
               5.หลักความสะดวก กลาวคือ บริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองเปนไปในลักษณะท่ีปฏิบัติไดงาย 
สะดวกสบาย ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนัก ท้ังยังไมเปนการสรางภาวะยุงยากใจใหแกผูใหบริการหรือ
ผูใชบริการมากเกินไป 
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               ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับการบริการ 
               ความหมายของการใหบริการ  มีผูนิยามความหมายเกี่ยวกับการบริการ  ดังนี ้
               พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 อธิบายความหมายของบริการวา หมายถึง ปฏิบัติ
รับใชใหความสะดวกตางๆ 
               คอทเลอร (Kotler, 1988 : 477) กลาววา การบริการคือกิจกรรมหรือการปฏิบัติใดๆ ในลักษณะท่ีไม
อาจจับตองและไมสามารถเปนเจาของได  จากกลุมบุคคลหนึ่งนําเสนอใหกลุมบุคคลอีกกลุมหนึ่ง  ซ่ึงการ
กระทําดังกลาวอาจรวมหรือไมรวมอยูกับสินคาท่ีมีตัวตนก็ได 
               ชัยณรงค  สุวรรณสาร และคณะ (2547: 7) กลาววา บริการหมายถึงกระบวนการปฏิบัติหรือการ
อํานวยความสะดวกใหกับผูอ่ืนหรือกระทําใหผูอ่ืนพึงพอใจ  ประทับใจ  โดยเปนการใหบริการหรืออํานวย
ความสะดวกใหกับผูอ่ืนอยางมีความสุขและเต็มท่ี และเห็นวาการบริการเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจ สามารถ
จําแนกไดดังนี ้
               1.  การบริการภายในองคการ (Internal  Service) หมายถึง การบริการใหแกหนวยงานตามลักษณะ
โครงสรางภายในองคการหรือการบริการเจาหนาท่ีขององคการ  เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการบริการแกผูอ่ืน
ภายนอกองคการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ลักษณะการใหบริการภายในองคการนั้นมักเปนไปตามภารกิจ 
และทบบาทหนาท่ี 
               2.  การบริการภายนอกองคการหรือกลุมเปาหมาย (External  Service) หมายถึงการใหบริการแก
บุคคลหรือหนวยงานภายนอกองคการ  เชน โรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัย 
                
               จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา การใหบริการ เปนการจัดบริการใหกับนักทองเท่ียวไดเกิดความ
ประทับใจ และความพึงพอใจในบริการหรือกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวไดรับ จากการบริการท้ัง
สถานท่ีทองเท่ียว มัคคุเทศกนําเท่ียว การคมนาคม ท่ีพัก อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงของท่ีระลึกและโอทอป  
 

             ลักษณะบริการ 

 สุจิรา ชํานิวิกยกรณ (2533 : 1-2) ไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะของบริการวา  “ถาเรา
อุปมาอุปไมยวาสินคา คือรูปธรรม บริการนั้นก็คือนามธรรม ดวยสาเหตุท่ีวาบริการหมายถึง การกระทําหรือ
การปฏิบัติ (Performance) อันแสดงออกในรูปของความสะดวกสบาย ความปลอดภัย เชน การคมนาคม    
การส่ือสาร การประกันภัย ” ซ่ึงแนนอนวา ไมมีผูใดสามารถจับตองได ซ่ึงคุณสมบัติท่ีสําคัญของบริการ       
มี   2 ประการ คือ  

1. ผูใชบริการมักมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับการใหบริการหลายๆอยาง เชน โรงแรม สถานเสริม
ความงาม โรงพยาบาล เปนตน ซ่ึงสงผลกระทบถึงคุณภาพบริการท่ีให 
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2. บริการไมมีบริการคงคลัง เชน สินคาคงคลัง อันเนื่องจากลักษณะท่ีจับตองไมได ดังกลาว อาจมี
หลายคนคิดวา บริการ ก็คือ บริการ ไมนาจะมีอะไรแตกตางกันเลยในการใหบริการ เพราะหัวใจของบริการ 
คือ ความพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการ แตเพียงอยางเดียว แทจริงแลวหาเปนเชนนั้นไม จึงควรทําความ
เขาใจใหม ดังนี ้

2.1 การบริการมิไดเหมือนกันสนิทหมดทุกอยางหรือทุกกรณี ความคลายคลึงกันเปนการ
บรรยายท่ีถูกตองวา ความสับสนมิไดจํากัดอยูเพียงเทานี้ หากยังรวมถึงการจางงานดวยวา ผูท่ีทํางานในภาค
บริการลวนแตเปนผูท่ีมีทักษะ มีความรูความสามารถสูงท้ังนั้น 

2.2 เนื่องจากบริการไมสามารถจัดเก็บตลอดจนขนสงบริการได จึงมีขอจํากัดตอขนาดของ
กิจการ กลาวคือ ผูใหบริการจะสามารถใหบริการแกลูกคาเฉพาะพ้ืนท่ีหรือเปนแหงๆไป เชน ราน เสริมสวย 
รานขายของชํา หรืออีกนัยหนึ่งคือ  ขนาดของตลาดเปนตัวตัดสินขนาดของกิจการท่ีจะเกิดขึ้นหรือกําลัง
ดําเนินการอยู มิใชวาการผลิตบริการในรูปแบบของการประหยัดตอขนาดเปนตัวกําหนดขนาดการใหบริการ  
แตมีขอยกเวนสําหรับบริการบางประเภทท่ีสามารถรองรับลูกคาจากหลายๆท่ีไดในเวลาเดียวกัน เชน บริษัท
ประกันภัย สํานักงานทนายความเปนตน สถานท่ีทําการของบริการเหลานี้ จึงไมมีความจําเปนตองตั้งอยูใกล
ตัวลูกคา หรืออยูศูนยกลางธุรกิจ เพ่ือความสะดวกของลูกคาเสนอไป 

2.3 งานบริการเปนงานท่ีไมมีตัวสินคา ไมมีการผลิต ส่ิงท่ีผูรับบริการจะไดคือ ความพึงพอใจ 
ความรูสึกคุมคาท่ีไดมาใชบริการ ดังนั้นคุณภาพของงานจึงเปนส่ิงสําคัญมาก  

2.4 งานบริการ เปนงานท่ีตองการตอบสนองในทันที ผูรับบริการตองการใหลงมือปฏิบัติ
ในทันที ดังนั้นผูใหบริการตองพรอมท่ีจะตอบสนองตลอดเวลา เม่ือนัดวันเวลาใดก็ตองตรงตามกําหนดนัด 
                
               ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2539 : 3-5) กลาวถึงลักษณะงานการบริการของสมาคมการตลาดแหง
สหรัฐอเมริกาเปน  4 ประการคือ 
               1.  ไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึกไดกอนท่ีจะซ้ือหรือกอนไดรับบริการ  ดังนั้น การบริการ
ตองสรางความเช่ือม่ันในแงของสถานท่ี  ตัวบุคคล  เครื่องมือ  วัสดุท่ีใชส่ือสาร  สัญลักษณ  ราคา  เพื่อให
ผูรบับริการเกิดความพึงพอใจ 
               -  สถานท่ี  ตองสรางความเช่ือม่ันและความสะดวกใหเกิดแกผูใชบริการ 
               -  บุคคล  ผูทําหนาท่ีบริการตองแตงกายเหมาะสม  มีบุคลิกดี  หนาตายิ้มแยมแจมใส  พูดจาดี  
เพ่ือใหเกิดความประทับใจและเช่ือม่ันในบริการผูใชบริการ 
               -  เครื่องมือ  ตองสอดคลองกับลักษณะของบริการและเหมาะกับผูใชบริการ 
               -  ราคา  ควรเหมาะสมกับระดับการใหบริการอยางชัดเจน  และงายตอการจําแนกระดับบริการท่ีมี
ความแตกตางกัน 
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               2.  ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ  เนื่องจากการใหบริการมีลักษณะเปนการผลิตและบริโภคใน
ขณะเดียวกัน  นั่นคือ  ผูขายมีลักษณะเฉพาะตัวท่ีไมสามารถใหผูอ่ืนใหบริการแทนได  เพราะผลิตและ
บริโภคในขณะเดียวกัน  ทําใหการบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา 
               3.  มีความไมแนนอน  ขึ้นอยูกับผูใหบริการเปนใคร  ใหบริการเม่ือใด  ท่ีไหน  อยางไร  ดังนั้น  
ผูรับบริการจะตองรู ถึงความไมแนนอนในการบริการและสอบถามผู อ่ืนกอนท่ีจะเลือกรับบริการ             
สวนผูใหบริการตองมีการควบคุมคุณภาพใน 2 ขั้นตอน คือ 
               -  ตรวจสอบ  คดัเลือก  และฝกอบรมพนักงานท่ีใหบริการ  รวมท้ังมนุษยสัมพันธของพนักงานท่ี
ใหบริการ 
               -  สรางความพอใจใหลูกคา  โดยรับฟงคําแนะนําและขอเสนอแนะของผูรับบริการ  การสํารวจ
ขอมูลผูรับบริการและการเปรียบเทียบ  ทําใหไดรับขอมูลเพ่ือการแกไขปรับปรุงบรกิารใหดีขึ้น 
               4.  ไมสามารถเก็บไวได  เนื่องจากการบริการไมเหมือนสินคาอ่ืน หากมีความตองการสมํ่าเสมอ
การใหบริการก็ไมมีปญหา  แตหากลักษณะความตองการไมแนนอนจะทําใหเกิดปญหา  นั่นคือการบริการ
ไมทัน  หรือไมมีผูใชบริการ 
               จินตนา  บุญบงการ (2539 : 68 ) ไดใหแนวคิดเรื่อง คุณลักษณะของการบริการท่ีดี  ตามคํา
ภาษาอังกฤษวา SERVICE   ดังนี้คือ 
               S  =  Smiling & Sympathy  ยิ้มแยมและเอาใจเขามาใสใจเรา  เห็นอกเห็นใจตอความลําบากยุงยาก
ของผูมารับบริการ 
               E  =  Early Response  ตอบสนองตอความประสงคจากผูมารับบริการอยางรวดเร็วทันใจ โดยไม
ตองใหเอยปากเรียกรอง 
               R  =  Respectful  แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูมารับบริการ 
               V  =  Voluntariness Manner การใหบริการท่ีทําอยางสมัครใจ  เต็มใจทํา  ไมใชทําอยางเสียไมได 
               I  =  Image Enhancing  รักษาภาพลักษณของผูใหบริการและภาพลักษณขององคการดวย 
               C  =  Courtesy  ความออนนอม  ออนโยน  สุภาพ  มีมรรยาทด ี
               E  =  Enthusiasm  ความกระฉับกระเฉง  ความกระตือรือรนขณะบริการและใหบริการมากกวาท่ี
ผูรับบริการคาดหวังเอาไว 
               นอกจากนี้  ปจจัยในการตัดสินคุณภาพของงานบริการโดยวัดจากผูรับบริการมี 10 ปจจัย คือ 
(จินตนา  บุญบงการ (2539 : 79) 
               1.  Reliability  ความเช่ือถือไดในคุณลักษณะหรือมาตรฐานการใหบริการ  นั่นคือ  ช่ือเสียง  
ภาพลักษณของหนวยงานท่ีรักษาไววอยางดีจนเกิดเปนความเช่ือถือวาใหบริการไดมาตรฐาน 
               2.  Responsiveness  การตอบสนองตอความตองการ  หรือความรูสึกของผูรับบริการ เชน หนวย
บรรเทาสาธารณภัยท่ีรีบออกไปบรรเทาทุกขอยางเรงดวน 
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               3.  Competence  มีความสามารถมีสมรรถนะในการใหบริการอยางรอบรู  ถูกตองเหมาะสมและ
เช่ียวชาญชํานาญงาน  รูจริง เชน  การใหบริการของแพทย 
               4.  Access  การเขาถึงไดงาย  การใหบรกิารอยางไมยุงยาก  ไมมีพิธีรีตอง 
               5.  Courtesy  ความสุภาพ  เคารพนบนอบ  ออนนอม  ใหเกียรติมีมารยาทท่ีดีของผูใหบริการ 
               6.  Communication  ความสามารถและสมบูรณในการส่ือความและสัมพันธกับผูรับบริการทําให
ประชาชนทราบ  เขาใจ และไดรับคําตอบในขอสงสัย 
               7.  Creditability  ความเช่ือถือได  ความนาเคารพนับถือของผูใหบริการ 
               8.  Security  ความม่ันคงปลอดภัย  ความอบอุนใจ  สบายใจของประชาชนผูไดรับบริการ 
               9.  Customer  Understanding  ความเขาใจประชาชนผูรับบริการ  เอาใจเขามาใสใจเรา 
               10.  Tangibles  สวนท่ีสัมผัสได  รับรูไดทางกายภาพของปจจัยการใหบริการ เชน สถานท่ี  
เครื่องมือเครื่องใช 

นอกจากนี้ พาราสุรามาน ไซทัลและเบอรรี่ (Parasuraman ,Zeithal & Berry. , 1998 : 215) กลาววา  
“การบริการ” ท่ีประสบความสําเร็จจะตองประกอบดวยคุณสมบัติสําคัญตางๆเหลานี ้

1. ความเช่ือถือได ประกอบดวย  1) ความสมํ่าเสมอ และ 2) การพ่ึงพาได 

2. การตอบสนอง ประกอบดวย  1) ความเต็มใจท่ีจะใหบริการ 2) ความพรอมท่ีจะใหบริการและ  
การอุทิศเวลา  3) มีการติดตออยางตอเนื่อง  4) ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางด ี

3. ความสามารถ ประกอบดวย 1) ความสะดวกในการใหบริการ 2) ความสามารถในการส่ือสาร3) 
ความสามารถในความรูวิชาการท่ีจะใหบริการ 

4. การเขาถึงบริการ ประกอบดวย 1)  ผูใชบริการหรือรับบริการไดสะดวก ระเบียบขั้นตอนไมควร
มากมายซับซอนเกินไป 2) ผูใชบริการใชเวลารอคอยนอย 3) เวลาท่ีใชบริการเปนเวลาท่ีสะดวก สําหรับ
ผูใชบริการ 4) อยูในสถานท่ีท่ีผูใชบริการติดตอไดสะดวก 

5. ความสุภาพออนโยน ประกอบดวย 1) การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ 2) การใหการตอนรับ
ท่ีเหมาะสม 3) ผูใหบริการมีบุคลิกภาพท่ีด ี

6. การส่ือสาร ประกอบดวย 1) มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลักษณะบริการ 2) มีการอธิบาย
ขั้นตอนการใหบริการ  

7. ความซ่ือสัตย คุณภาพของงานบริการ มีความเท่ียงตรงนาเช่ือถือ 

8. ความม่ันคง ประกอบดวย ความปลอดภัยทางกายภาพ 
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9. ความเขาใจ 1) การเรียนรูผูใชบริการ 2) การใหคําแนะนํา เอาใจใสผูใชบริการ 3) การใหความ
สนใจตอผูใชบริการ 

10. การสรางส่ิงท่ีจับตองได 1) การเตรียมวัสดุ อุปกรณใหพรอมสําหรับบริการ 2) การเตรียม
อุปกรณเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 3) การจัดสถานท่ีใหบริการสวยงามสะอาด 

จากความหมายของลักษณะบริการดังกลาว สรุปไดวา  ลักษณะบริการ เปนงานการบริการทางการ
ทองเท่ียวท่ีผูประกอบการ และผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียว ไดจัดบริการไวสําหรับนักทองเท่ียว ท่ีทําใหเกิด
ความประทับใจ และบริการนัน้ตองตอบสนองตอความตองการของนักทองเท่ียวไดทันที 
 

            ระบบการใหบริการ 

การใหบริการ เปนหนาท่ีหลักท่ีสําคัญในการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะในลักษณะงานท่ีตองมี
การติดตอสัมพันธกับประชาชนหรือลูกคาโดยตรง โดยหนวยงานและเจาหนาท่ีผูใหบริการมีหนาท่ีใน        
การสงตอการบริการ (Delivery Service) ใหแกผูรับบริการ ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการ
ใหบริการ ดังนี ้

เทพศักดิ์ บุญยรัตนพันธุ (2535 : 67-78) ไดใหความหมายของการใหบริการวา “การท่ีบุคคล กลุม
บุคคล หรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการใหบริการ ซ่ึงอาจเปนของรัฐหรือเอกชนมีหนาท่ีใน
การสงตอการใหบริการแกประชาชน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสนองความตองการของประชาชนโดยสวนรวม 
มีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 สวน” คือ 1) สถานท่ีและบุคคลท่ีใหบริการ 2)  ปจจัยนําเขาหรือทรัพยากร  3)  
กระบวนการและกิจกรรม 4)  ผลผลิตหรือตัวบริการ  5) ชองทางการใหบริการ 6) ผลกระทบท่ีมีตอ
ผูรับบริการ 

แม็กซ เวบเบอร (Max Weber., 1966 : 340) ใหทัศนะเกี่ยวกับการใหบริการวา “การใหบริการท่ีมี
ประสิทธิภาพและเปนประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด คือ การใหบริการท่ีไมคํานึงถึงตัวบุคคล หรือท่ี
เรียกวา Sine Ira Et Studio กลาว คือ เปนการใหบริการท่ีปราศจากอารมณ ไมมีความชอบพอสนใจเปนพิเศษ
ทุกคนไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันตามเกณฑ เม่ืออยูในสภาพท่ีเหมือนกัน” 

วิลเล่ียม กิลเบอรทและเบิรกเฮด (Willium Gillert, & Birkhead, G., 1977 : 988) ไดกลาววา “การ
ใหบริการ” มี 4 องคประกอบท่ีสําคัญ คือ 1) ปจจัยนําเขา (Input) หรือทรัพยากร ไดแก บุคลากร คาใชจาย 
อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก 2)  กิจกรรม (Activities) หรือกระบวนการ (Process) ซ่ึงหมายถึง วิธีการ
ท่ีจะใชทรัพยากร  3)  ผลลัพธ (Results) หรือผลผลิต (Outputs) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลังจากมีการใช
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ทรัพยากร  4) ความคิดเห็น (Opinions) ตอผลกระทบ (Impacts) หมายถึง ความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ
บริการท่ีไดรับ 

เวอรนา (Verna., 1986 : 50) ใหความหมายของการบริการวา “เปนกระบวนการใหบริการ ซ่ึงมี
ลักษณะท่ีเคล่ือนไหวเปนพลวัต การใหบริการท่ีดีจะเกิดขึ้นได เม่ือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ ทรัพยากรและ
ผลิตการบริการ ไดตามแผนงานและการเขาถึงบริการ ดวยเหตุนี้การใหบริการจึงมีลักษณะท่ีเคล่ือนไหว
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ” 

อิน จู แวง (Whang., 1986 : 104) กลาววา “การใหบริการเปนการเคล่ือนยายเรื่องท่ีใหบริการจากจุด
หนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เพ่ือใหเปนไปตามท่ีตองการ ซ่ึงการบริการมี 4 ปจจัย” คือ  1) ตัวบริการ (Services) 2) 
แหลงหรือสถานท่ีท่ีใหบริการ (Sources) 3) ชองทางในการใหบริการ (Channels) 4) ผูรับบริการ (Client 
Groups) 

ซ่ึงจากปจจัยท้ังหมดดังกลาว อิน จูง แวง จึงใหความหมายของการบริการวา “เปนระบบท่ีมีการ
เคล่ือนยายบริการอยางคลองตัว ผานชองทางท่ีเหมาะสมจากแหลงใหบริการท่ีมีคุณภาพ ไปยังผูรับบริการ
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด” 

จากท่ีกลาวมา สรุปไดวา เปาหมายของการใหบริการ คือ การสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียว 
การท่ีจะวัดวาระบบการใหบริการบรรลุเปาหมายหรือไม วิธีหนึ่ง คือ การวัดความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 
คือ ผูรับบริการ เพ่ือเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียว ท่ีมีหนาท่ีใหบริการวา      
มีความสามารถในการสนองตอบตามความตองการของนักทองเท่ียว หรือไมเพียงใด ซ่ึงวัดไดจากความพึง
พอใจในดานตางๆ   
                

          หลักการใหบริการ 

กุลธน ธนาพงศธร (2530 : 303) กลาววา หลักการใหบริการ ไดแก  

1. หลักความสอดคลองกับความตองการของบุคคลสวนใหญ หรือท้ังหมด มิใชเปนการจัดใหแก
บุคคลใดกลุมใดกลุมหนึ่งโดยเฉพาะ 

2. หลักความสมํ่าเสมอ คือ การใหบริการนั้นๆ ตองดําเนินไปอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ ซ่ึงมิใชทําๆ
หยุดๆ  ตามความพอใจของผูบริหารระดับสูงขององคกร 
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3. หลักการสนองความตองการท่ีแทจริงของบุคลากร ประเภทของประโยชนและบริการท่ีจะจัดให
นั้น ตองตอบสนองความตองการของบุคลากร มิใชตรงกับความตองการหรือความคิดเห็นของผูบริหาร
ระดับสูงขององคกร 

4. หลักความเสมอภาค บริการท่ีจัดนั้นจะตองใหแกผูมารับบริการทุกคนอยางเสมอภาคและเทา
เทียมกัน ไมมีการใหสิทธิพิเศษแกบุคคล หรือกลุมใดในลักษณะแตกตางจากกลุมคนอ่ืนๆ อยางเห็น  ไดชัด 

5. หลักความประหยัด คาใชจายท่ีตองใชไปในการบริการ จะตองไมมากจนเกินกวาผลท่ีจะไดรับ 

6. หลักความสะดวกในการปฏิบัติ บริการท่ีจัดใหแกผูรับบริการจะตองปฏิบัติไดงายสะดวกสบาย 
ส้ินเปลืองทรัพยากรไมมากนกั ท้ังยังไมเปนการสรางภาระยุงยากใจใหแกผูใหบริการหรือผูรับบริการมาก
จนเกินไป 

คาทส และแดเนท เบรนดา (Katz& Danet Brenda., 1993 : 4) ใหความคิดเห็นวา หลักการท่ีสําคัญ
ของการใหบริการท่ีควรยึดถือ มีดังนี ้

1. การติดตอเฉพาะงาน (Specificity) เปนการติดตอส่ือสารระหวางเจาหนาท่ีมีหนาท่ีใหบริการกับ
ลูกคา โดยจํากัดอยูเฉพาะในเรื่องงานของเทานั้น 

2. การใหบริการท่ีมีลักษณะเปนทางการ (Universality) หมายถึง ผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอ
ผูรับบริการอยางเปนทางการ ไมยึดถือความสัมพันธสวนตัว แตยึดถือการใหบริการแกผูรับบริการ ทุกคน
อยางเทาเทียมกันในทางปฏิบัต ิ

3. การวางตนเปนกลาง (Affective Neutrality) หมายถึง การใหบริการแกผูรับบริการ โดยจะตองไม
นําเอาเรื่องของอารมณของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการมาเกี่ยวของ 

จากท่ีกลาวมา สรุปไดวา การใหบริการ คือ ผูใหบรกิารตองคํานึงถึงความสะดวกของนักทองเท่ียว 
โดยการใหบริการท่ีมีคุณภาพ ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวในทุกดาน และตอเนื่องตลอด
ระยะเวลาการทองเท่ียว 
                
               การใหบริการแบบครบวงจร 
               นิคม จารุมณี (2536) ไดเสนอหลักการทําใหการบริการแบบครบวงจรหรือการพัฒนาการใหบริการ
ในเชิงรุกวา ตองเปนไปตามหลักการซ่ึงเรียกงายๆ วา หลัก Package Service ดังนี้ 
               1. ยึดการตอบสนองความตองการจําเปนของประชาชน เปนเปาหมายการบริการของรัฐในเชิงรับ
จะเนนการใหบริการตามระเบียบแบบแผน และมีลักษณะท่ีเปนอุปสรรคตอการใหบริการ ดังนี้คือ 
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                        1.1 ขาราชการมีทัศนคติวาการใหบริการจะเริ่มตนก็ตอเม่ือมีผูมาติดตอขอรับบริการมากกวา
ท่ีจะมองวาตนมีหนาท่ีท่ีจะตองบริการใหแกราษฎรตามสิทธิประโยชนท่ีเขาควรจะไดรับ 
                        1.2 การกําหนดระเบียบปฏิบัติและการใชดุลพินิจของขาราชการ มักเปนไปเพ่ือสงวนอํานาจ
ในการใชดุลยพินิจของหนวยงาน หรือปกปองตัวขาราชการเอง มีลักษณะท่ีเนนการควบคุมมากกวาการ
สงเสริม การติดตอราชการ จึงตองใชเอกสารหลักฐานตางๆ เปนจํานวนมาก และตองผานการตัดสินใจหลาย
ขั้นตอน ซ่ึงบางครั้งเกินกวาความจําเปน 
                        1.3 จากการท่ีขาราชการมองวาตนมีอํานาจในการใชดุลพินิจ และมีกฎระเบียบเปนเครื่องมือท่ี
จะปกปองการใชดุลยพินิจของตน ทําใหขาราชการจํานวนไมนอยมีทัศนคติในลักษณะของเจาขุนมูลนาย ใน
ฐานะท่ีตนมีอํานาจท่ีจะบันดาลผลไดผลเสียแกประชาชน การดําเนินความสัมพันธจึงเปนไปในลักษณะท่ีไม
เทาเทียมกัน และนําไปสูปญหาตางๆ เชน ความไมเต็มใจท่ีจะใหบริการ รูสึกไมพอใจเม่ือราษฎรแสดง
ความเห็นโตแยง เปนตน 
              ดังนั้น เปาหมายแรกของการจัดบริการแบบครบวงจร คือ การมุงประโยชนของประชาชน
ผูรับบริการท้ังผูท่ีมาติดตอขอรับบริการเปนสําคัญ ซ่ึงมีลักษณะดังนี้คือ 
                        1.ขาราชการจะตองถือวาการใหบริการเปนภาระหนาท่ีท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดย
จะตองพยายามจัดบริการใหครอบคลุมผูท่ีอยูในขายท่ีควรจะไดรับบริการทุกคน 
                        2.การกําหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และการใชดุลพินิจจะตองคํานึงถึงสิทธิประโยชนของ
ผูรับบริการไดสิทธิประโยชนท่ีควรจะไดรับอยางสะดวกและรวดเร็ว 
                        3.ขาราชการจะตองมองผูมารบับริการวามีฐานะและศักดิ์ศรีเทาเทียมกับตน มีสิทธิท่ีจะรับรู
ใหความเห็น หรือโตแยงดวยเหตุผลไดอยางเต็มท่ี 
               2. ความรวดเร็วในการใหบริการ สังคมปจจุบัน เปนสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และมี
การแขงขันกับสังคมอ่ืนๆ อยูตลอดเวลา ในขณะท่ีปญหาพ้ืนฐานของระบบราชการคือ ความลาชา ซ่ึงในดาน
หนึ่งเปนความลาชาท่ีเกิดจากความจําเปนตามลักษณะของการบริการราชการ เพ่ือประโยชนสวนรวมแหงรัฐ 
แตในหลายสวนความลาชาของระบบราชการเปนเรื่องท่ีสามารถแกไขได เชนความลาชาท่ีเกิดจากการปด
ภาระในการตัดสินใจ ความลาชาท่ีเกิดจากการขาดการกระจายอํานาจ หรือเกิดจากการกําหนดขั้นตอนท่ีไม
จําเปน หรือความลาชาท่ีเกิดขึ้นเพราะขาดการพัฒนางานหรือนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช เปนตน ปญหา
ท่ีตามมาก็คือ ระบบราชการท่ีถูกมองวาเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนาและเปนตัวถวง
ในระบบการแขงขันเสรี ดังนั้น ระบบราชการจําเปนจะตองตั้งเปาหมายในอันท่ีจะพัฒนาการใหบริการใหมี
ความรวดเร็วมากขึ้น ซ่ึงอาจกระทําไดใน 3 ลักษณะ คือ 
                       2.1 การพัฒนาขาราชการ ใหมีทัศนคติ มีความรู ความสามารถเพ่ือใหเกิดความชํานาญ มีความ
กระตือรือรน และกลาตัดสินใจในเรื่องท่ีอยูในอํานาจของตน 
                       2.2 การกระจายอํานาจ หรือ การมอบอํานาจใหมากขึ้น และปรับปรุงระเบียบวิธีการทํางานให
มีขั้นตอนและใชเวลาในการใหบริการใหเหลือนอยท่ีสุด 
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                       2.3  การพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ท่ีจะทําใหสามารถใหบริการเร็วขึ้น 
                       อนึ่งการพัฒนาความรวดเร็วในการใหบริการเปนเรื่องท่ีสามารถกระทําไดท้ังขั้นตอนกอนการ
ใหบริการและการนําบริการไปสูผูท่ีสมควรท่ีจะไดรับบริการเปนการลวงหนา เพ่ือปองกันปญหาความ
เสียหาย เชน การแจกจายน้ําสําหรับหมูบานท่ีประสบภัยแลงนั้น หนวยงานราชการไมจําเปนท่ีจะตองรอใหมี
การขอรอง แตอาจนําน้ําไปแจกจายใหแกหมูบานเปาหมายลวงหนาไดเลย การพัฒนาความรวดเร็วใน
ขั้นตอนใหบริการ เชน การรายงาน การรายงานการติดตามผลการเก็บเอกสารตางๆ เปนตน เพ่ือใหบริการ
จัดทําบัตรประจําตัวประชาชน ซ่ึงจะตองมีการจัดสงเอกสารหลักฐานใหสวนราชการ เพ่ือจัดทําบัตรการแจง
ยายปลายทาง ซ่ึงสํานักงานทะเบียนปลายทางจะตองรอการยืนยันหลักฐานการทะเบียนจากสํานักงาน
ทะเบียนตนทาง เปนตน 
               3. การใหบริการจะตองเสร็จสมบูรณ เปาหมายของการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจรอีกประการ
หนึ่ง คือ ความสําเร็จสมบูรณของการใหบริการ ซ่ึงหมายถึง การเสร็จสมบูรณตามสิทธิประโยชนท่ี
ผูรับบริการจะตองไดรับ โดยท่ีผูรับบริการไมจําเปนตองมาติดตอบอยครั้งนัก ซ่ึงลักษณะท่ีดีของการ
ใหบริการท่ีเสร็จสมบูรณก็คือ การบริการท่ีแลวเสร็จในการติดตอเพียงครั้งหรือ ไมเกิน 2 ครั้ง (คือ มารับ
เรื่องท่ีแลวเสร็จอีกครั้งหนึ่ง) 
               นอกจากนี้ การใหบริการท่ีเสร็จสมบูรณ ยังหมายถึง ความพยายามท่ีจะใหบริการในเรื่องอ่ืนๆ ท่ี    
ผูมาติดตอขอรับบริการสมควรจะไดรับดวย แมวาผูขอรับบริการจะไมไดขอรับบริการในเรื่องนั้นก็ตาม แต
ถาเห็นวาเปนสิทธ์ิประโยชนของผูรับบริการ ก็ควรท่ีจะใหคําแนะนําและพยายามใหบริการในเรื่องนั้นดวย 
เชน  มีผูมาขอคัดสําเนาทะเบียนบาน หากเจาหนาท่ีผูใหบริการพบวา บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
หมดอายุแลว ก็ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนใหใหม เปนตน 
               4. ความกระตือรือรนในการใหบริการ ความกระตือรือรนในการใหบริการ เปนเปาหมายท่ีสําคัญ
อีกประการหนึ่งในการพัฒนาการใหบริการเชิงรุก ท้ังนี้ เนื่องจากประชาชนบางสวนยังมีความรูสึกวา การ
ติดตอขอรับบริการจากทางราชการเปนเรื่องยุงยาก และเจาหนาท่ีไมคอยเต็มใจท่ีจะใหบริการ ดังนั้น จึงมี
ทัศนคติท่ีไมดีตอการบริการของรัฐและตอเจาหนาท่ีผูใหบริการซ่ึงนําไปสูปญหาของการส่ือสารทําความ
เขาใจกัน ดังนั้น หากเจาหนาท่ีผูใหบริการพยายามใหบริการดวยความกระตือรือรนแลว ก็จะทําใหผูมารับ
บริการเกิดทัศนคติท่ีดี ยอมรับฟงเหตุผลคําแนะนําตางๆ มากขึ้น และเต็มใจท่ีจะมารับบริการใหบริการอ่ืนๆ 
อีก นอกจากนี้ความกระตือรือรนในการใหบริการยังเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการบริการนั้น เปนไปอยาง
รวดเร็วและมีความสมบูรณ ซ่ึงนําไปสูความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในท่ีสุด 
               5. การใหบริการดวยความถูกตองสามารถตรวจสอบได การพัฒนาการใหบริการแบบครบวงจรนั้น 
ไมเพียงแตจะตองใหบริการท่ีเสร็จสมบูรณเทานั้น แตจะตองมีความถูกตองชอบธรรม ท้ังในแงของนโยบาย
และระเบียบแบบแผนของทางราชการและถูกตองในเชิงศีลธรรมจรรยาดวย ซ่ึงเกี่ยวของกับการใชดุลพินิจ
ของขาราชการเปนสําคัญ เชน กรณีท่ีมีผูมาขออนุญาตมีและใชอาวุธปน นายทะเบียนจะตองมีการสอบสวน
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับความประพฤติและความจําเปนของผูมารับบริการดวย หรือกรณีผูมาขอจดทะเบียนหยา 
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แมวานายทะเบียนจะสามารถดําเนินการใหไดตามความประสงค แตในแงศีลธรรมแลว ก็ควรท่ีจะมีการ
พูดจาไกลเกล่ียกับคูสมรสเสียกอน ดังนั้น การใชดุลพินิจในการใหบริการประชาชนจึงตองเปนไปอยาง
ถูกตองและสามารถตรวจสอบได ซ่ึงการตรวจสอบความถูกตองนี้อาจเปนการตรวจสอบโดยกลไกภายใน
ระบบราชการเอง เชน การตรวจสอบความถูกตองโดยผูบังคับบัญชาหรืออาจเปนการตรวจสอบภายนอก ซ่ึง
ท่ีสําคัญก็คือ การตรวจสอบโดยประชาชน และประการสุดทายก็คือ การตรวจสอบโดยอาศัยความสํานึก
รับผิดชอบในเชิงศีลธรรมและจรรยาทางวิชาชีพของตัวขาราชการเอง 
               6. ความสุภาพออนนอม เปาหมายอีกประการหนึ่งของการพัฒนาการใหบริการแบบครบวงจร คือ 
เจาหนาท่ีผูใหบริการจะตองปฏิบัติตอประชาชนผูมาติดตอขอรับบริการดวยความสุภาพออนนอม ในการ
ใหบริการนั้นจะเกิดขึ้นไดโดยการพัฒนาทัศนคติของขาราชการใหเขาใจวาตนมีหนาท่ีในการใหบริการและ
เปนหนาท่ีท่ีมีความสําคัญ รวมท้ัง ความรูสึกเคารพในสิทธิของผูท่ีมาติดตอขอรับบริการ 
               7. ความเสมอภาค การใหบริการแบบครบวงจร จะตองถือวาขาราชการมีหนาท่ีท่ีจะตองใหบริการ
แกประชาชนโดยเสมอภาคกัน ซ่ึงจะตองเปนไปตามเง่ือนไข ดังนี ้
                       7.1 การใหบริการจะตองเปนไปภายใตระเบียบแบแบแผนเดียวกัน และไดรับผลท่ีสมบูรณ 
ภายใตมาตรฐานเดียวกัน ไมวาผูมารับบริการจะเปนใครก็ตาม หรือ เรียกวา ความเสมอภาคในการใหบริการ 
                       7.2 การใหบริการจะตองคํานึงถึงความเสมอภาคในโอกาสท่ีจะไดรับบริการดวย ท้ังนี้เพราะ
ประชาชนบางสวนของประเทศเปนกลุมบุคคลท่ีมีขอจํากัดในเรื่องความสามารถ ในการท่ีจะติดตอขอรับ
บริการจากรัฐ เชน มีรายไดนอย ขาดความรูความเขาใจหรือขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ อยูในพ้ืนท่ีหางไกล
ทุรกันดาร เปนตน ดังนั้น การจัดบริการของทางราชการจะตองคํานึงถึงคนกลุมนี้ดวย โดยจะตองพยายามนํา
บริการไปใหผูรับบริการตามสิทธิประโยชนท่ีควรจะไดรับ เชน การจัดหนวยบริการเคล่ือนท่ีตางๆ เปนตน 
การลดเง่ือนไขในการรับบริการใหเหมาะสมกับความสามารถของผูรับบริการ เชน การออกบัตรสงเคราะห
ในการรักษาพยาบาลใหแกผูท่ีมีรายไดนอย การเรียกเก็บคาปรับในอัตราต่ําท่ีสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด เม่ือ
เห็นวาผูรับบริการไมมีเจตนาท่ีจะเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมาย แตเปนเพราะขาดขอมูลขาวสาร เปนตน ซ่ึง
อาจเรยีกความเสมอภาคนี้วา ความเสมอภาคท่ีจะรับบริการท่ีจําเปนจากรัฐ 
               กลาวโดยสรุป การพัฒนาการใหบริการเชิงรุกแบบครบวงจรหรือ Package Service เปนการ
พัฒนาการใหบริการท่ีมีเปาหมายท่ีจะใหประชาชนไดรับบริการท่ีควรจะไดรับอยางครบถวนสมบูรณ         
มีความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ มุงท่ีจะใหบริการในเชิงสงเสริมและสรางเจตคติและความสัมพันธท่ี
ดีระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ ตลอดจนเปนการใหบริการท่ีมีความถูกตองชอบธรรมสามารถ
ตรวจสอบได และสรางความเสมอภาคท้ังในการใหบริการและการท่ีจะไดรับบริการจากการทองเท่ียว       
               ในเรื่องของการใหบริการนั้น บุคคลท่ีมีหนาท่ีปฏิบัติงานในดานนี้ตองมีใจรักบริการ (Service 
mind) เพราะเนื่องจากในชีวิตประจําวันของเรา Service mind จําเปนมาก เพราะการอยูรวมกันดวยความรูสึก
ท่ีดี มันทําใหโลกดูสดใสนาอยูขึน้  
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               ความหมายของคําวา “จิตใจใฝบริการหรือจิตอาสา (Service mind)” (นิคม จารุมณี, 2536) 
               S = Smiling การยิ้ม โดยเฉพาะการยิ้มอยางสยามนั้นถูกใจคนท่ัวโลกมานานักตอนักแลว ปกติการ
ยิ้มเหมือนดั่งจุดเริ่มตนแหงการสรางมิตรอยางงายๆ และจะดียิ่งขึ้นหากยิ้มแลวตามดวยการทักทาย 
(Greeting) พรอมกับสบตา เพราะในงานบริการถาพนักงานยิ้ม แลวไมตามดวยการทักทายอาจทําใหลูกคา
บางทานเขาใจผิดมากกวา “เอะ คนนี้ มันยิ้มอะไรของมัน” 
               E = Eye Contact การสบตาหรือการมองหนาคูสนทนา เพ่ือใหลูกคารูวาเราคุยอยูกับใคร และหาก
จําช่ือลูกคาไดก็ควรเรียกช่ือลูกคาดวย อันเปนการแสดงวาเราสนใจ ใสใจ และรพลึกถึงเขา 
               R = Recognition, Remember, Reach การระลึกถึง การเขาถึง การจําได กลาวคือ การเรียกช่ือแขก
ถือเปนเสนหอยางหนึ่ง คนท่ีจําไดมากยอมไดเปรียบมาก 
               V = Viewing การยืนในจุดท่ีเห็นแขกไดท้ังหมด ประเด็นคือ ควรยืนในจุดท่ีมองเห็นแขกไดทุก
อิริยาบถท่ีแสดงออกถึงการตองการความชวยเหลือ และอยายืนหันหลังใหแขก อยายืนขวางทางแขกเดิน 
               I = Information การมีขอมูลดานอาหาร เครื่องดื่ม และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน ยกตัวอยาง 
เชน เราทํางานอยูแถวสีลม แลวมีแขกถามเราวา “จะไปวัดพระแกว (Grand Palace) ไดอยางไร” เรากลับตอบ
ไมได ตอบไมถูก อยางนี้เรียกวามีขอมูลมีขอมูลไมพรอม วิธีการอยากแนะนําคือ คราวตอไปควรจดบันทึก
ไว ไมใชวาไมรูก็ไมอยากรูมันตอไป อันแสดงใหเห็นถึงการขาดความใสใจในการใฝหาขอมูล 
               C = Courtesy ความสุภาพ ความมีมารยาทท่ีดีของพนักงาน ถือวาจําเปนมากเชนเดียวกัน  
               E = Empathy การใสใจ การเขาใจ การหยั่งรูอารมณและความตองการของแขก เปรียบเหมือนใจ
เขาใจเรา รูเขารูเรา เอาใจเขามาใสใจเรา หรือท่ีชาวฝรั่งมักพูดกันวา Put your heart in their shoe ถาเราเปน
เขาในขณะนั้นเราตองการอะไร เราจะคิดอยางไร 
               M = Modest, Manner การมีกิริยาทาทางสุภาพและความตั้งใจท่ีดี ท่ีจะกระทําทุกส่ิงดวยความรูสึก
เต็มใจไมฝน ไมทําแบบขอไปที หรือทําแบบใหมันผานไป การมี  Manner ท่ีดีก็เหมือนดั่งมีสมบัติผูดี ท่ีผาน
การฝกอบรม การบมนิสัยท่ีดีมาแตกําเนิด เปนส่ิงท่ีทุกคนสามารถพัฒนาได 
               I = Immediately การเสนอความชวยเหลือลูกคาหรือแขกท่ีมาเยือนดวยทาทีท่ีกระทําโดย
ทันทีทันใด ไมโอเอ ยึกยัก ชักชา อืดอาด ยืดยาด กลาวคือ การกระทําการชวยเหลือโดยอัตโนมัติ เชน ให
กระผมชวยถือกระเปาใหนะครับ ใหผมถือของไปสงท่ีรถนะครับ หรือแมบางครั้งเราใชลิฟทรวมกับผูอ่ืน 
แลวเผอิญเราอยูใกลปุมกด เราก็อาจพูดวาไปช้ันไหนครับ เหลานี้เปนการแสดงถึงแวว Service mind  
               N = Nature การกระทําท่ีเปนธรรมชาติ ไมแสรงทํา 
               D = Dignity การกระทําโดยใหเกียรติผูอ่ืน ยกยองผูอ่ืน ไมดูถูกดูแคลนผูอ่ืน ถึงแมวาบางครั้งเขาผู
นั้นอาจมีอะไรบางอยางท่ีดอยกวาเรา ซ่ึงแทจริงแลวเขาอาจดีกวาเราก็ได การใหเกียรติผูอ่ืน การไมกลาวลวง
สิทธิผูอ่ืนจึงเปนส่ิงสําคัญขอหนึ่งสําหรับ Service mind     
              ผูท่ีทําหนาท่ีในการใหบริการนั้น จะตองเปนผูท่ีมีความพรอมในการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีงานให
สมบูรณ มีใจรักในหนาท่ีและมีความจริงใจในการปฏิบัติหนาท่ีและตองคิดเสมอวา  
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              ลูกคา (ประชาชน) คือบุคคลสําคัญท่ีสุด ท่ีมาเยือนเราในสถานท่ีนี้ เขามิไดมาพ่ึงเรา เราตางหากท่ี
จําตองพ่ึงเขา เขามิไดมาขัดจังหวะการทํางานของเรา หากแตควรรับใชเขา คือวัตถุประสงคของงานของเรา 
เขามิใชบุคคลภายนอก เขาเปนสวนหนึ่งของธุรกิจ (สถาบัน) นี้ทีเดียว ในการรับใชเขา เรามิไดชวยเหลือ
อะไรเขาเลย เขาเปนฝายชวยเหลือเรา โดยใหโอกาสแกเราท่ีจะรับใชเขา (ทําใหเรามีงานทําและมีรายได)   
 จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาการบริการถือเปนหัวใจสําคัญของผูประกอบการทองเท่ียวท่ีตองสราง
ความพึงพอใจใหกับนักทองเท่ียว ดวยการใหบริการดุจญาติมิตร หรือการมีจิตใจใฝบริการจนเกิดความ
ประทับใจ และการทองเท่ียวเปนการจัดบริการหรือใหบริการแบบหนึ่งท่ีตองสรางความพึงพอใจใหกับ
นักทองเท่ียว 
 
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

              ความหมายของความพึงพอใจ 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2537 : 659) ใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง 
ชอบ ชอบใจ พึงใจ สมใจ จุใจ 
              นฤมล   ธรรมประชา  (2549  :  36)  กลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกพึงพอใจและมี
ความสุขเม่ือไดปฏิบัติงานนั้นหรือท่ีไดทํางานรวมกับคนอ่ืนมีทัศนคติท่ีดีตองานสามารถดําเนินกิจกรรมจน
บรรลุผลสําเร็จ 
 กมลทิพย   นันทจันทร  (2549  :  49)  กลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกท่ีชอบรูสึกสมหวัง
หรือพอใจซ่ึงเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการทางดานวัตถุและดานจิตใจ 

เทพนม เมืองแมนและสวิง สุวรรณ (2540 : 98) กลาววา “ความพึงพอใจเปนภาวะของความพึง
พอใจ หรือภาวะของการมีอารมณในทางบวกท่ีมีผลเกิดขึ้น เนื่องจากการประเมินประสบการณของคนๆ
หนึ่ง ส่ิงท่ีขาดหายไประหวางการเสนอใหกบัส่ิงท่ีไดรับจะเปนรากฐานแหงความพอใจและไมพอใจได” 

ศุภศิริ โสมาเกตุ (2544 : 49) สรุปความหมายของความพึงพอใจไววา  ความพึงพอใจ หมายถึง  
ความรูสึกหรือเจตคติของบุคคลท่ีมีตอการทํางานหรือการปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวก  ดังนั้น  ความพึงพอใจ
ในการเรียนรูจึงหมายถึง ความรูสึกพอใจ ชอบใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและตองการดําเนิน
กิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลสําเร็จ  
              ฉัตรลดา   ปุณณขันธ  (2548  :  86)  กลาววาความพึงพอใจหมายถึงความรูสึกนึกคิดหรือเจตคติของ
บุคคลท่ีมีตอการทํางานหรือปฏิบัติกิจกรรมในเชิงบวกดงันั้นความพึงพอใจในการเรียนรูหมายถึงความรูสึก
พอใจชอบใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนและตองดําเนินกิจกรรมนั้นๆจนบรรลุผลสําเร็จ 
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มอรส (Morse., 1953 : 27)  กลาววา “ความพึงพอใจหมายถึง ทุกส่ิงทุกอยางท่ีสามารถ ลดความตึง
เครียดของบุคคลใหนอยลงได ถาความตึงเครียดมีมาก ก็จะทําใหเกิดความไมพอใจ ซ่ึงความตึงเครียดนี้ มีผล
มาจากความตองการของมนุษย หากมนุษยมีความตองการมากก็จะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง แตถาเม่ือใดความ
ตองการไดรับการตอบสนอง ก็จะทําใหเกิดความพอใจ” 

โวลแมน (Wolman., 1973 : 384) กลาววา “ความพึงพอใจหมายถึง ความรูสึก (Feeling)มีความสุข 
เม่ือคนเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย (Goal) ความตองการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation)” 
             ริสเซอร (Risser., 1975 : 46) กลาววา “ความพึงพอใจเปนระดับของความสอดคลองระหวางความ
คาดหวังของผูรับบริการหรือผูปวย ตอการดูแลการใหการพยาบาลท่ีไดรับตามความเปนจริง” 

ฮินเซอรและแอทวูด (Hinshaw & Atwood., 1982 : 170-171)ไดใหความหมายของความพึงพอใจ
ของผูรับบริการหรือผูปวยวา “เปนความคิดเห็นของผูรับบริการ หรือผูปวยตอการดูแลท่ีไดรับจาก               
ผูใหบริการ และจัดเปนเกณฑประเมินดานผลลัพธดวย” 

เดรฟเวอร (Drever., 1983 : 256) กลาววา “ความพึงพอใจ เปนสภาวะของความรูสึกท่ีเกิดรวมกับ
การบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายใดๆก็ได  หรือสภาพสุดทายของความรูสึกท่ีเกิดรวมกับการบรรลุผล
สําเร็จ โดยแรงกระตุนของวตัถุประสงคตามความรูสึกนั้น” 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของบุคคล ซ่ึงแสดงออกในดาน
บวกหรือดานลบท่ีมีความสัมพันธกับการไดรับการตอบสนองตอส่ิงท่ีตองการ ซ่ึงความรูสึกความพึงพอใจ
จะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลไดรับ หรือบรรลุจุดหมายในส่ิงท่ีตองการในระดับหนึ่ง และความรูสึกดังกลาวจะลดลง
หรือไมเกิดขึ้นหากความตองการ หรือจุดหมายนั้นไมไดรับการตอบสนอง 
                
              แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ในการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใหบริการ (Service   Satisfaction) ไดมีนักวิชาการและ
นักวิจัยหลายคนไดอธิบายแนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจไว ดังนี้ 

เออรเนสและอิลเจน (Ernest & IIgen., 1980 : 306 ) กลาววา “ความพึงพอใจเปนแรงจูงใจของมนุษย
ท่ีตั้งอยูบนความตองการพ้ืนฐาน มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธ์ิและแรงจูงใจ (Incentive) 
และพยายามหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไมตองการ” 

มัลลินส (Mullins.,1985 : 280) กลาววา “ความพึงพอใจเปนทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอส่ิงตางๆ
หลายๆดาน เปนสภาพภายในท่ีมีความสัมพันธกับความรูสึกของบุคคลท่ีประสบความสําเร็จในงาน ท้ังดาน
ปริมาณและคุณภาพ เกิดจากมนุษยจะมีแรงผลักดันบางประการในตัวบุคคล ซ่ึงเกิดจากการท่ีตนเองพยายาม
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จะบรรลุถึงเปาหมายบางอยาง เพ่ือจะสนองตอบตอความตองการหรือความคาดหวังท่ีมีอยู แลวเม่ือบรรลุ
เปาหมายนั้นแลว ก็จะเกิดความพอใจเปนผลสะทอนกลับไปยังจุดเริ่มตนเปนกระบวนการหมุนเวียนตอไป
อีก” ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 5  

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 5 แสดงการเกิดความพึงพอใจของบุคคล 
              ท่ีมา : Mullins, Luarie J. , Management and Organization Behavior. London : Pitman Company,  

1985 :230. 

บราวน ฟรานโกและฮารทเซล (Brown , Franco & Hatzel, 1992) กลาววา “ความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวท่ีมีความสําคัญ เพราะหากนักทองเท่ียวมีความพึงพอใจในบริการเขาก็จะยอมใหทําการรักษา
และรับบริการ ดังนั้นคุณภาพบริการ ความสามารถในการใหบริการดานสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเปนส่ิง
ท่ีผูปวยและชุมชนตองการรับรู และตองการไดรับ ซ่ึงจะชวยลดอาการและปองกันภาวะเจ็บปวย มิติของ
คุณภาพจึงมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูปวย และมีอิทธิพลตอสวัสดิภาพของสุขภาพชุมชน” 

ฟอรด แบคชและฟอรทเตอร (Ford , Bach & Fotter, 1997) กลาววา “ความพึงพอใจของ   
นักทองเท่ียวเปนการวัดคุณภาพท่ีทาทายผูประกอบการดานการทองเท่ียวใหมีการปรับปรุงวิธีการและ
ควบคุมคุณภาพสินคาท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะใหมีความถูกตองครบถวน ซ่ึงการท่ีนักทองเท่ียวมีความรูสึก
เกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียว ซ่ึงสงผลใหเห็นอยางตรงไปตรงมา ดังนั้นขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความ
เขาใจเกีย่วกับการบริการการทองเท่ียว การปรับปรุงคุณภาพเปนส่ิงท่ีกําหนดวา บริการนั้นจะลมเหลวหรือ
รุงเรอืง องคกรท่ีมีหนาท่ีจัดบริการดานการทองเท่ียว จึงตองมีการประเมินความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 
เพ่ือใหทราบผลในการจัดบริการใหกับนักทองเท่ียว” 

ฮอยสซิงตัน (Hoisington.1998 อางในอนงค เอ้ือวัฒนา, 2542 : 40) กลาววา “ความพึงพอใจของ
ลูกคาเปนหนาท่ีของผูใหบริการตองปฏิบัติใหครบถวนสมบูรณ” 

ความตองการหรือ
ความคาดหวัง 

แรงผลักดัน(พฤติกรรม           
/การกระทํา) 

เปาหมาย 

ความพึงพอใจ 
(ผลสะทอนกลับ) 
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โรเชสเตอร (Rochester., 1998 อางในอนงค เอ้ือวัฒนา, 2542 : 40) กลาววา “ในปจจุบันการ
ตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจทุกๆดานจะตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของ
ลูกคา” 
  ในการปฏิบัติงานใดๆก็ตามการท่ีผูปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจตอการทํางานมากหรือนอยนั้น
ขึ้นอยูกับส่ิงจูงใจในงานท่ีมีอยูการสรางส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุนใหเกิดกับผูปฏิบัติงานจึงเปนส่ิงที่จําเปน
เพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นๆ เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไวมีนักการศึกษาในสาขาตางๆ ทําการศึกษา
คนควาและตั้งทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจการทํางานไวดังนี้  
 สกอต  (Scott,1970) ไดเสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจใหเกิดความพึงพอใจตอการทํางานท่ีจะใหผล
เชิงปฏิบัติมีลักษณะดังนี ้
  1.  งานควรมีสวนสัมพันธกับความปรารถนาสวนตัวงานนั้นจะมีความหมายสําหรับผูทํา 
  2.  งานนั้นตองมีการวางแผนและวัดความสําเร็จไดโดยใชระบบการทํางานและการควบคุมท่ี
มีประสิทธิภาพ 
  3.  เพ่ือใหไดผลในการสรางส่ิงจูงใจภายในเปาหมายของงานจะตองมีลักษณะดังนี ้
    3.1  คนทํางานมีสวนในการตั้งเปาหมาย 
    3.2  ผูปฏิบัติไดรับทราบผลสําเร็จในการทํางานโดยตรง 
    3.3  งานนั้นสามารถทําใหสําเร็จได 
 มาสโลว  (Maslow ,1970)  ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการ  (Hierarchy of Needs)  นับวา
เปนทฤษฎีหนึ่งท่ีไดรับการยอบรับอยางกวางขวางซ่ึงตั้งอยูบนสมมติฐานท่ีวา “มนุษยเรามีความตองการอยู
เสมอไมมีท่ีส้ินสุดเม่ือความตองการไดรับการตอบสนองหรือพึงพอใจอยางใดอยางหนึ่งแลวความตองการ
ส่ิงอ่ืนๆก็จะเกิดขึ้นมาอีกความตองการของคนเราอาจจะซํ้าซอนกันความตองการอยางหนึ่งอาจยังไมทัน
หมดไปความตองการอีกอยางหนึ่งอาจเกิดขึ้นได”  ความตองการของมนุษยมีลําดับดังนี ้
  1.  ความตองการทางดานรางกาย  (Physiological  Needs)  เปนความตองการพ้ืนฐานของ
มนุษยเนนส่ิงจําเปนในการดําชีวิตไดแกอาหารท่ีอยูอาศัยเครื่องนุงหมยารักษาโรคความตองการการพักผอน
ความตองการทางเพศความตองการความปลอดภัย  (Safety Needs)  ความตองการความม่ันคงในชีวิตท้ังท่ี
เปนอยูปจจุบันและอนาคตความเจริญกาวหนาอบอุนใจ  
  2.  ความตองการทางสังคม  (Social Needs)  เปนส่ิงจูงใจท่ีสําคัญตอการเกิดพฤติกรรม
ตองการใหสังคมยอมรับตนเองเขาเปนสมาชิกตองการความเปนมิตรความรักจากเพ่ือนรวมงาน 
  3.  ความตองการมีฐานะ  (Esteem Needs)  มีความอยากเดนในสังคมมีช่ือเสียงอยากใหบุคคล
ยกยองสรรเสริญตนเองอยากมรความเปนอิสรเสรีภาพ 
  4.  ความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิต  (Self-actualization Needs)  เปนความ
ตองการในระดับสูงอยากใหตนเองประสบความสําเร็จทุกอยางในชีวิตซ่ึงเปนไดยาก 
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 แมคคลีแลนด  (Mc Cleland,1961) ไดกลาวถึงการแบงความตองการของมนุษย ออกเปน 3 ประเภท
คือ 
   1.  ความตองการสัมฤทธ์ิผล  (Needs for Achievement)  เปนพฤติกรรมท่ีจะกระทําการใดๆ
ใหเปนผลสําเร็จดีเลิศมาตรฐานเปนแรงท่ีขับนําสูความเปนเลิศ 
   2.  ความตองการสัมพันธ  (Needs for Affiliation)  เปนความปรารถนาท่ีจะสรางมิตรภาพ
และความสัมพันธอันดีกับผูอ่ืน 
   3.  ความตองการอํานาจ  (Needs for Power)  เปนความตองการควบคุมผูอ่ืนมีอิทธิพลตอ
ผูอ่ืนและความตองการควบคุมผูอ่ืน 
 ศุภศิริ  โสมาเกตุ  (2544  :  60)  ไดสรุปถึงส่ิงจูงใจท่ีใชเปนเครื่องกระตุนเพ่ือใหบุคคลเกิดความพึง
พอใจ ในการปฏิบัติดังนี้ 
     1.  ส่ิงจูงใจท่ีเปนวัตถุ  (Material  Inducement)  ส่ิงเหลานี้ไดแก  เงินทอง  ส่ิงของหรือสภาวะ
ทางกายท่ีมีใหแกผูปฏิบัติงาน  และส่ิงจูงใจไมใชวัตถุ  (Personal  Non – Material  Opportunities)  เชน  
อํานาจ  เกียรติภูมิ  การใชสิทธิพิเศษมากกวาคนอ่ืน 
     2.  สภาพทางกายภาพท่ีพึงปรารถนา  (Desirable  Physical  Condition)  หมายถึงการจัด
สภาพแวดลอมในการทํางาน  ซ่ึงจะเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความสุขในการทํางาน  เชน  ความพรอมของ
เครื่องมือ  ส่ิงอํานวยความสะดวก 
     3.  ผลประโยชนทางดานอุดมคติ  (Ideal  Benefactions)  หมายถึง  การสนองความ 
ตองการในดานความภูมิใจท่ีไดแสดงฝมือ  การแสดงความภักดีตอองคกรของตน 
     4. การดึงดูดใจทางสังคม  (Associations Attractiveness)  หมายถึง  การมีความสัมพันธของ
บุคคลในหนวยงาน  การอยูรวมกัน  ความม่ันคงของสังคมจะเปนหลักประกันในการทํางาน 
     5.  การปรับทัศนคติและสภาพของงานใหเหมาะสมกับบุคคล  (Adaptation  of Condition  to  
Habitual  Method  and  Attitudes)  คือ  การปรับปรุงตําแหนงความเหมาะสมใหสอดคลองกันระหวางงาน
กับคน 
     6.  โอกาสในการมีสวนรวมในการทํางาน  (Opportunities  of Enlarged  Participation)  เปด
โอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการทํางาน จะทําใหเขาเปนผูมีความสําคัญในหนวย  จะทําใหบุคคลมี
กําลังใจในการทํางานมากขึ้น 
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              การวัดความพึงพอใจ 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  (2535  :  14) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการวัดความพึงพอใจไวดังนี ้
   1.  เพ่ือจะไดใหเขาใจถึงปจจัยตาง ๆ  ท้ังดานสวนบุคคล  ดานงาน  ดานการจัดการเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจและความไมพอใจในการทํางาน 
   2.  เพ่ือจะไดเขาใจถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการทํางานกับการปฏิบัติงาน
วาอะไรเปนสาเหตุใหคนทํางานไดด ี
   3.  เพ่ือใหเขาใจถึงหนวยงานลักษณะใดท่ีคนพึงพอใจและไมพอใจ  รวมท้ังเกี่ยวกับการ
จัดการ  และการบริหารหนวยงานนั้น 
   4.  เพ่ือใหเขาใจถึงผลจากการไมพึงพอใจงาน  เชน การขาดงาน  ลางานและการออกจาก
งาน  รวมท้ังไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการศึกษาตอ  การจัดสวัสดิการการบริการตาง ๆ วาสามารถ
สรางความพึงพอใจใหกับการงานไดอยางไร 
                มาตราวัดความพึงพอใจสามารถกระทําไดหลายวิธี  ไดแก 
   1.  การใชแบบสอบถาม  โดยผูสอบถามจะออกแบบสอบถามเพ่ือตองการทราบ  ความ
คิดเห็น  ซ่ึงสามารถทําไดในลักษณะท่ีกําหนดคําตอบใหเลือก  หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาวอาจ
ถามความพึงพอใจในดานตาง ๆ เชน  การบริหาร  การควบคุมงาน และเง่ือนไขตาง ๆ เปนตน                             
   2.  การสัมภาษณ  เปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง  ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและ
วิธีการท่ีดีจึงจะทําใหไดขอมูลท่ีเปนจริงได 
   3.  การสังเกต  เปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย  ไมวา
จะแสดงออกจากการพูดกิริยาทาทาง  วิธีนี้จะตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง  และการสังเกตยางมีระเบียบ
แบบแผน 

จึงเห็นไดวา มนุษยมีความรูสึกและมีความตองการท่ีจะผลักดันใหตนเองบรรลุเปาหมาย เพ่ือ
ตอบสนองความตองการในส่ิงท่ีตนหวังไว เม่ือบรรลุเปาหมายนั้นแลวก็จะเกิดความพึงพอใจและมีความ
ตองการเพ่ิมขึ้นอีก   
              จากท่ีกลาวมาสามารถ สรุปไดวา  ความพึงพอใจในการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย จะมี
ความสัมพันธกันในทางบวกและทางลบ ท้ังนี้ขึ้นอยูกับกิจกรรมการบริการท่ีนักทองเท่ียวไดรับนั้น  ทําให
นักทองเท่ียวไดรับการตอบสนองความตองการดานรางกายและจิตใจ  ซ่ึงเปนสวนท่ีจะทําใหเกิดความ
สมบูรณของการทองเท่ียวมากนอยเพียงใด  นั่นคือ ส่ิงท่ีผูเกี่ยวของกับการจัดการทองเท่ียวจะคํานึงถึง
องคประกอบตางๆ  ในการเสริมสรางความพึงพอใจในการทองเท่ียวใหกับนักทองเท่ียว  
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ขอมูลและบริบทจังหวัดนครปฐม 
 การศึกษาบริบทของจังหวัดนครปฐม เพ่ือใหเห็นภาพและทําความเขาใจขอมูลพ้ืนฐานในชุมชน 
ประวัติความเปนมา สภาพท่ัวไปของจังหวัดท่ีศึกษา โครงสรางและลักษณะทางกายภาพของชุมชน  ลักษณะ
ทางประชากร สภาพการณเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม สถาบันในชุมชน  และสภาพ
ปจจุบันทางสังคมในชุมชน  ท่ีบงบอกถึงสภาพการณของการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
นครปฐม (สํานักงานจังหวัดนครปฐม,2552) 
 

 
ที่ตั้งและอาณาเขต  
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งในภาคกลางดานตะวันตก  ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําทาจีนซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีบริเวณท่ีราบลุมภาคกลาง มีพ้ืนท่ี  2,168.327  ตารางกิโลเมตรหรือ 1,355,204 ไร เทากับ    รอยละ 0.42 
ของประเทศ  และมีพ้ืนท่ีเปนอันดับท่ี  62  ของประเทศ  อยูหางจากกรุงเทพมหานครไปตามเสนทางถนน
เพชรเกษม 56  กิโลเมตร หรือตามเสนทางถนนบรมราชชนนี หรือท่ีเรียกวา ถนนปนเกลา - นครชัยศรี  51  
กิโลเมตร และตามเสนทางรถไฟ  62  กิโลเมตรโดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 6  แสดงอาณาเขตพ้ืนท่ีและสถานท่ีสําคัญของจังหวัดนครปฐม 
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จังหวัดนครปฐมมีอาณาเขตพ้ืนท่ีติดตอกับหลายจังหวัด คือ ทิศเหนือ จดอําเภอสองพ่ีนอง  จังหวัด

สุพรรณบุรี ทิศใต จดอําเภอกระทุมแบน อําเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร และอําเภอบางแพ  จังหวัด
ราชบุรี ทิศตะวันออก จดอําเภอไทรยอย อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี  อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตตล่ิงชัน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร และทิศตะวันตก จดอําเภอบาน
โปง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอําเภอทามะกา อําเภอพนมทวน  จังหวัดกาญจนบุร ี

จึงเห็นไดวา จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดปริมณฑล เปนศูนยการผลิตสินคาการเกษตรท่ีหลากหลาย 
และศูนยกลางของตลาดท่ีคาขายสินคาการเกษตร และมีแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากมาย นอกจากนี้สินคา
การเกษตรของจังหวัดนครปฐม มีศักยภาพในการสงไปขายตามท่ีตางๆ อีกดวย 

 
สภาพทั่วไปของจังหวัดนครปฐม  

  1. ลักษณะทางกายภาพ การปกครองและประชากร 
                จังหวัดนครปฐม มีเขตการปกครอง แบงเปน 7 อําเภอ 106 ตําบล 930 หมูบาน การบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลตําบล   
14 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 101 แหง (สํานักงานจังหวัดนครปฐม, 2552) 
               2. สภาพภูมิประเทศ  

                จังหวัดนครปฐมตั้งอยูในพ้ืนท่ีราบลุม ลักษณะของดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการ
เพาะปลูกดวยมีแมน้ําทาจีนไหลผาน แมน้ําสายนี้ไหลแยกจากแมน้ําเจาพระยาท่ีบานปากคลองมะขามเฒา 
อําเภอวัดสิงห จังหวัดชัยนาท มีความยาวตลอดลําน้ําประมาณ 325 กิโลเมตร ชวงท่ีไหลผานจังหวัด
นครปฐมมีความยาวประมาณ  97 กิโลเมตร มีช่ือเรียกตางกันไป คือ เม่ือไหลผานอําเภอบางเลนจะเรียกวา 
“แมน้ําสุพรรณ” เม่ือไหลผานอําเภอนครชัยศรีจะเรียกวา “แมน้ํานครชัยศร”ี เม่ือไหลผานอําเภอสามพรานจะ
เรียกวา “แมน้ําทาจีน”  สภาพภูมิประเทศของจังหวัดนครปฐม  โดยท่ัวไปมีลักษณะเปนท่ีราบถึงคอน           
ขางราบเรียบ ไมมีภูเขาและปาไม ระดับความแตกตางของความสูงของพ้ืนท่ีอยูระหวาง  2 - 10 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปลาดจากทิศเหนือสูทิศใต  และตะวันตกสูตะวันออก มีแมน้ํา 
ทาจีนไหลผานจากทิศเหนือลงสูทิศใต พ้ืนท่ีทางตอนเหนือ และทางตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญเปนท่ี
ดอน สวนพ้ืนท่ีทางตอนกลางของจังหวัดเปนท่ีราบลุม มีท่ีดอนกระจายเปนแหงๆ และมีแหลงน้ํากระจาย
สําหรับพ้ืนท่ี  ดานตะวันออก และดานใตเปนท่ีราบลุมริมฝงแมน้ําทาจีน มีคลองธรรมชาติและคลองซอยท่ี
ขุดขึ้นเพ่ือการเกษตรและคมนาคมอยูมาก  พ้ืนท่ีสูงจากระดับน้ําทะเล  2 - 4  เมตร เรียกไดวา จังหวัด
นครปฐม เปนแหลง “ดินดําน้ําชุม”ท่ีอุดมสมบูรณมาก 
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             3. สภาพภูมิอากาศ  
                โดยท่ัวไปอากาศไมรอนจัดเกินไปในฤดูรอน อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน  อุณหภูมิ

ต่ําสุดของฤดูหนาวในเดือนธันวาคม และมีฝนตกชุกในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน จากสถิติขอมูล
อุณหภูมิของจังหวัดนครปฐม  โดยใชขอมูลของสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม เปรียบเทียบยอนหลัง  5  ป 
ตั้งแตป 2546 - 2550 ปรากฏวาอุณหภูมิโดยท่ัวไปอยูในเกณฑปกติ  สําหรับอุณหภูมิเฉล่ียสูงท่ีสุด วัดได 39.4 
องศาเซลเซียส เม่ือวันท่ี 15 เมษายน 2547 และอุณหภูมิเฉล่ียต่ําท่ีสุดวัดได  11.1  องศาเซลเซียส  เม่ือวันท่ี  
24  ธันวาคม  2549 

             4. การคมนาคมและการขนสง 
                  จังหวัดนครปฐมมีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวก  เสนทางคมนาคมมีท้ังทางรถยนตและ
รถไฟ จนมีคํากลาววา “จังหวัดนครปฐมเปนประตูสูภาคใต” การคมนาคมทางน้ํานั้นมีเฉพาะหมูบานท่ีอยู
ใกลบริเวณริมแมน้ําลําคลองเทานั้น การเดินทางสูกรุงเทพมหานครสามารถเดินทางทางรถยนตไปตามถนน
เพชรเกษม - บางแค  มีระยะทางประมาณ  56  กิโลเมตร และเสนทางสายพุทธมณฑล - ปนเกลา  มีระยะทาง
ประมาณ  51  กิโลเมตร ระยะทางจากจังหวัดนครปฐมไปยังจังหวัดใกลเคียงตางๆ  คือ นครปฐม - 
สุพรรณบุรี 105  กิโลเมตร นครปฐม - กาญจนบุรี  65  กิโลเมตร  นครปฐม - ราชบุรี  41  กิโลเมตร นครปฐม 
- สมุทรสงคราม  65  กิโลเมตร และนครปฐม – สมุทรสาคร 48  กิโลเมตร จึงเห็นไดวา จังหวัดนครปฐมเปน
จังหวัดปริมณฑล และมีระบบการขนสงไดหลายทาง   ทําใหสินคาการเกษตรมีการขนสงไดสะดวก รวดเร็ว   
  5. ประชากร 

                จังหวัดนครปฐมถือเปนจังหวัดท่ีมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน จากขอมูลของท่ี     
ทําการปกครองจังหวัดนครปฐม จํานวนประชากรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2550 รวมท้ังส้ิน 830,970 คน เปนชาย  401,245  คน หญิง  429,725  คน ครัวเรือนท้ังส้ิน 293,401 ครัวเรือน 
สําหรับอําเภอท่ีมีประชากรมากท่ีสุด  ไดแก  อําเภอเมืองนครปฐม มีจํานวน 183,739 คน รองลงมา ไดแก  
อําเภอสามพราน  มีจํานวน 168,280 คน  และอําเภอกําแพงแสน มีจํานวน 112,418  คน ประชากรท่ีอาศัยอยู
ในจังหวัดเปนชาวไทยภาคกลาง  ชาวไทยเช้ือสายจีน  ชาวไทยเช้ือสายลาว  และชาวไทยเช้ือสายมอญ  
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  รองลงไปไดแก  ศาสนาศริสต  ศาสนาอิสลาม และศาสนาฮินดู และ
จากการสํารวจภาวการณการทํางานของจังหวัดในเดือนเมษายน - มิถุนายน 2550 ประชากรผูท่ีมีอายุ 15  ป 
ขึ้นไปท่ีอยูในกําลังแรงงานรวม  589,566 คน  คิดเปนรอยละ 60.61 ของประชากรท้ังหมด  โดยแยกเปนชาย  
311,044  คน  คิดเปนรอยละ  52.76 เปนหญิง  278,522  คน คิดเปนรอยละ  47.24 มีผูมีงานทํา  จํานวน 
582,517  คน คิดเปนรอยละ 98.80 ของผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน และมีผูวางงาน คือ ผูไมมีงานทํา และพรอมท่ี
จะทํางาน จํานวน 7,049  คน คิดเปนรอยละ 1.20 ของผูท่ีอยูในกําลังแรงงาน   

              6. สภาพเศรษฐกิจ  

                  สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐม ในป 2549 พบวา ประชากรมีรายไดเฉล่ียตอหัว 
132,856 บาทตอป  เปนอันดับท่ี 13 ของประเทศและเปนอันดับท่ี 5 ของภาคกลาง โดยท้ังจังหวัดมีผลิตภัณฑ
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มวลรวม 132,409 ลานบาท รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิดเปนมูลคา 15,702 ลาน
บาท รองลงมาเปนสาขาขายสง ขายปลีก คิดเปนมูลคา 10,962 ลานบาท สาขาเกษตรกรรมเปนอันดับท่ี 3    
คิดเปนมูลคา 10,313 ลานบาท สาขาการขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการคมนาคม คิดเปนมูลคา  5,239 ลาน
บาท  สาขาการกอสราง คิดเปนมูลคา 4,347 ลานบาท สาขาบริหารราชการ คิดเปนมูลคา 3,180 ลานบาท 
ฯลฯ (สํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐม, 2549) 

จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดท่ีอยูในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  การคมนาคมขนสง
สะดวกรวดเร็ว  คาจางแรงงานต่ํากวากรุงเทพมหานคร  ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาถูกและคุณภาพดี  
เพราะความอุดมสมบูรณของพ้ืนดิน เศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในปจจุบันจึงขยายตัวอยางรวดเร็ว  
ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม เชน การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว  สินคาท่ีนํารายไดจํานวนมหาศาล
เขาสูจังหวัด ไดแก ขาว สมโอ ฝรั่งเวียดนาม ชมพู มะพราวน้ําหอม กลวยไม ผักปลอดสารพิษหรือผัก
อนามัย ผลิตภัณฑจากสุกร เปดพะโล  ผักสดนานาชนิด  ไมดอกไมประดับ ฯลฯ สัตวท่ีนิยมเล้ียง ไดแก  
สุกร  เปด  ไก  วัวเนื้อและวัวนม การเล้ียงปลาและกุงน้ําจืด ในพ้ืนท่ีอําเภอสามพราน  อําเภอนครชัยศรี  
อําเภอพุทธมณฑล  และอําเภอเมืองนครปฐม  มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูเปนจํานวนมาก  เชน  โรงงานทอ
ผาและผลิตเส้ือผาสําเร็จรูป  โรงงานผลิตของเลน  โรงงานพลาสติก  โรงงานประกอบรถยนต  โรงงานกล่ัน
น้ํามันพืช  โรงงานผลิตเครื่องเคลือบดินเผา โรงงานสุรา โรงงานผลิตอาหารกึ่งสําเร็จรูปและสําเร็จรูป  ฯลฯ 
อาชีพอ่ืนๆ ของประชากร  ไดแก การคาขาย และการบริการ ในปจจุบันพ้ืนท่ีอําเภอเมืองนครปฐมยังเปน
ท่ีตั้งของหอพักนักศึกษาและอพารตเมนตเปนจํานวนมาก (นรินทร สังขรักษาและคณะ,2552)   

จังหวัดนครปฐม มีพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ท้ังส้ิน 796,229 ไร คิดเปนรอยละ 58.75 ของพ้ืนท่ี การเกษตร
กรรม  เปนสาขาการผลิตท่ีสําคัญของจังหวัดนครปฐม  พืชเศรษฐกิจท่ีทํารายไดใหจังหวัดนครปฐม ไดแก ข
าว ออย ไมผล พืชผักตางๆ และไมดอก ไมประดับ ประชากรสวนใหญรอยละ 23.57 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีการเกษตรประมาณรอยละ 58.75 ของพ้ืนท่ีจังหวัด อาชีพเกษตรกรรมท่ีสําคัญ ไดแก 
การทํานา ทําไร ทําสวนผลไม และการเล้ียงสัตว แตวาอยางไรก็ดีความเจริญทางดานอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมไดขยายตัวอยางรวดเร็วสาเหตุของการขยายตัวเขตเมืองนี้เอง พ้ืนท่ีทําการเกษตรลดนอยลง 
เหลือเพียงรอยละ 65 ของพ้ืนท่ีจังหวัด  ระบบการเกษตรในจังหวัดนครปฐม  จัดเปนเขตเกษตรกาวหนา
เพราะมีระบบชลประทานท่ีดี โดยอาศัยแหลงน้ําจาก ลุมแมน้ํา   เจาพระยา แมน้ําทาจีน  และแมน้ําแมกลอง 
ประกอบกับเกษตรกรจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพสูง สามารถเรียนรู วิทยาการแบบใหมๆ และมีการใช
เทคโนโลยีในภาคการเกษตรท่ีพัฒนามากขึ้นระดับหนึ่ง  การเกษตรกรรมของจังหวัดนครปฐมจึง มีความ   
เปนไปไดสูงตอการวางแผนจัดระบบการผลิตเพ่ือเช่ือมโยงการสงออก 

ในสวนของการพาณิชยกรรม  จังหวัดนครปฐมถือไดวาเปนศูนยกลางทางการคาของภูมิภาค
ตะวันตกและเปนชุมทางการขนสง  การขนถายสินคามายาวนาน โดยทางรถไฟ รถยนต และการขนสง      
สิน  คาเกษตรทางน้ําเพ่ือเขาสูตลาดกรุงเทพมหานคร  รวมท้ังมีความไดเปรียบทางดานทําเลท่ีตั้งประกอบ
กับโครงสรางพ้ืนฐานของจังหวัดท่ีมีความพรอมท้ังดานการไฟฟา  การประปา  การโทรศัพท  และการ
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คมนาคมขนสง  รวมท้ังมีการพัฒนาการเกษตรในทุกดาน  จึงกอใหเกิดการลงทุนอุตสาหกรรมตอเนื่องจาก
การเกษตรไดอยางดีและรวดเร็ว  ทําใหโครงสรางทางเศรษฐกิจของจังหวัดกระจายไปสูสาขาตางๆ และมี
ความม่ันคงจนกลายเปนศูนยกลางทางพาณิชยกรรมขนาดใหญ ท้ังนี้ จากขอมูลของสํานักงานพัฒนาธุรกิจ
การคาจังหวัดนครปฐม ในป 2550 มีผูประกอบธุรกิจซ่ึงจดทะเบียนธุรกิจใหมจนถึงส้ินรวม  455 ราย 
จํานวนทุน จดทะเบียนรวม 1,020,685,000 บาท จังหวัดนครปฐมจึงเปนจังหวัดหนึ่งท่ีมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จากขอมูลของสํานักงานสถิติจังหวัดนครปฐมและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติแสดงใหเห็นถึงสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมในป  2549  พบวาประชากรมี
รายไดเฉล่ีย  ตอหัว  137,856  บาท   ตอปเปนอันดับ  13  ของประเทศ  และเปนอันดับท่ี 5 ของภาคกลาง  
โดยท้ังจังหวัดมีผลิตภัณฑมวลรวม  132,409  ลานบาท รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรมมาก
ท่ีสุด  คิดเปนมูลคา 15,702  ลานบาท  รองลงมาเปนสาขาการขายสง ขายปลีก คิดเปนมูลคา 10,962 ลานบาท  
สาขาเกษตรกรรม  เปนอันดับ 3 คิดเปนมูลคา 10,313 ลานบาท สาขาการขนสง สถานท่ีเก็บสินคาและการ
คมนาคม คิดเปน  มูลคา  5,239  ลานบาท สาขาการกอสราง คิดเปนมูลคา  4,347  ลานบาท สาขาบริหาร
ราชการ คิดเปนมูลคา  3,180  ลานบาท   สาขาตัวกลางทางการเงิน คิดเปนมูลคา  3,253  ลานบาท สาขา
การศึกษา  คิดเปนมูลคา 4,128  ลานบาท สาขาการไฟฟา กาซและการประปา คิดเปนมูลคา  3,9254 ลานบาท 
สาขาการประมง  คิดเปน มูลคา  3,244 ลานบาท สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย  คิดเปนมูลคา  2,478       
ลานบาท การใหเชา และบริการทางธุรกิจ คิดเปนมูลคา 2,364  ลานบาท สาขาโรงแรมและภัตตราคาร  2,410  
ลานบาท  สาขาการบริการ ดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห คิดเปนมูลคา 2,122  ลานบาท  สาขาการ
บริการชุมชน สังคมและการบริการสวนบุคคลอ่ืนๆ คิดเปนมูลคา 1,098 ลานบาท  สาขาการทําเหมืองแรและ
เหมืองหิน คิดเปนมูลคา 1,244  ลานบาท  และสาขาลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล  คิดเปนมูลคา 120 ลา
นบาท นอกจากนี้จังหวัดนครปฐมมีองคกรภาคเอกชนซ่ึงมีวัตถุประสงคในการพัฒนาและชวยเหลือ ดาน
เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของจังหวัดท่ีมีศักยภาพในอันท่ีจะสงเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร การพัฒนา
จังหวัดหลายองคกร ไดแก สโมสรไลออนส จํานวน 3 แหง สโมสรโรตารี่ จํานวน 7 แหง นอกจากนี้ยังมี
องคกรภาคเอกชนท่ีเปน  กําลังหลักในคณะกรรมการรวมภาครัฐบาลและเอกชนเพ่ือแกไข ปญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดนครปฐมอีก 3  องคกร ไดแก หอการคาจังหวัดนครปฐม  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
นครปฐม  และชมรมธนาคารจังหวัดนครปฐม (สํานักงานจังหวัดนครปฐม,2552) 

จากลักษณะการพัฒนาดังกลาวทําใหโครงสรางพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมเปนแหลง
อุตสาหกรรม การบริการ พาณิชยกรรม และเกษตรกรรมผสมผสานท่ีเอ้ือตอภาคอุตสาหกรรม ทําให
เศรษฐกิจจังหวัดนครปฐม มีการขยายตัวและเจรญิเติบโตอยางตอเนื่อง                   

จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา จังหวัดนครปฐม เปนจังหวัดปริมณฑล มีบริบทของจังหวัดท่ีหลากหลาย 
ท้ังการผลิตสินคาการเกษตร เปนศูนยกลางการคาขายสินคาการเกษตร พืชผัก ผลไมและปศุสัตว การแปรรูป
ผลิตภัณฑ มีสถานประกอบการ สถานศึกษาและการคมนาคมท่ีมีศักยภาพในการเอ้ืออํานวยตอการขนสงท่ี
สะดวก รวดเร็ว มีการรวมกลุมคลาสเตอรสินคาการเกษตรและจังหวัดนครปฐมมีเศรษฐานะท่ีอํานวยตอการ
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ผลิต การบริโภค ศูนยการการแลกเปล่ียนสินคา นอกจากนี้จังหวัดนครปฐม ยังมีสถานท่ีทองเท่ียว เชิง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีสําคัญและสะดวก ไมไกลจากกรุงเทพมหานคร ทําใหการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม 
เปนศูนยกลางในการเดินทางไปภาคใต ภาคตะวันตก (กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี) และตัวจังหวัดนครปฐม
อันบงบอกถึงความอุดมสมบูรณอยางพรอมสรรพ 

 
ยุทธศาสตรและนโยบายของจังหวัดนครปฐม 

            

  นโยบายในการพัฒนาจังหวัดนครปฐม  
        1. จังหวัดนครปฐม ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย สินคาการเกษตร 

เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เสริมสรางคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน” และไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสอดคลองกับศักยภาพและความ
ตองการของประชาชน ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 4 ประเด็น คือ 
(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรวมกับจังหวัดนครปฐม, 2552 : 5-16) 

1) เปนแหลงผลิตและสงออกสินคาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมท่ีมี
คุณคาทางอาหารและปลอดภัย 

2) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

3) เสริมสรางคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4) การพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี

 ยุทธศาสตรจังหวัดนครปฐม มีเปาหมายสุดทายเพ่ือใหประชาชนอยูดีกินดี มีความสุขและไดรับ
ความสะดวกในการบริการของภาครัฐ เนนการบริการเพ่ือประชาชน โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการ
บริหารของจังหวัด 

 2. การพัฒนาจังหวัดนครปฐมใหเปนแหลงผลิตและสงออกสินคาการเกษตร เกษตร
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่มีคุณคาทางอาหารและปลอดภัย ตามยุทธศาสตรของจังหวัด 
  ในป 2552 จังหวัดนครปฐม ไดตั้งงบประมาณ 4 ลานบาท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
การตลาดกลวยไมเพ่ือการสงออก เนื่องจากกลวยไมเปนพืชเศรษฐกิจหลักอีกชนิดหนึ่งของจังหวัดนครปฐม
ท่ีผลิตเพ่ือการสงออก นํารายไดเขาสูจังหวัดในแตละป ไมนอยกวา 800 ลานบาท โดยถารวมมูลคาผลผลิต
ท้ังหมดท่ีใชภายในประเทศดวย คงไมต่ํากวา 1,000 ลานบาท แตกลวยไมท่ีผลิตเพ่ือการสงออกในบางชวงก็
ประสบปญหาดานคุณภาพ ท้ังคุณภาพของดอก อายุการใชงาน และมีโรค แมลง ติดยังประเทศปลายทาง ทํา
ใหเกิดการกีดกันและการทําลายท้ิง สรางความเสียหายใหกับผูสงออกและเกษตรกร ซ่ึงเกษตรกรยังใช
กระบวนการผลิตไมเหมาะสม ทําใหผลผลิตดวยคุณภาพสําหรับการสงออก ตนทุนการผลิตท่ีเปนปจจัยหลัก
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มีราคาแพง ขาดความรู และเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมคุณภาพการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต การรักษาผลผลิต  
เกษตรกรมีการใชสารเคมีจํานวนมาก เพ่ือรักษาผลผลิตทําใหเส่ียงอันตราย ท้ังตอเกษตรกร ระบบนิเวศ และ
อาจเกิดการกีดกันทางการคาสําหรับประเทศท่ีมีกฏกติกาดานส่ิงแวดลอม ขาดความเขมแข็งในกลุมผูผลิต มี
กิจกรรมรวมกันไมเพียงพอ บางกลุมผูผลิตไมมีกิจกรรม ขาดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมกลุม และยังไมเห็น
ความจําเปนหรือความสําคัญของการรวมกลุม ทุกปญหาและความตองการ ท้ังดานการผลิตและตัวเกษตรกร 
ผูเกี่ยวของควรไดรับการพัฒนาไปพรอมๆกัน โดยเฉพาะการผลิตเพ่ือการสงออกท่ีเปนสินคาท่ีมีคูแขงควร
ไดรับการแกปญหาอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณเพ่ือรักษาตลาดและรองรับความตองการกลวยไม การขยายตัว
ไปตลาดอ่ืนๆ ตอไปตองพัฒนาการผลิตกลวยไมใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ สงเสริมพัฒนาบรรจุภัณฑในกลุม
ผูผลิตกลวยไม สนับสนุนการใชสารชีวภาพ ลดการใชสารเคมีและลดการระบาดของศัตรูพืช เผยแพรและ
ประชาสัมพันธศักยภาพการผลิตกลวยไมจังหวัดนครปฐม สนับสนุนการพัฒนากลุมกลวยไมและการ
เช่ือมโยงเครือขาย  

 เกษตรกรใชกระบวนการผลิตท่ีถูกตองเหมาะสม ใชเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพการผลิต 
ผลผลิตมีคุณภาพ ไมมีปญหาในการสงผลผลิต การสงออก รวมกันทํากิจกรรมกลุมมากขึ้น เพ่ิมความสําคัญ
ของการรวมกลุม มีการใชกระบวนการกลุมในทางการคา และเกิดชองทางการตลาดใหมๆในวงการกลวยไม  

 จังหวัดนครปฐม โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม รวมกับสมาคมผูประกอบการสวนกลวยไม
ไทย สมาคมพฤกษชาติแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมกลวยไม ไมดอกไมประดับ
จังหวัดนครปฐม กําหนดจัดงานมหกรรมกลวยไมนครปฐม 52 ระหวางวันท่ี 22-26 เมษายน 2552                
ณ พระราชวังสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพ่ือเปดโอกาสใหเกษตรกรไดแสดงศักยภาพการ
ผลิตกลวยไม และเปนการสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐมอีกทางหนึ่งดวย   

 จังหวัดนครปฐมรวมกับกรมการคาภายใน ไดจัดงาน “มหกรรมหมูดีมีคุณภาพนครปฐม” ระหวาง
วันท่ี 6-8 มิถุนายน 2551 ณ บริเวณหนาองคพระปฐมเจดีย ภายใตสโลแกน “ไหวองคพระ แวะซ้ือหมูกลับ
บาน” เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูเล้ียงสุกรรายยอยจังหวัดนครปฐม ในการลดรายจาย เพ่ิมรายได ขยายโอกาส 
และสนับสนุนใหเครือขายผูเล้ียงสุกรคุณภาพจังหวัดนครปฐม พัฒนาระบบการผลิตการตลาดสุกรครบวงจร 
อีกท้ังเปนโครงการตนแบบสําหรับเกษตรกรผูเล้ียงสุกรรายยอยในพ้ืนท่ีจังหวัดอ่ืนๆตอไป  

 การจําหนายเนื้อสุกรชําแหละ Green Pork ซ่ึงเปนหมูท่ีมีเอกลักษณโดดเดนของจังหวัดนครปฐม 
เล้ียงโดยวิธีธรรมชาติ มีสีชมพูปลอดสารเรงเนื้อแดง จากเครือขายผูเล้ียงสุกรคุณภาพจังหวัดนครปฐม 
ผลิตภัณฑแปรรูปจากสุกร จากผูผลิตท้ังรายเล็กและรายใหญหลากหลายชนิด เชน หมูสติ๊ก(หมูแผนแทง
กรอบ) หมูหยอง หมูยาง หมูหัน ฯลฯ รวมท้ังการจําหนายสินคาของรานคาท่ีจําหนายผลิตภัณฑท่ีใชปรุง
อาหารจากเนื้อสุกร ไดแก ซอส ซีอ้ิว สินคาธงฟาราคาประหยัด และสินคา OTOP เพ่ือลดคาครองชีพ มีการ
จัดศูนยอาหารเพ่ือจําหนายอาหารท่ีปรุงจากเนื้อสุกร เมนูเด็ดๆ การจัดบุฟเฟตท่ีใชเนื้อสุกรประกอบอาหาร 
อ่ิมละ 49 บาท อาทิ ลูกช้ินหมู ราดหนาหมู ขาวหมูแดง ขาหมูกรอบ ขาวขาหมู หมูยาง ฯลฯ การประกวด
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ธิดาสุกรจังหวัดนครปฐม เพ่ือเปนทูตในการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการเล้ียงสุกรอีกดวย ถึงแมวาจะ
เปนครั้งแรกของการจัดงาน แตก็ไดรับความสําเร็จเกินคาด  

  3.  ดานการทองเที่ยวของจังหวัดนครปฐม 
  จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวจังหวัดนครปฐม ตั้งแตเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2551 รวม 
2,773,670 คน เปนนักทองเท่ียวชาวไทย 2,687,978 คน ชาวตางชาติ 85,692 คน มีรายไดจากการทองเท่ียว 
จํานวน 171,957,490 บาท 

 การจัดแหลงทองเท่ียวเปนเรื่องท่ีตองดําเนินการควบคู ไปกับการสงเสริม พัฒนา และการ
ประชาสัมพันธ โดยเฉพาะการรวมกลุมของแหลงทองเท่ียว และการจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวทางน้ํา 
ดังนั้น โครงการสงเสริมกิจกรรมดานการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม จึงทําขึ้นเพ่ือสงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียวของจังหวัดตลอดท้ังป ท้ังจากกงานเทศบาล งานประเพณี ตลอดจนงานในรูปแบบใหมๆ รวมกับ
ภาคเอกชน เพ่ือผลักดันใหการทองเท่ียวเปนวิถีชีวิตของประชาชน และรวบรวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียวท้ังหมด มากําหนดเปนปฏิทินการทองเท่ียวไดตลอดป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลักดันใหมีการ
รวมกลุมของแหลงทองเท่ียว ท่ีมีลักษณะคลายคลึงและเอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน 

 สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดนครปฐม รวมกับภาคเอกชน จัดงาน “มหกรรมทองเท่ียว
นครปฐม” เม่ือวันท่ี 17-18 มกราคม 2552 ณ พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง จัดกิจกรรมออกรานเพ่ือนําเสนอสินคาท่ี
เกี่ยวของกับการทองเท่ียว 6 กลุม คือ แหลงทองเท่ียว สินคาของฝาก ของท่ีระลึก โรงแรม/ท่ีพัก/รานอาหาร 
ยานพาหนะและขนสง บริษัทนําเท่ียว และอ่ืนๆ การจัดกิจกรรมนําเท่ียว มีโปรแกรมจัดนําเท่ียวสถานท่ี
ทองเท่ียวสําคัญๆ ภายในจังหวัดนครปฐม โดยจําหนายบัตรนําเท่ียวในราคาประหยัด พรอมนําเท่ียวโดย
รถยนตนําเท่ียวของบริษัทนําเท่ียว/กลุมรถยนตนําเท่ียวตางๆ เชน นําเท่ียวไหวพระเกาวัด 

 

  4. โครงการยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ในป 2553 
  ในป 2553 จังหวัดนครปฐมไดเสนอโครงการยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด เพ่ือของบประมาณ 
167 โครงการ วงเงินประมาณ 600 ลานบาท+ มีโครงการหลักท่ีตองสานตอ คือการกอสรางสนามกีฬา
จังหวัดนครปฐม ของบไปสองรอยกวาลานบาท เนื่องจากป 2552 จังหวัดนครปฐมไดงบประมาณเพียง
บางสวน ซ่ึงยังไมเต็มโครงการและครบถวน จึงไดจัดทําโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนใหมีความตอเนื่อง 
ในป 2553 เปนการเพ่ิมเติม (สํานักงานจังหวัดนครปฐม,2553) 

 จากยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครปฐม ท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว การประชาสัมพันธ และการตลาดนั้น เพ่ือเพ่ิมรายไดและจํานวนนักทองเท่ียว จะเห็นไดวาตลาด
น้ําลําพญา เปนอีกแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดนครปฐม และกําลังเปนท่ีสนใจของนักทองเท่ียว
จํานวนมาก ท้ังนี้ตลาดน้ําลําพญาอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก แตก็ยังมีปญหาในเรื่องของสถานท่ีจอดรถ 
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ทําใหไมมีสถานท่ีรอรับปริมาณรถท่ีเขามาจอดในบริเวณตลาดน้ํา เกิดการจราจรติดขัดท้ังภายในและ
ภายนอกวัดเปนจํานวนมาก สรางความเบ่ือหนายแกนักทองเท่ียว ท่ีเดินทางมาทองเท่ียว ดังนั้นเพ่ือเปนการ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวและปรับปรุงภูมิทัศนของตลาดน้ําลําพญา อีกท้ังแกไขปญหาการจราจรท่ีติดขัด และ
อํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว ในเรื่องสถานท่ีจอดรถ จังหวัดจึงเสนอใหมีการกอสรางลานจอดรถ 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว  

 ตลาดบางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม เปนชุมชนเกาแกอายุกวา 100 ป สรางเม่ือ ร.ศ.122  อยูริมแม
น้ําทาจีน ตัวตลาดเปนสถาปตยกรรมสมัยรัชกาลท่ี 5 มีลักษณะเปนหองแถวไมสองช้ัน      หันหนาเขาหากัน 
ปจจุบันตลาดยังคงสภาพงดงามและบรรยากาศตลาดเกาไวอยางสมบูรณ รวมท้ังรูปแบบวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย
ของผูคนชนบท  ตลอดจนประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีผสมกลมกลืนระหวางวัฒนธรรมไทย-จีน ท่ีสืบ
สานตลาดมา มีอาหารอรอย ราคาถูก คุณภาพดี ถูกสุขลักษณะ  

  
การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมจังหวัดนครปฐม SWOT Analysis พบวา จังหวัดนครปฐมมีจุดแข็ง 

จุดออน โอกาสและอุปสรรคตอการพัฒนา ดังนี ้(สํานักงานจังหวัดนครปฐม,2553) 

1.  จุดแข็ง  ประกอบดวย 
 1.1  เปนจังหวัดปริมณฑลใกลกรุงเทพฯ  

 1.2  เปนศูนยการศึกษา  
 1.3  เปนศูนยการศาสนา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร  
 1.4  เปนศูนยการแพทย  
 1.5  เปนแหลงทองเท่ียวประวัติศาสตร  
 1.6  มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณมีแมน้ําทาจีนไหลผาน  
 1.7  เสนทางการคมนาคมและการขนสงสะดวกท้ังทางบก และทางน้ํา  
 1.8  เปนเมืองผลิตอาหาร เกษตร อุตสาหกรรม 

2.  จุดออน  ประกอบดวย 
 2.1  มีปญหาส่ิงแวดลอม มูลสุกร น้ําเสีย ขยะ  

 2.2  ขาดแคลนแรงงาน  
 2.3  ขาดความเปนระเบียบเรียบรอยและวินัยการจราจร  
 2.4  ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 2.5  ปญหาสารเคมีตกคางในเนื้อสัตวและพืช  
 2.6  ขาดการวางผังเมือง  
 2.7  ขาดความรู จิตสํานึก ในการอนุรักษ  
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 2.8  ขาดการสงเสริมการลงทุนของเกษตร  
 2.9  ขาดการประชาสัมพันธ พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

  3.  โอกาส  ประกอบดวย 
 3.1  เปนแหลงอาหารไปสูครัวโลก  
 3.2  พัฒนาเปนเมืองมหาวิทยาลัย  
 3.3  รองรับการใชบัตรพิเศษของรัฐ (บัตรละ 1 ลานบาท)  
 3.4  สงเสริมตลาดการคากับตางประเทศ ดวยระบบ ICT  
 3.5  ขนสงถายสินคาสะดวก  
 3.6  ประชาชนตื่นตัวดูแลสุขภาพสงผล สินคาการเกษตรปลอดภัย  
 3.7  นโยบายเปนเมืองแฟช่ัน  
 3.8  กระแสการปฏิรูปปรับเปล่ียนกระบวนทัศนการเปล่ียนแปลง 

4.  อุปสรรค ประกอบดวย 
 4.1   โทรศัพทใชระบบทางไกล การเคลียรเช็คตองใชเวลา 7 วัน 
 4.2   ตนทุนการผลิตการเกษตรของตางประเทศต่ํากวา 
 4.3   คุณภาพส่ิงแวดลอมไมสามารถแกไขไดในระดับจังหวัด 
 4.4   การบังคับใชกฎหมายทําใหเกิดการกีดกันทางการคา 
 4.5   ระบบการคาปลีกขามชาต ิ
 4.6   เทคโนโลยีสมัยใหมมีราคาแพง 
 4.7   จังหวัดขางเคียงไดรับสิทธิพิเศษ สงเสริมการลงทุน 
 4.8   นโยบายภาษีไมเอ้ือตอธุรกิจเอกชน 
 4.9   ความไมปลอดภัยเนื่องจากเปนเมืองผาน 
 4.10  ขาดการวางผังโครงสรางการจัดการท่ีด ี

        4.11  สาธารณูปโภคไมเพียงพอ 
จากการวิเคราะหยุทธศาสตรและแผนงานพัฒนาจังหวัดนครปฐม พบวา ท่ีผานมาจังหวัดเนนการ

สงเสริม “จุดแข็ง” ใหแข็งยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็พยายามเปล่ียนแปลงและพัฒนา “จุดออน” ใหเปน “จุดแข็ง” 
แตยังไมไดใชประโยชนจาก “โอกาส” เทาท่ีควร  เชน โอกาสท่ีจะพัฒนาใหเปนเมืองมหาวิทยาลัย หรือ
โอกาสท่ีจะสงเสริมการคากับตางประเทศโดยผานระบบ ICT เปนตน 

 
ลักษณะการพัฒนา  
จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทําใหเปนพ้ืนท่ีเปาหมายของการ

พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 10 เพ่ือรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร 
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สงผลใหจังหวัดนครปฐมเปนศูนยกลางของภาคตะวันตก และเปนจุดเริ่มตนของประตูสูภาคใต และการ
พัฒนาในดานตางๆ ประกอบกับจังหวัดนครปฐมมีแมน้ําทาจีนไหลผาน ทําใหสภาพดินและแหลงน้ํามีความ
อุดมสมบูรณสามารถเลือกพืชเศรษฐกิจมาปลูกเปนพืชเสริมรายไดแกเกษตรกรไดมากมายหลายชนิด  

จากการกระจายความเจริญของกรุงเทพมหานคร และการเคล่ือนยายประชากรเขาสูจังหวัดนครปฐม
ทําใหเศรษฐกิจของจังหวัดนครปฐมขยายตัวในทุกดานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการ
อุตสาหกรรม ดานการบริการ ดานการศึกษา มีสถาบันการเงินอยูจํานวนมาก(68 แหง) ทําใหสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรมทางพาณิชยกรรม  

 
ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด  
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน 5 ครั้ง เพ่ือ

วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ดวยหลักการ SWOT Analysis พบวาจังหวัดนครปฐมมี
ศักยภาพท่ีโดดเดนสําคัญ ดังนี้ (สํานักงานจังหวัดนครปฐม,2553) 

ดานที่ตั้ง เปนเมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร  มีระบบโครงขายการคมนาคมท้ังทางบก และ
ทางน้ําเอ้ืออํานวยประโยชนดานเศรษฐกิจ และสังคม  

ดานแหลงน้ํา มีแมน้ําสายสําคัญหลอเล้ียงพลเมือง ไดแก แมน้ําทาจีน และมีระบบชลประทาน
ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี  

ดานคุณภาพดิน มีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการทําเกษตรท้ังการทํานา ทําสวน ทําไร ปศุสัตว 
และการประมง  

ดานการเกษตรอุตสาหกรรม เปนแหลงผลิตอาหารสูการเปนครัวโลก มีโรงงานอุตสาหกรรม แปร
รูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว ออย พืชไร พืชผัก ผลไม กลวยไม และมีสุกร
ประมาณ 1.2 ลานตัว  

ดานการทองเที่ยว เปนแหลงทองเท่ียวทางประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีธรรมชาต ิการเกษตร การทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และการกีฬา  

ดานการศึกษา มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งอยู ในพ้ืนท่ีเกือบทุกสถาบัน เชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร มหิดล มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและวิทยาลัยตางๆ รวมท้ังสถาบันการศึกษาของตํารวจ และทหาร 4 
เหลา 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
               งานวิจัยในประเทศ 
                ทิวัฒน รัตนเกตุ (2542 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาศักยภาพของพ้ืนท่ี และความพรอมของ
ชุมชนในการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษประเภทอางเก็บน้ํา กรณีศึกษา : อางเก็บน้ําคลอง
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ระโอก จังหวัดระยอง พบวา พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมตอการสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ คือ 
พ้ืนท่ีทางตอนกลางของพ้ืนท่ีศึกษาเปนสวนใหญ ซ่ึงไดแกบริเวณรอบๆ อางเก็บน้ําสามารถกําหนดเปนจุด
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษได สวนในดานความพรอมของชุมชน พบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีความรูเรื่อง
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษระดับปานกลาง รอยละ 55.3 มีทัศนคติตอการดําเนินการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใน
พ้ืนท่ีระดับปานกลาง รอยละ 38.0 มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรกัษระดับต่ํา รอยละ 38.7 และจากการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว พบวา ความรูมีผลตอทัศนคติเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ตัวแปรท่ีมีผลสูงสุดตอความรูและทัศนคติเรื่องการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ คือ บทบาทหรือตําแหนงใน
หมูบาน ตัวแปรท่ีมีผลสูงสุดตอการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมเพ่ือ
สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษคือ ประเภทเอกสารสิทธ์ิในท่ีดินท่ีอาศัยอยู ซ่ึงพ้ืนท่ีสวนใหญ
เปนเอกสารประเภท ภบท. 5 (ภาษีบํารุงทองท่ี) มากท่ีสุด สรุปไดวา พ้ืนท่ีมีศักยภาพเหมาะสมตอการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แตในดานความพรอมของชุมชนยังมีปญหาอุปสรรคในดานการจัดการพ้ืนท่ีอยาง
เช่ือมโยงในแนวทางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษรวมกัน 
               สุกัลยา กรรณสมบัติ  (2543: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาศักยภาพของมัคคุเทศกตอการเปนผูนํา
ในการทองเท่ียวเชิงนิเวศน พบวา มัคคุเทศกสวนใหญมีศักยภาพในดานความรูในเรื่องการทองเท่ียวเชิงนเิวศ
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ดานทัศนคติตอการทองเท่ียวเชิงนิเวศและดาน
พฤติกรรมการนําเท่ียวในแนวทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศในระดับปานกลาง ซ่ึงเพศหญิงจะมีความรูมากกวา
เพศชาย แตเพศชายจะมีพฤติกรรมในแนวทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศดีกวาเพศหญิง มัคคุเทศกท่ีมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาจะมีความรูและทัศนคติดีกวากลุมท่ีมีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี กลุมตัวอยางท่ี
มีอายุต่ํากวา 30 ป จะมีความรูและทัศนคติท่ีสุด มัคคุเทศกท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ รวมดวย จะมีความรูและ
พฤติกรรมดีกวากลุมท่ีเปนมัคคุเทศกเพียงอยางเดียว โดยตัวแปรเพศมีผลตอศักยภาพดานความรูและ
พฤติกรรม อายุและระดับการศึกษามีผลตอศักยภาพดานความรูและทัศนคติ ความถ่ีในการรับรูมีผลตอ
ศักยภาพดานทัศนคติและพฤติกรรมในทางบวก สวนรายไดเฉล่ียตอเดือนและทัศนคติมีผลทางบวกตอ
ศักยภาพดานพฤติกรรมเพียงอยางเดียว ซ่ึงรายไดมีความสัมพันธเชิงลบกับความรู สวนระยะเวลาในการ
ประกอบอาชีพมัคคุเทศกมีความสัมพันธเชิงลบกับความรูและทัศนคติ มัคคุเทศกท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมใน
การเปนผูนําในการทองเท่ียวเชิงนิเวศ คือ เพศชายหรือหญิง อายุต่ํากวา 30 ป และมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป โดยตองเปนผูท่ีมีอุปนิสัยชอบศึกษาคนควาหาขอมูลขาวสารเพ่ิมเติมตลอดเวลาและไมคํานึงถึง
รายไดหรือผลตอบแทนท่ีจะไดรับเปนหลัก 
               อุไรพรรณ ปางอุดมทรัพย (2544: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการจัดการ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ : กรณีศึกษาชุมชนบานทุงสูง จังหวัดกระบ่ี พบวา มีปจจัยท่ีบงช้ีถึงศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยู 4 ปจจัย คือ ปจจัยดานลักษณะพ้ืนท่ี ปจจัยดานการจัด
ส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว ปจจัยดานกิจกรรมและการจัดการการทองเท่ียว และปจจัยองคกรชุมชน ทําให
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ทราบวาศักยภาพของชุมชนบานทุงสูง จังหวัดกระบ่ี มีศักยภาพในการจัดการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง มีระดับศักยภาพในปจจัยดานองคกรชุมชนสูงสุด มีระดับศักยภาพในปจจัยดาน
ลักษณะพ้ืนท่ีและปจจัยดานการจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียวอยูในระดับปานกลาง และมีปจจัยดาน
กิจกรรมและการจัดการนักทองเท่ียวอยูในระดับต่ําสุด  
               อรอนงค ฤๅชาฤทธ์ิ  (2545: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ศักยภาพของตําบลสัมปทวนในการเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตร พบวาตําบลสัมปทวนมีระดับคะแนนศักยภาพในการเปนแหลงทองเท่ียว เชิงเกษตร
เฉล่ียเทากับ 2.22 แสดงใหเห็นวาตําบลสัมปทวนมีศักยภาพในการเปนแหลง ทองเท่ียวระดับปานกลางโดย
กลุมประชากรตัวอยางใหระดับความพรอมในการเปนแหลง ทองเท่ียวเชิงเกษตรของตําบลสัมปทวน โดย
พิจารณาจากปจจัยท่ีเปนองคประกอบในการเปน แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรไดดังตอไปนี้ 1) ปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพ 2) ปจจัย พ้ืนฐานของแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร 3) ปจจัยดานระบบการจัดการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร 4) ปจจัยดานความพรอมของคนในชุมชนตอการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร และ 5) 
ปจจัยดานส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียวเชิงเกษตร และจากการเปรียบเทียบความแตกตาง ในการประเมิน
ระดับความพรอมในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรระหวางประชาชนท่ี อาศัยอยูในพ้ืนท่ีและกลุม
นักทองเท่ียวพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการศึกษาแนวทางการ
จัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร พบวาปจจัยดานระบบ การจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีเปนองคประกอบ
ในการเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร ของตําบลสัมปทวนเม่ือนํามาจัดลําดับความสําคัญในการท่ีจะพัฒนา
หรือบริหารจัดการแลว สามารถลําดับไดดังนี้ 1) ดานระบบการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร 2) พ้ืนฐานของ
แหลง ทองเท่ียวเชิงเกษตร 3) ความพรอมของชุมชน 4) ดานส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียวเชิง เกษตร และ 
5) ดานลักษณะทางกายภาพ   
               อิทธิพล ไทยกมล (2545: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ศักยภาพของชุมชนทองถ่ินในการจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชนตําบลบางหญาแพรก จังหวัดสมุทรสาคร พบวา ปจจัยบงช้ีเกี่ยวกับ
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศประกอบดวย ปจจัยลักษณะพ้ืนท่ี ปจจัยดานการ
จัดการการทองเท่ียวอยางรับผิดชอบ และปจจัยดานการมีสวนรวม จากปจจัยดังกลาว เม่ือนํามาประเมิน
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ พบวา ชุมชนตําบลบางหญาแพรกมีศักยภาพใน
ระดับปานกลาง  
               นาตยา ธนพลเกียรติ (2547: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิง
เกษตรกรรมในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินศักยภาพแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในความคิดเห็นของผูชํานาญการเฉพาะดานหรือผูทรงคุณวุฒิ เรียงตามลําดับ
คะแนนจากมากไปนอย คือ การบริหาร การตลาด ทรัพยากรและการบริการ สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอการ
ประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรมจากการเก็บขอมูลจากเกษตรกร แลวทําการวิเคราะหความ
แปรปรวนคือ การตลาด การบริการ และทรัพยากร ผลการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม 
แยกตามองคประกอบการทองเท่ียว คือ ทรัพยากรและการตลาดมีศักยภาพอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น
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ปจจัยท่ีมีผลตอการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรมในอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
คือ การตลาด ทรัพยากร และการบริการ   

 นิคม วงศนันตา (2548: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ศักยภาพของแหลงทองเท่ียวในชุมชนบานแมสา
ใหม ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวา แหลงทองเท่ียวในชุมชนบานแมสาใหมมีศักยภาพ
สูงในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ ถึง 5 แหง ไดแก ดอยผากลอง ปาดงเซง บอน้ําหมอ-หิน ตนน้ํา
แมสานอย และปาฟนฟูเฉลิมพระเกียรติฯ สวนการประเมินศักยภาพในการจัดแหลงทองเท่ียวนั้น 
ผลการวิจัยพบวาชุมชนบานแมสาใหมมีศักยภาพในการจัดการแหลงทองเท่ียวระดับปานกลาง ในประเด็น
การใหการรักษาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรของแหลงทองเท่ียว แตในประเด็นการจัดการดานการให
การศึกษาส่ิงแวดลอมและ การจัดการท่ีมีความรวมมือและสรางการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินนั้น 
ผลการวิจัยพบวามีศักยภาพในการจัดการแหลงทองเท่ียวระดับนอย  
               ณชพงศ จันจุฬา (2548: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ศักยภาพของชุมชนเกาะศรีบอยาในการจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศบริเวณพ้ืนท่ีชุมน้ํานานาชาติปากแมน้ํากระบ่ี พบวา ปจจัยท่ีแสดงถึงศักยภาพในการ
จัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะศรีบอยามี 7 ปจจัย โดยเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหา
นอยไดดังนี้ คือ ปจจัยดานความสามารถของชุมชนในการจัดการดวยตนเอง ปจจัยดานการใหบริการการ
ทองเท่ียว ปจจัยดานการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียว ปจจัยดานความโดดเดนของกิจกรรมการทองเท่ียวใน
รอบป ปจจัยดานพ้ืนท่ี ปจจัยดานผูนํา และปจจัยดานการกําหนดขีดความสามารถในการรองรับการ
ทองเท่ียว จากการวิเคราะหพบวา โดยภาพรวมชุมชนเกาะศรีบอยามีศักยภาพในการจัดการการทองเท่ียวเชิง
นิเวศอยูในระดับปานกลาง โดยมีศักยภาพสูงสุดในปจจัยดานความโดดเดนของกิจกรรมการทองเท่ียวใน
รอบป 
               บุญกวม มิตรเมืองไชย (2549: บทคัดยอ) ไดวิจยัเรื่อง ศักยภาพของบานปากหลาท่ีสามารถพัฒนา
เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศเมืองหลา แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ส.ป.ป.ลาว) 
พบวา ชุมชนบานปากหลามีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีคอนขางสมบูรณ มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
แหลงทองเท่ียวอยูในระดับปานกลาง ถึงระดับนอย ประเด็นสําคัญท่ีควรปรับปรุงพัฒนาคือ การสราง
จิตสํานึกท่ีถูกตองใหแกชุมชน การจัดรูปแบบเพ่ือการเรียนรู การใหมีปายบอกเสนทาง ปายส่ือความหมาย
ในแหลงทองเท่ียวใหชัดเจนมากขึ้น ชาวบานมีศักยภาพความพรอมในการดําเนินกิจกรรมการทองเท่ียว โดย
รวมมือกนัจัดตั้งชมรมการทองเท่ียวโดยเชิงนิเวศมีโครงสรางท่ีชัดเจน การเขาถึงแหลงทองเท่ียวและระบบ
สัญจรท่ีสําคัญไดรับการปรับปรุงพัฒนา คือ สถานท่ีจอดรถ ทางเดินเทา ทางเดินปา ทางรถจักรยาน มีความ
ปลอดภัยและสามารถเขาถึงแหลงทองเท่ียว ดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ สถานท่ีการใหบริการ สถานท่ี
พักแรม การจัดการความปลอดภัย และปายส่ือความหมาย พบวาเปนประเด็นท่ีสําคัญมากท่ีควรไดรับการ
กอสราง 
               สุกัญญา  กิ่มเปยม (2551: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ศักยภาพดานการทองเท่ียวพระราชวังสนาม
จันทร จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบวา นักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติเห็นวา 
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พระราชวังสนามจันทร มีศักยภาพดานการทองเท่ียวอยูในระดับมาก โดยองคประกอบสําคัญท่ีนํามาเปน
เครื่องบงช้ีศักยภาพของแหลงทองเท่ียว 4 ดาน คือ มีความเหมาะสมของปจจัยจูงใจหลักทางการทองเท่ียว 
ดานปจจัยจูงใจทางดานธรรมชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของความรมรื่นของสถานท่ี การจัดสวน และ
บรรยากาศโดยรอบของพะราชวัง ดานประวัติศาสตรและศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องของการเห็นคุณคาและ
ความสําคัญใน 5 ดาน คือ1.ดานประวัติศาสตร พระท่ีนั่งพิมานปฐม พระท่ีนั่งอภิรมยฤดี พระท่ีนั่งวัชรีรมยา 
พระตําหนักทับแกว 2.ดานสถาปตยกรรม พระท่ีนั่งพิมานปฐม พระท่ีนั่งวัชรีรมยา 3.ดานประติมากรรม พระ
บรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เทวรูปพระคเณศ ณ เทวาลัยคเณศร 4.ดาน
จิตรกรรม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ณ หองพระเจา พระท่ีนั่งพิมานปฐม 5. ดานศาสนา การท่ีหองพระเจาและ
เทวาลัยคเณศร อยูในแนวเดียวกับองคพระปฐมเจดีย เม่ือมองจากบริเวณระเบียงดานหนาพระท่ีนั่งพิมาน
ปฐม นับเปนพระอัจฉริยะภาพ ท่ีเนนใหเห็นความสําคัญของสถานท่ี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 ดานกิจกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของ บรรยากาศของความเปน
พระราชวัง มีความเหมาะสมของปจจัยประกอบ โดยเฉพาะในเรื่องของ การจัดเจาหนาท่ีตรวจตราเปนระยะ 
ปจจัยสนับสนุนและส่ิงอํานวยความสะดวก โดยเฉพาะในเรื่องของความสะอาดของสถานท่ี  ปจจัยทางดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม โดยเฉพาะในเรื่องของสภาพของถนนและทางเดินเทาภายใน
พระราชวังสนามจันทร สวนเจาหนาท่ี มีความคิดเห็นวา พระราชวังสนามจันทร มีศักยภาพดานการ
ทองเท่ียวอยูในระดับมาก ในความเหมาะสมของปจจัยจูงใจทางการทองเท่ียว ทางดานประวัติศาสตรและ
ศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องของการเห็นคุณคาและความสําคัญใน 5 ดาน ซ่ึงมีความคิดเห็นเหมือน
นักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติดังกลาวขางตน  สวนทางดานธรรมชาติ และทางดาน
กิจกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้น ปจจัยประกอบ ปจจัยสนับสนุนและส่ิงอํานวยความสะดวก ปจจัยทางดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม พระราชวังสนามจันทร มีศักยภาพดานการทองเท่ียว อยูในระดับ      
ปานกลาง   
 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
               จารุณี พลนามอินทร(2546 : บทคัดยอ)ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบริโภคใน
การซ้ือสินคาของฝากของท่ีระลึก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพ่ือศึกษา 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของ ผูบริโภคใน การซ้ือสินคาของฝากของท่ีระลึกในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ กลุมตัวอยางท่ีใชใน การวิจัย ไดแก ลูกคาผูท่ีซ้ือผลิตภัณฑจากรานจาหนายสินคาของฝากของท่ี
ระลึกในเขตอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ จานวน 322 คน และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา ลูกคาผูท่ีซ้ือ
ผลิตภัณฑจากรานจาหนายสินคาของฝากของท่ีระลึก มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการซ้ือ
สินคาของฝากของท่ีระลึกโดยรวม และเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคาสินคา 
ดานสถานท่ีจัดจาหนาย และ ดานการสงเสริมการตลาด โดยสรุป พฤติกรรมและความพึงพอใจในการซ้ือ
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สินคาของฝากของท่ีระลึกของผูบริโภคในรานคา เขตอําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ มีความสัมพันธกัน 
ดังนั้น ผูประกอบการผลิตและจาหนายสินคาของฝากของระลึกในจังหวัดศรีสะเกษ สามารถนาขอมูลท่ีได
จากการวิจัยไปเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธ เพ่ือพัฒนาธุรกิจใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม อันจะสงผลตอความสามารถในการดาเนิน
ธุรกิจใหดารงอยูและสรางความเติบโตไดในอนาคต และจะเปนขอมูลสําคัญสาหรับผูประกอบการรายใหม
ท่ีมีความสนใจเขามาประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประเภทนี้ตอไป  
          ภาวิดา จีนะวัฒน (2547 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ตอผลการ
จัดการส่ิงแวดลอมบริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี  กลุมตัวอยาง 400 คนโดยใชแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทย ตอผลการจัดการส่ิงแวดลอมบริเวณชายหาด
พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาในแตละดาน ปรากฏวา ความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวชาวไทยตอการจัดการส่ิงแวดลอมบริเวณชายหาดพัทยา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง  ไดแก 
ความสวยงามบริเวณชายหาดและถนน ความสะอาดของชายหาดและน้ําทะเล  การจราจร ความเปนระเบียบ
เรียนรอยของรานคาและบริการตางๆ และความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน ปจจัยดานเพศ อายุ อาชีพ 
รายได ระดับการศึกษา ประสบการณการทองเท่ียวชายทะเล และจํานวนวันในการพักผอนทองเท่ียว
ชายทะเล มีผลตอความพึงพอใจตอการจัดการส่ิงแวดลอมบริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนปจจัยดานสถานภาพสมรส ไมมีผลตอความพึงพอใจตอการจัดการ
ส่ิงแวดลอม บริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุร ี
              วีรวิชญ เลิศไทยตระกูล (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาระดับความสัมพันธของโซอุปทานใน
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาระดับความสัมพันธของโซอุปทานอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวในเขตเมืองพัทยา และศึกษาความคิดเห็นของนักทองเท่ียวท่ีมีตอระดับความสัมพันธในโซอุปทาน
ของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการมีความพึงพอใจตอความสะดวกใน
การติดตอขอใชบริการธุรกิจอ่ืนในโซอุปทานอุตสาหกรรมทองเท่ียว ในธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกมาก
ท่ีสุด และมีความพึงพอใจตอความสะดวกในการติดตอขอใชบริการธุรกิจอ่ืนๆในโซอุปทานอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว ในธุรกิจรานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟนอยท่ีสุด ในขณะท่ีระดับความสัมพันธของโรงแรม
และธุรกิจอ่ืนในโซอุปทานของอุตสาหกรรมทองเท่ียวนั้น ธุรกิจการเดินทางเพ่ือการทองเท่ียวมีระดับ
ความสัมพันธกับโรงแรมมากท่ีสุดในระดับ 3 คือ มีท่ีอยู เบอรติดตอ สามารถสํารองการใชบริการได
ตลอดเวลาและรวมมือกันทําโฆษณาประชาสัมพันธในโรงแรม และระดับความสัมพันธของโรงแรมและ
ธุรกิจ อ่ืนในโซอุปทานของอุตสาหกรรมทองเท่ียว ในธุรกิจรานอาหาร ภัตต ราคาร  รานกาแฟ                       
มีความสัมพันธนอยท่ีสุด คือ ระดับ 1 เพียงแคทราบท่ีอยูและเบอรติดตอ เนื่องจากธุรกิจร านอาหาร            
ภัตตราคารนั้นเปนคูแขงขันกันกับภัตตาคารภายในโรงแรม จึงมีความสัมพันธและความรวมมือนอยท่ีสุด 
ธุรกิจในโซอุปทานอุตสาหกรรมทองเท่ียวควรมีความรวมมือกัน มีความไวเนื้อเช่ือใจกันและควรรวมมือกัน
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ใชขอมูลขาวสารชุดเดียวกัน เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวไดอยางรวดเร็ว และประหยัด
ตนทุนในการบริการ และลดระยะเวลาการติดตอของนักทองเท่ียวใหมีขั้นตอนท่ีลดลงและไมซับซอน  
              สิทธิชัย ชีวะโรรส (2549 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอธุรกิจการ
ทองเท่ียว : กรณีศึกษา เขตอําเภอเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวตอการใหการบริการของธุรกิจการทองเท่ียว เขตอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  เปนนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 300 คน โดยแบงออกเปน 3 กลุม กลุมแรก  
นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีรับบริการจากรานคา จํานวน 100 คน กลุมสอง นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีรับ
บริการจากรานอาหาร จํานวน 100 คน กลุมสาม  นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีรับบริการจากบริษัททัวร 
จํานวน 100 คน โดยกําหนดตัวอยางท้ังหมดรวม  300  คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย ใชแบบสอบถาม 
ผลการวิจัย  พบวานักทองเท่ียวจํานวน  300 คน สวนใหญเปนผูชายมาเท่ียวเปนครั้งแรกมีอายุระหวาง  21 – 
30  ป  มีเช้ือชาติแถบกลุมประเทศสแกนดิเนเวีย  มีอาชีพเสมียนและเจาหนาท่ีสํานักงานมีรายได  25,001 – 
50,000 เหรียญ  สถานภาพสมรสและเดินทางมากับคูสมรส  เพราะไดรับการแนะนําจากส่ือการทองเท่ียว
โดยรับรูขอมูลจากส่ืออินเตอรเน็ต สวนใหญมีความตองการพักอาศัยอยู  6 – 10  วัน  มีระดับความพึงพอใจ
ตอธุรกิจการทองเท่ียวในจังหวัดสุราษฏรธานีรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง  โดยแยกเปนรายดานได 
ดังนี้  

ดานสถานท่ีทองเท่ียว  พบวามีความพึงพอใจในระดับมาก  ท้ังสถานท่ีมีความเกี่ยวของทาง
วัฒนธรรมและวิถีทางธรรมชาติ  และดานสถานท่ีประวัติศาสตร  และความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือรานขาย
ของ  และรานสะดวกซ้ือตาง ๆ   

ดานส่ิงอํานวยความสะดวก  พบวามีความพอใจในระดับพอใจมาก  ท้ังในเรื่องราคา  (ราคาหอง
,อาหาร  การบริการอ่ืน ๆ )และเรื่องกลุมผูบริหาร  และความพึงพอใจนอยสุดคือดานการโฆษณา   

ดานรานอาหารบารและแหลงทองเท่ียวกลางคืนในระดับพอใจมาก  ท้ังสถานท่ีตั้งสถาปตยกรรม
และการตกแตงและดานผูบริหารมีความเอ้ือเฟอ  และสามารถพูดภาษาอังกฤษได และความพึงพอใจนอยสุด
คือดานดนตรี / เกมส   

ดานรานขายของท่ีระลึกและศูนยการคาพอใจในระดับมาก ท้ังดานราคา   และความหลากหลาย
ของสินคา  และความพึงพอใจนอยสุดคือการบริการไดแก การซ้ือสินคา,การสงสินคาและการบริการ   

ความพึงพอใจตอธุรกิจการทองเท่ียวดานรานบริษัทตัวแทนจัดจําหนายและผูปฏิบัติเกี่ยวกับทัวร
ในระดับพึงพอใจปานกลาง  ไดแกการบริการในการจองท่ีพักและการขนสง   

ดานส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานในระดับความพึงพอใจปานกลาง  และความพึงพอใจนอยสุด
คือการใหบริการดานรถไฟ / สถานีรถไฟ 

 กรรวี กันเงิน (2551 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาว
ไทยท่ีมีตอการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี กลุมตัวอยาง 384 คน โดยใชแบบสอบถาม 
ผลการวิจัยพบวา 1) ความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี เม่ือ



82 
 
พิจารณารายดาน ไดแก ดานการประชาสัมพันธ ดานการบริการตางๆของเจาหนาท่ี ดานระยะทาง ดานท่ีพัก 
ดานความปลอดภัย ดานรานจําหนายอาหาร ดานสถานท่ีจําหนายของท่ีระลึก  ความคาดหวังของ
นักทองเท่ียวชาวไทยโดยรวม อยูในระดับมาก 2) ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 3) ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรีเม่ือจําแนกตามสถานท่ีพัก และการพักคางแรม ไมแตกตางกัน เม่ือ
จําแนกตามเพศ อายุ การศึกษา รายได คาใชจายในการเดินทาง ลักษณะในการทองเท่ียว รูปแบบในการ
ทองเท่ียว การรับรูขอมูลขาวสาร จํานวนคืนในการพัก และภูมิลําเนา พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จันทรสุดา วองทวีทรัพยดี (2551 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอแหลง
ทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม กลุมตัวอยาง 409 คน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม จากแหลงวิจัย 6 แหลง
ไดแก องคพระปฐมเจดีย ตลาดน้ําดอนหวาย พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย พุทธมณฑล ตลาดน้ําวัดลําพญา และ
สวนปาสมุนไพรวัดปลักไมลาย  ผลการวิจัย พบวา นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอแหลงทองเท่ียวจังหวัด
นครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดาน
สถานท่ี และอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการบริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก  นักทองเท่ียวมีความ
พึงพอใจตอแหลงทองเท่ียวแตละแหลงทองเท่ียวอยูในระดับมาก คือ องคพระปฐมเจดีย  นอกนั้นอยูใน
ระดับปานกลาง คือ ตลาดน้ําดอนหวาย พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย พุทธมณฑล ตลาดน้ําวัดลําพญา และสวนปา
สมุนไพรวัดปลักไมลาย   นักทองเท่ียวท่ีมีเพศชายและเพศหญิง ระดับการศึกษา และรายไดตางกัน มีความ
พึงพอใจตอแหลงทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน สวนนักทองเท่ียวท่ีมีอายุและอาชีพตางกัน มี
ความพึงพอใจตอแหลงทองเท่ียวจังหวัดนครปฐมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
            ธีรวัฒน บุตตะโยธี (2551 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว
ชาวไทยท่ีมีตอเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษา ความพึงพอใจและ
พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปน 
นักทองเท่ียวชาวไทย ท่ีเดินทางมาเท่ียวท่ีเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการวิจัยพบวา 1)นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวเมือง
โบราณ สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 15-25 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัท มีรายไดตอเดือน 15,001 – 25,000 บาท โดยนักทองเท่ียว สวนใหญพอใจตอทัศนียภาพความสวยงามของ
เมืองโบราณ และพอใจตอความกวางขวางของสถานท่ี โดยยังเห็นวาราคาคาเขาชมเหมาะสม และคุมคาในการ
มาเท่ียว แตยังเห็นวาเมืองโบราณยังขาดการประชาสัมพันธท่ีเพียงพอ และไมมีชองทางการประชาสัมพันธท่ี
หลากหลาย 2) นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาเท่ียวเมืองโบราณ สวนใหญไดรับขอมูลขางสารจากอินเตอรเน็ต ใช
รถยนตสวนบุคคลในการมาเท่ียวและใชขับเท่ียวชมภายในเมืองโบราณ และโดยมากมาเท่ียววันหยุดเสาร-
อาทิตย สวนบุคคลท่ีมีผลตอการเท่ียวเมืองโบราณ คือ เพ่ือน และคาใชจายเฉลี่ยตอคนในการเท่ียวเมืองโบราณ
แตละคร้ัง คือ 592 บาท โดยนักทองเท่ียวเห็นวาการมาเท่ียวเมืองโบราณคุมคากับเวลา การรับรูเม่ือมาเท่ียวเมือง
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โบราณสูงกวาท่ีคาดหวัง ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ พอใจ โดยอาจจะกลับมาเท่ียวเมืองโบราณอีกใน
คร้ังหนา และจะมีการแนะนําใหคนท่ีรูจักมาเท่ียวเมืองโบราณ  3) นักทองเท่ียวท่ีมี อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ 
รายไดเฉล่ีย ตางกันมีพฤติกรรมการทองเท่ียวเมืองโบราณ ดานความพึงพอใจโดยรวมและดานการรับรูเม่ือ
เทียบกับความคาดหวังตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอ
สวนตางๆของเมืองโบราณโดยรวม มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของนักทองเท่ียวดานการรับรูเม่ือเทียบกับ
ความคาดหวัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีความสัมพันธในระดับต่ํา 
              ทวีลาภ รัตนราช (2553 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาว
ไทยตอการทองเท่ียวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย ชุมชนบานคลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัด
ชุมพร การวิจัยนี้ มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาพฤติกรรมและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ชาวไทย
ตอการทองเท่ียวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย ชุมชนบานคลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร
และ ตามตัวแปร เพศ อาย ุระดับการศึกษาและรายไดตอเดือน กลุมตัวอยางท่ีใชใน การวิจัยครั้งนี้มีจานวน 
315 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา 1) นักทองเท่ียวชาว
ไทยท่ีทองเท่ียวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย ชุมชนบานคลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร 
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 - 30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีรายไดตอเดือนต่ํา
กวา 10,000 บาท 2) นักทองเท่ียวชาวไทยมีวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการทองเท่ียวเชิงสัมผัส
วัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย ชุมชนบานคลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร เพ่ือหาความรูและ
ประสบการณโดยมีเพ่ือนมีอิทธิพลในการทองเท่ียว นักทองเท่ียวชาวไทยสวนใหญเท่ียวกับเพ่ือน / 
ครอบครัวเดินทางทองเท่ียวในวันหยุดสุดสัปดาห (เสาร-อาทิตย) ใชระยะเวลาในการทองเท่ียว คางคืน 2 คืน 
ความถ่ีในการทองเท่ียว 1 - 2 ครั้ง / ป และมีคาใชจายในการทองเท่ียวในแตละครั้ง นอยกวา 1,000 บาท 3)  
นักทองเท่ียวชาวไทยมีความพึงพอใจตอการทองเท่ียวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย ชุมชนบาน
คลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร โดยรวมทุกดาน อยูในระดับมาก 4) นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเปนเพศ
ชายและเพศหญิง และท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเท่ียวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมใน
รูปแบบโฮมสเตย ชุมชนบานคลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร โดยรวมทุกดานไมแตกตางกัน 
นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีอายุตางกันและท่ีมีรายได ตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจตอการทองเท่ียวเชิง
สัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย ชุมชน บานคลองเรือ อําเภอพะโตะ จังหวัดชุมพร โดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
              พระนิเวศ พริ้มพราย (2553 : บทคัดยอ)ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการทัวร
สุขภาพโรงพยาบาลหลวงพอเปน โดยใชแบบสอบภาม ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการทัวร
สุขภาพโรงพยาบาลหลวงพอเปนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56,S.D.=.156) เม่ือจําแนกตามดาน
พบวา การบริการดานสุขภาพดวยวิธีการแพทยทางเลือก อยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.50,S.D.=.290) การ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61,S.D.=.260) ราคาคาบริการอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.57,S.D.=.478) สถานท่ีตั้งอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59,S.D.=.269) ระยะทางอยูในระดับมาก ( X = 



84 
 
4.40,S.D.=.430) คุณภาพการใหบริการอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.60,S.D.=.271) การประชาสัมพันธอยู
ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.57,S.D.=.440) สวนความพึงพอใจของผูใชบริการทัวรสุขภาพโรงพยาบาลหลวง
พอเปน เม่ือจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ เพส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได และโรคประจําตัวไม
แตกตางกัน 
              พระครูสังฆรักษรุงธรรม คุมกระทึก.(2554 : บทคัดยอ). ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความ
ตองการในการพัฒนาตลาดริมน้ําดอนหวายของนักทองเท่ียวชาวไทย โดยสุมตัวอยาง 400 คน เครื่องมือท่ีใช
เปนแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบวา  1) พฤติกรรมในการทองเท่ียวตลาดน้ําดอนหวายสวนใหญเพ่ือการ
พักผอน รอยละ 37.82 ระยะเวลาในการเดินทางทองเท่ียวต่ํากวา 3 ช่ัวโมง รอยละ 55.75 ความถ่ีในการ
ทองเท่ียวตลาดริมน้ําดอนหวาย สัปดาหละ 1-2 ครั้ง รอยละ 38.96 ประเภทของการทองเท่ียวพักผอนหยอน
ใจ รอยละ 34.54 การเลือกซ้ือของท่ีระลึก รอยละ 36.48 อาหารท่ีเลือกซ้ือกลับบาน คือ ขนม รอยละ 38.59 
คาใชจายโดยเฉล่ียในการซ้ือสินคาแตละครั้ง1-500 บาท รอยละ 39.26 มาทองเท่ียวตลาดริมน้ําดอนหวายใน
วันอาทิตยมากท่ีสุด รอยละ 32.82 2) ความตองการในการพัฒนาตลาดริมน้ําดอนหวายทุกดานอยูในระดับ
มาก ไดแกดานลักษณะทางกายภาพของแหลงทองเท่ียว ดานลักษณะการจัดการและบริการของแหลง
ทองเท่ียว ดานสังคมและศิลปวัฒนธรรม ดานการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม และดานเศรษฐกิจ การพัฒนา
อาชีพ สินคาและบริการ  ( X = 3.74,3.88,3.92,3.95 และ3.95 ตามลําดับ) 3) เม่ือเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางความตองการในการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดริมน้ํา วัดดอนหวาย ของนักทองเท่ียวชาวไทย
แตกตางกัน จําแนกตามอาชีพ ภูมิลําเนา และการไดรับขอมูลขาวสาร พบวา ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
มีคาเฉล่ียของความตองการในการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย มากกวา ลูกจางภาครัฐ/
เอกชน และพนักงานบริษัทเอกชน และเกษตรกรรม มีคาเฉล่ียความตองการในการพัฒนาการทองเท่ียว
ตลาดริมน้ําคอนหวาย มากกวาผูวางงาน สวนภูมิลําเนาในจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร มีคาเฉล่ีย
ของความตองการในการพัฒนาการทองเท่ียวตลาดริมน้ําวัดดอนหวาย มากกวาผูอยูตางจังหวัด การรับรู
ขอมูลขาวสารจากนิตยสาร/ส่ิงตีพิมพและวิทยุ/โทรทัศนมีคาเฉล่ียของความตองการในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวของตลาดริมน้ํา วัดดอนหวายมากกวา เพ่ือน/ญาติพ่ีนอง/คนรูจักท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
              งานวิจัยตางประเทศ 
              ยูงแอนดฟาวเวอร(Young and Flower, 1982) ไดวิจัยเกี่ยวกับนักทองเท่ียวใน Cook Country Forest 
Preserve District (CCFPD) ประเทศสหรฐัอเมริกา เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปองกันผลกระทบอันเกิด
จากการทองเท่ียว เกี่ยวกับส่ิงดึงดูดใจใหมาใชพ้ืนท่ี ผลการวิจัยพบวา สวนใหญพึงพอใจตอพ้ืนท่ีและ
ลักษณะธรรมชาติของปาเปด อันไดแก อิสรภาพและความเงียบ นอกจากนี้ผูใชพ้ืนท่ีไมตองการเปล่ียนแปลง
สภาพทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีและส่ิงท่ีตองการมาก ไดแก บริการดานความปลอดภัย และบริการดานความ
สะดวกพ้ืนฐาน 
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              เดลีโอ (Deleo. 1983: 3638A) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจ ใน
หนาท่ีการงาน และความพึงพอใจในเวลาวางของผูบริหารนันทนาการของเทศบาลรัฐนิวอิงแลนด 
สหรัฐอเมริกา โดยสํารวจผูบริหารระดับผูอํานวยการของหนวยงานนันทนาการของเทศบาลรัฐนั้น จํานวน 
285 คน แลวนําขอมูลมาวิเคราะห พบวา มีความแตกตางระหวางความพึงพอใจในหนาท่ีการงาน กับความ
พึงพอใจในเวลาวาง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ในดานการบริการสังคม สัมฤทธ์ิผล ความคิดสรางสรรค 
กิจกรรม และความรับผิดชอบ คือแหลงสําคัญสูงสุด 5 ประการของความพึงพอใจ ในหนาท่ีการงาน และ
เวลาวาง และมีความพึงพอใจในเวลาวางมากกวาความพึงพอใจในหนาท่ีการงาน 
              เฮนดี และคณะ (Hendee and Others. 1984: 60-64) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของ
นักทองเท่ียว จํานวน 140 คน ท่ีไปทองเท่ียวในพ้ืนท่ีปาแถบตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา 3 แหง 
โดยการสอบถาม และสัมภาษณ พบวา นักทองเท่ียว รอยละ 40 เห็นดวยกับการจายคาธรรมเนียม ในการเขา
ไปทองเท่ียว เพ่ือจะไดมีเงินไปใชในการพัฒนาเพ่ือบริการ บํารุงรักษา แตในเรื่องการจํากัด จํานวน 
นักทองเท่ียว และการสงเสริมใหเอกชนเขามาลงทุนเพ่ือพัฒนา มีความเห็นดวยนอย รอยละ 10 และเห็นดวย
กับการลดผลกระทบในพ้ืนท่ีโดยวิธีการกระจายกลุมนักทองเท่ียวมากกวา 36 
              เซบาลอส ลาสคูเรน (Celballos Lascurain. 1998: 111–112) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็น
ของผูประกอบการตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษบริเวณอาวรอคซ เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย การศึกษา
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็น ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความคิดเห็นของผูประกอบการ 
ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม กลุม
ตัวอยางคือ ผูประกอบการบริเวณอาวรอคซ เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย จํานวน 240 ราย วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิต ิอัตราสวน รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็น ของผูประกอบการตอการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยูในระดับต่ํา ปจจัยท่ีมีผล
ตอความคิดเห็นของผูประกอบการ คือ ความรูเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การไดรับการอบรม เกี่ยวกบั
การทองเท่ียว หรือสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม ระดับการศึกษา และการใหคุณคาตอธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม มีผล
ตอความคิดเห็นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
              ปารคเกอร (Parker. 1999: 1118-1119A) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการทองเท่ียวของ
เยาวชนในเมืองยองเกอร (Younger) มลรัฐนิวยอรค (New York) ท่ีมีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม ในสถานท่ี
ทองเท่ียว โดยทําการสํารวจกลุมตัวอยางท่ีเปนเยาวชน อายุระหวาง 12-20 ป จํานวน 480 คน วิเคราะหขอมูล
โดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลความแปรปรวนทางเดียว โดยพิจารณา
เกณฑคาความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต ผลการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีความรู เกี่ยวกับการอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมอยูในระดับสูง มีพฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีมีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม ในสถานท่ีทองเท่ียว
ถูกตองมากท่ีสุด จากการทดสอบทางสถิติพบวา ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ ส่ิงแวดลอมแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการทองเท่ียวท่ีมีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอมในสถานท่ีทองเท่ียว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
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               เฮนจและชู (Heung  and  Chu 2000)  ไดวิจัยเรื่อง ความพอใจของนักทองเท่ียงเอเชียและ
นักทองเท่ียวชาวตะวันตก ท่ีมีตอคุณภาพของการใหบริการของโรงแรมในฮองกง การศึกษาในครั้งนี้
ช้ีใหเห็นถึงปจจัย 7 ประการ เกี่ยวกับคุณสมบัติของโรงแรม 33 แหงในฮองกง ซ่ึงสามารถแสดงใหเห็นถึง
ระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวเอเชียและนักทองเท่ียวชาวตะวันตก ปจจัยท้ัง 7 ประการ ไดแก 
คุณภาพของการใหบริการของพนักงานโรงแรม  คุณภาพหองพัก คุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ท่ัวไป
ของโรงแรม การใหบริการดานธุรกิจติดตอส่ือสาร การรักษาความปลอดภัยของโรงแรม  และสุดทายคือการ
ใหบริการโทรศัพทสายตรงไปตางประเทศ โดยจากการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวเอเชีย
จะเนนไปท่ีปจจัยในดานความคุมคาของราคาเปนหลัก ในขณะท่ีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตะวันตกจะ
ขึ้นอยูกับปจจัยในดานคุณภาพของหองพักเปนสําคัญ  
               เฮนจ (Heung 2000 : Abstract)  ไดวิจัย เรื่องระดับความพึงพอใจของนักทองเท่ียวจากจีน
แผนดินใหญท่ีเขามาใชบริการโรงแรมในเกาะฮองกง  โดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยและใช
สถิติ t-test และ Factor  Analysis  ในการวิเคราะหผลโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินการรับรูและความพึง
พอใจของนักทองเท่ียวจากจีนแผนดินใหญท่ีมาพักในโรงแรมในเกาะฮองกงโดยมีปจจัยท่ีนํามาพิจารณา คือ  
ปจจัยดานคุณภาพการบริการและคุณคาท่ีไดรับเชน  การยิ้มแยมแจมใสของพนักงาน  ราคาหองพัก  ปจจัย
ดานคุณภาพของบริการเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ เชน สระวางน้ํา  ฟตเนส  ปจจัยดานความนาเช่ือถือของโรงแรม เชน  
ระบบรักษาความปลอดภัย  ระบบปองกันอัคคีภัย  การพรอมใหบริการตลอดเวลาของพนักงาน  ปจจัยดาน
คุณภาพบริการหลัก  เชน  ความสะอาดของหองพัก  ความสบายของเตียง  ปจจัยดานการบริการเสริม  เชน  
ความคุมราคาของภัตตราคาร รานอาหาร  การบริการศูนยธุรกจิ ปจจัยดานบริการท่ีเพ่ิมมูลคา (Value  Added  
Services)  เชน โปรแกรมการทองเท่ียว  ปจจัยดานความสะดวกสบาย  เชน  มีศูนยประชุมสัมมนา  ความ
สะดวกในการเดินทางซ่ึงผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีลูกคาใหความสําคัญมากคือเรื่องปจจัยดานคุณภาพการ
บริการและปจจัยดานบริการเพ่ิมเติมตาง ๆ   
 กระทรวงการทองเท่ียวสาธารณรัฐมัลดีฟส (Ministry of Tourism, Republic of Maldives.2004: 
online) ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของนักทองเท่ียว ประจําป 2004 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผล ตอการตัดสินใจ
เลือกเดินทางทองเท่ียวเกาะมัลดีฟส และเพ่ือศึกษาแบบแผนการทองเท่ียว และการใชจายในระหวางการ
ทองเท่ียวของนักทองเท่ียวจากท่ัวโลก ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียว เลือกเกาะมัลดีฟสเปนจุดหมาย
ปลายทาง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทองเท่ียวทะเลเปนหลัก ท้ังนี้รอยละ 30 ของกลุมท่ีมีวัตถุประสงคนี้ เปน
กลุมท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือการฮันนีมูน นอกเหนือจากกิจกรรม การทองเท่ียวทางทะเล สปา และกิจกรรม เพ่ือ
สุขภาพเปนปจจัยท่ีดึงดูดใจนักทองเท่ียวท่ีกําลังไดรับ ความสนใจเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วเม่ือเปรียบเทียบกับผล
สํารวจในป1999 สวนผลการสํารวจความคิดเห็น ของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการใหบริการของธุรกิจทองเท่ียว
พบวา การใหบริการของสนามบิน อยูในระดับดี มีความพึงพอใจในระดับมากตอการบริการ และส่ิงอํานวย
ความสะดวกตางๆ ในเมืองเมล 37(Male) ซ่ึงเปนเมืองหลวงของมัลดีฟส และมีความเห็นวาบริการท่ีไดรับมี
ความคุมคา เม่ือเทียบกับเงิน ท่ีใชจายไป โดยรอยละ 95 จะแนะนําใหคนรูจักเดินทางมาทองเท่ียวท่ีมัลดีฟส 
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             จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัย สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย  ประกอบดวย
ตัวแปรตน ไดแก ลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวยเพศ อายุ รายได อาชีพ ถ่ินท่ีอยู  ปจจัยการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม ไดแก วัตถุประสงคในการทองเท่ียว ระยะเวลาในการทองเท่ียว ลักษณะการทองเท่ียว 
พฤติกรรมการทองเท่ียว รูปแบบการทองเท่ียว ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว ปญหา อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
สวนตัวแปรตามไดแก สภาพการณทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในดานพฤติกรรมการทองเท่ียวและความพึง
พอใจของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ไดแก บริการดานการเดินทาง บริการดานการนํา
เท่ียว แหลงทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม รานอาหาร และเครื่องดื่ม รานจําหนายสินคาท่ีระลึกและ OTOP ดัง
แผนภูมิท่ี 7 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
          ตัวแปรตน                                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
                                                                                                                                       . 
 
 
 

           แผนภูมิที่ 7 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

ลักษณะสวนบุคคล  
-เพศ  
-อายุ  
-รายได 
-อาชีพ 

 ด า น ค ว า มพึ งพ อ ใ จ ข อ ง
นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
       -บริการดานการเดินทาง 
       -บริการดานการนําเท่ียว 
       -แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว
ศิลปวัฒนธรรม 
       -ร า น อ า ห า ร  แ ล ะ
เครื่องด่ืม 
       -รานจําหนายของท่ี
ระลึกและโอทอป      

ปจจัยการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
-วัตถุประสงคในการทองเท่ียว 
-ระยะเวลาในการทองเท่ียว 
-ลักษณะการทองเท่ียว 
-พฤติกรรมการทองเท่ียว 
-รูปแบบการทองเท่ียว 
-ประเภทสถานท่ีทองเท่ียว 
 

 ปญหา อุปสรรค/
ขอเสนอแนะ 

ดานพฤติกรรม
การทองเท่ียว 

นักทอง
เที่ยว 

ผูเกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

สภาพการณการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

              การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ท้ังวิธีการเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีดําเนินการวิจัย 
ประกอบดวย ขั้นตอนวิธีดําเนนิการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือในการวิจัย  การควบคุมคุณภาพเครื่องมือ  เกณฑการใหคะแนน การเก็บรวบรวมขอมูล และ       
การวิเคราะหขอมูล รายละเอียด ดังนี้  
 
ขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ 
ก. ขั้นตอนที่ 1  
-วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  
ใชเทคนิควิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาสภาพการณของทองเท่ียวในดานพฤติกรรมและความ

พึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจตาม
ลักษณะสวนบุคคล ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ ตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ใชวิธีการ
วิเคราะหทางสถิติดวย โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร  

-ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียว ในจังหวัดนครปฐม ป  2553  

จํานวน  712,117 คน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวไทย, 2553) 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจากแหลงทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม โดยคํานวณ ตามสูตรของ  

Krejcie & Morgan,1970 : 607-610)ไดกลุมตัวอยาง เทากับ   384  คน แตการวิจัยครั้งนี้กําหนดกลุมตัวอยาง 
= 400 คน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) จากจังหวัด อําเภอ และตําบลใน
ทุกสถานท่ีทองเท่ียวในแตละอําเภอ จํานวน 33 แหง และในแตละแหลงทองเท่ียวใชการสุมตัวอยางแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling)  

 
  ข. ขั้นตอนที่ 2  
-วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ใชเทคนิควิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ  ดวยการสนทนากลุม เพ่ือศึกษาสภาพการณ และขอเสนอเชิง

นโยบาย กับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) จํานวน 20 คน  
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กําหนดคุณสมบัติ ผูใหขอมูล ดังนี้  
นักทองเท่ียวชาวไทย  ท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม      จํานวน       5    คน 
บริษัทนําเท่ียว/ผูนําเท่ียว/มัคคุเทศก                                         จํานวน      5     คน 
ผูประกอบการการทองเท่ียว  (เจาหนาท่ีพระราชวังสนามจันทร เจาหนาท่ีขององคพระปฐมเจดีย 

แหลงทองเท่ียวคลองมหาสวัสดิ์  เจาหนาท่ีวัดไรขิง เจาหนาท่ีตลาดน้ําดอนหวายเจาหนาท่ีสวนสามพราน 
และตลาดบางหลวง)                                                                              จํานวน      6     คน 

เจาหนาท่ีสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจงัหวัดนครปฐม  จํานวน      1     คน 
เจาหนาท่ีสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม                     จํานวน      1    คน 
เจาหนาท่ีทองถ่ิน  (อปจ. และอบต.)                                        จํานวน       2   คน 

             โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูใหขอมูลหลักท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสีย 
จํานวน 20 คน กําหนดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด ดําเนินการสนทนากลุม เพ่ือหาขอเสนอเชิงนโยบาย (Policy 
meeting) ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ   2553 ณ หองประชุมภาคพ้ืนฐาน อาคารศึกษา1 คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือศึกษาสภาพการณ ปญหาอุปสรรคและ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทองเท่ียว เชิง
ศิลปวัฒนธรรม  
 
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามสภาพการณของการทองเท่ียวในดานพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียว
ตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม  ผูวิจัยไดดําเนินการสราง ดังแผนภูมิท่ี 7 ประกอบ ดังนี้ 
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                     ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 
แผนภูมิท่ี 8 แสดงแนวทางการสรางเครื่องมือการวิจัย 
 
จากแผนภูมิท่ี 8  เปนการแสดงลําดับขั้นการสรางแบบสอบถามสภาพการณของการทองเท่ียวใน

ดานพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม   ดังนี ้
 1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบสอบถาม สรางแบบสอบถามนักทองเท่ียว  สําหรับนําไปใช

ในการวิจัย ตามตัวแปรท่ีกําหนด 
 2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี และเอกสารท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอ
การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  
 3. นิยามปฏิบัติการของการสอบถามสภาพการณของการทองเท่ียวในดานพฤติกรนรมและความพึง
พอใจของนักทองเท่ียวตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม  จัดทําแบบสอบถามรายขอตางๆ 
 4.  เขียนขอคําถามตามจุดมุงหมายและคํานิยามท่ีกําหนดใหครอบคลุม 
 5. สรางแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้นมานั้นจะมีการตรวจสอบคุณภาพในดานของความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) กอนนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงจากกลุมตัวอยาง ซ่ึงผูท่ีทําการ
ตรวจสอบก็คือผูเช่ียวชาญท่ีเกี่ยวของ จํานวน 3 คนเปนผูตรวจสอบ (รายช่ือในภาคผนวก)  

5. การตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยโดยอาศัยดุลยพินิจของผูเช่ียวชาญ 
(Subject Matter Specialists) จะใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item –Objective  

เขียนขอความตามนิยามท่ีกําหนดไว 

ทดลองใช เพ่ือวิเคราะหหาคา
ความเช่ือม่ัน (Reliability) 

 

นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
คุณภาพเบ้ืองตน 
 

จัดพิมพเปนแบบสอบถามเพ่ือ
ใชในการวิจัย 

 

นิยามปฏิบัติการในแตละประเด็น                   

         กําหนดจุดมุงหมายในการสราง 
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Congruence ; IOC) ระหวางขอคําถามกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัยไปใหผูเช่ียวชาญท้ัง 3 คนทําการ
พิจารณาลงความเห็นและใหคะแนน ดังนี ้
  +1 เม่ือแนใจวาคําถามขอนั้นสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย 
      0 เม่ือไมแนใจวาคําถามขอนั้นสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย 
  - 1 เม่ือแนใจวาคําถามขอนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย 
 หลังจากนั้นใหนําคะแนนท่ีไดในแตละขอมาแทนคาในสูตรดังนี ้
   IOC =    R 
                                                                  N 
 เม่ือ  IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับเนื้อหาในประเด็นท่ี 
      ตองการวิจัย 
    R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเนื้อหาท้ังหมด 
    N หมายถึง จํานวนผูทรงคุณวุฒ ิ
 ถาคาดัชนี IOC ท่ีคํานวณไดในขอใดมีคามากกวาหรือเทากับ 0.5 คําถามขอนั้นก็มีความสอดคลอง
กับเนื้อหาในประเด็นท่ีตองการวิจัย แตถาคําถามขอใดมีคาดัชนีต่ํากวา 0.5 คําถามขอนั้นจะถูกตัดออกไป 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

                 เคร่ืองมือที่ใช 
 1. แบบสอบถาม เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย  4 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะสวนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได อาชีพ
ถ่ินท่ีอยู จํานวน  7 ขอ 
 สวนท่ี 2 แบบสอบถาม ปจจัยการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ไดแก การไดรับขอมูลการทองเท่ียว 
วัตถุประสงคในการทองเท่ียว ระยะเวลาในการทองเท่ียว จํานวนครั้งท่ีมาทองเท่ียว ลักษณะการทองเท่ียว 
แผนการเดินทางทองเท่ียว พาหนะท่ีใชเดินทางมาทองเท่ียว พฤติกรรมการทองเท่ียว รูปแบบการทองเท่ียวท่ี
ชอบ สถานท่ีทองเท่ียวท่ีชอบ การเคยไปทองเท่ียวในสถานท่ีตางๆของแตละอําเภอ เปนคําถามแบบ
ตรวจสอบคําตอบ (Check List) ตามตัวเลือก จํานวน   7   ขอ 
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 
28 ขอ โดยลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ  
       ระดับ   5      หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  
                    ระดับ   4      หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมาก 
       ระดับ    3      หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 



92 
 
                    ระดับ    2      หมายถึง   ระดับความพึงพอใจนอย 
                    ระดับ    1      หมายถึง   ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 สวนท่ี 4  ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะ และความคาดหวังในการมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม
เปนคําถามปลายเปด (Opened End) จํานวน 3 ขอ  

2. เคร่ืองมือเชิงคุณภาพ 
    รางแนวทางการสนทนากลุม  เพ่ือสนทนากลุม ตามท่ีกําหนดไว มีประเด็น ดังนี ้

                      1. สภาพการณทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐมเปนอยางไร 
         2. ปจจัยจูงใจหลักของการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม (ธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศาสนา และ
กิจกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้น) 
         3. ปจจัยประกอบ (คุณคาส่ิงแวดลอม ภูมิประเทศ ภูมิทัศน ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น) 
         4. ปจจัยสนับสนุนและส่ิงอํานวยความสะดวก (ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการ ท่ีพัก ภาษานํา
เท่ียว การนําชม ความรูแหลงทองเท่ียว การประชาสัมพันธ แหลงขอมูลขาวสาร และwebsite ส่ิงสนับสนุน
บันเทิง รานอาหารและรานคาของท่ีระลึก) 
         5. ปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม (การคมนาคมทางรถ สาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําใช 
รถยนต การส่ือสาร ท่ีจอดรถ ท่ีพัก รมไม น้ําดื่ม และอ่ืนๆ) 
         6. การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมสามารถเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัด
นครปฐม (ไดแกเชิงสุขภาพ เชิงประวัติศาสตรและโบราณคดี  เชิงเกษตร เชิงศาสนา เชิงนิเวศ และเชิง
อนุรักษ และอ่ืนๆ) 
                      7. แนวทางการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม (ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคองคกรสถาบัน (สถาบันการศึกษาชวยไดอยางไร)) 
         8. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม 
 
การควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือ 
     การควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือเชิงปริมาณ 
     คณะผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบ จากผูเช่ียวชาญแลวไปทําการทดลองใช      
(Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยางท่ีศึกษาในจังหวัดนครปฐม จํานวน 30 คน 
และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิเคราะหหาความเช่ือม่ัน
เปนรายขอซ่ึงในแตละชุดจะนํามาทดสอบความเช่ือถือของความสอดคลองภายใน (Internal Consistency 
Reliability) โดยคํานวณคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpha) ตามสูตรของ ครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ 2540 : 226) วิเคราะหหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม   
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          จากสูตร    สูตรการคํานวณ        alpha () = 
1k

k (1 2

2

i

i

s
s ) 

   เม่ือ      คือ  คาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค 
                              k      คือ  จํานวนขอในแบบสอบถาม 

      si
2 คือ ผลรวมของความแปรปรวนของการกระจายของคะแนนในแตละขอ 

      si
2     คือ ความแปรปรวนของการกระจายของคะแนนผูตอบแบบสอบถาม 

คาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของกลุมตัวอยาง ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมา
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม มีคาเช่ือม่ัน (r) = .9416 
 
เกณฑการใหคะแนน  มีลักษณะดังนี ้

คําตอบ คะแนนขอความท่ีเปนบวก คะแนนขอความท่ีเปนลบ 
มากท่ีสุด 

มาก 
ปานกลาง 

นอย 
นอยท่ีสุด 

5 
4 
3 
2 
1 

1 
2 
3 
4 
5 

                     
การใหคะแนนระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  คิดคา

คะแนนเฉล่ียจากแบบสอบถาม ท่ีมีระดับการวัด  5  ระดับ ถือคะแนนตามสัดสวนของชวงคะแนนเทากัน 
(Best & Kahn,1998 :  247) ดังนี้  
 คะแนนเฉล่ีย   4.50-5.00  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด    

คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับมาก   
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง  
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.4 9  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับนอย  

              คะแนนเฉล่ีย       1.00-1.49  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด  
 
การรวบรวมขอมูล  

1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือกับนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม 
2. ผูวิจัยทําหนังสือถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือขอเชิญรวมสนทนากลุมท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

                 3.    ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามดวยตนเอง ในทุกอําเภอของแหลงทองเท่ียว 
ตรวจสอบความครบถวนสมบูรณของขอกระทงท่ีสอบถาม  
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                  4.   การสนทนากลุม จัดประชุมหาขอเสนอเชิงนโยบาย โดยการบันทึกการสนทนากลุมดวยเทป 
และการจดบันทึก (Field Note) ถอดเทปและตรวจสอบความถูกตอง  
 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัย รวมกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและจัดทํา
รายงานผลการวิจัยตามท่ีไดกําหนด การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ดวยการใชอธิบายผลการวิจัยดวยสถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) สถิติวิเคราะห (Analytical Statistics) และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
ดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

         -สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
         1.  การวิเคราะหสถิติพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง ดวย รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                   2.  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทองเท่ียว ใชเทคนิคการวิเคราะห t-test  ของกลุม
ตัวอยาง และใช  F-test (One-way Analysis of Variance) กับกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม แบบ Several 
Observation Per Cell โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี α  =.05 และ ทดสอบความแตกตางของคะแนน
เฉล่ียเปนรายคู คํานวณโดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheff’s)      
                   3. การวิเคราะหคําถามปลายเปดดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
                   4. การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณในดานพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
นักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของนักทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมตามลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน 3)  เพ่ือ
ศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม การเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม สอบถามนักทองเท่ียว จํานวน 400 ชุด ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 
จํานวน  400 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00  และสนทนากลุมผูมีสวนไดสวนเสีย กับการทองเท่ียว จํานวน 20 
คน นําเสนอผลการวิจัย  โดยการนําเสนอผลเชิงปริมาณกอนและตามดวยการสนทนากลุม เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจ ขอเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 ก. ผลการวิจัยของกลุมตัวอยาง (นักทองเที่ยว) 
                  สวนท่ี 1  ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
     สวนท่ี 2  ปจจัยการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของกลุมตัวอยาง  
    สวนท่ี 3  ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม  
                     สวนท่ี 4  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมของกลุมตัวอยางตามเพศ 

                 สวนท่ี  5 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความพึงพอใจในการทองเท่ียว
เชิงศิลปวัฒนธรรมของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ  

   สวนท่ี 6  ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 ข. ผลการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม (ผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยว) 

ก. ผลการวิจัยของกลุมตัวอยาง (นักทองเที่ยว) 
              สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
ตารางท่ี 1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศึกษา รายได 

อาชีพ ถ่ินท่ีอยู 
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 134 33.50 
 หญิง 266 66.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
อายุ   
    ตํ่ากวา 20 ป 102 25.50 
    21-30 ป 188 47.00 
    31-50 ป 98 24.50 
                  51-60 ป 10 2.50 
                  มากกวา 60 ป 2 .50 

รวม 400 100.00 
สถานภาพสมรส   
                โสด 272 68.00 
                สมรส 118 29.50 
                หยา 4 1.00 
                หมาย 6 1.50 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษา   
               ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน 40 10.00 
               มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 74 18.50 
               อนุปริญญา/ปวส. 46 11.50 
               ปริญญาตร ี 210 52.50 
              สูงกวาปริญญาตรี 30 7.50 

รวม 400 100.00 
รายได   

 ≤5,000  บาท 52 13.00 
 5,001-10,000   บาท 241 60.30 
 10,001-15,000 บาท 55 13.80 
 15,001-20,000 บาท 14 3.50 

               20,001-25,000  บาท 9 2.30 
               ≥ 25,000  บาท 29 7.30 

 รวม 400 100.00 
อาชีพ            
              นักเรียน/นักศึกษา 
              ขาราชการ/พนักงานในหนวยราชการ 

154 
72 

38.50 
18.00 

              พนักงานรัฐวิสาหกิจ 12 3.00 
               เกษตรกร 4 1.00 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

ลักษณะของกลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
           คาขาย 22 5.50 
          รับจาง 26 6.50 
          พนักงานบริษัท 78 19.50 
          อื่นๆ 32 8.00 
                                                    รวม 400 100.00 
ถิ่นท่ีอยู   
         อยูในจังหวัดนครปฐม 134 33.50 
         มาจากจังหวัดอื่นๆ 265 66.50 
                                                 รวม 400 100.00 
มาจากภาค   
        ภาคเหนือ  46 11.50 
        ภาคกลาง 262 65.50 
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 52 13.00 
       ภาคตะวันออก 8 2.00 
       ภาคตะวันตก 10 2.50 
       ภาคใต 22 5.50 
                                                 รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ 66.50 

และเพศชาย จํานวน 134 คนคิดเปนรอยละ 33.50 มีอายุระหวาง 21-30 ป มากท่ีสุด จํานวน 188 คนคิดเปน 
รอยละ 47.00 รองลงมา มีอายตุ่ํากวา 20 ป  จํานวน  102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 และ อายุ 31-50 ป จํานวน 
98 คน คิดเปนรอยละ 24.50 สวนใหญมีสถานภาพสมรส โสด จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ  68.00 
รองลงมามีสถานภาพสมรส  จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 29.50 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด  
จํานวน 210 คน คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมาเปนมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 74 คน คิดเปน    
รอยละ 18.50 สวนใหญมีรายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 60.30 
รองลงมา มีรายไดระหวาง10,001-15,000  บาท จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.80  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียน/นักศึกษามากท่ีสุด จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.50 รองลงมามีอาชีพ พนักงานบริษัท จํานวน 
78 คน คิดเปนรอยละ 19.50 และขาราชการ/พนักงานในหนวยราชการ จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.00 
สวนใหญถ่ินท่ีอยูมาจากจังหวัดอ่ืน จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 66.50 สวนใหญมาจากภาคกลาง จํานวน 
262 คน คิดเปนรอยละ 65.50 รองลงมาเปนภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 
13.00 และภาคเหนือจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 11.50 
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              สวนที่ 2  ปจจัยการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของกลุมตัวอยาง  

 
ตารางท่ี 2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
 

สภาพการณของการทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
การไดรับขอมูลในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม   
       นิตยสาร/วารสาร 70 17.50 
 หนังสือพิมพ 26 6.50 
 สื่อวิทยุ/โทรทัศน 140 35.00 
 อินเตอรเน็ต 118 29.50 
 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย 14 3.50 
 หนวยงานราชการในจังหวัดนครปฐม 16 4.00 
 อื่นๆ เชน จากบุคคล ญาติ/เพื่อนฝูง 16 4.00 

รวม 400 100.00 
วัตถุประสงคในการทองเท่ียว   
 พักผอน/ทองเท่ียว 240 60.00 
 เยี่ยมญาติ/เพื่อนฝูง 8 2.00 
 ทางผาน 10 2.50 
 ประชุม/สัมมนา 8 2.00 
               ทําบุญ ไหวพระ 120 30.00 
               อื่นๆ เชนติดตองาน /มามาซื้อของกินของใช/ผลไม 14 3.50 

รวม 400 100.00 
ระยะเวลาในการทองเท่ียว   
              1 วัน 270 67.50 
               2-3 วัน 94 23.50 
              มากกวา 3 วัน 30 7.50 
              อื่นๆ เชน มาครึ่งวัน/มาพักเดียว  6 1.50 

รวม 400 100.00 
จํานวนครั้งท่ีมาทองเท่ียว   
              1 ครั้ง 100 25.00 
              2-3 ครั้ง   112 28.00 
              3-5 ครั้ง 22 5.50 
              มากกวา 5 ครั้ง 166 41.50 

รวม 400 100.00 
ลักษณะการทองเท่ียว   

 แบบเชาไป-เย็นกลับ 336 84.00 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)   

สภาพการณของการทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
 แบบพักในจังหวัดนครปฐม 64 16.00 
                                      รวม 400 100.00 

จํานวนวันท่ีพักในจังหวัดนครปฐม   
 1 วัน 60 88.24 
 2-3 วัน 4 5.88 
 มากกวา 3 วัน 4 5.88 
                                      รวม 400 100.00 

แผนการเดินทางทองเท่ียวไปท่ีอื่น   
 ไมมีไปท่ีอื่น 240 60.00 
 มีแผนไปท่ีอื่น 160 40.00 
                                      รวม 400 100.00 

พาหนะท่ีใชในการเดินทางทองเท่ียว   
 รถยนตสาธารณะ 106 26.50 
 รถยนตสวนตัว 258 64.50 
 รถบัสนักทองเท่ียว 16 4.00 
 อื่นๆ เชน รถไฟ รถจักรยานยนต 20 5.00 
                                      รวม 400 100.00 

พฤติกรรมการทองเท่ียวในประเทศ   
 ก. สถานที่ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม   
   สถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โบราณสถาน 144 36.00 
   วัด โบสถ อุทยานประวัติศาสตร 208 52.00 
   สถานท่ีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม  34 8.50 
   อื่นๆ เชน งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เปนตน 14 3.50 
                                      รวม 400 100.00 

                ข. สถานบันเทิงและศูนยการคา   
   หางสรรพสินคา 208 52.00 
   รานคา พื้นเมือง หัตถกรรมพื้นบาน 116 29.00 
   สถานบันเทิง เชน ดิสโกเทค ผับ การแสดงโชวตางๆ 24 6.00 
   รานอาหาร/ภัตตราคาร 38 9.50 
   อื่นๆ เชน งานมหกรรม คอนเสริต  เปนตน 14 3.50 
                                      รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 2  (ตอ) 

สภาพการณของการทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
               ค. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ   
                  แขงรถ 86 21.50 
                  แขงเรือ 38 9.50 
                  ตกปลา 82 20.50 
                  โบวลิ่ง 28 7.00 
                  กอลฟ 14 3.50 
                  เทนนิส 28 7.00 
                  อื่นๆ เชน นันทนาการ พักผอน คางแรม เปนตน 124 31.00 

                                     รวม 400 100.00 
               ง. สถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติอ่ืนๆ   
                 ภูเขา น้ําตก 200 50.00 
                 ทะเล ชายหาด 136 34.00 
                 สวนเกษตร 22 5.50 
                 ลองเรือตามแมน้ํา ลําคลอง 34 8.50 
                 อื่นๆ เชน ปาสมุนไพร เปนตน 8 2.00 

                                     รวม 400 100.00 
รูปแบบของการทองเท่ียวท่ีชอบทองเท่ียว   
               ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 102 25.50 
               ทองเท่ียวเชิงเกษตร 26 6.50 
               ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 30 7.50 
               ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โบราณคดี 48 12.00 
               ทองเท่ียวเชิงนิเวศ 60 15.00 
               ทองเท่ียวตลาดน้ํา 88 22.00 
               ทองเท่ียวแบบหลากหลาย (แบบเกาะกลุม) 46 11.50 

                                     รวม 400 100.00 
สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐมท่ีชอบไปทองเท่ียวมากท่ีสุด   
               องคพระปฐมเจดีย 186 46.50 
               พระราชวังสนามจันทร 64 16.00 
               พุทธมณฑล 18 4.50 
               วัดไรขิง 12 3.00 
               หุนข้ีผึ้ง 12 3.00 
               สวนสามพราน 10 2.50 
               ฟารมจระเข 12 3.00 
               ตลาดน้ําดอนหวาย 78 19.50 
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ตารางท่ี 2  (ตอ)   

สภาพการณของการทองเที่ยว จํานวน รอยละ 
                อื่นๆ เชน แหลงทองเท่ียวรอง เปนตน 8 2.00 

                                     รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยาง ไดรับขอมูลขาวสารการทองเท่ียวจาก ส่ือวิทยุ/โทรทัศนมากท่ีสุด 

จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมาเปนส่ืออินเตอรเน็ต จํานวน 118 คนคิดเปนรอยละ 29.50 
วัตถุประสงคในการทองเท่ียว สวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือการพักผอน/ทองเท่ียว จํานวน 240 คนคิดเปน
รอยละ 60.00 รองลงมาเปนการทําบุญ ไหวพระ จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00 ระยะเวลาในการ
ทองเท่ียว  สวนใหญใชเวลา 1 วัน  จํานวน 270 คน คิดเปนรอยละ 67.50 รองลงมาใชเวลา 2-3 วัน จํานวน 94 
คน คิดเปนรอยละ 23.50  จํานวนครั้งท่ีมาทองเท่ียวมากท่ีสุด มากกวา 5 ครั้ง จํานวน166 คนคิดเปนรอยละ 
41.5 รองลงมา 2-3 ครั้ง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.0 ลักษณะการทองเท่ียว สวนใหญเปนแบบ       
ไป-เชาเย็นกลับ จํานวน 336 คน คิดเปนรอยละ 84.00 จํานวนวันท่ีพักในจังหวัดนครปฐม  สวนใหญมาพัก   
1 วัน จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 88.24 สวนใหญไมมีแผนไปทองเท่ียวท่ีอ่ืน จํานวน 240 คน คิดเปน    
รอยละ 60.00 สวนใหญใชพาหนะในการเดินทางทองเท่ียวเปนรถยนตสวนตัว จํานวน 258 คนคิดเปน      
รอยละ 64.50 รองลงมาเปน รถยนตสาธารณะ จํานวน 106 คน คิดเปน 26.50 

 สวนพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ในกลุมสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม           
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมทองเท่ียว วัด โบสถ อุทยานประวัติศาสตรมากท่ีสุด จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 
52.00 รองลงมาเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โบราณวัตถุ จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.00 
กลุมสถานบันเทิงและศูนยการคา เปนหางสรรพสินคา จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52.00 รองลงมาเปน
รานคาพ้ืนเมือง หัตถกรรมพ้ืนบาน จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เปน
กิจกรรมนันทนาการ พักผอน คางแรมและอ่ืนๆ มากท่ีสุด จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 31.00 รองลงมา
เปนการแขงรถ จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 21.50 สถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติอ่ืนๆ เปนภูเขา น้ําตก 
มากท่ีสุด จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาเปน ทะเล ชายหาด จํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 
34.00 รูปแบบของการทองเท่ียวท่ีชอบทองเท่ียว กลุมตัวอยางนิยมทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมมากท่ีสุด 
จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.50 รองลงมาเปนทองเท่ียวตลาดน้ํา จํานวน 88  คน คิดเปนรอยละ 22.00 
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีชอบทองเท่ียวมากท่ีสุด เปนองคพระปฐมเจดียมากท่ีสุด จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 
46.50 รองลงมาเปน ตลาดน้ําดอนหวาย จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.50  
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ตารางท่ี 3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตาม ประเภทสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ราย

อําเภอของจังหวัดนครปฐมท่ีเคยไปทองเท่ียว 
 

ท่ี สถานท่ีทองเท่ียวรายอําเภอ ไมเคยไปทองเท่ียว เคยไปทองเท่ียว 
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 
1 

อําเภอเมือง 
วัดพระปฐมเจดีย 

 
52 

 
13.00 

 
384 

 
87.00 

2 พิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดีย 178 44.50 222 55.50 
3 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย 200 50.00 200 50.00 
4 เนินวัดพระงาม 268 67.00 132 33.00 
5 พระราชวังสนามจันทร (พิพิธภัณฑรัชกาลท่ี 6) 170 42.50 230 57.50 
6 สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก 312 78.00 88 22.00 
7 เนินธรรมศาลา 300 75.00 100 25.00 
8 วัดพระเมรุ 266 66.50 134 33.50 
9 พระประโทนเจดีย 256 64.00 144 36.00 

10 เนินพระหรือเนินยายหอม 286 71.50 114 28.50 
 

11 
อําเภอพุทธมณฑล 
พุทธมณฑล 

 
170 

 
42.50 

 
230 

 
57.50 

12 พระอนุสาวรียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 274 68.50 126 31.50 
13 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก 

(วิทยาลัยในวัง) 
322 80.50 78 19.50 

 
14 

อําเภอสามพราน 
สวนศิลป มีเซี่ยม ยิบอินซอย 

 
310 

 
77.50 

 
90 

 
22.50 

15 ตลาดน้ําดอนหวาย 188 47.00 212 53.00 
16 สวนสามพราน(วิถีไทยริมสายน้ํา) 192 48.00 208 52.00 
17 วัดไรขิง 172 43.00 228 57.00 
18 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดทาพูด 304 76.00 96 24.00 

 
19 

อําเภอนครชัยศรี 
พิพิธภัณฑหุนข้ีผึ้งไทย 

 
178 

 
44.50 

 
222 

 
55.50 

20 วัดกลางบางแกว 288 72.00 112 28.00 
21 ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง 302 75.50 98 24.50 
22 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดสําโรง 320 80.00 80 20.00 
23 วัดบางพระ 288 72.00 112 28.00 
24 พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย 330 82.50 70 17.50 
25 วัดหอยพลู (อุทยานปลาหวยพลู) 312 78.00 88 22.00 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 
 

ท่ี สถานท่ีทองเท่ียวรายอําเภอ ไมเคยไปทองเท่ียว เคยไปทองเท่ียว 
  จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
26 วัดศีรษะทอง 284 71.00 116 29.00 

 
27 

อําเภอบางเลน 
ตลาดน้ําลําพญา 

 
292 

 
73.00 

 
108 

 
27.00 

28 ตลาดน้ําบางหลวง 316 79.00 84 21.00 
29 หมูบานเกาะแรตชาวไทยโซง 328 82.00 72 18.00 

 
30 

อําเภอกําแพงแสน 
สวนสมุนไพรวัดปลักไมลาย 

 
328 

 
82.00 

 
72 

 
18.00 

31 สวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 284 71.00 116 29.00 
32 เมืองเกากําแพงแสน 312 78.00 88 22.00 
33 พิพิธภัณฑการบินโรงเรียนการบินกําแพงแสน 280 70.00 120 30.00 

 
      จากตารางท่ี 3 พบวา ประเภทสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ที่นักทองเที่ยวเคยไป

ทองเที่ยว ตามรายอําเภอ ของจังหวัดนครปฐม  
     อําเภอเมือง ไดแก วัดพระปฐมเจดีย เคยไป ทองเท่ียว จํานวน 348 คน คิดเปน รอยละ 87.00 

พิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดีย  เคยไปทองเท่ียว จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.50 พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พระปฐมเจดีย เคยไปทองเท่ียว จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.00 เนินวัดพระงาม เคยไป 
ทองเท่ียว จํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.00 พระราชวังสนามจันทร (พิพิธภัณฑรัชกาลท่ี 6) เคยไป 
ทองเท่ียว จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.50 สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก เคยไป ทองเท่ียว จํานวน 
88 คน คิดเปนรอยละ 22.00 เนินธรรมศาลา เคยไปทองเท่ียว จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.00 วัดพระ
เมรุ เคยไปทองเท่ียว จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 33.50 พระประโทนเจดีย เนินพระหรือเนินยายหอม   
เคยไปทองเท่ียว จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.50 

      อําเภอพุทธมณฑล ไดแก พุทธมณฑล เคยไปทองเท่ียว จํานวน 230 คน คิดเปนรอยละ 57.50     
พระอนุสรณ กรมหลวงชุมพรอุดมศักดิ์ เคยไปทองเท่ียว จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.50 ศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เคยไปทองเท่ียว จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.50  

 อําเภอสามพราน ไดแก สวนศิลป มีเซ่ียม ยิบอินซอย เคยไปทองเท่ียว จํานวน 90 คน คิดเปน      
รอยละ 22.50  ตลาดน้ําดอนหวาย เคยไปทองเท่ียว จํานวน 212 คน คิดเปนรอยละ 53.00  สวนสามพราน 
(วิถีไทยริมสายน้ํา) เคยไปทองเท่ียว จํานวน 208  คน คิดเปนรอยละ 52.00 วัดไรขิง  เคยไปทองเท่ียว จํานวน 
228 คน คิดเปน รอยละ 57.00  พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด เคยไปทองเท่ียว จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 
24.00 
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อําเภอนครชัยศรี ไดแก พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย เคยไปทองเท่ียว จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 
55.50  วัดกลางบางแกว เคยไปทองเท่ียว จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00  ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง      
เคยไปทองเท่ียว จํานวน 98  คน คิดเปนรอยละ 24.00 พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดสําโรง  เคยไปทองเท่ียว จํานวน 
80 คน คิดเปนรอยละ 20.00  วัดบางพระ เคยไปทองเท่ียว จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.00  พิพิธภัณฑ
วิถีชีวิตชาวนาไทย เคยไปทองเท่ียว จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 17.50  อุทยานปลาหวยพลู เคยไป 
ทองเท่ียว จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.00  วัดศีรษะทอง เคยไปทองเท่ียว จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 
29.00   

อําเภอบางเลน ไดแก ตลาดน้ําลําพญา เคยไปทองเท่ียว จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 27.00  ตลาด
น้ําบางหลวง เคยไปทองเท่ียว จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.00  หมูบานเกาะแรตชาวไทยโซง   เคยไป 
ทองเท่ียว จํานวน 72  คน คิดเปนรอยละ 18.00  

อําเภอกําแพงแสน ไดแก สวนสมุนไพรวัดปลักไมลาย เคยไปทองเท่ียว จํานวน 72 คน คิดเปน    
รอยละ 18.00  สวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เคยไปทองเท่ียว จํานวน 116 คน คิดเปน     
รอยละ 29.00  เมืองเกากําแพงแสน เคยไปทองเท่ียว จํานวน 88  คน คิดเปนรอยละ 22.00 พิพิธภัณฑการบิน
โรงเรียนการบินกําแพงแสน เคยไปทองเท่ียว จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 30.00   

 
             สวนที่ 3  ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  
ตารางท่ี 4 คาเฉล่ียและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางจําแนกตามระดับความพึงพอใจในการ

ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
  

ความพึงพอใจในการทองเท่ียว X  S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

       บริการดานการเดินทาง 
1.ความสะดวกในการเดินทางมาทองเท่ียว 

 
3.74 

 
.764 

 
มาก 

 
1 

2.ความเพียงพอของยานพาหนะท่ีนํามาทองเท่ียว 3.61 .824 มาก 2 
3.ขอมูลดานการเดินทางมาทองเท่ียว 3.53 .755 มาก 4 
4.ปายบอกทางมายังสถานท่ีทองเท่ียว 3.60 .819 มาก 3 
5.ความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ 3.47 .860 ปานกลาง 5 
                                                รวม 3.59 .804 มาก  
      บริการดานการนําเที่ยว     
6.ทักษะในการใหบริการของเจาหนาท่ี 3.36 .769 ปานกลาง 5 
7.การตอนรับของเจาหนาท่ี 3.33 .814 ปานกลาง 6 
8.การบริการดานขอมูลขาวสารในสถานท่ีทองเท่ียว 3.43 .810 ปานกลาง 2 
9. การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวของเจาหนาท่ี 3.41 .763 ปานกลาง 3 
10. การใหความรูของเจาหนาท่ีในแหลงทองเท่ียว 3.39 .825 ปานกลาง 4 
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ตารางท่ี 4  (ตอ) 
  

ความพึงพอใจในการทองเท่ียว X  S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

ลําดับ
ท่ี 

11. การจัดแสดงรูปภาพ วัตถุ สิ่งของฯลฯ ในสถานท่ีทองเท่ียว       3.50 .755 มาก 1 
12. คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย และยุติธรรมของเจาหนาท่ี 3.64 .761 มาก 6 
                                               รวม 3.40 .789 ปานกลาง  
       แหลงหรือสถานที่ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม     
13. บรรยากาศในสถานท่ีทองเท่ียว 3.96 .731 มาก 4 
14. ความเหมาะสมในการจัดของแหลงทองเท่ียว 3.84 .722 มาก 5 
15. คุณคาและความสําคัญดานประวัติศาสตร 4.02 .797 มาก 3 
16. คุณคาและความสําคัญดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรมและ
ศาสนา 

 
4.10 

 
.813 

 
มาก 

 
1 

17. คุณคาดานศิลปวัฒนธรรม 4.06 .749 มาก 2 
18. สิ่งอํานวยความสะดวกในสถานท่ีทองเท่ียว เชนหองน้ํา  
ท่ีนั่ง/มานั่ง น้ําด่ืม ฯลฯ 

 
3.55 

 
.888 

 
มาก 

 
8 

19. ความปลอดภัยในสถานท่ีทองเท่ียว 3.60 .854 มาก 7 
                                               รวม 3.84 .789 มาก  
     รานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเคร่ืองดื่ม     
20. ความสะดวกการหารานอาหารพื้นเมือง อาหารทองถิ่น 3.50 .755 มาก 2 
21. ความพอเพียงของรานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเครื่องด่ืม 3.53 .741 มาก 1 
22.คุณภาพของรานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเครื่องด่ืม 3.46 .707 ปานกลาง 3 
23. ความยุติธรรมของราคารานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเครื่องด่ืม 3.44 .835 ปานกลาง 4 
24.ความสะอาดของรานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเครื่องด่ืม 3.40 .789 ปานกลาง 5 
                                                รวม 3.46 .765 ปานกลาง  
    รานจําหนายของที่ระลึกและโอท็อป     
25. ความสะดวกในการหารานจําหนายของท่ีระลึกและโอท็อป 3.43 .852 ปานกลาง 3 
26. คุณภาพสินคาของรานจําหนายของท่ีระลึกและโอท็อป 3.47 .728 ปานกลาง 1 
27. รานจําหนายของท่ีระลึกและโอท็อปขายของดวยราคายุติธรรม 3.46 .761 ปานกลาง 2 
                                                 รวม 3.45 .780 ปานกลาง  
28. ความพึงพอใจโดยรวมในการมาทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 3.74 7.89 มาก  
                                  รวมทุกดาน 3.58 .786 มาก  
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 จากตารางท่ี 4 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม
ท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก ( X =3.58,S.D.=.786) เม่ือพิจารณารายดาน ของการบริการดานการเดินทาง อยู
ในระดับมาก ( X =3.59,S.D.=.804) เม่ือพิจารณารายขอลําดับสูงที่สุด คือ ความสะดวกในการเดินทางมา
ทองเท่ียว ( X =3.59,S.D.=.804) รองลงมาเปนความเพียงพอของยานพาหนะท่ีนํามาทองเท่ียว 
( X =3.61,S.D.=.824) สวนขอท่ีต่ําท่ีสุด คือความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ ( X =3.47,S.D.=.826)    
 การบริการดานการนําเท่ียว อยูในระดับมาก ( X =3.40,S.D.=.789) เม่ือพิจารณารายขอลําดับสูง
ท่ีสุด คือ การจัดแสดงรูปภาพ วัตถุ ส่ิงของฯลฯ ในสถานท่ีทองเท่ียว( X =3.50,S.D.=.755) รองลงมาเปน 
การบริการดานขอมูลขาวสารในสถานท่ีทองเท่ียว( X =3.61,S.D.=.824) สวนขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ การตอนรับ
ของเจาหนาท่ี ( X =3.33,S.D.=.814)    
            แหลงหรอืสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับมาก ( X =3.84,S.D.=.789) เม่ือพิจารณา
รายขอลําดับสูงท่ีสุด คือ คุณคาและความสําคัญดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรมและศาสนา
( X =4.10,S.D.=.813) รองลงมาเปน คุณคาดานศิลปวฒันธรรม( X =4.06,S.D.=.749) สวนขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ 
ส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานท่ีทองเท่ียว เชนหองน้ํา ท่ีนั่ง/มานั่ง น้ําดื่ม ฯลฯ ( X =3.55,S.D.=.888) 
              รานอาหาร และเครื่องดื่ม อยูในระดับมาก ( X =3.46,S.D.=.765) เม่ือพิจารณารายขอลําดับสูงท่ีสุด 
คือ ความพอเพียงของรานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเครื่องดื่ม( X =3.53,S.D.=.741) รองลงมาเปน 
ความสะดวกการหารานอาหารพ้ืนเมือง อาหารทองถ่ิน( X =3.50,S.D.=.741) สวนขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ ความ
สะอาดของรานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเครื่องดื่ม ( X =3.40,S.D.=.789)    
            รานจําหนายของท่ีระลึกและโอท็อป อยูในระดับมาก ( X =3.45,S.D.=.780) เม่ือพิจารณารายขอ
ลําดับสูงท่ีสุด คือ คุณภาพของสินคาของรานจําหนายของท่ีระลึกและโอท็อป ( X =3.47,S.D.=.728) 
รองลงมาเปน ความยุติธรรมของราคารานจําหนายของท่ีระลึกและโอท็อป ( X =3.46,S.D.=.761) สวนขอท่ี
ต่ําท่ีสุด คือ ความสะดวกการหารานจําหนายของท่ีระลึกและโอท็อป ( X =3.43,S.D.=.852)    
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               สวนที่ 4  การเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการทองเที่ยวของ
กลุมตัวอยางที่มีลักษณะ เพศ  

การเปรียบเทียบความแตกตางในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอนําเสนอการเปรียบเทียบคาสถิติของ t-test 
ของ เพศ และวิเคราะหความแปรปรวน F-test ของ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ  

 
ตารางท่ี  5 เปรียบเทียบตัวแปรเพศกับความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของกลุมตัวอยาง 

โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
 

เพศ X  S.D. t p-value 
ชาย 4.029 .552 1.221 .064 
หญิง 3.965 .472   

 
  จากตารางท่ี 5 พบวา การเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางตัวแปรเพศกับความพึงพอใจในการทองเท่ียว
เชิงศิลปวัฒนธรรม ของนักทองเท่ียว แตกตางกัน โดยมีนักทองเท่ียวเพศชายมีความพึงพอใจในการ
ทองเท่ียวมากกวาเพศหญิง ( X =4.029 และ X =3.965) อยางไมมีนัยสําคัญ 
 
                สวนที่  5 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความพึงพอใจในการทองเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได และอาชีพ  
 
ตารางท่ี  6 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจใน 

    การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามชวงอาย ุ
 

แหลงความแปรปรวน       df SS MS F p-value 
ระหวางกลุม 4 3.961 .990 3.845* .004 
ภายในกลุม  395 101.746 .258   

รวม  399 105.707    
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 

  จากตารางท่ี 6 พบวา การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของความพึงพอใจในการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของนักทองเท่ียว จําแนกตามชวงอายุ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
โดยจําแนกรายคู ดวยวิธี Scheffe’ ดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของ

นักทองเท่ียว จําแนกตามชวงอายุ เปนรายคู ดวยวิธี Scheffe’ 
 

ชวงอาย ุ
 

ต่ํากวา 20 ป 
( X =3.200)  

20-30 ป 
( X =3.606) 

31-50 ป 
( X =3.492) 

51-60 ป 
( X =3.710) 

มากกวา 60 ป 
( X =3.607) 

ต่ํากวา 20 ป 
 ( X =3.200) 

-     

20-30 ป 
( X =3.606) 

.1037 -    

31-50 ป 
( X =3.492) 

.2174 .1137 -   

51-60 ป 
( X =3.710) 

.5101* .4064 -.2927 -  

มากกวา 60 ป 
( X =3.607) 

.1029 -.0008 .1144 -.4071 - 

 
 จากตารางท่ี 7 พบวา ชวงอายุของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม เม่ือพิจารณาเปนรายขอ แตกตางกัน คือ นักทองเท่ียวท่ีมีชวงอายุ  51-60 ปมีคาเฉล่ียของ
ความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมสูงกวานักทองเท่ียวท่ีมีชวงอายุต่ํากวา 20 ป ( X =3.710 
และ X =3.200 ตามลําดับ)  
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ตารางท่ี  8 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิง

ศิลปวัฒนธรรมของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามสถานภาพสมรส 
 

แหลงความแปรปรวน       df SS MS F p-value 
ระหวางกลุม 3 1.031 .344 1.300 .274 
ภายในกลุม  396 104.677 .264   

รวม  399 105.707    
 

  จากตารางท่ี 8 พบวา เปรียบเทียบความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของ
นักทองเท่ียว จําแนกตามสถานภาพสมรส  มีความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของ
นักทองเท่ียวไมแตกตางกัน  
 
ตารางท่ี  9 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิง

ศิลปวัฒนธรรมของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน       df SS MS F p-value 
ระหวางกลุม 5 6.429 1.286 5.103* .000 
ภายในกลุม  394 99.278 .252   

รวม  399 105.707    
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 

  จากตารางท่ี 9 พบวา การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวคาเฉล่ียของความพึงพอใจในการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของนักทองเท่ียว จําแนกตามระดับการศึกษา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 โดยจําแนกรายคู ดวยวิธี Scheffe’  ดังตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

ของนักทองเท่ียว จําแนกตามระดับการศึกษา เปนรายคู ดวยวิธี Scheffe’ 
 

ชวงอาย ุ
 

<มัธยมศึกษา
ตอนตน 

( X =3.721) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

( X =3.761) 

อนุปริญญา/
ปวส. 
( X =3.495) 

ปริญญาตรี 
( X =3.577) 

สูงกวาปริญญาตรี 
( X =3.343) 

อื่นๆ 
( X =2.964) 

<มัธยมศึกษาตอนตน 
( X =3.721) 

-      

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
( X =3.761) 

-.039 -     

อนุปริญญา/ปวส. 
( X =3.495) 

.226 .265 -    

ปริญญาตรี 
( X =3.577) 

.144 .183 -.081 -   

สูงกวาปริญญาตรี 
( X =3.343) 

.378 .4172* .151 .233 -  

อื่นๆ 
( X =2.964) 

.757 .7963 .531 .612 .379 - 

  
              จากตารางท่ี 10 พบวา ระดับการศึกษาของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม เม่ือพิจารณาเปนรายขอ แตกตางกัน คือ นักทองเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมสูงกวานักทองเท่ียวท่ี
มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรี  ( X =3.761 และ X =3.343 ตามลําดับ)  
 
ตารางท่ี  11 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทองเท่ียว

เชิงศิลปวัฒนธรรมของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามรายได 
 

แหลงความแปรปรวน       df SS MS F p-value 
ระหวางกลุม 5 8.053 1.611 6.498* .000 
ภายในกลุม  394 97.654 .248   

รวม  399 105.707    
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
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  จากตารางท่ี 11 พบวา การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของ
นักทองเท่ียว จําแนกตามรายได  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยจําแนกรายคู ดวยวิธี Scheffe’  
ดังตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

ของนักทองเท่ียว จําแนกตามรายได เปนรายคู ดวยวิธี Scheffe’ 
 

ชวงอาย ุ
 

≤5,000 บาท 
 ( X =3.679) 

5,001-10,000 
บาท 

 ( X =3.668) 

10,001-
15,000 บาท 

 ( X =3.350) 

15,001-
20,000 บาท 

 ( X =3.591) 

20,001-25,000 
บาท 

 ( X =3.682) 

>25,000 บาท 
( X =3.272) 

≤5,000 บาท 
 ( X =3.679) 

-      

5,001-10,000 บาท 
 ( X =3.668) 

.011 -     

10,001-15,000 บาท 
 ( X =3.350) 

.329* .318* -    

15,001-20,000 บาท 
 ( X =3.591) 

.087 .076 -.242 -   

20,001-25,000 บาท 
 ( X =3.682) 

-.003 -.014 -.332 -.091 -  

>25,000 บาท 
( X =3.272) 

.407* .396* .077 .319 .410 - 

  
              จากตารางท่ี 12 พบวา รายไดของนักทองเท่ียวท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรม เม่ือพิจารณาเปนรายขอ แตกตางกัน คือ นักทองเท่ียวท่ีมีรายได ≤5,000 บาทและรายได 
5,001-10,000 บาท มีคาเฉล่ียของความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมสูงกวานักทองเท่ียวท่ีมี
รายได  10,001-15,000 บาท และ >25,000 บาท  ( X =3.679 , X =3.668, X =3.350 และ X =3.272 
ตามลําดับ)  
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ตารางท่ี  13 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวคาเฉล่ียของคะแนนความพึงพอใจในการทองเท่ียว

เชิงศิลปวัฒนธรรมของกลุมตัวอยาง โดยจําแนกตามอาชีพ 
 

แหลงความแปรปรวน       df SS MS F p-value 
ระหวางกลุม 7 6.460 .923 3.645* .001 
ภายในกลุม  392 99.247 .253   

รวม  399 105.707    
*มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 

  จากตารางท่ี 13 พบวา การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวคาเฉล่ียของคะแนนความ          
พึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของนักทองเท่ียว จําแนกตามอาชีพ  มีความพึงพอใจในการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของนักทองเท่ียว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยจําแนกรายคู ดวย
วิธี Scheffe’ พบวาไมแตกตางกัน สามารถสรุปได ดังตารางท่ี  14 
 
          ตารางท่ี 14 สรุปการเปรียบเทียบและวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวของคะแนนความพึง

พอใจการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของนักทองเท่ียว จําแนกตามลักษณะสวนบุคคล  
 

ท่ี ลักษณะสวนบุคคล การเปรียบเทียบ วิเคราะหความแปรปรวน 
  t-test p-value F-test p-value 
1 เพศ 1.221 .064   
2 อายุ   3.845* .004 
3 สถานภาพสมรส   1.300 .274 
4 การศึกษา   5.103* .000 
5 รายได   6.498* .000 
6 อาชีพ   3.645* .001 

           *มีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
               สวนที่ 6  ปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ  
                ตามความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม 
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1. ปญหา/อุปสรรค                                                                                                                                              (n=200) 

ท่ี ปญหา ความถ่ี รอยละ 

1 การบริหารจัดหาร   
 - การบริหารจัดการดานภูมิทัศน ความสะดวก ยังมีการดําเนินการ จัดการ

รานคาไมเปนสัดสวนไมเปนระเบียบเทาท่ีควร 
1 1.00 

 -สถานท่ีทองเท่ียวบางแหงยังมีจุดเดนไมเพียงพอ 2 2.00 
 - สถานท่ีทองเท่ียวยังไมเปนระบบมาตรฐานทองเท่ียวเทาท่ีควร           1 1.00 
 - สถานท่ีทองเท่ียวบางแหงไมคอยรูจัก ไมมีเสนทางแนะนํา  1 1.00 
 - ไมมีเปนสัญลักษณท่ีบงบอกของจังหวัดนครปฐม      1 1.00 
 - สถานท่ีทองเท่ียวหลายแหงไมมีรมเงา และอากาศรอน    2  2.00 
 - การรักษาความปลอดภัยยังมีนอย และดไูมคอยปลอดภัย   2 2.00 
 - สถานท่ีทองเท่ียวบางแหงไมคอยไดรับการสงเสริมจากรัฐเทาท่ีควรหรือ 

สงเสริมนอยเกินไป  รวมถึงในแหลงทองเท่ียว ไมมีการแสดงศิลปะพ้ืนบานให
ชม มีแตวัตถุส่ิงไมมีชีวิต 

5 5.00 

 -การจัดสถานท่ีทองเท่ียวบางแหงไมเปนระบบ ไมเปนโซนๆ 1 1.00 
 - ไมมีเปนสัญลักษณบงบอกความเปนจังหวัดนครปฐม 1 1.00 
2 การอํานวยความสะดวก  

-ตามสถานท่ีทองเท่ียวสําคัญ การเดินทางสะดวกแตมีปญหารถติดมาก แต
สําหรับท่ีสถานท่ีสําคัญรองลงมายังเดินทางไมคอยสะดวกเทาไร 

 
3 

 
3.00 

 -รถประจําทางมีความลาชาหรือจะตองตอรถหลายตอ 2 2.00 
 - พระราชวังสนามจันทรก็มีรถกอลฟใหเชาบริการ ถือวาอํานวยความสะดวก

ในการทองเท่ียวชมพระราชวัง 
2 2.00 

 -นาจะมีน้ําดื่ม ท่ีรมเงาไวบริการ 1 1.00 
3 การเดินทาง 

-รถโดยสารประจําทางไปยังจุดสําคัญตางๆนอยเกินไป 
 

2 
 

2.00 
 - การเดินรถจากศาลายามานครปฐมนอยมาก ทําใหไมคอยสะดวกในการ

เดินทาง 
2 2.00 

 -การเดินทาง บางท่ีท่ีจะเดินทางลําบาก บางท่ีก็มีเสนทางท่ีสะดวก 3 3.00 
 -สถานท่ีทองเท่ียวและเสนทางในการมาแตละสถานท่ีไมสะดวก 2 2.00 
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            1.ปญหา/อุปสรรค(ตอ) 
ท่ี ปญหา ความถ่ี รอยละ 

 - ไมคอยสะดวกเพราะกําลังสรางและมีบางสวนท่ียังสรางใหมซอมแซมไม
เสร็จ 

2 2.00 

 -บางแหลงทองเท่ียวอยูไกลตองใชเวลาในการเดินทาง 1 1.00 
 - ปญหารถติดและเยอะมากเสียเวลาในการทองเท่ียว 1 1.00 
 -เดินทางไกลไป ไมสะดวก 1 1.00 

4 -ปายบอกทาง 
-นาจะมีรถท่ีมีปายแนะนําบอกทางถึงจุดท่ีทองเท่ียว เพราะทําใหผูมาทองเท่ียว
ไมมีความม่ันใจในการเดินทาง 

 
2 

 
2.00 

 - ปายโฆษณา บางแหงปดบังปายบอกทาง ทําใหมองเห็นไมชัดเจน 3 3.00 
 -การเดินทางไมมีปายบอกทางใหเห็นชัดเจน 2 2.00 
 - หาสถานท่ีทองเท่ียวลําบากไมมีปายบอกตําแหนงท่ีชัดเจน 2 2.00 
 - สถานท่ีทองเท่ียวอยูไกล ตองออกไปไกลจากแหลงทองเท่ียวสําคัญ 1 1.00 
 - ไมมีปายช้ีบงรานคา จึงไมสามารถทราบไดวาอะไรคือจุดขาย OTOP ใน

แหลงทองเท่ียว 
2 2.00 

5 ความสะอาด สถานที่ทองเที่ยว  
- ความสะอาดในสถานท่ีทองเท่ียวบางแหง ยังมีความสะอาดนอย  และ 
 บางแหงยังมีท่ีท้ิงขยะไมเพียงพอ กับความตองการ 

 
6 

 
6.00 

6 ที่จอดรถ 
-ไมคอยสะดวก  ท่ีจอดรถหายาก สถานท่ีบางแหงมีสถานท่ีจอดรถไมเพียง พอ
นอยเกินไป  รถติด ท่ีจอดรถไมเพียงพอ  ยังไมเพียงพอตอจํานวนทองเท่ียว ไม
มีความสะดวก การทางเดินรอนอบอาว  ท่ีจอดรถเตม็ การเดินทางดวยรถ
ประจําทางไมสะดวก มีรถประจําทางนอย  บางทีก็เก็บคาจอดรถ 

 
 

40 

 
 

40.00 

7 หองน้ํา 
-ส่ิงอํานวยความสะดวกเชนหองน้ํา ยังไมเพียงพอและไมคอยสะดวก หองน้ํา
ไมสะอาด สกปรก 

 
 

13 

 
 

13.00 
8 เอกสารความรู เชิงศิลปวัฒนธรรม 

- ขาดความรูแหลงทองเท่ียว – ไมมีหนาท่ีใหความรูดานประวัติศาสตรและ
ศิลปกรรมศาสตร 
 

 
 
3 

 
 

3.00 
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1. ปญหา/อุปสรรค(ตอ) 
ท่ี ปญหา ความถ่ี รอยละ 

8 -นาจะมีเอกสารแนะนําเกี่ยวกับแหลงทองเท่ียวใหมากขึ้น 2 2.00 
 -เอกสารใหความรูในสถานท่ีทองเท่ียวไมคอยละเอียด 2 2.00 
9 การบริการของเจาหนาที ่

- เจาหนาท่ีไมคอยทําตามหนาท่ี หรือปฏิบัติตามหนาท่ี 
 
2 

 
2.00 

 - การสงเสริมบุคลากรในการพัฒนาสินคา  ยังมีนอยไป การสงเสริมจิตสํานึก
ของประชาชนใหมีการอนุรักษเพ่ือการพัฒนา 

2 2.00 

 - พนักงานนอยเกินไปในการใหคําแนะนําเกี่ยวกับสถานท่ี  - มีการแนะนํา
เจาหนาท่ีนอยไป - ไมคอยเปนมิตรกับผูท่ีมาทองเท่ียว ไมยิ้มแยมแจมใส ไม
คอยสนใจลูกคา - เจาหนาท่ีขาดเอาความใสใจ 

 
7 

 
7.00 

 -มีผูคอยใหคําแนะนําในศิลปวัฒนธรรมอยางถูกตอง 2 2.00 
 - ไมคอยมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย ใหมากและแตงกายใหเห็นอยาง

ชัดเจนเพ่ือสะดวกในการบริการทองเท่ียว 
2 2.00 

10 การประชาสัมพันธ 
- การแนะนําขอมูลไมคอยมี- ขาดการประชาสัมพันธและการสรางเอกลักษณ
ความเปนจังหวัดนครปฐม -มีการโฆษณาประชาสัมพันธนอยในเรื่องของดาน
การอํานวยความสะดวก -ไมคอยมีการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวทําใหคน
ไมคอยรูจัก 

 
 
9 

 
 

9.00 

 - ไมคอยมี guide book  1 1.00 
 - ไมมีการประชาสัมพันธการทองเท่ียวนครปฐม ตามส่ือตางๆ นักทองเท่ียวจึง

มักเปนทางผาน - การประชาสัมพันธยังนอยไมตอเนื่อง  
3 3.00 

11 การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
- บางครั้งอาหารและเครือ่งดื่มราคาแพงเกินไป เอาเปรียบผูบริโภค สินคา
บางครั้งไมมีคุณภาพ  อาหารแพง  รานอาหารไมคอยสะอาด อาหารแพงกวา
ความเปนจริง  ราคาสินคาสูงเกินไป เปนการตักตวงผลประโยชนจากคนขาย 
ราคาท่ีขายคอนขางสูง เชน ตามรานอาหารบางท่ีไมใสราคาลงไป ทําใหการ
เก็บเงินคอนขางแพงเกินไป ฉวยโอกาสวาเปนแหลงทองเท่ียว – สินคาราคา
แพงขาดคุณภาพ 
 
 
 

 
 

16 

 
 

16.00 



  116 
 

1. ปญหา/อุปสรรค(ตอ) 
ท่ี ปญหา ความถ่ี รอยละ 

 - รานอาหารนอย หารานอาหารคอนขางยาก –ไมคอยเพียงพอสําหรับ
นักทองเท่ียว ไมท่ัวถึงและไมดึงดูดใหเขาไปรับประทาน หารานเครื่องดื่มได
นอย   ไมคอยสะดวก  ไมคอยเปนสัดสวน  เรื่องความสะอาด ราคาเปนธรรม  
มีนอยบางท่ีไมคอยมีคนรูจัก   

14 14.00 

 - รานอาหารมีมากแตขาดเรื่องรักษาความสะอาด บางรานสกปรก 3 3.00 
 -ตามรานอาหารตางๆมักมีคนเขามาขายของ เชน ตั๊กแตนสาน 1 1.00 

12 การบริการของที่ระลึก 
- รานขายของท่ีระลึกนอยมาก แทบจะไมเคยเห็นเลย สินคา OTOP ดูเหมือน
ไมไดรับการสนับสนุนเลย มีนอยและรานเล็กไป ราคาไมเหมาะสม รานขาย
ของท่ีระลึกไมคอยมีเปนแหลงใหญ  สินคาไมคอยพึงพอใจ รานของฝากไม
คอยมีและของฝากแตละอยางไมคอยดึงดูดใจสินคานอยมาก บริการไมคอยด ี

 
 

12 

 
 

12.00 

 - ของซํ้าซากหาไดงายท่ัวไป -สินคา OPOT ไมคอยแตกตาง และสินคา OTOP 
ใหมากกวานี ้
-สินคาไมคอยนาสนใจ  หาไดตามเทศกาลอาหารและผลไมเทศกาล 

5 5.00 

 - สินคามีราคาแพงเกินไป 1 1.00 
13 สภาพทั่วไป 

- บางแหลงราคาเขาชมสูงเกินไป เชน สวนสามพราน 
- หามถายรูป  

 
1 
2 

 
1.00 
2.00 

 รวม 200 100.00 
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              2.ขอเสนแนะ                                                                                                                     (n=104) 
ท่ี ปญหา ความถ่ี รอยละ 

1 การบริหารจัดการทองเที่ยว 
-ควรอนุรักษวัฒนธรรมไวใหคูกับคนไทยตลอดไปเพราะปจจุบันเด็กและ
เยาวชนรุนใหมคอนขางจะใหความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นอยลง 

 
1 

 
.96 

 -ควรจัดการทองเท่ียวแบบครบวงจร 1 .96 
 - ควรใหสํานักงานทองเท่ียวจังหวัด ทําแผนท่ีเสนทางทองเท่ียวดานตางๆแจก

แกประชาชน เชน เชิงประวัติศาสตร เชิงเกษตร เชิงทองเท่ียวท่ีครบวงจร
มากกวานี้  

2 1.92 

 -ควรมีการบริหารจัดการเนนเรื่องรูปแบบท่ีทางจังหวัดตองการนําเสนอ เชน 
เชิงวัฒนธรรม หรือเชิงเกษตร การประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึกใหกับคนใน
พ้ืนท่ีท่ีจะรวมสรางความสัมพันธอันดีกับนักทองเท่ียว 

3 2.88 

 -ควรมีการจัดการท่ีดีกวานี้เปนสัดสวนกวานี ้ 1 .96 
 -ควรท่ีจะแนะนําสถานท่ีตางๆใหชัดเจน 2 1.92 
 -การจัดการอยูในสวนดีเพราะเกี่ยวกับสวนใหญจะเปนโบราณสถาน

โบราณวัตถุมากกวาสถานบันเทิงใจ เปนสถานทองเท่ียวในดานศิลปวัฒนธรรม
ท่ีทรงคุณคาของไทย ควรอยางยิ่งในการอนุรักษไวใหเยาวชนรุนหลังตอไป 

 
2 

 
1.92 

 -การจัดการอยูในสวนดีเพราะเกี่ยวกับสวนใหญจะเปนโบราณสถาน
โบราณวัตถุมากกวาสถานบันเทิงใจ เปนสถานทองเท่ียวในดานศิลปวัฒนธรรม
ท่ีทรงคุณคาของไทย ควรอยางยิ่งในการอนุรักษไวใหเยาวชนรุนหลังตอไป 

1 .96 

2 การจัดระเบียบสถานที่ทองเที่ยว 
-ควรจัดใหเปนระเบียบและมีคุณภาพมากกวานี ้

 
1 

 
1.96 

 -ควรใหเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีแตงกายเปนเอกลักษณท่ีสังเกตงาย 
และเพ่ือความสะดวกในการใหบริการนักทองเท่ียว และใหเพ่ิมความปลอดภัย
ในการดูแลนักทองเท่ียว 

3 2.88 

 -ควรปรับปรุงภูมิทัศนใหดูดีสะอาดรมรื่น ไมรอน ทุกวันนี้แหลงทองเท่ียว
จังหวัดนครปฐมยังดูไมคอยสะอาดตามพ้ืนก็มีเศษใบไม ขยะ อยูมากมาย 

3 2.88 

 -นาจะมีการจัดการดานความสะอาด ปรับปรุงเรื่องความสะอาด จัดสถานท่ี
รานคาใหดูสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยกวานี ้

3 2.88 

 - ควรมีการใหบริการดานๆใหดีมากกวานี้ เพ่ือจะไดเชิญชวนใหนักทองเท่ียว
ดินทางมาทองเท่ียว 

2 1.92 

 -ชวยเพ่ิมถังขยะในสถานท่ีทองเท่ียวท่ีเพียงพอ  2 1.92 
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2. ขอเสนแนะ(ตอ) 
ท่ี ปญหา ความถ่ี รอยละ 

3 การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยว 
-สถานท่ีบางแหงควรมีการปรับปรุง บูรณะซอมแซมและมีวิทยากรบรรยาย
ประจํา เพ่ือใหความรูแกนักทองเท่ียว 

 
2 

 
1.92 

 -ควรสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 1 .96 
 -ควรมีพ้ืนท่ีจอดรถใหมากกวานี ้ 1 .96 
 -ควรมีหลังคาสําหรับจอดรถเพ่ือกันฝนตก ชวยอากาศท่ีรอนมาก 2 1.92 
 -ควรจัดโซนใหเปนระเบียบเรียบรอย มีความสะอาด 1 .96 
 -ความสะอาด การจัดระบบภูมิทัศนหรือโซนการบริการใหสรางบรรยากาศให

เหมาะสมนาใชบริการ 
3 2.88 

 -ควรมีการพัฒนาใหเจริญกวานี ้ 1 .96 
4 ปายบอกทาง 

 -ควรมีปายแสดงชัดเจน จัดเจาหนาท่ีใหคําแนะนําโดยเฉพาะชวยเทศกาล 
 
2 

 
1.92 

 -ควรมีปายบอกใหชัดเจน เปนระยะ ตั้งจุดบริการดวยเจาหนาท่ีใหมากขึ้น 
-ควรจัดปายสัญญาณการจราจรโดยบอกเปนเครื่องหมายลูกศรใหเรื่องของการ
เล้ียวซายเล้ียวขวา ปายจราจร รถรวมบริการ  

 
5 

 
4.80 

 -การสรางเครื่องหมายจราจรใหมองเห็นไดงาย การกําหนดเสนทางเขาออกให
ชัดเจน การจัดระเบียบการจราจรใหขยายวงกวางภายในเมืองซ่ึงจะสามารถ
กําหนดวิถีระบบจราจรไดด ี

2 1.92 

5 สถานที่จอดรถ 
-ควรเพ่ิมท่ีจอดรถใหมากกวานีแ้ละใหเพียงพอ 

 
2 

 
1.92 

 -ควรมีการปรับปรุงและทําเปนท่ีฝากรถโดยจะเปนทางอํานวยความสะดวกให
ผูท่ีมาเชาทองเท่ียว 

3 2.88 

 -ควรจะมีรถสําหรับไวเท่ียวในตัวเมืองโดยเฉพาะ เชน รถรอบเมือง 2 1.92 
6 การพัฒนาเจาหนาที่/มัคคุเทศก 

-เจาหนาท่ีควรมีความรูและมีกิริยามารยาทท่ีด ี
 

2 
 

1.92 
 -นาจะมีเจาหนาท่ีสําหรับบริการขอมูล การทองเท่ียว 

 
 
 
 

2 1.92 
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2. ขอเสนแนะ (ตอ) 
ท่ี ปญหา ความถ่ี รอยละ 

 -นาจะมีการใหความรูและเนื้อหาสาระมากๆแกการทองเท่ียว มีผูแนะนําโดย
ศึกษาหาความรูในเชิงประวัติศาสตร มัคคุเทศกควรใหการศึกษาขอมูลและ
สามารถอธิบายใหนักทองเท่ียวไดรับรูและศึกษาความเปนมาของศาสนา 
และวัฒนธรรม พรอมประวัติศาสตรโดยการแสดงแหลงเรียนรูทาง
ประวัติศาสตรพรอมวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของตน การจัดนําเท่ียวควรใหความรู
ท้ังคนในจังหวัดและคนภายนอก เพราะบางครั้งคนในจังหวัดก็ยังมีความรู
เกี่ยวกับสถานท่ีสําคัญนอยเกินไป 

6 5.76 

 -ควรมีมัคคุเทศกประจําสถานทองเท่ียว เพ่ือใหความรูกับนักทองเท่ียว 
-ควรมีมัคคุเทศกในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญจะไดนําชาวตางประเทศมา
ทองเท่ียว  

3 2.88 

7 การประชาสัมพันธ 
-ควรมีการเสนอขาวสารผานทางส่ือ ปายโฆษณาทองเท่ียว 

 
2 

 
1.92 

 -ควรขอมูลในการเดินทางและเวลาเปดปด ประชาสัมพันธใหมาก  ๆ 1 .96 
 -ควรจัดอยูในบริเวณท่ีสามารถเห็นได 2 1.92 
 -ควรมีการประชาสัมพันธใหมากกวานี ้ 2 1.92 
 -ขอใหราคาถูกและมีคุณภาพจริงอยางท่ีประชาสัมพันธ ตองสรางเอกลักษณท่ี

โดดเดน 
2 1.92 

 -ควรใหมีหนังสือ ส่ือท่ีนาสนใจใหความรูแกประชาชนทุกระดับ 1 .96 
 -ควรมีคําแนะนํากับนักทองเท่ียวเพราะบางครั้งบางทานมาจากตางจังหวัดและ

ไมเคยมาเลยไมทราบวาจะไปทางไหน ไมมีเจาหนาท่ีแนะนํา บางครั้งอาจจะใช
ส่ือท่ีเขาใจงายๆ เพราะบางครั้งนักทองเท่ียวมีหลายเพศและตางวัย รวมถึงปาย
หามตางๆดวย 
-ควรใหถายรูปในแหลงทองเท่ียวใหมากขึ้น 

3 2.88 

8 การบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 
- ควรใหการบริการท่ีดีมากกวาทําหนาไมอยากขาย มีความสะอาดและคิดไม
แพงเกินไป 
-ควรมีจุดใหบริการอาหารและเครื่องดื่มใหมาก  มีพ้ืนท่ีบริการมากกวานี ้และ
ราคานาจะถูกกวานี ้
 
 

 
6 

 
5.76 
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2. ขอเสนแนะ (ตอ) 
ท่ี ปญหา ความถ่ี รอยละ 

9 
 

การบริการรานขายของที่ระลึก 
-คุณภาพสินคาบางชนิดตองทําใหด ี

 
1 

 
.96 

 -ควรสงเสริมของขึ้นช่ือของจังหวัดใหมีจุดเดน เชน พูดถึงโองก็ตองจังหวัด
ราชบุรี ควรสงเสริมสถานท่ีทองเท่ียวจังหวัดท่ีมีอยูในท่ีมีช่ือเสียง ควรสงเสริม
ของดีจังหวัดนครปฐมใหมากขึ้น 

 
 
3 

 
 

2.88 
 - ควรมีรานคาขายของท่ีระลึก ในสถานท่ีเท่ียวใหมากขึ้น เพราะท่ีเห็นไมคอยมี

รานขายของท่ีระลึก 
3 2.88 

 -ควรมีสินคา OTOP และของท่ีระลึกมากกวานี ้ ราคาของ OTOP ใหเหมาะสม 
ราคาถูกตอง ควรมีมากกวานี้เพราะยังมีนอยไป  ควรดูแลบริการใหดีเยี่ยม
เพราะบางรานพูดไมดีเทาไร 

7 6.72 

10 อื่นๆ 
-หางสรรพสินคานอยมากและแถวมหาวิทยาลับมีผับจํานวนมาก   

 
1 

 
.96 

 -นาจะมีมากกวานี้หลายๆจังหวัด 2 1.92 
 -อยากใหคนไทยนิยมในชนชาติของตนเอง เท่ียวไทย อยาไปเท่ียวท่ีอ่ืนเลย 1 .96 
 รวม 104 100.00 
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3. ความคาดหวัง                                                                                                                   (n=74) 
ท่ี ปญหา ความถ่ี รอยละ 

1 เอกลักษณ/ความรู/คุณคา 
-ใหเห็นวัฒนธรรมเฉพาะทองถิ่นที่เปนเอกลักษณ ไดชม
ศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามที่สวยงามคุมคาที่ไดเดินทางมาเที่ยวชม 
-นาจะจัดโชวเอกลักษณใหมันเขาถึงวัฒนธรรมมากกวานี ้แสดงถึง
เอกลักษณมากที่สุด การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูเปน
เอกลักษณ และเปนเสนหในตวัของสถานที่นั้น  ๆ

 
6 

 
8.12 

 -ไดรับความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ไดรับความรู ความสุข และประทับใจ
กลับไป  นาจะไดความรูและการตระหนักถึงการอนุรักษมากขึ้น อยากได
ความรูท่ีเกี่ยวกับสถานท่ีท่ีมาเท่ียวใหมากท่ีสุด ไดทราบประวัติศาสตรของ
สถานท่ีซ่ึงมีความสําคญัหรือวาเกี่ยวกันอยางไรกับจังหวัดนั้น  ๆ

5 6.77 

 - ไดรูถึงประวิติความเปนมาและความสําคัญของวัฒนธรรมตางๆท่ีคนรุนใหม
ยังไมเคยรูจัก รวมถึงการอนุรักษเพ่ือรักษาใหอยูคูกับจังหวัดไปนาน  ๆ

2 2.70 

 - นาจะโดดเดนมีแรงจูงใจมากกวานี ้ 2 2.70 
 - ควรใหอยูในกระแสชีวิตท่ีเปนวิถีวัฒนธรรมจริงๆตามธรรมชาติ หากเปน

แหลงทองเท่ียวชุมชนตองไมเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิม ดวยความแปลกใหม
หรือเปนการสรางภาพ เนนความคิดเรื่องอนุรักษและสรางจิตสํานึกใหมในการ
หวงแหนคุณคามรดกทางศิลปวัฒนธรรมควบคูกับการทองเท่ียวหรือการศึกษา 
- ควรมีการดําเนินกิจกรรมภายใตการอนุรักษ การดําเนินกิจกรรมภายใตการ
สรางสรรค การจัดการโดยมีความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน ประชาชน 
โรงเรียน หรือสถานท่ีแหลงซ่ึงเปนองคความรูเพ่ือเปนศูนยกลางในการดําเนิน
กิจกรรม 

3 
 
 
 
2 

4.05 
 
 
 

2.70 
 

 - นํารายไดทางเศรษฐกิจ เชน การซ้ือสินคาและของฝาก การจัดงานเชน งาน
อาหารและผลไมนํารายไดสูจังหวัดนครปฐมและใกลเคียง 

3 4.05 

 -หวังวาผูใหญ นาจะใหความสําคัญและความสนใจกับการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมมากกวานี้เพ่ือจะเปนแบบอยางท่ีดีของลูกหลานสืบตอไป 

1 1.35 

2 ความตระหนัก 
- ไมควรหวังมูลคาจากนักทองเท่ียวมากเกินไป 
 

 
1 

 
1.35 
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            3.ความคาดหวัง (ตอ) 
ท่ี ปญหา ความถ่ี รอยละ 

 - ควรใหชวยกันรักษาความสะอาดในการทองเท่ียวและรวมใจอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมอยูตอไป 

3 4.06 

 - ควรใหชวยอนุรักษสถานท่ีทองเท่ียวไมท้ิงขยะเกล่ือนกลาด 2 2.70 
3 การปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

- ควรจัดงบประมาณสงเสริมใหมากขึ้น 
 
2 

 
2.70 

 - ควรมีสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้นเพราะไดมีสถานท่ี
ทองเท่ียวเยอะ 
- ควรมีสถานท่ีตางๆมากขึ้นเพราะจะไดมีชาวตางชาติมาเท่ียวเพราะสถานท่ี
เท่ียวนี้นอยไมคอยมากเทาไร 

 
3 

 
4.05 

 - ควรมีการจัดการสถานท่ีใหเปนระเบียบระบบมากกวานี้ สนามจันทรดีแลว 
แตสถานท่ีอ่ืนๆยังหลงลืมกับการบริหารขั้นพ้ืนฐานอยางสุชาและจุดบริการน้ํา
ดื่ม มีการปรับปรุงและพัฒนาดานการบริการและการใหคะแนะนําท่ีดีกวานี้ 
และจัดการจุดขายและ OTOP ใหเปนระเบียบและมีคุณภาพมากกวานี-้ควรทํา
ใหอากาศเย็นสบาย มีมากกวานี้จะไดมีคนมาเท่ียวเยอะ  ๆ

4 5.42 
 
 
 
 

 - ตองการใหสงเสริมใหมากขึ้น เพ่ือเศรษฐกิจจังหวัดดีขึ้น 3 4.05 
 -ใหพัฒนามากขึ้น ใหชาวตางประเทศไดมีโอกาสเห็นคุณคาของวัฒนธรรม

ไทย ใหเกดิคุณคาแกคนไทย 
2 2.70 

 - ในงานองคพระปฐมเจดียอยากใหมีของแปลกๆใหมๆมานําเสนอบาง 2 2.70 
4 การเผยแพรประชาสัมพันธ 

-ตองไดรับขอมูลท่ีชัดเจนแลวถูกตอง 
 
2 

 
2.70 

 - ฐานะเปนชาวจังหวัดนครปฐม อยากใหมีการประชาสัมพันธท่ีแพรหลายมาก
ขึ้นเพราะเปนการชวยเศรษฐกิจของจังหวัดดวย ใหทุกสวนทุกหนวยงานมีสวน
รวมในการประชาสัมพันธ คาดหวังจะใหโปรโมทการทองเท่ียวใหมากกวานี้ 
เนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมท่ีนาสนใจอีก
หลายแหง แตยังไมคอยเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียว 

 
 
4 

 
 

5.42 

 - อยากใหมีโบชัวรเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวตางๆในนครปฐมตั้งไวตรงทางเขา
เนื่องจากเปนคนตางจังหวัด จึงไมคอยรูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีนครปฐม -
มีใบปลิวท่ีรวบรวมความรู มีประมวลรูปภาพ  

2 2.70 

 -ควรใหถายรูปได 3 4.05 
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             3.ความคาดหวัง (ตอ) 
ท่ี ปญหา ความถ่ี รอยละ 

 - ควรใหชวยกันรักษาความสะอาดในการทองเท่ียวและรวมใจอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมอยูตอไป 

4 5.42 

 - ควรเปนการทองเท่ียวแบบสบายๆไมรอนอยากใหแตละสถานท่ีมีขอมูลของ
สถานท่ีนั้นๆ จะไดทราบความสําคัญและปฏิบัติตัวเหมาะสมเม่ือเขาไปใน
สถานท่ีนั้น 

2 2.70 

5 การบริการของเจาหนาที ่
-เจาหนาท่ีพูดจาไพเราะบริการดี  ๆ

 
2 

 
2.70 

 - จะไดรับความรูและสนุกสนานกับการมาพักผอน 2 2.70 
6 การจําหนายอาหาร และของที่ระลึก 

- พอคาแมคาจําหนายสินคาดวยราคายุติธรรม ไมแพงเหมาะสม 
 
2 

 
2.70 

 - อยากใหผูท่ีมาขายของมีจริยธรรมและคุณธรรมมากกวานี้และความ
รับผิดชอบ 

2 2.70 

 -จัดหาสินคาท่ีเหมาะสม สินคาบางชนิดนักทองเท่ียวไมตองการซ้ือ 3 4.05 
 รวม 74 100.00 

 
 
ข. ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (ผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยว) 
              จากการสนทนากลุม ผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียว จํานวน 20 คนเม่ือวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2553 เวลา 
13.00-16.00 น. ณ หองประชุมภาควิชาพ้ืนฐาน อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงได
ขอมูลและประเด็นตางๆ ผลการวิเคราะหตามวัตถุประสงค ดังนี ้
 
               สวนที่ 1 สภาพการณของการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม 
               การทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม นับวาเปนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีบทบาทอยางมาก 
เนื่องจากเปน “จุดแวะ ทางผาน” มีสถานท่ีหรือแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย สวยงาม ท่ีสําคัญหลักๆ เชน 
องคพระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง สวนสามพราน ฟารมจระเข พุทธมณฑล     
เปนตน นักทองเท่ียวจึงมุงเนนมาทองเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการทองเท่ียวเชิงผสมผสานหรือการ
ทองเท่ียวแบบเกาะกลุม ไดแก การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียวตลาดน้ํา การทองเท่ียวเชิง
เกษตรกรรม การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ รวมถึงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร เปนตน โดยท่ีการทองเท่ียว
ของจังหวัดนครปฐมนั้น มีศักยภาพหรือจุดเดนท่ีสําคัญ ดังท่ีประธานชมรมการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม
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และเจาของบริษัททรัพยตะวันการทองเท่ียว กลาวถึง ภาพรวมของการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม วามีหลาย
มิติ ท้ังวัฒนธรรม การเกษตร เชิงสุขภาพ การทองเท่ียวทางน้ํา การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม รวมถึงเปน
ทางผาน มีนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศนิยมมาทองเท่ียว ไหวพระแตละปจํานวนมาก ในแหลง
ทองเท่ียวหลัก แตยังมีปญหาในการกระจาย และการสงเสริมอยางจริงจัง รวมถึงส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ ดังวา  
 

              “จากท่ีไดคลุกคลีกับการทองเท่ียวของนครปฐมมาเนี่ยคะ ภาพการทองเท่ียวของนครปฐมเนี่ยมันจะ
ออกมา หลากหลายมิติ ก็คือมันมีท้ังวัฒนธรรม การเกษตร แลวสิ่งท่ีคิดวาตอนนี้เปนอนาคตของการทองเท่ียวก็
คือเชิงสุขภาพ แลวก็ท่ีอีกอันหนึ่งท่ีเปนการทองเท่ียวคือ การทองเท่ียวทางน้ํา ซึ่งทางชมรมทองเท่ียวเราก็ได
พยายามผลักดัน เราก็คิดวาแหลงการทองเท่ียวทางน้ําของเราเนี่ยมันมีศักยภาพ ซึ่งก็จริงๆแลวคนท่ีมานครปฐม
เนี่ย เขาจะมองในเรื่องการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แตจุดของการทองเท่ียวของนครปฐมเนี่ยมันเปนจะเปนเชิง
ผาน แลวก็มาแลวก็แวะเท่ียว แลวก็ไปท่ีอื่น ไปพักท่ีอื่น แตสถิติของการทองเท่ียวของท่ีรูเนี่ย ตางชาติมาเท่ียว
องคพระเนี่ยปละเปนลานคน เราก็เคยเก็บตัวเลขวา ถามาคนละหนึ่งพันลานคนก็ได หนึ่งพันลาน แลวก็สิ่งท่ีเรา
อยากใหเกิดการทองเท่ียวทางน้ํา เพื่อเช่ือมโยงกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แตปญหาของนครปฐมก็คือในเรื่อง
ของ การกระจาย การสงเสริม คือการทองเท่ียวเนี่ยตางคนตางกระจาย ถามวาศักยภาพการทองเท่ียวเรามีไหม 
เรามี แตท่ีนี้เรารวมๆกันไมวาทองเท่ียวหรืออุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยเรารวมๆกันในแหลงนั้น ก็ยังคอนขาง
จะไมชัดเจน ถาเกิดวาเราแบงกันการทองเท่ียว แลวก็จากแหลงทองเท่ียวเนี่ย อํานวยความสะดวก แลวก็ทําการ
ทองเท่ียวเขาไปในแหลงทองเท่ียวใหชัดเจนกวานี้ ดิฉันคิดวาการทองเท่ียวนครปฐมจะเปนอันดับหนึ่งของการ
สรางรายได ใหจังหวัด” 
 

                 1. สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดนครปฐม 
   อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม มีศักยภาพหรือโอกาสในการพัฒนาการทองเท่ียว

หลัก โดยเฉพาะการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม อันเปนจุดเดนในมิติหนึ่งของจังหวัดนครปฐม ท่ีมีสถานท่ี
ทองเท่ียวท่ีสําคัญและมีช่ือเสียง ดังตัวอยางสวนหนึ่ง ไดแก  
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ตารางท่ี 15 แสดงประเภทของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดนครปฐม 
 

ที่ สถานที่ทองเที่ยว ประเภทของการทองเที่ยว 
 
1 

-สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 
พระราชวังสนามจันทร 

 
ศิลปะและวัฒนธรรม/ แหลงเรียนรู/มีศักยภาพความพรอมสูง 

2 องคพระปฐมเจดีย/พิพิธภัณฑ
สถานแหงชาต ิ

ประวัติศาสตร ไหวพระ แหลงอาหาร ศิลปะและวัฒนธรรม/แหลง
เรียนรู/ มีศักยภาพความพรอมสูง 

3 พุทธมณฑล ประวัติศาสตร ไหวพระ แหลงอาหาร ศิลปะและวัฒนธรรม/ มี
ศักยภาพความพรอมสูง 

4 พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย  ศิลปะและวัฒนธรรม/ แหลงเรียนรู/มีศักยภาพความพรอมสูง 
5 สวนสามพราน ชีวิตไทยริมสายน้ํา/ธรรมชาติ /วัฒนธรรม และแหลงเรียนรู /มี

ศักยภาพความพรอมสูง 
6 ตลาดน้ําดอนหวาย ลองเรือชมธรรมชาติ ผัก/ผลไม/ไหวพระ  
7 วัดไรขิง ไหวพระ/อุทยานปลา  แหลงเรียนรู/มีศักยภาพความพรอมสูง 
 
 
8 

-สถา นที่ท อง เที่ ย วที่ สํ าคั ญ
รองลงมา 
ตลาดน้ําบางหลวง รศ. 122 

 
 
วัฒนธรรมจีน/วิถีธรรมชาติ /เทศบาลบางหลวงสนับสนุนอยาง
จริงจัง 

9 หอภาพยนตร ศาลายา(องคการ
มหาชน) 

หอศิลปะ วัฒนธรรมแหลงรวมความรูภาพยนตร องคกรมหาชน /
แหลงเรียนรูเปดใหม  

10 พิ พิ ธภั ณ ฑ พ้ื น บ า น วั ด ห ว ย
ตะโก                     

ศิลปะ และวัฒนธรรมพ้ืนบาน/ชีวิตความเปนอยู /แหลงเรียนรู             
/วัดผูดูแล 

11 พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย
บานลานแหลม 

ศิลปะ และวัฒนธรรมพ้ืนบาน/ชีวิตความเปนอยู /แหลงเรียนรู /
เอกชนเปนผูดูแล  

12 พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด ศิลปะ และวัฒนธรรมพ้ืนบาน/ชีวิตความเปนอยู/วัดผูดูแล 
13 พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนา วัด

สําโรง 
ศิลปะ และวัฒนธรรมพ้ืนบาน/ชีวิตความเปนอยู /แหลงเรียนรู           
/วัดผูดูแล 

14 ทองเท่ียวคลองมหาสวัสดิ ์ ทองเท่ียวเชิงเกษตร /วิถีธรรมชาติ/ชุมชนดูแลจัดการกันเอง 
15 ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ร.พ.หลวงพอเปน 
ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ/วิถีสุขภาพ/การแพทยแผนไทย การนวด 
โรงพยาบาลดูแลรับผิดชอบ มีความพรอมสูง  

15 ลองเรือชมสวนคลองจนิดา ทองเท่ียวเชิงเกษตร/ผลไม /วิถีธรรมชาติ /เอกชนดูแลกันเอง 
16 แหลงทองเท่ียววัดปลักไมลาย สวนสมุนไพร /ชีวิตความเปนอยู/แหลงเรียนรู/วัดผูดูแล 
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                 2. การขายวิถีธรรมชาต ิ
                  การทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม ไดมีการผสมผสานการทองเท่ียวแบบเกาะกลุม โดยท่ีจังหวัด
นครปฐม สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ทําสวนผลไม จึงมีการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตร เชนท่ี คลอง
มหาสวัสดิ์ คลองจินดาและบึงบางชาง เปนตน เพ่ือชมวัฒนธรรมการเกษตร วิถีไทยการเกษตรริมสายน้ํา   
ชมธรรมชาติ ดังท่ีผูสนทนากลุม กลาววา  
 

           “ผมมีทัวรญ่ีปุนมาลงประจํา ทัวรญ่ีปุนเนี่ย บริษัททัวรญ่ีปุนบอกวา คุณทําเนี่ย คุณจัดตลาดน้ําสิเราจะ
เอาทัวรมาลง แทนท่ีจะไปตลาดน้ําดําเนิน ผมบอกวานั่นมันไมใชวิถีชีวิต ถาเราทําก็คือผมโกหกผมนะ จริงๆ
ไดตังคแตถามวาสักวันเขาก็ไหม รูวานี่คุณจัดฉากมา ผมจะไมทํา ดังนั้นถาเราจะพัฒนาเนี่ย ผมจะไมทําลาย
วิถีชีวิตเดิม ผมจะไมเปลี่ยนแปลงคุณมาเท่ียวท่ีนี่คุณจะตองมาดูวิถีชีวิตจริงๆ มาดูสวนจริงๆ นะครับ ลองเรือ
ไปจริงๆก็ตองนั่งเรือ เรือเราไมมีหลังคาเพราะวามันตองลอดตนไม มันลอดสะพาน ในปจจุบันนักทองเท่ียว
เนี่ย อยากมาเท่ียวแบบนี้สภาพท่ีมันเปนธรรมชาติ ท่ีคลองจินดาท่ีเราขาย ขายสภาพธรรมชาติเราไมไดขาย
สิ่งกอสรางท่ีนี่เวลาเขาพัฒนา เขาจะพัฒนาสิ่งกอสรางเปนหลัก” 

 
                  3. จุดเดนของการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม 
     จังหวัดนครปฐมมีจุดเดนในเรื่องของการทองเท่ียวหลายรูปแบบ จึงทําใหนักทองเท่ียวจํานวน
มาก แวะเวียนมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐมหลายครั้ง ท้ังมาทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม อาหารการกิน 
พืชผัก และผลไมท่ีขึ้นช่ือหลายอยาง รวมถึงการไหวพระ ดังท่ีผูรวมสนทนากลุม จากพิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง ได
กลาวถึงจุดเดนในประเด็นนี้วา 
 

            “หุนข้ีผึ้งนักทองเท่ียวสวนใหญท่ีเขามา..แลวเปนเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมท่ีหุนข้ีผึ้ง แลวก็เรื่อง
อาหารการกินก็ตลาดน้ําดอนหวาย วิถีไทยริมสายน้ําของสวนสามพราน แตถาเปนเรื่องของการไหวพระก็จะ
เขามาในตัวเมือง มาท่ีองคพระปฐมเจดีย” 
 

ตารางท่ี 16 แสดงจุดเดนของสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดนครปฐม 
 

ที่ สถานที่ทองเที่ยว จุดเดนของการทองเที่ยว 
 
1 

-สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ 
พระราชวังสนามจันทร 

 
เปนพระราชวัง ประวัติศาสตรรัชการท่ี 6  

2 อ ง ค พ ร ะ ป ฐ ม เ จ ดี ย /
พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ

ไหวพระ อาหารการกิน 

3 
 

พุทธมณฑล ไหวพระ และพุทธสถาน 
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 ตารางท่ี 16 (ตอ) 
 

ที่ สถานที่ทองเที่ยว จุดเดนของการทองเที่ยว 
4 พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย เปนแหลงเรียนรูท่ีรวบรวมหลายอยาง เชน ประวัติศาสตร วรรณคดี 

ขายความเปนหุนขี้ผ้ึง ท่ีเปนตัวสัญลักษณ  
5 สวนสามพราน เปนธรรมชาติ ริมสายน้ํา  ผักปลอดสารพิษ 
6 ตลาดน้ําดอนหวาย จุดเดนตลาดน้ํา ลองเรือ อาหารการกิน พืช ผักผลไม  
7 วัดไรขิง ไหวพระ สมโอ 
 
 
8 

-สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญ
รองลงมา 
ตลาดน้ําบางหลวง รศ. 122 

 
 
วัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร อาหารการกิน 

9 ห อ ภ า พ ย น ต ร  ศ า ล า ย า
(องคการมหาชน) 

หอภาพยนตร และแหลงเรียนรู 

10 พิพิธภัณฑ พ้ืนบานวัดหวย
ตะโก                     

ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

11 พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย
บานลานแหลม 

ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

12 พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
13 พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนา วัด

สําโรง 
ศิลปะและวัฒนธรรมพ้ืนบาน 

14 ทองเท่ียวคลองมหาสวัสดิ ์ ลองเรือชมคลอง OTOP ผลไม 
15 ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ร.พ.หลวงพอเปน 
ทัวรสุขภาพ ตรวจสุขภาพ นวดไทย วิถีธรรมชาติ  

15 ลองเรือชมสวนคลองจินดา ธรรมชาติ สังคมเกษตรกรรม 
16 แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

วัดปลักไมลาย 
สวนปาสมุนไพร 

    
     4. สภาพของการจัดการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

                 การจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีความไดเปรียบกวาจังหวัดอ่ืนๆ 
เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดปริมณฑล ไมไกลจากกรุงเทพฯ ท้ังยังเปนประตูสูภาคใต โดยท่ี
พิพิธภัณฑท้ังหลายไดมีการรวมกลุม เปน “ชมรมเพ่ือนพิพิธภัณฑแหงนครปฐม” เพ่ือเปนเครือขายและ
สนับสนุนซ่ึงกันและกัน ดังท่ีผูสนทนากลุมกลาวถึงประเด็นนี้วา  
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           “คือจริงๆแลวนครปฐมเนี่ยไดเปรียบนะคะ เพราะวาในเรื่องของการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม เรา
มีองคประกอบครบทุกดาน ไมวาจะเปนเรื่องของดานเชิงศิลปกรรม นะคะ บรรดาพวกพิพิธภัณฑท้ังหลายๆ
เนี่ยรวมตัวกันเปน ชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑแหงนครปฐม ซึ่งสนับสนุนซึงกันและกัน แลวเรามีงานเทศกาล
ประเพณีท่ีสําคัญ ท่ีจูงใจใหคนมาทองเท่ียวบอยครั้ง เรายังมายานประวัติศาสตรไมวาจะเปนพระราชวังสนาม
จันทร องคพระปฐมเจดีย พระประโทนเจดีย แตท้ังหมดนี้ ตรงท่ีสําคัญก็คือขาดการประชาสัมพันธท่ีดี อยาวา
แตคนอื่นเลยคะ คนในจังหวัดนครปฐมยังไมทราบเลยวามีอะไรท่ีไหน ดิฉันเพิ่งเคยไปมหาสวัสด์ิเม่ือสักปท่ี
แลวนี่เอง ลองเรือชมสวนคลองมหาสวัสด์ิ เพิ่งจะมีโอกาสไดไป” 
 

    นอกจากนี้ สํานักงานงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มี “โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู” โดย
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตางๆท่ีตองการจะทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว
ทางวัฒนธรรม ดังท่ีผูสนทนากลุม กลาววา  
 

          “สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีโครงการอยูก็คือวา เปนโครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู โดย
วัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยจะประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตางๆวา ใครตองการจะเท่ียวในพระราชวังสนาม
จันทร องคพระปฐมเจดีย เราจะติดตออยูสี่แหงนะคะตอนนี้ มีหุนข้ีผึ้งดวย แลวก็พิพิธภัณฑเจษฎาเทคนิค   
มิวเซียม ก็คืออยางหุนข้ีผึ้งก็จะขอลดเปนกรณีพิเศษ พระราชวังสนามจันทรก็เหมาจายนะคะ แลวก็เจษฎาเนี่ย
ก็เขาฟรี องคพระเนี่ยก็คือขอขาวกลางวันอีกตางหาก อันนี้เปนโครงการท่ีโรงเรียนสนใจมาก เทาท่ีทราบ
ตอนนี้ประมาณ นาจะประมาณยี่สิบโรงเรียนข้ึนแลวนะคะท่ีติดตอผานวัฒนธรรมเพื่อท่ีจะไปขอชมสถานท่ี
เหลานี้ อันนี้มันบอกใหรูวาบางทีเนี่ย ในจังหวัดเราเอง เขายังไมเคยเห็นเลย”  

 
   ในขณะเดียวกัน จังหวัดนครปฐม ยังมีหอภาพยนตร (องคกรมหาชน) ศาลายา เปนแหลงเรียนรู
ภาพยนตร เนนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีเปดไดไมนานมานี้ ดังผูสนทนากลุมไดกลาววา 
 

           “ก็ตอนนี้ก็จะเริ่มคือเริ่มมีนักทองเท่ียว มีความสามารถในการพัฒนาภาพยนตรก็มีการเรียนรู แลวก็
โรงหนัง เพื่อใหผูชมท่ีสนใจ ท่ีผมมองวาตอนี้เรากําลังมีการ คิดเปนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ แตวาในสวน
ของอนุรักษเชิงทองเท่ียวมากกวา ก็คือวาสลับกัน ก็คือใหคนเห็นความสําคัญของภาพยนตร เรามีการจัดต้ัง
หอภาพยนตร.คือเพื่อใหคนมาคนท่ีสนใจสวนมากจะเปนคนท่ีทํางานดานภาพยนตรก็มาดู ก็คือตรงนี้คือคน
เริ่มรูจักมากข้ึนเพราะเราทําเว็บไซตแลวก็ทําการประชาสัมพันธแตวายังนอยอยู มีคนทําเปนเครือขายกันท่ัว
ท้ังจังหวัด ก็นาจะทําใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน” 
 

               สวนที่ 2 ปญหา/อุปสรรคของการจัดการทองเที่ยว 
                ปญหาของการจัดการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐมในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 7 แหงสวนใหญ
อาจมีปญหาในเรื่องส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา การจราจรอยูบาง แตแหลงทองเท่ียวท่ี
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สําคัญรองลงมา อีกจํานวนมากมีปญหาในการจัดการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ แตมีปญหาในการจัดการท่ีสําคัญ
หลายประการ ส่ิงสําคัญ คือ                      
                     1. การขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง  
                    การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ถือเปนดานหนาหรือหัวใจของการทองเท่ียว เพ่ือให
นักทองเท่ียวไดรับทราบถึงขอมูลขาวสาร แผนท่ี เสนทาง การคมนาคม ส่ิงอํานวยความสะดวก สถานท่ี
ทองเท่ียวและอ่ืนๆ ใหนักทองเท่ียวไดตัดสินใจมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม แตในความจริงศูนยขอมูล
การทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม ยังไมเปนจริงเปนจังเทาท่ีควร ดังท่ีผูสนทนากลุม กลาววา  
  

“การประชาสัมพันธแหลงขอมูลซึ่งมันมีความสําคัญมากคือศูนยท่ีจะตองใหขอมูลท่ีใครมาแลวศูนย
แหลงขอมูลตรงนี้นาจะรู ซึ่งดิฉันก็เคยบอกวาศูนยกีฬานันทนาการเนี่ย นาจะตองเปนท่ีทําได ใหขอมูลให
แผนท่ี ใหแผนพับตรงนี้นาจะทําเปนศูนยขอมูลไดแลวก็สิ่งท่ีของท่ีระลึกนี่ก็อยากเรียนใหท่ีประชุมทราบวา 
ชมรมการทองเท่ียวเราเคยทําท่ีทําก็มียาเหล ท่ีเคยทํารูปยาเหล เราเคยขออาจารย นักวาด วาดรูปยาเหล        
ตึกตางๆสิบแบบทําเสื้อ องคพระเรามีหมดทุกอยางแตมีปญหาเรื่องจุดแบงการขาย เพราะวาเราจะทําของท่ี
ระลึกอะไรสักอยางหนึ่งเราเคยคุยกับทานหลวงพอท่ีวัดองคพระองคพระแลวบอกวาวัดซากุซะท่ีญ่ีปุนเนี่ยเรา
ยังเห็นเลยวาทางเขาท่ีจะไปไหวพระเนี่ยยังมีรานเล็กๆท่ีขายของท่ีระลึกเราจะทําสวยงามแบบนั้น แลวเรามี
ของขายไดไหม หลวงพอไมได ก็เพราะไมไดก็แหลงขาย พอเรามาสรางศูนย OTOP มันก็ไมเหมาะสําหรับ
คนทองเท่ียวจะไปซื้อ เพราะฉะนั้นแหลงการท่ีเราจะทําสินคาเนี่ย เปนเอกลักษณของเราซึ่งเรามองท้ังองค
พระ ท้ังยาเหลแลวเนี่ย แคยาเหลเปนแหลงเรียนรูท่ีซื่อสัตยกตัญูไมมีท่ีไหนในประเทศไทย ซึ่งทุกคนอยาก
มาดู ทุกคนอยากมาดูประวัติศาสตรราชการท่ี6ทุกอยางอยางเชนวามันอยูท่ีศูนยรวมใจ แลวก็ทําอยางไรให
มันออกมาจริง มีท่ีวาดแบบของมหาวิทยาลัยเคยชวยเยอะเราเคยทําท้ังเสื้อ พวงกุญแจ เลซิ่ง เยอะคะเยอะแต
ถามวาจะไปวางฝากขายสหกรณ ฝากขายท่ีโนนท่ีนี่ซึ่งมันก็ไมสําเร็จ คือไดทดลองทําก็เลยคิดวาการบรูณา
การใหมันมีสถานท่ีๆเหมาะสม” 

     
                    การประชาสัมพันธ ถึงแมวาการทองเท่ียวชมสวนคลองจินดา จะมีเว็บไซตก็จริง แตยังขาดการ
ประชาสัมพันธอยางจริงจัง แมวาจะมีงบประมาณมาพัฒนาแหลงทองเท่ียวบึงบางชาง ดังวา  
 

                 “หนวยงานสวนทองถิ่น อบต. พอไดงบมา อันนี้มันเริ่มตน การทองเท่ียวท่ีคลองจินดา เริ่มตนจาก
ท่ีนี่นะครับ ลองเรือชมสวนคลองจินดา กับตลาดผลไม การทองเท่ียวตอนนั้นยังไมเปนกระทรวงให
งบประมาณมา อบต. รีบยายจากวัดปรีดารามไปอยูท่ีริมบึง ใชงบเสร็จจบ    ตลาดน้ําคลองจินดาท่ีข้ึนปายนะ
ลองตามดูสิครับ...ฉะนั้นท่ีตองการคือตอง การประชาสัมพันธท่ีดี เทานั้นเองเพราะวา ตรงนี้มันอยูไหน 
เพราะวากลุมลูกคาเนี่ยไมสามารถ สื่อสารกับผมได ลองไปเปดเว็บไซตดูนะครับวาลองเรือชมสวนคอลงจินดา 
มีคนเปดเว็บไซตเปนสิบเลย แตในนั้นไมมีผม แลวเวลาเขาติดตอมาใหนักทองเท่ียวไปรอท่ีหนาวัดปรีดาราม
แตไมมีใครไปรับ แลวมันจะเกิดอะไรข้ึน” 
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 จึงเห็นไดวา การประชาสัมพันธเปนปราการดานแรกของการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวไดรูไดทราบ 
มีขอมูลในการตัดสินใจมาทองเท่ียว เชนเดียวกับกรณีของโรงพยาบาลหลวงพอเปน ท่ีเนนการทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ ซ่ึงผูรับผิดชอบทัวรสุขภาพ ไดกลาวถึงการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวไดทราบ ท้ังจากโทรศัพท 
โบวชัวร และการใชส่ือบุคคลแบบบอกปากตอปาก มีความสําคัญ ดังวา  
 

             “สวนตัวความคิดของเราคิดวา ถาเราตองการท่ีจะใหนักทองเท่ียวมาเท่ียวแลวนําเสนอในสิ่งท่ีจุดใหญ
ท่ีหนาสนใจ ไดเรียนรูวาอยางคนท่ีมาหลวงพอเปนเนี่ย วามาอยางไงท่ีโรงพยาบาลหลวงพอเปนมีบริการดาน
ใดบาง เราประชาสัมพันธแตสวนอื่นๆเขาไมทราบบางคนเขาอาจจะไดยินมาจากคนอื่นบางแลวก็โทรมาถาม
อยางเนี่ยคะ ก็ถามวานครปฐม นอกเหนือจากมีทัวรสุขภาพ มีอะไรท่ีหนาสนใจอีกบาง แตปจจุบันสถานการณ
จํานวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนคะ” 
 
            การจัดทําเว็บไซต 
           นอกจากนี้การประชาสัมพันธดวยการจัดทําเว็บไซต ใหนักทองเท่ียวไดดู หรือศึกษา จะมีความ

เหมาะสม และทันสมัยมาก สถานท่ีทองเท่ียวตางๆ ไดจัดทําและเช่ือมโยงในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญทุกแหง
ในจังหวัดนครปฐม เพ่ือเปนฐานขอมูลใหนักทอแงเท่ียวไดพิจารณา ดังท่ีผูสนทนากลุม กลาววา  
 
                      “เวลาท่ีเราเปดเขาไปในเว็บไซตของนครปฐมเนี่ย พดเปดเขาไปหนาแรก หรือหนาทองเท่ียวเนี่ยมัน

นาจะเปนภาพรวมจังหวัดแลวเปนรูปจุดทองเท่ียวท่ีเปนไฟกระพริบข้ึนมาเลย ตอนแรกตอนท่ีจะมีศูนย
ทองเท่ียวผมก็หวังมากวามีแลวจะชวย... หลายตังคมันเช่ือมเครือขายมันนาจะมีเปดเขาไปในเว็บไซตจังหวัด
นครปฐมแลวมันนามีใชงบไปเยอะสี่สิบหาลาน มันนาจะมีอะไร ซึ่งสี่สิบหาลานท่ีจริงแลวมันตองเกิด คือเขา
เว็บไซตเนี่ยพอเขามาหนาแรกก็ก็มีภาพจังหวัดมีอําเภอแลวก็สิ่งอื่นท่ีเช่ือมโยงถนนทุกอยางอะไรท่ีไปกันได 
เพราะวาตอนนี้แผนพับ เวลาผมอยูมหาสวัสด์ิผมแจกไปพอเขาไปหองน้ําเนี่ยผมเสียดาย คือเวลานี้มันอีก
อันหนึ่งนะคะตอนนี้เขาใชระบบคลีออสนะคะ ของกระทรวงวิทยนะเพราะวาคลีออสท่ีเขาใชทําแผนท่ีทาง
หลวงเขาสามารถท่ีจะใหเราได ในนครปฐมเนี่ยเราอยากใหตรงไหนเนี่ยแผนท่ีคลีออสเนี่ยเขาบอกวา ถาคิด
ในระบบชวยเหลือออกไปเนี่ย ไมนาจะสองสามแสน เขาสามารถจะใหรายละเอียดวัด วัง อาหารทองเท่ียวได
หมดเลยในแตละท่ี เพราะวาเวลาผมเขามานครปฐมผมอยากจะหาแหลงขอมูล เรื่องอาหารการกินมีครบเลย 
บางทียังงงเลยจะไปจังหวัดนครปฐมจะไปใหท่ัวจังหวัดไมสามารถดูในเว็บไซตได” 

 
                      2. การคมนาคม ไมสะดวก ไมมีรถประจําทาง และมาทองเที่ยวลําบาก  
                        การคมนาคมขนสงเปนประเด็นปญหาท่ีสําคัญของนักทองเท่ียว หากการคมนาคมสะดวก 
นักทองเท่ียวก็สนใจท่ีจะมาทองเท่ียว รวมถึงท่ีจอดรถดวย ดังท่ีผูสนทนากลุม กลาวถึงประเด็นนี้วา  
 

          “ในเรื่องของรถก็สําคัญนะ รถโดยสารท่ีจะพานักทองเท่ียวอยางเชนนั่งรถเมลมาเนี่ยก็จะหารถยากท่ี
ไปยังแหลงทองเท่ียวนี่ก็ไมมี ก็เคยเสนอเหมือนกัน เคนเสนอใหเทศบาลเราทําสามลอสวยๆท่ีไปดูงานมา 
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แลวก็คนท่ีรางกายแข็งแรงหนุมๆหนอยข่ีจากองคพระมาสนามจันทรตรงนี้เราเสนอวาโครงการแบบเนี่ย มัน
นาจะสรางรายไดใหเยอะ เพราะเวลานี้นั่งเมลเครื่องมันก็ไมปลอดภัย ถานั่งสามลอสวยๆทําดีๆเนี่ยแลวก็มีคน
ข่ีท่ีแข็งแรงเนี่ย องคพระไปสนามจันทรไปสถานีรถไฟใกลๆเนี่ยแลวก็สามารถจะแวะทานอาหารไดเยอะแยะ
ตรงนี้ก็สรางรายไดมากมาย แตเด๋ียวนี้ทุกคนจะตองมานั่งเมลเครื่องสามสิบบาท ซึ่งมันก็ไมปลอดภัย มันมี
รถรางใหญ” 
 

                     3. การขาดการมีสวนรวมและสนับสนุนอยางจริงจัง จากหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะทองถ่ิน 
คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
                    ดังกรณีของการทองเท่ียวคลองจินดา ดูประหนึ่งวามีปญหารอบดานท้ังในเรื่องการมีสวนรวม 
การสงเสริมสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบล หรือทองถ่ิน และความไมประสานสอดคลองในการ
จัดการทองเท่ียวชุมชน  ดังผูสนทนากลุมกลาววา ไดกลาวถึงทัศนะมุมมองวา  
 
                     “ผมทําลองเรือชมสวนคลองจินดาเนี่ย ทีมงานท่ีเราทําเนี่ย ของผมท้ังทีมเนี่ยเปนชาวสวน แลวเปน

เจาของสวนทีนี่เวลาเราทํา บริการลองเรือชมสวนเนี่ย  สิ่งท่ีเราขายท่ีคลองจินดาเพราะวาสภาพคลองท่ีนั่นมัน
ยังเปนธรรมติแลวคลองจินดา มันไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ไมมีหมูบานจัดสรร เพราะฉะนั้นถาเกิด ท่ีผมขาด
ผมขาดอยางเดียว ผมขาดการประชาสัมพันธเทานั้นเอง ถาหนวยงานราชการเนี่ยชวยประชาสัมพันธ แลวแค
ปายบอกทางยังไมใหผมเลย ปายบอกทางเขาไปลองเรือชมสวนคลองจินดายังไมทําใหเลย ไมทําใหนะ ขอ
เทาไหรขอไมให แลวนักทองเท่ียวมาเนี่ยบางคนใชเวลากวาจะเดินไปกวาจะถึงผมไดสามเท่ียว คือไปแลวหา
ไมเจอ ไปแลวหาไมเจอ แตพอไปถึงเนี่ย พอไปไดไปสัมผัสแลวเขาก็จะงงวาทําไมตรงนี้มันเปนธรรมชาติแค
มันอยูหางกรุงเทพฯนิดเดียว แลวปญหาใหญอีกอยางหนึ่งก็คือ พอเราเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก ใชคลองมาใชถนน
เนี่ยละท้ิงคลอง” 

                 
        4. ภูมิทัศน/สถานที่จัดทองเที่ยวคับแคบและไมสะดวก 
                        การจัดภูมิทัศนสถานท่ีทองเท่ียวใหสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย เปนประเด็นสําคัญท่ี
นักทองเท่ียวใหความสนใจ ส่ิงสําคัญก็คอื ขาดการจัดภูมิทัศน และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมใหกับ
นักทองเท่ียว ดังท่ีผูสนทนากลุม กลาววา  
 

            “มหาสวัสด์ิ เราก็ยังขาดเรื่องภูมิทัศนไมเยอะเทาไหร คืออยางเชนวาถาเราเลี้ยวเขาวัดสวัสด์ิ ถาเรามี
ภูมิทัศนแบบสวยตลอดเขาไปเลยแลวก็ไปยังสองฝงคลองเนี่ยมันก็ยังตองปรับสภาพ เม่ือเชาออกมาอบต.ตัด
ตนไมสองขางทางเขามหาสวัสด์ิ ผมก็คือมัน อยางไงกันวะเนี่ย มันจะไดโลงไมละรถ เอากับมัน แตเวลานั่น
เราไปพูดเรื่องภูมิทัศน เรื่อง...ทําโครงการ แตเขาก็คงจะทําใหถนนขยายมากข้ึนของมหาสวัสด์ิก็ยังขาดเรื่อง
ภูมิทัศน เพราะวาเรื่องจุดน้ําด่ืม จุดท่ีนั่งพอลงไปจุดตางๆแลวเนี่ยทุกอยางสมบูรณหมด ขาดท่ีจุดตอนรับ
อยางเดียว เพราะท่ีจอดรถเราไมมีปญหาเพราะวาถาเกิดเราจะไปทําอาหารแขงกับดอนหวายเนี่ยอีกหลายสิบ
ปเนี่ยกวาจะทัน อีกหลายสิบปจะทันบางหลวง ทันลําพระยา เพราะวามหาสวัสด์ิ ขายธรรมชาติ แลวก็เขาไป
ถึงซื้อจาก...คุณจะปลูกอยางไงใหมันโตเทานั้นเอง คุณจะทําสวนอยางไง แลวไปถึงจะมีอาชีพอะไร แลวพอ
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ไปแหลงเศรษฐกิจพอเพียงแลวคุณจะทําอาชีพอะไร ซึ่งก็จะเปนแหลงทองเท่ียว เปนแหลงเรียนรูประเภท
หนึ่ง คือ เราจะฉีกแนวออกมาเลย เราจะไมไปแขงดวย พวกนี้เราก็ขาดเรื่อง เรื่อง Vision เรื่องวิสัยทัศน เรื่อง
ภูมิทัศน” 

                        สวนกรณีของพิพิธภัณฑพ้ืนบานวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลม ท่ีเปนของเอกชน มี
สถานท่ีคับแบอยูบาง ทําใหเกิดความไมสะดวกและอยูเขาไปลึกจากถนนใหญ ดังท่ีผูสนทนากลุมกลาววา  
 

“ถาคอมเมนใหเนี่ย คือสถานท่ีหนึ่งมันแคบ ในปญหาของเรา แหลงทองเท่ียวของเราคือคับแคบ คือ
ปญหาใชไหมครับ สองคือในเรื่องของภาพลักษณ คนเราเด๋ียวนี้มักจะติดโออาสวยงาม เนี่ยมันคือปญหา
อุปสรรคของการทองเท่ียวเราในจังหวัดท่ีทางนี้ บอกวาภูมิทัศน เขาเนี่ยไปแลวเขาก็ไมอยากไปแตถามวามัน
มีประโยชนไหมซึ่งมันมีประโยชนมากๆ ใบลาน ใบมะพราวอาจารยมาสอนทํารูปสัตว รูปนกเนี่ยอันนี้ ถา
เกิดสอนใหมากๆเนี่ยชุมชนผลิตภัณฑตัวนี้สามารถเอาไปสงตางประเทศ ซึ่งมันเปน Hand Made ท่ีหายาก
มาก แตมันเนื่องดวยภูมิทัศนของอาจารยมันไมชวนไป นี่คือปญหา หรือผูท่ีบอกมันรุงรังแลว มันก็เขาไป 
จริงอยู แตวาอยากเขา ก็ไมนาจะเขาไปนี่คือปญหาของแหลงทองเท่ียวของเรา มันแคบ มันเล็ก ภูมิทัศนมันไม
ดีอะไรเนี่ยมันมีปญหาอาจารย เราไปดูเราไปพยายามวาเราจะชวยอะไรไดบาง เราก็ไปมองเห็นจุดๆเหลานี้ 
แตวาถามใหเราเขาไปชวยทําใหมันดีกวานั้นกวานั้นไดไหม ก็ไดแตวามันตองใชเงิน” 

 
                นอกจากนี้ยังกลาวเสริมอีกวา 
  

           “ในอนาคตก็จะเปนแหลงเรียนรู...มาศึกษาดูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑนะครับเพราะวามันไกล แตเนนเรื่อง
วิถีชีวิตชาวนา ถือวาเปนการเรียนรูใหคนเดินทางมาแลวสามารถมาเรียนรู อันนี้ก็เปนปญหาของเราอยูสวนนี้
นะครับ ตอไปก็คง..แลวก็อีกอยางก็คือวาสถานท่ีทางผาน บางทีคนขับรถผานไปก็เลยไปหมดเพราะวา..เรา
จะทําปายข้ึนมา มันจํากัด อีกอยางมันเปนจุดท่ีวาคนมาทองเท่ียวเขาอยากมา ติดตอท่ีเทศบาลแลวเทศบาล
สามารถประสานงานวา สถานท่ีทองเท่ียวของเรา สามารถไปติดตอกับใคร…” 

                       
                      5. การไมมีสมาคมทองเที่ยว 
                         เนื่องจากจังหวัดนครปฐม ยังไมมีการจัดตั้งสมาคมการทองเท่ียว มีเพียงชมรมการทองเท่ียว 
อาจทําใหขาดผูนําและการรวมกลุมเครือขายตามกฎหมายได ดังท่ีประธานชมรมทองเท่ียว ไดกลาวใน
ประเด็นนี้วา 
 

           “อยากจะเรียนใหทราบวาอาจจะเปนจังหวัดเดียวในประเทศท่ียังไมเปนสมาคม เนื่องจากวาดิฉัน
รักษาการตําแหนงประธานชมรมมานาน แลวก็อยากจะขอเกษียณตัวเอง ก็ไดแตขอทางทองเท่ียวกับทางศูนย
กีฬานันทนาการ บออกวาชวยกรุณา เสนอผูวาเรียกผูประกอบการท้ังหมดในจังหวัดนครปฐม เพื่อคัดเลือกตัว
นายกสมาคมพรอมท้ังกรรมการ แตดิฉันก็รองมาสี่ป ยังไมมีการเลือก ดิฉันก็เลยรักษาการซึ่งคิดวาไมได
ปลอยปะละเลยตรงนี้ เนื่องจากวาดิฉันมีความเห็นวา มันมีท้ังศูนยการทองเท่ียวกีฬานันทนาการ เกิดข้ึนแลว 
แลวก็มีองคการปกครองสวนทองถิ่นเยอะแลว ก็เลยจากเดิม ท่ีเคยทํางานกันอยางแข็งขันจนกระท่ังหาการ
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ทองเท่ียวตลาดน้ําข้ึนมาหรือเรียกคืนพระราชวังสนามจันทร อะไรตางๆนี่คือหนาท่ีท่ีพวกเราชมรมทํากันมา
ท้ังนั้นเลย แลวก็ตอนนี้ ก็เรียนตามตรงวาชมรมก็คิดวาภาระ หนาท่ีควรจะเปนของหนวยงานตางๆท่ีเกิดข้ึน
มาภายในหกปนี้เกิดมาเยอะแลวดวย ก็เลยปลอยวางแลวก็ยังไมไดเปนสมาคม ท่ี เดียวในประเทศไทย 
เพราะวาขอเกษียณ” 
 
            6. ปญหาของตางคนตางทํา 

                       ส่ิงสําคัญท่ีเปนปญหาหนึ่งของการทองเท่ียว คือ ตางคนตางทํา เอกชนแบบ รัฐทําแบบ และ
ขาดการสนับสนุนอยางตอเนื่อง ขาดทีมงานและขาดงบประมาณในการสนับสนุนอยางจริงจัง ดังท่ีผูสนทนา
กลุมกลาวถึงประเด็นนี้วา 
 

          “จังหวัดนครปฐม เรามีพรอมทุกดาน ศักยภาพก็เต็มเปยม แตของเนี่ยมันคลายกับวาตางคนตางทํามัน
ก็กลายเปนจุดเล็กๆกระจัดกระจาย ประเด็นท่ีหนึ่งก็คือกระจายตางคนตางทํา สองถาเราถามวามีหนวยงานมา
supportไหม มีแตก็ช่ัวครั้งช่ัวคราวเพราะฉะนั้นมันก็เลยไมตอเนื่องถามวาเราเคยเสนอแผนเขาถึงไมวาการ
ทองเท่ียวหรือกระทรวง เราเสนอวานาถาจะใหเราโดดเดนเรื่องการทองเท่ียววัฒนธรรม และสุขภาพ เรา
เสนอแผนแตวาก็อยางท่ีแผนก็แผนนิ่ง เพราะวามันไมมีหนึ่งทีมงาน สองมันไมมีงบประมาณการทําท่ี
ตอเนื่องโดยมีเจาของกิจการมาเปนผูมามีสวนรวมมันก็ทําตางคนตางทํา ท่ีหนาท่ีตัวเองจะมีอยู ถามว า
ศักยภาพมีไหม ดิฉันคิดวาถานครปฐมทําไปแลวเนี่ย การทองเท่ียวของเราถาไดทําแบบหวงโซอยางท่ีอาจารย
ต้ังหัวขอ ดิฉันคิดวารายไดอันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยอาจจะไดกลับมาสูนครปฐมนะคะ เพราะวาไดสัมผัส
กับนักทองเท่ียวตางประเทศไมวาจะแคนาดา ญ่ีปุน หรือออสเตรเลียเนี่ยเขามาเลยนะคะเจาะจงเลย อยากมา
เท่ียวพระราชวังสนามจันทร หรือวาเราไป Road Showท่ีไหนเนี่ยเขาก็อยากมาเท่ียวองคพระ อยากมาเท่ียว
สวนเกษตร หรือวาเราไป Road Show สิงคโปรก็อยากมากินผลไมกับมาไหวพระ ซึ่งสิงคโปรมาซื้อวัตถุ
มงคลท่ีเราทํา คนสิงคโปรมาซื้อเยอะมากเลย เพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดวาทําอยางไร ตัวท่ีศูนยท่ีมีศักยภาพนะคะ
อยางเชนชมรมก็ถือวายังไมมีศักยภาพ เพราะไมสามารถท่ีจะระดมความคิดของเจาของงบประมาณ เจาของ
ผูประกอบการหรือเจาของสถานท่ี ใหมารวมจริงๆเปน One Stop Service แลวใหมีประชาชนเจาของกิจการมี
สวนรวม ท่ีเปนหวงโซ  วาเราสามารถ ตัดอยางนี้สี่ Root ทองเท่ียวเกษตร ทองเท่ียววัฒนธรรม ทองเท่ียวทาง
น้ํา ทองเท่ียวประวัติศาสตร สุขภาพ ดิฉันคิดวาถาเรามีศูนย Center ซึ่งคาดหวังวาศูนยการทองเท่ียวจะทําได
เราก็ไดแตมอง คงเห็น ศูนย OTOP ทองเท่ียวเนี่ยเราก็บอกวาเราสนับสนุนใหมีแตเราไมสนับสนุนใหทําแบบ
นี้ แตเม่ือเราคัดคานไมไดมันก็ออกมาในรูปนี้เพราะฉะนั้นทุกครั้งท่ีชมรมทองเท่ียวเสนอไป ทุกหนวยงานจะ
รับแตรับแลวงานจะออกมาอีกอยางหนึ่งท่ีไมใชเราเสนอ” 
 
    นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องของการประชาสัมพันธท่ียังเปนปญหาการทองเท่ียวของจังหวัด

นครปฐม ท่ียังไมเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน และไมจริงจังเทาท่ีควร ดังท่ีผูสนทนากลุมกลาววา 
 
           “ประสบการณท่ีเกิดในจังหวัด ท่ีผานมาประมาณเทาท่ีสัมผัสก็คือ14 ปเพราะฉะนั้นก็ความเกงกาจ
ความสามารถเราตองยกใหเอกชน ท่ีทําทุกอยาง ด้ินรนทุกอยางประชาสัมพันธเอง ขายเองทําเองทุกๆอยาง
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อันนี้คือความจริง เพราะฉะนั้นคิดวาถาหากไดสถานศึกษาเราอาจจะไมหวังงบประมาณ แตเราหวังเพียงวา 
ถาจริงใจเช่ือมเครือขายเราทางผูประกอบการหรือเจาของ หรือชุมชน เราคิดวานาจะผลักดันตอไปได สิ่งที่เรา
มีอยูตรงนี้เราตางทําตางคน เอาแคนองท่ีทุกคนพูดเนี่ยเรายังพูดจุดเดียวกันวาประชาสัมพันธ แตจังหวัดเนี่ยมี
งบประชาสมัพันธคิดวาปหนึ่งไมตํ่ากวาสามแสน หรือปายการทําโฆษณาในแหลงทองเท่ียวในจังหวัดเนี่ย 
มันเปนแหลงท่ีสําคัญอยางเราเอง นองๆพูดเราก็พูดไปกันไมถูกแตก็มันก็ไม เ ช่ือมแตวาจะทํายังไง 
เพราะฉะนั้นก็คงตองคาดหวัง ถาใครมีCenterท่ีจะเรียกสรางมาสมาคมแลวรวมสักสองรอยหนวยงาน เอาทุก
ตําบลแลวก็ดิฉันคิดวาเรื่องงบประมาณอยางพึ่งคาดหวัง แตทําอยางไงใหเรารวมมี Center แลวชวยกันทําท่ี
ชมรมทองเท่ียวเราก็เคยทํามาเม่ือสิบปท่ีแลว เราก็ทําสําเร็จ แตดิฉันขอเกษียณแลวตอนนี้ก็ขอเปนแคผู ให
ขอคิดแลวก็ขอเสนอเทานั้น”  

 
7. ภาษาและการส่ือสารใหความรู 

                       ประเด็นส่ิงท่ีเปนปญหาในการใชภาษาในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ กรณีนักทองเท่ียวตางชาติ ท่ี
ไมมีมัคคุเทศกมาดวย จะเปนปญหาในการส่ือสารกับนักทองเท่ียวตางชาติ เพราะไมสามารถส่ือสารใหเขาใจ
หรืออธิบายศิลปวัฒนธรรมไดอยางลึกซ้ึงดวยภาษาตางประเทศ  สําหรับกรณีนักทองเท่ียวชาวไทย มีปญหา
ในการส่ือสารการใหความรูหรือคําอธิบายประวัติศาสตรความเปนมาเรื่องศิลปวัฒนธรรมไดอยางชัดเจน    
ดังผูสนทนากลุมกลาวถึงประเด็นนี้วา  
 

“ในสวนท่ีผมเกี่ยวของอยูเนี่ย เรื่องภาษาเนี่ยก็สําคัญมาก เพราะวาบางที..วัฒนธรรม ปรากฏวามีอยู
รายหนึ่งมา..เขาไมเขาใจ เขางงของก็ดูนะนาสนใจรายละเอียดตรงนี้ ทําใหเขางงไปเลย เขาก็มีหนังสือเขียน
ไวท่ีวาเยี่ยมชมกับ..เพราะทุกคนสามารถเขามาอานเขาใจไดหมดไมจําเปน… อยางมหาสวัสด์ิตอนนี้จะเปน
ลักษณะก็คือ คนท่ีมาใหบริการนักทองเท่ียว..จะมีบางคนท่ีมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษา อยางเชนเราไปเจอสม
โอ สมโอใหญ ฝรั่งถาม This is a เราจะบอกวาbig or...แตฝรั่งพูดไทยก็คือสมใหญๆก็คือปญหา” 

  
         8. การเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของจังหวัด
นครปฐม  
               การทองเท่ียวเชิงศิลป วัฒนธรรม สามารถท่ีจะเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว ท้ังการ
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและโบราณคดี  การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวเชิงศาสนา การทองเท่ียว
เชิงนิเวศ และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เปนตน  รวมถึงการบูรณาการวัฒนธรรมกับภูมิปญญาทองถ่ิน ดังท่ี   
ผูสนทนากลุม กลาววา  
 

             “ปนี้ของวัฒนธรรมไดมองกลุมยุทธศาสตรนะคะ เกี่ยวกับเรื่องการทําลานวัฒนธรรม คือนํา
วัฒนธรรมมาผนวกกันคะ ท่ีจะนําพวกภูมิปญญาทองถิ่นมาจัดแสดง มีการเสวนา ซึ่งสวนหนึ่งจะตองเอาเรื่อง
ปญหาพวกนี้เขามาคุยดวยในเวทีเสวนา แลวก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมตางๆ ก็ ก็มองพุงเปาวา ในการจัดเรา
ก็จะจัดท่ีถนนตนมะขามนะคะ พอดีดิฉันจําไมไดวาระยะเวลาดําเนินการเม่ือไหร ก็คือ อันนี้ก็เปนสิ่งหนึ่งท่ี
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สามารถเช่ือมโยงกันได แตคงไดในแงของประชาสัมพันธ แตถาเกิดเรามีการรวมตัวกันท่ีดีคะ แลวพอคนมา
ชมตรงเนี่ย ก็สามารถเช่ือมโยงไปยังแหลงทองเท่ียวตางๆ ก็นาจะทําได” 

 
            นอกจากนี้ ยังกลาวเสริมอีกกวา  

              “จริงๆ แลวเวลานี้การทองเท่ียวของเราก็เช่ือมโยงไปอยูแลวนะ เพราะวากรณีอยางเนี่ย อยางเราไป
เท่ียว 9 วัดเนี่ย เราก็แอบไปทานอาหารอีก เขาไปสวนเกษตรอีก มันก็จะรวมๆ กัน อยู ไมถึงกับชัดเจนทีเดียว
วา อยางของเรานี่ทองเท่ียววัฒนธรรม 9 วัด นี่ยังจะไปทองเท่ียวสวนอีก มันก็มาอิงอยูแหละ อยางเนี่ย           
มาเท่ียวหุนข้ีผึ้ง แตเราก็พาไปเท่ียวสวนมาดูศิลปะปุบ หรือเราไปคลองมหาสวัสด์ิไปดูการทําอาหาร ไปดูบัว 
นาบัว เนี่ย มันเรื่อง จริงๆ แลวมันหลากหลายจริงๆ เพราะนครปฐมเราเนี่ย แตละคนเนี่ย ฟงๆ ดู มีจุดเดนใน
ตัวทุกคนเลย อยางวัดทาพูดนี่นะสนใจมากเลย เพราะวาไดรูวาประวัติศาสตรเปนยังไง พระเจาตากสินก็มี
ใชม้ัย ... ใช แตฉันคิดวาวัดมันแคบและรุงรัง แลวท่ีเราไปทําใหลําพญาก็คือ โละสายไฟท้ิงแลวก็ทําความ
สะอาด ตอนนี้ท่ีเราไปทําให คือ ใน...ของ คือ เรามองจากขางนอกเขาไป แลวเราชมรมเอาอัน เอาหมอมถนัด
ศรีเขาไป ไปเปด”  

  
 อยางกรณีตัวอยางการเช่ือมโยงการทองเท่ียวของอําเภอพุทธมณฑล ท่ีสามารถเช่ือมโยงแหลง
ทองเท่ียวในอําเภอพุทธมณฑล ดังผูสนทนากลุม กลาววา 
 

“ภาพรวมของพุทธมณฑล จะเช่ือมโยงกันไดวา มาวันเดียวนี่ ไมมีสิทธิออกไปจากพุทธมณฑล ไมมี
สิทธิ เพราะอยางพุทธมณฑล เรามีต้ังแตเม่ือไปนั่งมุมๆ ตอนนี้เรามีท่ีเราเห็น เรากะโอกาสไดคราวๆ อยาง
ของทองเท่ียว ถาทําเสร็จ จะภูมิใจมากเลย เพราะอยางไปดูเรื่องโรงแรมใจอยางเนี่ย ในหอภาพยนตรเนี่ย        
ผูกํากับ อยางเนี่ย มีศิลปะนาดูมากเลย ก็แคไปดูแครอยเทา รอยมือ ของดารา ของรุนเกาๆ ผมวาก็มีความสุข
แลว คนก็ เนี่ย พุทธมณฑล และวันนี้ท่ีเขามารูจัก พุทธมณฑลและกลับออกไป มาเจอวัดหทัยนเรศวร หรือวา
วัดพระนเรศวร อยางเนี่ย แรกๆ หลายคนมาก็งง แรกๆ ก็ต่ืนเตน ถาม วัดหทัยนเรศวร ก็เปนอยางนี้ ก็         
สวยมาก แลวก็  ถา เขาไปเจอปบ ชาง10 หมู  คือ. ..จะเปนอะไรท่ีเช่ือมโยงเขาไปแลวเนี่ย ระหวาง
ศิลปวัฒนธรรมละการทองเท่ียว เรียกวาไมตองไปไหนเลย แลวก็แรงงานทองถิ่นท่ีอยูรอบ แลวก็ตอนนี้      
หาอะไรท่ีมันคลายเครียดท่ีจะทํา ซึ่งไมเกินเดือน ถาเขาไปในมหาวิทยาลัยมหิดล ก็จะมีตัวบานเรือนไทยอยู 
แลวก็ตะนี้ก็ทําอุทยานรอบมหาลัย วิทยาศาสตรสุขภาพ แลวก็ทําท่ีข่ีจักรยานรอบมหาลัย เพราะเปนอะไรท่ีที่
จะพัฒนาศักยภาพกําลังรอ แลวก็กําลังรอหลวงพอไฟเขียวอยู พอทุกอยางมันครบ ลงแบบ มันก็จะ...ธุรกิจ
กรุงเทพ มันเหมือนถาใครเขาไปในพุทธมณฑลแลวเนี่ย เมืองมันคลายๆ พื้นท่ีไขดาว เมืองมันจะลอมรอบ 
พอเขาไปปบกลายเปนปาเกษตรเลย เออ ทุกอยาง เพราะตอนนี้มัน ทางมันจะเช่ือมกันหมด ก็อยูรอสะพาน     
2 ตัว อบจ. นี่กําลังดําเนินการอยู พอมีสะพาน 2 ตัว สะพานนี่เราคุยกันเรียบรอยแลว จะเปนทางจักรยานซึ่งข่ี
เลียบคลองมา ระหวางศาลายามาศาลาดิน ช่ือมันก็มีเสนห ศาลายา ศาลาดิน ศาลาธรรมศก ซึ่ง เปนถนนเปน
ศาลา ซึ่งพบวาประวัติท้ัง 7 ศาลาเนี่ย” 
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               สวนที่ 3 ขอเสนอแนะตอการจัดการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม  

 ขอเสนอแนะตอการจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม ท่ีไดจากการสนทนา
กลุม สามารถแบงเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองคกรสถาบัน และสถาบันการศึกษา ดวยการดําเนินการ ดังนี้ 

  1. จัดทํา “แผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม” ท่ีมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ เขา
รวมจัดทําแผนยุทธศาสตร ในการกําหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาการทองเท่ียวในเปนระบบ ดัง         
ผูสนทนากลุม กลาววา  

 
“ถาหนวยงานรัฐเวลาไปสนับสนุนเรา ไปสงเสริมสนับสนุนเนี่ย อยากจะคิดเองมาเสร็จกอน

เลย คิดเองมาเสร็จ แตโครงการโยนใหมาทํา คิดมาเสร็จเลย จริงๆ มันไมใชความตองการของเรา สมมุติผม
ตองการทําทาน้ํา ใหมันม่ันคงแข็งแรง สําหรับนักทองเท่ียว เพื่อท่ีจะไดข้ึนลงเรือสปด ใหงบมาปรับปรุง      
ภูมิทัศน มันจะปรับไปทําไม เพราะฉะนั้นสิ่งท่ีเราไมตองการแตเราตองการ คือ เวลาจะทําโครงการ ใหเงิน
สนับสนุนเรา ชวยถามกอนวาเราตองการอะไร ผมตองการจะใหคุณอยางเนี่ย เขาไปทํา แลวเสร็จแลวทําเสร็จ 
ไปสรางหองน้ํา ก็ ผานไป 5 ป ไมมีใครใช มันไมถูก อึกอันหนึ่ง ก็คือ แผนการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐมเนี่ย 
นอกจากรัชกาลท่ี 6 แลวเนี่ย ก็จะมีคายลูกเสือกําแพงแสน มันมีพื้นท่ีมหาศาล ท่ีไมใชประโยชน เคยท่ีจะ     
งบซีโกไปสรางหองน้ํา 9 ลาน 10 ลาน 20 ลาน แลวก็จากนี้ไมมีคนดูแล ถาเปนแหลงทองเท่ียว พักผอน 
เรียนรู เรื่องกิริยามารยาท ซึ่งรางอยู ไมมีคนดูแล แตศึกษาดูอยู ซึ่งก็กําลังไมพอ อันนี้ถาเผื่อ  2 แหง ใน
นครปฐม บึงกุม บึงบางชาง เราวางแผนกอนบึงฉวากมา 20 ป วางแผนกอนบึงฉวากมา 20 ป แลวก็ของ
ลูกเสือ เราก็มีมากอนคายวชิราวุธท่ีเมืองชลฯ อีก ตรงนี้เปนแหลงทองเท่ียวท่ีไมรูวาจะสรางรายไดเทาไหร 
คายลูกเสือคะ” 
   
            2. การสรางความเขาใจรวมกัน 

  3. การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว 
  4. การจัดทําหรือผสมผสานงบประมาณดานการทองเที่ยว 
  5. การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 
  6. การจัดทําปายจังหวัด และปายแหลงทองเที่ยว 
  7. การจัดตั้งศูนยขอมูลการทองเที่ยวที่เปนรูปธรรม แบบ One Stop Service 
     ขอเสนอแนะตอการจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม มีประเด็นสําคัญ ไดแก การสราง

ความเขาใจรวมกันในเรื่องของการพัฒนาการทองเท่ียว การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวใหมีศักยภาพ
และความพรอมในการจัดการทองเท่ียวและการใหบริการ การจัดทําหรือผสมผสานงบประมาณดานการ
ทองเท่ียว เพ่ือจัดหาหรือนํางบประมาณมาใชในกิจการการทองเท่ียว การประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและ
เปนรูปธรรม การจัดทําปายจังหวัดและปายแหลงทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ รวมถึงระยะทาง และ
การจัดตั้งศูนยขอมูลการทองเท่ียวท่ีเปนรูปธรรม แบบ One Stop Service ในการบริการดานการทองเท่ียว 
ดังท่ีผูสนทนากลุม ไดกลาววา 
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          “ชวยทําความเขาใจ คือ เขาใจองคการตําบล องคการจังหวัด แลวก็จังหวัด แลวก็หนวยงาน ใหเขาใจ 
คําวาทองเท่ียวนี่คะ ตองทําอยางไร อันนี้คือประเด็นสําคัญเลย ใหเขาใจวาทําอยางไรถึงจะใหเปนทองเท่ียว 
ไมใชทําตามใจงบประมาณท่ีเขาอยากทํา อันนี้คือ เรื่องท่ี 1 ท่ีตองแกไขอยางรุนแรง และเรื่องท่ี 2 คือ เรื่อง
บุคลากรท่ีทําเรื่องการทองเท่ียว จะตองมีจิตใจ ตองมีจิตใจ ท่ีไมใชนักกอสราง ฉะนั้น ถาคําวา คนจะมี    
ผสมผสานทองเท่ียวนี่ ตองมีจิตใจวาอยากจะทําทองเท่ียวยั่งยืน นะคะ อันดับ 3 สําคัญอีกก็คือ จะเปน
งบประมาณจังหวัด หรือ เปนงบใดๆ ท้ังสิ้นเนี่ย ถาจะทําเรื่องของการทองเท่ียวนี่ ขอใหคิดทําแบบหวงโซ 
ตน กลาง ปลายน้ําเลย ตองคิดแบบ สามอันจบ ถึงแมคุณจะใชเวลาสิบยี่สิบปก็ตาม ใหคิดเปนหวงโซ อันนี้
เปนเรื่องสําคัญ อันนี้ทําเสร็จ พออันนี้ทําเสร็จ อันนี้ไมเอาแลว ไปอีกอัน มันกระจัดกระจาย แลวก็งานของ
การสําคัญอยาง ปายจังหวัด ดูของจังหวัดเชียงรายนะ เขาจะทําของเขาเปนรูปแบบไทยสวยงาม แลวบอก
จังหวัด บอกเสนทางเปนระเบียบสวยงาม ตองของบานเราตองเปนรูปของนักการเมือง ของใครๆ ตามสี่แยก 
ซึ่งมันบอกวาเลี้ยวซายจะไปวัดนี่ เลี้ยวขวานี่จะไปโนน มันไมมีตรงนี้เลย เพราะฉะนั้นถาจะไปคลองจินดา
อยางเนี่ย ขนาดเปนคนเกิดนครปฐม ถามวาก็จะไปยังไงละ ตองถามกอนเพราะไปไมถูก อันนี้สาม ขาม
ประเด็นนะอาจารย ถาประเด็นท่ีทํา One-Stop-Service มา Service แลวก็มีหวงโซ 3 หวง แลวก็มีพวกท่ี
ผลักดัน คิดวาหาประการนี้คะ จะบอกวาถาทําไดอันดับ 1 ของประเทศ ไมหนีไปไหน รายได” 

 
  8. การไดรับประโยชนจากการทองเที่ยวรวมกัน 
    การไดรับประโยชนรวมกันจากการทองเท่ียวรวมกัน เปนส่ิงสําคัญท่ีจะทําใหเกิดความยั่งยืน

จึงตองมีการทําความเขาใจ และรวมคิด รวมทํา รวมรับประโยชน เปนตน อยางการทําการทองเท่ียวใน
รูปแบบ  “วนอุทยานศิลปวัฒนธรรม” ดังผูสนทนากลุม กลาววา  

 
          “หนูเห็นดวยกับพี่ออยวาทําเปนวนอุทยาน นะวาเหมือนกับเปนสวนรุกขศาสตร รุกขชาติ อะไร คาย
ลูกเสือเยาวชนเขาไปใชประโยชนตรงนั้นได ทีนี้ ขอเสนอในสวนนี้มีนิดนึงคะ ก็คือวา ถาเราจะพัฒนาอยาง
ยั่งยืนจริงๆ มันตองเริ่มจาก องคกรปกครองสวนทองถิ่น วัด และชาวบานตรงนั้น อยางตรงของคลองจินดา 
ถาทุกคนมารวมตัวกัน มาประชาคม รึจะมาทําอะไร ใหเกิดมาจากความตองการท่ีแทจริง มันจะพัฒนาได
อยางยั่งยืน อยางวัดสุวรรณเนี่ย รูเลยวาปญหาหลวงพอเจาอาวาสดิฉันรูจักดี ทานเปนคนท่ีไมอะไรกับใคร
ท้ังสิ้น ฉันคิดของฉันอยางนี้ เนี่ย ตองทํายังไงเราจึงจะมาจูนเขาหากันได ยั่งยืน ของบางหลวงเปนตัวอยางท่ีดี
เพราะเทศบาลเขาสนใจ ทุกวันนี้ท่ีตลาดบางหลวงมีช่ือเสียง อาจจะไมสมบูรณแบบแตท่ีดังข้ึนไดเพราะ
เทศบาลเขาทํา อันนี้ตองยกเปนความดีของเทศบาล”  

 
  9. บทบาทสถาบันการศึกษาเปนแหลงวิชาการการทองเที่ยวและภาษา  

                      สถาบันการศึกษา นับวามีบทบาทในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามภารกิจ 4 ประการ คือ 
งานการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการและงานบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะการบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของจังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร นับวามีบทบาทท่ีสําคัญเพราะเปนมหาวิทยาลัยท่ีมีศักยภาพและ
ความพรอมในศาสตรและศิลปะในทุกดาน ขณะเดียวกันคณะศึกษาศาสตร จะมีบทบาทในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในประเด็นท่ีทางผูสนทนากลุม เสนอมีประเด็น ดังนี ้
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               9.1 หนวยประสานหาเจาภาพ 
                             จากปญหาของการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม ยังมีประเด็นในการ
จัดทํากิจกรรมใหเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง ทางผูสนทนากลุมตองการใหคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากรเปนแกนกลางในการประสานกับหนวยงานหลัก คือผูวาราชการจังหวัด เพ่ือจัดประชุมและนําเสนอ
ใหทราบ ดังวา 
 

            “ถาเกิดงานวิจัยเปนรูปเปนรางข้ึนมา อยากใหทางมหาวิทยาลัยคุยกับทางทองเท่ียวการกีฬาและ
นันทนาการ พบทานผูวา ทานผูวาทานนี้ ทานเปนคนท่ีมีวิสัยทัศนมากรักในงานศิลปวัฒนธรรมเปนอยางยิ ่ง 
ลองไปพบทานแลวใหทานเรียกประชุมองคกรผูประกอบการ องคการปกครองสวนทองถิ่น ลองมาคุยกันซัก
ทีสิคะวา วาจะทําอยางไรใหมันเปนรูปธรรมมากกวานี้” 

 
                      นอกจากนี้ยังมีขอเสนอเพ่ิมเติมอีกวา  
 

          “อยากเสนออีกอันนะคะ เพราะวาสถาบันการศึกษา วิจัยมากเลยนะคะนักทองเท่ียว ขอใหวิจัยท่ีทํา
นําเสนอตอภาครัฐ บอกวา ชวยผลักดันปญหาท่ีเราเสนอแนะ ใหเปนจริง ใหเรื่องของรูปธรรม คิดวา Power 
ของสถาบันการศึกษานาจะเยอะ ท่ีอยากจะเห็นก็คือ ใหนักศึกษาออกมารวมกิจกรรมดวย เพราะวาอยางนอย
คนรุนใหมนาจะตองชวยรับรูดวยวา ประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิ่ง จังหวัดนครปฐม จําเปน เพราะวาจะเปน
อุตสาหกรรม เราก็เอาไปเช่ือมได เกษตรก็เช่ือมได ใชม้ัยคะ เราไดหมดทุกอยาง อยากใหผลักดันดวยวาสิ่งท่ี
รองเรียน รุมเรา ตองการมาต้ังนานแลวขอใหเปนรูปธรรม” 

 
                            9.2 จัดอบรมหลักสูตรทองถิ่น 
                            จากปญหาของการจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม มีขอเสนอใหสถาบันการศึกษา จัด
อบรมหลักสูตรทองถ่ิน ในเรื่องการการจัดทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหหนวยงานและผูประกอบการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมไดมีความรูอยางจริงจังและพัฒนาศักยภาพดานบุคลากรการทองเท่ียวใหเกิดขึ้น 
ดังผูสนทนากลุมไดเสนอวา “แตถาอาจารยจัดคอรสขึ้นมาซักคอรสหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องนี้การทองเท่ียว ให
เขาใจ มานั่งอยางพวกเรา อาจารยก็มาช้ีแจงเรื่องขอมูลทองถ่ิน เพราะบางทีเขาก็คิดวาของเขาดีหมด ของเรา
หมดสมัย ใหทําตอเนื่อง เดี๋ยวนี้ตายกันหมดแลว” 
                            9.3 จัดอบรมภาษาที่สําคัญ 
                            จากปญหาของการส่ือสารภาษาตางประเทศของการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ในกรณี
ของนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม เพ่ิมขึ้น และเปนปญหาในการใช
ภาษาตางประเทศ ไมวาจะเปนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุน เปนตน 
อยางขณะนี้ “อาจารยตอนนี้เกาหลีมานครปฐมเยอะนะ มาฝกกอลฟ ท่ีนี่มาฝกกอลฟ อยูประจํา 6เดือน” 
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 นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอเพ่ิมเติมอีกวา  
 

           “มีรัสเซีย เกาหลีนาจะตองนะคะอาจารย ฮิตมากตอนนี้ อังกฤษ รัสเซียก็มาแรง ผมมองเรื่อง
สถาบันการศึกษาเขามาชวย อยางเชนศิลปากรผลักดันใหนักศึกษา คอรทหรือวาวิชาท่ีหรืออะไรตางๆท่ีคือ
เพื่อให คือศิลปกร พื้นฐานมาศิลปะ ดานศิลปวัฒนธรรม อักษรศาสตร ประวัติศาสตรอะไรอยางนี้ การท่ี
ผลักดันใหนักศึกษาออกไปเรียนรูสิ่งตางชุมชน ใหรูจักรากเหงา และวิถีชีวิต ความเปนไปของเรามากข้ึน มัน
จะเปนการสงเสริมใหเขาเขาใจศิลปะหรือวาอะไรมากข้ึน” 

     
                       10. การสรางแรงจูงใจในแหลงทองเที่ยว 
                         การสรางแรงจูงใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมเปนส่ิงสําคัญ โดยเฉพาะการทองเท่ียว
ของคนตางประเทศมักมาทองเท่ียวดวยเหตุผลอ่ืนๆ ผิดกับคนไทยท่ีไปทองเท่ียวตางประเทศมักไปดู
ศิลปวัฒนธรรมของเขา ดังท่ีผูสนทนากลุม กลาววา  
 

           “นักทองเท่ียวตางประเทศท่ีมาเท่ียวประเทศไทย อันดับแรกก็พวกมาเปลี่ยนแฟน มาเปลี่ยนแฟนแลว
ก็เรื่องอาหาร สวนพิพิธภัณฑ มันอยูระดับท่ี7ท่ี8โนน สวนนักทองเท่ียวไทยท่ีจะไปเท่ียวตางประเทศมันตาง
ครับ ก็คือพิพิธภัณฑเพราะวาเขาสรางภายในสิ่งหนาสนใจ หนาเท่ียว ทีของเราเนี่ยมันจะตองสรางเปนท่ีหนา
สนใจดึงดูด แตวาเท่ียวพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ข้ึนวาหามจับ หามถายรูปอะไรอยางนี้ทําใหคนดูแลวรูสึกวา
มัน ถาพวกไมสนใจจริงก็ไมอยาก ตองสรางสิ่งท่ีจูงใจ สรางสิ่งท่ีดึงดูดเพราะวาเทาท่ีทําได แตละจุดตองทํา
แบบนี้ครับ” 

 
                  นอกจากนี้ยังเสนอเพ่ิมเติมในเรื่องของความสงางามวา  

“จริงๆก็เกิดอยูแลวคะ แตเกิดแลวมันไม เขาเรียกวาอะไรคะ มันไมสงางามเทาท่ีควร มันเกิดแบบมัน
ไมเหมาะกับเมืองท่ีเปนช่ือเสีย ประวัติศาสตร มันเกิดแบบกระจอกๆยังไงไมรู มันนาจะเกิดแบบดูอลังการดูดี
ซึ่งกําลังมองภาพของพิษณุโลก กําลังมองวาเขาไมมีเวลาเขาสรางข้ึนมาอีกๆ แตของเราเนี่ยมีอยูแลวทําอยาง
ไงใหคนเขามีความสึกกับวัฒนธรรมตรงนี้” 

 
                        11. การสนับสนุนจากหนวยงานรัฐและทองถิ่น  
                        การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและทองถ่ิน ท้ัง อบจ. เทศบาล และอบต. รวมถึง
ภาคเอกชนโดยเฉพาะการสนับสนุนดานงบประมาณเปนส่ิงสําคัญในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ให
เกิดขึ้นอยางจริงจังและตอเนื่อง จากสภาพการณทองเท่ียวและปญหาตางๆดังไดกลาวมาแลว ดังผูสนทนา
กลุมกลาววา  
 

           “นครปฐมเราเนี่ยทองเท่ียวเนี่ยมันวัฒนธรรมงามอยูแลวคะ นะคะ ประวัติศาสตรวัฒนธรรม แตวาจะ
ทํายังไงลองใหทานผูวาฯ ลองเรียกงบประมาณทําเรื่องสงเสริมการทองเท่ียวมาดูวา ยอนหลังหาปวาใช
งบประมาณเทาไหร แลวตอไปอีกหาปเนี่ยจะมีงบประมาณมาทําเทาไหรเราอยากจะรูวาอยากจําทําอะไรบาง 
แลวเอกชนเราเนี่ยจะตองเอาไปสนับสนุน งบประมาณอีกเทาไหร เพื่อท่ีจะใหเกิดสิ่งท่ีพวกเราตองการ คิดวา
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เราก็นาจะชวยได แตเราอยากดูวางบประมาณท่ีทํามาแลวนี่ มันดีไหม หรือมันไมดี แลวตอไปเนี่ยจะใหเรา
เขาไปชวยอะไร ตรงนี้เราทุกคนเอกชนเราคิดวาเราพรอมไมวาความคิดหรือกําลังเงินเราจะชวยใหมันเปน
แบบดูดีดูสงา ใหเหมาะกับท่ีเมืองประวัติศาสตรท่ีต้ังแตราชการท่ีสี่ หา หก นะคะ รวมท้ังราชการท่ีเจ็ดท่ีทาน
ประทานใหกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันมีสี่รัชการ ซึ่งเปนประวัติศาสตรท่ียิ่งใหญดูๆแลวมันก็ไมไดแพ
สมเด็จพระนารายฯแตวา ทําอยางไรใหมันสงางาม คําวาสงางาม ท้ังทองเท่ียวแลวก็วัฒนธรรมใหมันเดนกวา
นี้ แลวก็ขอใหรักษาไวดวย” 
 
 นอกจากนี้ยังมีการกลาวเสริมอีกวา 

   “สามชุกครับ อยางสามชุกนี่ ไมมีอะไรเลย เทศบาล พื้นท่ี ไปสรางเทศบาลนะ ปูผมยังเคืองๆ อยู
เลย เคืองแลวเคืองอีก ท่ีดินสามชุก ขางเทศบาล ก็คือท่ีตรงนั้นเปนเทศบาลท้ังพื้นท่ี แลวเราก็ไปจับจองเพราะ
ตลาดรอบๆ มีพื้นท่ี ทรัพยสินอะไรเยอะแยะไปหมด เทศบาลก็ไปขอ... ลุยเรื่องตลาดสามชุก บรรยากาศทุก
อยาง ท่ีเรามองภาพลบคิด กลับกลายเปนภาพดี เม่ือกอนตลาดนี่ภาพติดลบเลย ลบ คือเปนภาพลบของสามชุก
เลย ประมาณไปวาตลาดนี้นึกถึงอันนี้เลย ถือวาวิสัยทัศนเขาไปไกลสุดยอด เอาตรงนี้ต้ังเปนหลัก” 

 
                        12. การติดตามและประเมินผล 
                         การติดตามประเมินผลการทองเท่ียว นับวาเปนส่ิงจําเปนและสําคัญมาก แตปญหาคือการ
ขาดการประเมินผลการดําเนินงานท่ีผานมา ทําใหเกิดปญหาและลอมเหลวอยางมาก ดังท่ีทราบกัน ดังท่ีผู
สนทนากลุมกลาววา 
 

“โครงการตางๆอะไรตอนนี้ท่ีเราลงไปท่ีแตละหนวยงานตางๆ สวนมากมันขาดการประเมินผล คือ
เอาแคประสิทธิภาพ  แลวการตรวจสอบเนี่ยมันนอยเหมือนกับวาคนเขาโยนไปแลวเขาขับรถไปแลวเขาแซง
ซายได เขาก็จะแซงๆซายได คนท่ีขับตรงๆก็คือแซงซายกันไดตลอดเวลา ไปๆมาๆคนท่ีไมเคยแซงก็ตองแซง
บาง ก็เลยเปนปญหาวารถท่ีนี่อะไรตางๆวาการประเมินผลนั้นมัน...โครงการ..ทานผูวาฯ...ของเงินไมถึงเพื่อ
จะซื้อไปติดอีกซึ่งไมมีตนทุนอะไรแตตีคาแลวทุนหายกําไรหด...บางทีผมก็งง งงวาไมมีตนทุนซื้อขาวก็ฟรี
ทุกอยางก็ฟรี เเตขายแลวก็ยังเจง ผมก็เลยยังงง..” 

 
                       13. การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 
             การสรางการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคทองถ่ินรวมถึง
ภาคชุมชน มีความสําคัญท่ีสุด หากการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมจะดํารงอยูได ตองสรางทีมงานรวมกัน
หรือการใช “เวทีประชาคม”หรือ “เวทีประชารัฐ”ใหเกิดขึ้น ดังผูสนทนากลุม กลาววา  
 

“แลวก็กระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชนสวนมากเวลาประชุมเนี่ย มันจะเปน...แลวสิ่งท่ี..คือ
เวลาเราคิดจะทําอะไรเนี่ยตองเอาโปสเตอรไปติดกอนเลยวา..ท่ีเราจะทําตรงนี้ แลว..วาตอไปบานเมืองเราจะ
เปนอยางไง..มีผลตอชาวบานในทองถิ่นมากๆถาเรามีนักศึกษาตรงนี้อาจจะไปวาดภาพไปอะไรตางๆท่ี..ถาม
วาเราจะไปทําประชาคมตางๆเนี่ยเขาคิดไมถึงเหมือนอยาง...เกือบ42ตนปพอ43ปลายปเนี่ย..เริ่มมีคนแกนั่ง
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หัวเราะทองแข็งเลยจะบาเหรอจะเอาคนมานั่งเรือเท่ียว..ตอนเกิดจากชมรมทองเท่ียวอาจจะลืมไปหรือเปลาไม
รูนะ เพราะวาไมเกิดจากเกษตร..” 

 
              จากการวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงปริมาณของนักทองเท่ียว และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากผูมี
สวนไดสวนเสีย ผลการวิจัยมีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงขอสรุปผลการวิจัยใน
บทท่ี 5  
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณในดานพฤติกรรมและความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวท่ีมีตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของนักทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมตามลักษณะสวนบุคคลท่ีแตกตางกัน 3)  เพ่ือ
ศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม รูปแบบ
การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method Research) ท้ังวิธีการเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน คือ  
ขั้นตอนท่ี 1 วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียว
ในจังหวัดนครปฐม ในป  2553  จํานวน  712,117 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน สุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) จากจังหวัด อําเภอ และตําบลในทุกสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญใน
แตละอําเภอ และในแตละสถานท่ีทองเท่ียวท้ัง 33 แหงใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accident Sampling) 
เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม มีคาเช่ือม่ัน (r) = .9416ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน  400 ชุด คิด
เปนรอยละ 100.00  ขั้นตอนท่ี 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสนทนากลุม เพ่ือหาขอเสนอแนะกับผูเกี่ยวของ
กับการทองเท่ียว จํานวน 20 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวบรวมขอมูลท่ีไดและ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. สภาพการณของการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม 
  ก. ในสวนของนักทองเที่ยว 

                กลุมตัวอยาง ไดรับขอมูลขาวสารการทองเท่ียวจาก ส่ือวิทยุ/โทรทัศนมากท่ีสุด รอยละ 35.00 
รองลงมาเปนส่ืออินเตอรเน็ต รอยละ 29.50 วัตถุประสงคในการทองเท่ียว เพ่ือการพักผอน/ทองเท่ียว รอยละ 
60.00 รองลงมาเปนการทําบุญ ไหวพระ รอยละ 30.00 ระยะเวลาในการทองเท่ียวใชเวลา 1 วัน  รอยละ 
67.50 รองลงมาใชเวลา 2-3 วัน รอยละ 23.50  มาทองเท่ียวมากท่ีสุด มากกวา 5 ครั้ง รอยละ 41.5 รองลงมา 
2-3 ครั้ง รอยละ 28.0 ลักษณะการทองเท่ียว สวนใหญเปนแบบไป-เชาเย็นกลับ รอยละ 84.00 จํานวนวันท่ีพัก
ในจังหวัดนครปฐม  มาพัก 1 วนั รอยละ 88.24 ไมมีแผนไปทองเท่ียวท่ีอ่ืน รอยละ 60.00 ใชพาหนะในการ
เดินทางทองเท่ียวเปนรถยนตสวนตัว รอยละ 64.50 รองลงมาเปนรถยนตสาธารณะ 26.50 
              สวนพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ในกลุมสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม           
วัด โบสถ อุทยานประวัติศาสตรมากท่ีสุด รอยละ 52.00 รองลงมาเปนสถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร 
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โบราณวัตถุ รอยละ 36.00 สถานบันเทิงและศูนยการคา เปนหางสรรพสินคา รอยละ 52.00 รองลงมาเปน
รานคาพ้ืนเมือง หัตถกรรมพ้ืนบาน รอยละ 29.00 กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เปนกิจกรรมนันทนาการ 
พักผอน คางแรมและอ่ืนๆ มากท่ีสุด รอยละ 31.00 รองลงมาเปนการแขงรถ รอยละ 21.50 สถานท่ีทองเท่ียว
ทางธรรมชาติอ่ืนๆ เปนภูเขา น้ําตก มากท่ีสุด รอยละ 50.00 รองลงมาเปน ทะเล ชายหาด รอยละ 34.00 
รูปแบบของการทองเท่ียว กลุมตัวอยางนิยมทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมมากท่ีสุด รอยละ 25.50 รองลงมา
เปนทองเท่ียวตลาดน้ํา รอยละ 22.00 สถานท่ีทองเท่ียวท่ีชอบมาท่ีสุด เปนองคพระปฐมเจดียมากท่ีสุด รอยละ 
46.50 รองลงมาเปน ตลาดน้ําดอนหวาย รอยละ 19.50  

      กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม อยูในระดับมาก 
( X =3.58,S.D.=.786) เม่ือพิจารณารายดาน 5 ดานทุกดานอยูในระดับมาก เชนกัน ไดแก การบริการดานการ
เดินท าง  อ ยู ใน ระดับ มาก  ( X =3.59,S.D.=.804)  การ บริกา รด า นการ นํ า เ ท่ียว  อยู ใ นระดั บมา ก 
( X =3.40,S.D.=.789)  แ ห ล ง ห รื อ ส ถ า น ท่ี ท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  อ ยู ใ น ร ะ ดั บ ม า ก 
( X =3.84,S.D.=.789) รานอาหาร และเครื่องดื่ม อยูในระดับมาก ( X =3.46,S.D.=.765) รานจําหนายสินคา
ท่ีระลึกและโอท็อป อยูในระดับมาก ( X =3.45,S.D.=.780)  
             ข. ในสวนของผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
                  การทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม นับวาเปนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีบทบาทอยางมาก 
เนื่องจากเปน “จุดแวะ ทางผาน” มีสถานท่ีหรือแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย สวยงาม ท่ีสําคัญหลักๆ เชน 
องคพระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง สวนสามพราน ฟารมจระเข พุทธมณฑล    
เปนตน นักทองเท่ียวจึงมุงเนนมาทองเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการทองเท่ียวหลากหลายรูปแบบ ไดแก 
การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียวตลาดน้ํา การทองเท่ียวเชิงเกษตรกรรม การทองเท่ียวเชิง
สุขภาพ รวมถึงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร เปนตน โดยท่ีการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม มีศักยภาพ
หรือจุดเดนท่ีสําคัญ ท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสําคัญ เนนการขายวิถีธรรมชาติ เพ่ือชมวัฒนธรรมการเกษตร วิถี
ไทยริมสายน้ํา ชมธรรมชาติ จังหวัดนครปฐม จึงทําใหนักทองเท่ียวจํานวนมาก แวะเวียนมาทองเท่ียวใน
จังหวัดนครปฐมหลายครั้ง ท้ังมาทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม อาหารการกิน พืชผัก และผลไมท่ีขึ้นช่ือหลาย
อยาง รวมถึงการไหวพระ 
               การจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมีความไดเปรียบกวาจังหวัดอ่ืนๆ 
เนื่องจากจังหวัดนครปฐมอยูไมไกลจากกรุงเทพฯ ท้ังยังเปนทางผานสูภาคใต นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑท่ีได
มีการรวมกลุม เปน “ชมรมเพ่ือนพิพิธภัณฑแหงนครปฐม” เพ่ือเปนเครือขายและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
รวมถึงสํานักงานงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ไดจัดทํา “โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู” โดยสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดจะประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตางๆท่ีตองการจะทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทาง
วัฒนธรรม 
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                2. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการทองเที่ยวของกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา รายได และอาชีพ  
                 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางตัวแปรกับความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของ
นักทองเท่ียว แตกตางกัน โดยมีจําแนกนักทองเท่ียวตามเพศ สถานภาพสมรสแตกตางกัน มีความพึงพอใจ
ในการทองเท่ียวไมแตกตางกัน  
                  การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของนักทองเท่ียว จําแนกตาม
อายุ  การศึกษา รายได และอาชีพมีความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของนักทองเท่ียว 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  
 
                3.ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม  
                 ก. ในสวนของนักทองเที่ยว  
                     -ปญหา  ในดานการบริหารจัดการ การขาดการสงเสริมอยางจริงจัง  การอํานวยความสะดวก มี
ปญหารถติดขัดมาก แตสําหรับท่ีสถานท่ีสําคัญรองลงมายังเดินทางไปมาไมคอยสะดวก   ปายบอกทางไมมี 
ปายโฆษณาปดปายบอกทาง ไมชัดเจน ความสะอาดของสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีจอดรถ ไมคอยสะดวก ท่ีจอด
รถหายาก หองน้ํานอยไมเพียงพอ ขาดความรูในแหลงทองเท่ียว ขาดเอกสารความรู เชิงศิลปวัฒนธรรม การ
บริการของเจาหนาท่ีไมดไีมคอยบริการ เจาหนาท่ีไมคอยปฏิบัติตามหนาท่ี ขาดการประชาสัมพันธและการ
แนะนําขอมูลไมคอยมี และการสรางเอกลักษณความเปนจังหวัดนครปฐม ขาดการบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม มีราคาแพง เอาเปรียบผูบริโภค การบริการของท่ีระลึกมีนอยและราคาไมเหมาะสม 
                     -ขอเสนแนะ การบริหารจัดการทองเท่ียว ควรเนนเรื่องรูปแบบท่ีทางจังหวัดตองการนําเสนอ 
เชน เชิงวัฒนธรรม หรือเชิงเกษตร การจัดระเบียบในสถานท่ีทองเท่ียว เพ่ิมความปลอดภัย ในสถานท่ี
ทองเท่ียว จัดภูมิทัศน การปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว ความสะอาด ปายบอกทาง ควรใหชัดเจน 
ปรับปรุงสถานท่ีจอดรถ มีท่ีฝากรถ มีการพัฒนาเจาหนาท่ี/มัคคุเทศกใหมีความรูและมีกิริยามารยาทท่ีด ีมีการ
ประชาสัมพันธและเสนอขาวสารผานทางส่ือ ปายโฆษณาทองเท่ียว  มีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม          
มีความสะอาดและคิดไมแพงเกินไป มีการบริการรานขายของท่ีระลึก  เพ่ิมสินคา OTOP และของท่ีระลึกให
มากขึ้น                                                                                                      
                                                                                               
                ข. ในสวนของผูเกี่ยวของกับการทองเที่ยว 
                    ปญหาของการจัดการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐมในแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ จํานวน 7 แหง
สวนใหญอาจมีปญหาในเรื่องส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา การจราจรอยูบาง แตแหลง
ทองเท่ียวท่ีเหลืออีก จํานวนมากมีปญหาในการจัดการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ แตมีปญหาในการจัดการท่ี
สําคัญหลายประการ ส่ิงสําคัญ คือ 1) การขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดทําเว็บไซต                    
2) การคมนาคม ไมสะดวก ไมมีรถประจําทาง และมาทองเท่ียวลําบาก 3) การขาดการมีสวนรวมและ
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สนับสนุนอยางจริงจัง จากหนวยงานของรัฐ 4) ภูมิทัศน/สถานท่ีจัดทองเท่ียวคับแคบและไมสะดวก                    
5) การไมมีสมาคมทองเท่ียว 6)  ปญหาของตางคนตางทํา และ 7) การส่ือสารใหความรูและภาษา และ 8) 
การเช่ือมโยงการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  
               ขอเสนอแนะตอการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม ผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 
เสนอวาควรดําเนินการดังนี้  1) จัดทํา“แผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม” 2) การสรางความ
เขาใจรวมกัน 3) การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว  4) การจัดทําหรือบูรณาการงบประมาณดานการ
ทองเท่ียว 5) การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง 6) การจัดทําปายจังหวัด และปายแหลงทองเท่ียว 7) การจัดตั้ง
ศูนยขอมูลการทองเท่ียวท่ีเปนรูปธรรม แบบ One Stop Service 8) การไดรับประโยชนจากการทองเท่ียว
รวมกัน และ 9) บทบาทสถาบันการศึกษาเปนแหลงวิชาการการทองเท่ียวและภาษา รวมถึงเปนหนวย
ประสานหาเจาภาพ  จัดอบรมหลักสูตรทองถ่ิน และจัดอบรมภาษาท่ีสําคัญ  10) การสรางส่ิงดึงดูดใจหรือ
แรงจูงใจใหนักทองเท่ียวมาทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว 11) การสนับสนุนจากหนวยงานรัฐและทองถ่ิน 
รวมถึงงบประมาณ 12) การติดตามและประเมินผล  และ 13) การมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ 

 
อภิปรายผล 
                1.สภาพการณของการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม   
                จากผลการวิจัยท่ีพบวา นักทองเท่ียวไดรับขอมูลขาวสารการทองเท่ียวจาก ส่ือวิทยุ/โทรทัศนมาก
ท่ีสุด รอยละ 35.00 รองลงมาเปนส่ืออินเตอรเน็ต รอยละ 29.50 วัตถุประสงคในการทองเท่ียว เพ่ือการ
พักผอน/ทองเท่ียว รอยละ 60.00 รองลงมาเปนการทําบุญ ไหวพระ รอยละ 30.00 ระยะเวลาในการทองเท่ียว 
สวนใหญใชเวลา 1 วัน  รอยละ 67.50 รองลงมาใชเวลา 2-3 วัน รอยละ 23.50  จํานวนครั้งท่ีมาทองเท่ียวมาก
ท่ีสุด มากกวา 5 ครั้ง รอยละ 41.5 รองลงมา 2-3 ครั้ง รอยละ 28.0 ลักษณะการทองเท่ียว สวนใหญเปนแบบ
ไป-เชาเย็นกลับ รอยละ 84.00 จํานวนวันท่ีพักในจังหวัดนครปฐม  สวนใหญมาพัก 1 วัน รอยละ 88.24    
สวนใหญไมมีแผนไปทองเท่ียวท่ีอ่ืน รอยละ 60.00 สวนใหญใชพาหนะในการเดินทางทองเท่ียวเปนรถยนต
สวนตัว รอยละ 64.50 รองลงมาเปน รถยนตสาธารณะ รอยละ 26.50 แสดงใหเห็นวาสภาพการณทองเท่ียว
ของจังหวัดนครปฐม มีศักยภาพ ท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐมอยางตอเนื่อง 
มากกวา 5 ครั้งในแตละป และมีนักทองเท่ียวมีวัตถุประสงคการมาทองเท่ียวท่ีชัดเจน การทองเท่ียวแบบจุด
พัก เมืองผาน การทองเท่ียวแบบวันเดียว (One Day Trip) และการใชพาหนะในการเดินทางทางรถยนตท่ีมี
ความคลองตัวและสะดวก สอดคลองกับงานวิจัยของพระครูสังฆรักษรุงธรรม คุมกระทึก.(2554 : บทคัดยอ). 
ท่ีพบวา ระยะเวลาในการเดินทางทองเท่ียวต่ํากวา 3 ช่ัวโมง รอยละ 55.75 ความถ่ีในการทองเท่ียวตลาด
ริมน้ํ าดอนหวาย สัปดาหละ 1-2 ครั้ง รอยละ 38.96 การทองเท่ียวแบบยั่งยืนท่ีตองรับผิดชอบตอ
ปจจัยพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม อยู 4 ประการ คือ 1) เพ่ือมุงเนนคุณคาของวัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะ
ทองถ่ิน 2) เพ่ือใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของตองดูแลรักษาใหคงไวถึงคุณภาพส่ิงแวดลอมและคุณคาของวัฒนธรรม
อยางยั่งยืน 3) เพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับความพึงพอใจสูงสุด แตในขณะเดียวกันก็ตองเคารพในวัฒนธรรม
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ทองถ่ินดวย และ 4)  เพ่ือใหชุมชนทองถ่ินไดรับประโยชนตอบแทนอยางเพียงพอ พรอมท้ังปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนทองถ่ินใหดีขึ้น(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 : 284) 
              สวนพฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ในกลุมสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม           
กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมทองเท่ียว วัด โบสถ อุทยานประวัติศาสตรมากท่ีสุด รอยละ 52.00 รองลงมาเปน
สถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โบราณวัตถุ รอยละ 36.00 กลุมสถานบันเทิงและศูนยการคา เปน
หางสรรพสินคา รอยละ 52.00 รองลงมาเปนรานคาพ้ืนเมือง หัตถกรรมพ้ืนบาน รอยละ 29.00 กลุมกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ เปนกิจกรรมนันทนาการ พักผอน คางแรมและอ่ืนๆ มากท่ีสุด รอยละ 31.00 รองลงมา
เปนการแขงรถ รอยละ 21.50 กลุมสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติอ่ืนๆ เปนภูเขา น้ําตก มากท่ีสุด รอยละ 
50.00 รองลงมาเปน ทะเล ชายหาด รอยละ 34.00 ประเภทของการทองเท่ียวท่ีชอบทองเท่ียว กลุมตัวอยาง
นิยมทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมมากท่ีสุด รอยละ 25.50 รองลงมาเปนทองเท่ียวตลาดน้ํา รอยละ 22.00 
สถานท่ีทองเท่ียวท่ีชอบทองเท่ียวมากท่ีสุด เปนองคพระปฐมเจดียมากท่ีสุด รอยละ 46.50 รองลงมาเปน 
ตลาดน้ําดอนหวาย รอยละ 19.50 แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมาทองเท่ียวใน
จังหวัดนครปฐม ในกลุมสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ทองเท่ียว วัด โบสถ อุทยานประวัติศาสตร
มากท่ีสุดและสถานท่ีทองเท่ียวอันดับหนึ่งของจังหวัดนครปฐม คือ องคพระปฐมเจดียมากท่ีสุด ถึงเกือบ
ครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ยังไมรวมถึงนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม อีกมิใชนอย  
ดังนั้นการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม นับวาเปนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ีมีบทบาทอยางมาก 
เนื่องจากเปน “จุดแวะ ทางผาน” มีสถานท่ีหรือแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลาย สวยงาม ท่ีสําคัญหลักๆ เชน 
องคพระปฐมเจดีย พระราชวังสนามจันทร พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึง สวนสามพราน ฟารมจระเข พุทธมณฑล     
เปนตน นักทองเท่ียวจึงมุงเนนมาทองเท่ียวในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการทองเท่ียวเชิงบูรณาการหรือการ
ทองเท่ียวแบบเกาะกลุม ไดแก การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม การทองเท่ียวตลาดน้ํา การทองเท่ียวเชิง
เกษตรกรรม การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ รวมถึงการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร เปนตน โดยท่ีการทองเท่ียว
ของจังหวัดนครปฐมนั้น มีศักยภาพหรือจุดเดนท่ีสําคัญ ท่ีมีสถานท่ีทองเท่ียวหลัก และสถานท่ีทองเท่ียวรอง
ท่ีสําคัญ การขายวิถีธรรมชาติ เพ่ือชมวัฒนธรรมการเกษตร วิถีไทยการเกษตรริมสายน้ํา ชมธรรมชาติ 
จังหวัดนครปฐมมีจุดเดนในเรื่องของการทองเท่ียวหลายรูปแบบ จึงทําใหนักทองเท่ียวจํานวนมาก แวะเวียน
มาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐมหลายครั้ง ท้ังมาทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม อาหารการกิน พืชผัก และผลไมท่ี
ขึ้นช่ือหลายอยาง รวมถึงการไหวพระ การจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม ซ่ึงมี
ความไดเปรียบกวาจังหวัดอ่ืนๆ เนื่องจากจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดปริมณฑล ไมไกลจากกรุงเทพฯ ท้ังยัง
เปนประตูสูภาคใต โดยท่ีพิพิธภัณฑท้ังหลายไดมีการรวมกลุม เปน “ชมรมเพ่ือนพิพิธภัณฑแหงนครปฐม” 
เพ่ือเปนเครือขายและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน สํานักงานงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม มี “โครงการ     
ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู” โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดจะประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนตางๆท่ีตองการจะ
ทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม สอดคลองกับพระนิเวศ พริ้มพราย (2553 : บทคัดยอ)ไดวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการทัวรสุขภาพโรงพยาบาลหลวงพอเปน โดยใชแบบสอบภาม 
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ผลการวิจัย พบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการทัวรสุขภาพโรงพยาบาลหลวงพอเปนโดยรวมอยูในระดับ
มากท่ีสุด ( X = 4.56,S.D.=.156) และสอดคลองกับทวีลาภ รัตนราช (2553 : บทคัดยอ) ท่ีพบวานักทองเท่ียว
ชาวไทยมีวัตถุประสงคหลักท่ีสําคัญท่ีสุดในการทองเท่ียวเชิงสัมผัสวัฒนธรรมในรูปแบบโฮมสเตย               
เพ่ือการเรียนรูวิถีธรรมชาติ สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทรสุดา วองทวีทรัพยดี (2551 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา
นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอแหลงทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมาก 1 ดาน คือ ดานสถานท่ี และอยูในระดับปานกลาง คือ ดานการ
บริการ และดานส่ิงอํานวยความสะดวก  นักทองเท่ียวมีความพึงพอใจตอแหลงทองเท่ียวแตละแหลง
ทองเท่ียวอยูในระดับมาก คือ องคพระปฐมเจดีย ท้ังนี้เนื่องจากในการมาทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม มี
ประเด็นปญหาอุปสรรคท้ังการบริหารจัดการ การอํานวยความสะดวก การคมนาคม การคมนาคม 
รานอาหารและเครื่องดื่ม และรานท่ีระลึก ดังนั้น การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเปนการทองเท่ียวเพ่ือเรียนรู
ผูอ่ืนและยอนกลับมามองตัวเองอยางเขาใจในสรรพส่ิงของโลกท่ีไมสามารถแยกตัวออกจากกันได ตอง
พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ฉะนั้นองคประกอบของการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีสําคัญจึงควรมี 6 ดานอิงตาม
องคประกอบของการทองเท่ียวแบบยั่งยืนดังตอไปนี้คือ 1)  แหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เปนการทองเท่ียว
ในแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน อันประกอบดวยส่ิงดึงดูดใจ 2) กระบวนการ
การศึกษาส่ิงแวดลอม เปนการทองเท่ียวท่ีมีกระบวนการศึกษาส่ิงแวดลอม โดยมีการศึกษาเรียนรู
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศในแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เพ่ือปลูกจิตสํานึกท่ีถูกตองในการอนุรักษ
สภาพแวดลอมใหแกผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียว 3) ธุรกิจทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวท่ีมีการใหบริการ
ทางการทองเท่ียวโดยผูประกอบธุรกิจทองเท่ียว เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียว และได
ผลตอบแทนในกําไรสูธุรกิจทองเท่ียว ซ่ึงผูประกอบธุรกิจทองเท่ียวจะตองมีความรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม
ศึกษา อีกท้ังชวยอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม 4) การตลาดทองเท่ียว เปนการ
ทองเท่ียวท่ีมีการคํานึงถึงการตลาดทองเท่ียวคุณภาพ โดยแสวงหานักทองเท่ียวคุณภาพใหเดินทางเขามา
ทองเท่ียวยังแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรม เพ่ือใหนักทองเท่ียวคุณภาพไดรับรูประสบการณจากการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอยางพึงพอใจ อีกท้ังชวยอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
5) การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน เปนการทองเท่ียวท่ีมีการคํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชน โดยให
ชุมชนทองถ่ินในแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมนั้นมีสวนรวมในการพัฒนาหรือจัดการการทองเท่ียวอยาง
เต็มรูปแบบ และไดรับผลประโยชนตอบแทนเพ่ือกระจายรายไดสูทองถ่ิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนทองถ่ิน และ 6) การสรางจิตสํานึกแกผูเกี่ยวของกับการทองเท่ียว เปนการทองเท่ียวท่ีตองคํานึงถึง
การปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองทางการทองเท่ียวแกผูเกี่ยวของทุกฝาย โดยมีการใหความรูและส่ือความหมาย
ในการอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548 : 288-290)  
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 2. ความพึงพอใจในของนักทองเที่ยวชาวไทย ในการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
                จาการวิจัยพบวาในภาพรวมท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก ( X =3.58,S.D.=.786)  เม่ือพิจารณาราย
ดาน  

    ดานการบริการดานการเดินทาง อยูในระดับมาก ( X =3.59,S.D.=.804) เม่ือพิจารณารายขอ
ลําดับสูงท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเดินทางมาทองเท่ียว ( X =3.59,S.D.=.804) สวนขอท่ีต่ําท่ีสุด คือความ
พอเพียงของสถานท่ีจอดรถ ( X =3.47,S.D.=.826) ผลการวิจัย เปนไปตาม องคประกอบของอุตสาหกรรม
ทองเท่ียว ประกอบดวยธุรกิจหรือการบริการหลัก คือ การคมนาคมขนสง  (Transportation)  การคมนาคม
เปนตัวนําผูมาเยือน (Visitors) หรือนักทองเท่ียว ไปสูจุดหมายปลายทางในการเดินทาง (Destination) การ
คมนาคมทางบก  ส่ิงอํานวยความสะดวกในการทองเท่ียว นอกจากยานพาหนะไดแก รถไฟ  รถยนต  
รถสามลอ  ฯลฯ แลวยังหมายรวมถึง ถนน  ทาจอดรถ การบริการในรูปแบบตาง ๆ  ของยานพาหนะเหลานี้
ดวยยานพาหนะในการเดินทางตองมีความปลอดภัย สะอาด  สะดวก สบาย  และการประกันภัยการเดินทาง
แกผูโดยสาร (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2543)  ส่ิงอํานวยความสะดวกทางการทองเท่ียว เปนส่ิงท่ีรองรับในการ
เดินทางทองเท่ียวของนักทองเท่ียว เพ่ือใหการเดินทางทองเท่ียวเปนไปดวยความสะดวกสบายและปลอดภัย 
สอดคลองกับสิทธิชัย ชีวะโรรส (2549 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ดานส่ิงอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานในระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง  และความพึงพอใจนอยสุดคือการใหบริการดานรถไฟ / สถานีรถไฟ 
                      ดานการบริการดานการนําเท่ียว อยูในระดับมาก ( X =3.40,S.D.=.789) เม่ือพิจารณารายขอ
ลําดับสูงท่ีสุด คือ การจัดแสดงรูปภาพ วัตถุ ส่ิงของฯลฯ ในสถานท่ีทองเท่ียว( X =3.50,S.D.=.755) สวนขอ
ท่ีต่ําท่ีสุด คือ การตอนรับของเจาหนาท่ี ( X =3.33,S.D.=.814)  ดังนั้นการบริการนําเท่ียวและมัคคุเทศก การ
จัดนําเท่ียวอาจจัดในหลายรูปแบบ ก็แลวแตการวางเปาหมายของระบบตลาดในการจัดการนําเท่ียวถาจัดการ
นําเท่ียวเปนหมูคณะตั้งแต 15 คนขึ้นไป เรียกวา  Group  Tour การเดินทางทองเท่ียว นักทองเท่ียวอาจ
เดินทางมาเองโดยอิสระ หรือซ้ือรายการนําเท่ียวโดยผานบริษัททองเท่ียวก็ได  การซ้ือรายการโดยผานบริษัท
นําเท่ียว นักทองเท่ียวก็จะไดรับบริการในดานพาหนะในการเดินทาง ท่ีพัก อาหาร การเดินทางทองเท่ียว
แบบนี้ ในดานมัคคุเทศก  ซ่ึงเปน  “ทูตทางดานวัฒนธรรม” นอกจากมีความรูดานภาษาตางประเทศแลว  
ตองมีความรูดานประวัติศาสตร  วัฒนธรรม  และความรูอ่ืน ๆ  ซ่ึงเกี่ยวของกับการนําเท่ียวอยางดียิ่ง และส่ิง
สําคัญท่ีสุด คือ การใหบริการท่ีดี ประทับใจ  มีคุณธรรม และซ่ือสัตยตอนักทองเท่ียว(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 
2543)   

    ดานแหลงหรือสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม อยูในระดับมาก ( X =3.84,S.D.=.789) 
เม่ือพิจารณารายขอลําดับสูงท่ีสุด คือ คุณคาและความสําคัญดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตกรรมและ
ศาสนา( X =4.10,S.D.=.813) สวนขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ ส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานท่ีทองเท่ียว เชนหองน้ํา 
ท่ีนั่ง/มานั่ง น้ําดื่ม ฯลฯ ( X =3.55,S.D.=.888) สอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน บุตตะโยธี (2551 : 
บทคัดยอ)นักทองเท่ียว สวนใหญพอใจตอทัศนียภาพความสวยงามของเมืองโบราณ และพอใจตอความ
กวางขวางของสถานท่ี โดยยังเห็นวาราคาคาเขาชมเหมาะสม และคุมคาในการมาเท่ียว แตยังเห็นวาเมืองโบราณ
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ยังขาดการประชาสัมพันธท่ีเพียงพอ และไมมีชองทางการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย สอดคลองกับสิทธิชัย 
ชีวะโรรส (2549 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ดานสถานท่ีทองเท่ียว  พบวามีความพึงพอใจในระดบัมาก  ท้ังสถานท่ี
มีความเกี่ยวของทางวัฒนธรรมและวิถีทางธรรมชาติ  และดานสถานท่ีประวัติศาสตร  และความพึงพอใจ
นอยท่ีสุดคือรานขายของ  และรานสะดวกซ้ือตาง ๆ   

    ดานรานอาหาร และเครื่องดื่ม อยูในระดับมาก ( X =3.46,S.D.=.765) เม่ือพิจารณารายขอลําดับ
สูงท่ีสุด คือ ความพอเพียงของรานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเครื่องดื่ม( X =3.53,S.D.=.741) สวนขอ
ท่ีต่ําท่ีสุด คือ ความสะอาดของรานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเครื่องดื่ม ( X =3.40,S.D.=.789)       
ซ่ึงรานอาหารและภัตตราคาร (Bar & Restaurant) การจัดอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage) บริการแก
ผูเดินทางเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง  การจัดบริการดังกลาวแลวควรประกอบดวย  อาหารทองถ่ิน อาหารประจํา
ชาติ และอาหารสากล  การจัดบริการรานอาหารและภัตตราคาร ควรยึดหลักทางท่ีดี 5 ประการ  คือ  1) 
สภาพแวดลอมดี (Good Environment) เชน ทําเลท่ีตั้งอยูในยานชุมชน  หรือสภาพแวดลอมของธรรมชาติท่ี
สวยงาม การตกแตงสถานท่ี (Decoration) ความสะอาด และการบริการจอดรถยนต   2) การบริการเปน
กันเอง (Good  Friendly  Service) พนักงานนอกจากตองใหเกียรติแกลูกคาแลว  ยังตองบริการรวดเร็ว  
สุภาพ  เรียบรอย  ยิ้มแยมแจมใส  แตงกายสะอาด (Well  groomed  waiter) 3)  อาหารและเครื่องดื่มอรอย 
(Good Food and Beverage) อาหารและเครื่องดื่มท่ีอรอยมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการประชาสัมพันธ
รานอาหาร  เพราะลูกคาประชาสัมพันธใหแบบ  “ปากตอปาก” 4)  ราคาท่ีเหมาะสม  (Good  Value)  ราคา
ควรเหมาะสมกับการจัดอาหาร สถานท่ี  และบรรยากาศอ่ืน ๆ  ประกอบดวยการคิดตนทุนอาหารและ
เครื่องดื่ม (Cost)  ยอมแตกตางกัน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับการจัดบรรยากาศในราน และการบริการแกลูกคา  5)  การ
จัดสถานท่ีและการควบคุมท่ีดี (Good  Management  and Control) การควบคุมท่ีดีเปนส่ิงสําคัญในการ
ปองกันการรั่วไหล  เพราะรานอาหารตองใชพนักงานมาก ดังนั้นการวางระบบงานท่ีดีจึงเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2543) สอดคลองกับสิทธิชัย ชีวะโรรส (2549 : บทคัดยอ) ท่ีพบวาดานรานอาหารบาร
และแหลงทองเท่ียวกลางคืนในระดับพอใจมาก  ท้ังสถานท่ีตั้งสถาปตยกรรมและการตกแตงและดาน
ผูบริหารมีความเอ้ือเฟอ  และสามารถพูดภาษาอังกฤษได และความพึงพอใจนอยสุดคือดานดนตรี / เกมส    

    ดานรานจําหนายของท่ีระลึกและโอท็อป อยูในระดับมาก ( X =3.45,S.D.=.780) เม่ือพิจารณา
รายขอลําดับสูงท่ีสุด คือ คุณภาพของสินคาของรานจําหนายของท่ีระลึกและโอท็อป ( X =3.47,S.D.=.728) 
สวนขอท่ีต่ําท่ีสุด คือ ความสะดวกการหารานจําหนายของท่ีระลึกและโอท็อป ( X =3.43,S.D.=.852)  ราน
ขายของท่ีระลึก (Gift  Shop)  และรานสินคาพ้ืนเมือง เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายทางดาน
วัฒนธรรม ถึงแมวาไมมากนัก แตก็มีคนไทยหลายเผาพันธุอาศัยอยูตามภาคตาง ๆ  และคนไทยเหลานี้ก็มี
เอกลักษณเฉพาะตัวในการดํารงชีวิตและผลิตสินคาพ้ืนเมืองซ่ึงบางครั้งก็แตกตางจากภูมิภาคอ่ืน ๆ ความ
แปลกใหมดังกลาวแลวทําใหเกิดความสนใจแกนักเดินทางในการท่ีจะซ้ือของท่ีระลึก (Souvenir) นําไปฝาก
ญาติมิตรท่ีเกี่ยวของ จึงทําใหเกิดธุรกิจประเภทนี้ขึ้นในภูมิภาคตาง ๆ และเปนเอกลักษณเฉพาะตัว เชน ผา
มัดหม่ี ผาไหม ผาฝาย ซ้ินตีนจก ซ้ินไทยล้ือ เครื่องเงิน เครื่องสาน เครื่องถม ฯลฯ ประเภทอาหาร  เชน โมจิ  
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ลูกหยี  ขนมหมอแกง  ขาวหลาม  อาหารทะเล  หมูยอ  ฯลฯ  การจําหนายของท่ีระลึกและสินคาพ้ืนเมืองใน
ปจจุบัน  ไดมีการพัฒนารูปแบบและประโยชนใชสอยใหสอดคลองกับความตองการตลาดสินคาดังกลาว
แลว จึงเปล่ียนแปลงรูปแบบจากเดิมบาง  ปญหาท่ีสําคัญในเรื่องของท่ีระลึก  คือการพัฒนารูปแบบท่ี
เหมาะสมการพกพา  และการบรรจุหีบหอท่ีปลอดภัยในการขนสง (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2543) สอดคลอง
กับสิทธิชัย ชีวะโรรส (2549 : บทคัดยอ) ท่ีพบวาดานรานขายของท่ีระลึกและศูนยการคาพอใจในระดับมาก 
ท้ังดานราคา   และความหลากหลายของสินคา  และความพึงพอใจนอยสุดคือการบริการไดแก การซ้ือสินคา,
การสงสินคาและการบริการ)   
                  การวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ พระนิเวศ พริ้มพราย (2553 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ความ
พึงพอใจของผูใชบริการทัวรสุขภาพโรงพยาบาลหลวงพอเปนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.56,S.D.=.156) และสอดคลองกับ เฮนจและชู (Heung  and  Chu 2000)  ท่ีพบวา คุณภาพของการใหบริการ
ของพนักงานโรงแรม  คุณภาพหองพัก คุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ท่ัวไปของโรงแรม การใหบริการ
ดานธุรกิจติดตอส่ือสาร การรักษาความปลอดภัยของโรงแรม  และสุดทายคือการใหบริการโทรศัพทสาย
ตรงไปตางประเทศ โดยจากการวิจัยพบวาความพึงพอใจของนักทองเท่ียวชาวเอเชียจะเนนไปท่ีปจจัยในดาน
ความคุมคาของราคาเปนหลัก ในขณะท่ีความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตะวันตกจะขึ้นอยูกับปจจัยในดาน
คุณภาพของหองพักเปนสําคัญ สอดคลองกับการวิจัยของวีรวิชญ  เลิศไทยตระกูล (2549) ท่ีพบวา 
นักทองเท่ียวท่ีมาใชบรกิารมีความพึงพอใจตอความสะดวกในการติดตอขอใชบริการธุรกิจอ่ืนในโซอุปทาน
อุตสาหกรรมทองเท่ียวในธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจตอความสะดวกในการ
ติดตอขอใชบริการธุรกิจอ่ืนๆในโซอุปทานอุตสาหกรรมทองเท่ียว ในธุรกิจรานอาหาร ภัตตราคาร          
รานกาแฟนอยท่ีสุด ธุรกิจในโซอุปทานอุตสาหกรรมทองเท่ียวควรมีความรวมมือกัน มีความไวเนื้อเช่ือใจ
กันและควรรวมมือกันใชขอมูลขาวสารชุดเดียวกัน เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวไดอยาง
รวดเร็ว และประหยัดตนทุนในการบริการ และลดระยะเวลาการติดตอของนักทองเท่ียวใหมีขั้นตอนท่ีลดลง
และไมซับซอน 

นอกจากนี้ ลักษณะเฉพาะของการบริการทองเท่ียว 1) เปนการใหบริการแบบใกลชิด หรือตัวตอตัว 
เชน  พนักงานตอนรับบนเครื่องบิน  ประชาสัมพันธ  โรงแรม  มัคคุเทศก  การบริการแบบใกลชิดจะทําให
ลูกคาพอใจหรือไมพอใจทันทีในขณะท่ีรับการบริการท่ีดี  และถูกใจสรางไดยาก  เพราะขึ้นอยูกับสภาพ
อารมณและทัศนคติของท้ังผูใหและผูรับบริการ  ดังนั้นผูผลิตในตลาดการทองเท่ียว จึงไมสามารถควบคุม
คุณภาพของการบริการใหคงท่ีไดเสมอไป  2)  การบริการการทองเท่ียวจําเปนตองเตรียมไวลวงหนาเปน
เวลานาน ๆ  และพรอมเสมอท่ีจะใหบริการทันทีเม่ือนักทองเท่ียวมาถึง  เชน  หองพักโรงแรม  ถาไมมีผูมาใช
บริการ การบริการท่ีเตรียมไวก็สูญไปเลย  และการเพ่ิมการบริการเปนไปไมไดมากนักในกรณีท่ีเกิดความ
ตองการอยางเรงดวน  3)  การพัฒนาการบริการจําเปนตองกระทําอยางตอเนื่องโดยเฉพาะรูปแบบ  ความ
รวดเร็ว และประสิทธิภาพของการใหบริการ  ตลอดจนบุคลากรผูใหบริการ  เนื่องจากนักทองเท่ียวจะใชเวลา
ในการรับการบริการส้ันมาก  เชน  การพักแรม  1-2 คืน  การรับประทานอาหาร 1-2 ช่ัวโมง การโดยสาร
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เครื่องบิน 1-12  ช่ัวโมงท้ังนีอ้าจใชบริการพรอมกัน  หรือหมุนเวียนกัน  ผูใหบริการจึงมีเวลาส้ันมากในการ
ใหบริการอยางเสมอภาค  ถูกตอง  และนาประทับใจ  4)  ใชแรงงานคนในการใหบริการ  ไมสามารถหรือไม
นิยมเอาเครื่องจักรใด ๆ  มีใหบริการแทน  จึงเกิดปญหาเรื่องแรงงานอยูเสมอ  เชน คุณวุฒิ  คุณสมบัติ  
ความรูความสามารถ  และคาจาง  เครื่องมือในสํานักงานเปนเพียงเครื่องมือชวยใหพนักงานบริการทํางาน
สะดวกและรวดเร็วขึ้นเทานั้น  (ฉลองศรี  พิมลสมพงศ, 2542) ดังนั้นการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Cultural 
Tourism) จึงเปนการทองเท่ียวเพ่ือมุงการใหความรูและความภาคภูมิใจท่ีเนนเสนอลักษณะวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร โบราณคดี และสถานท่ีตางๆ ท่ีมนุษยสรางขึ้น โดยเกี่ยวเนื่องกับความเปนอยูของสังคม    
(บุญเลิศ  จิตตั้งวัฒนา, 2548 : 10)  
              3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจในการทองเที่ยวของกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได และอาชีพ  

    การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของนักทองเท่ียว จําแนกตาม
ชวงอายุ  ระดับการศึกษา รายได และอาชีพมีความพึงพอใจในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ของ
นักทองเท่ียว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 แตนักทองเท่ียวท่ีมีเพศ สถานภาพสมรสแตกตางกัน มี
ความพึงพอใจในการทองเท่ียวไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาวิดา จีนะวัฒน (2547 : 
บทคัดยอ) ท่ีพบวา ปจจัยดานเพศ อายุ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ประสบการณการทองเท่ียวชายทะเล 
และจํานวนวันในการพักผอนทองเท่ียวชายทะเล มีผลตอความพึงพอใจตอการจัดการส่ิงแวดลอมบริเวณ
ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนปจจัยดานสถานภาพสมรส ไมมีผล
ตอความพึงพอใจตอการจัดการส่ิงแวดลอม บริเวณชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี  สอดคลองกับงานวิจัยของ 
จันทรสุดา วองทวีทรัพยดี (2551 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา นักทองเท่ียวท่ีมีเพศชายและเพศหญิง ระดับการศึกษา 
และรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอแหลงทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม ไมแตกตางกัน สวนนักทองเท่ียวท่ีมี
อายุและอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอแหลงทองเท่ียวจังหวัดนครปฐมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 จากผลการวิจัยแสดงวาอายุ  ระดับการศึกษา และรายได และอาชีพของนักทองเท่ียวเปนตัว
แปรลักษณะสวนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม ท้ังนี้จากผลการวิจัย
จะพบวานักทองเท่ียวท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐมมีอายุระหวาง 21-30 ป มากท่ีสุด รอยละ 47.00 
รองลงมา มีอายตุ่ํากวา 20 ป  รอยละ 25.50  ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด  รอยละ 52.50 สวนใหญมี
รายไดอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท รอยละ 60.30 จึงเห็นไดวานักทองเท่ียวท่ีมี อายุ  ระดับการศึกษา         
มีรายได และอาชีพท่ีม่ันคง จะมีความพรอมตอการมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐมมากกวาผูท่ีมีการศึกษา 
รายได และอาชีพท่ีไมม่ันคง ท้ังนี้การทองเท่ียวตองมีภาระคาใชจายในการเดินทาง การรับประทานอาหาร   
ท่ีพัก ของท่ีระลึก โดยท่ีคนท่ีไมพรอม ตองสรางความม่ันคงของรายไดและอาชีพ จึงไมคอยสนใจตอการ
ทองเท่ียว เพียงแคการพักผอน แตผลการวิจัยบงบอกวานักทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม
นั้น มีนักเรียน นักศึกษาท่ีไดรับมอบหมายจากครู อาจารยใหมาศึกษา หรือทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมของ
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จังหวัดนครปฐม รวมถึงการมีรูปแบบการทองเท่ียวแบบเชาไปเย็นกลับ รวมถึงทางผานไปทองเท่ียวในภาค
ตะวันตกและจังหวัดตางทางภาคใต  
              4. ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการทองเที่ยวเชิงศลิปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม  
                  ปญหา ในดานของการบริหารจัดหาร การขาดการสงเสริมอยางจริงจัง   การอํานวยความสะดวก 
มีปญหาสวนท่ีรถติดมาก แตสําหรับท่ีสถานท่ีสําคัญรองลงมายังเดินทางไมคอยสะดวก  การเดินทางไม
สะดวก  ปายบอกทาง ปายโฆษณาปดปายบอกทาง ไมชัดเจนความสะอาด สถานท่ีทองเท่ียว ความสะอาด
ของสถานท่ี ยังมีความสะอาดนอย ท่ีจอดรถ ไมคอยสะดวก ท่ีจอดรถหายาก หองน้ํา หองน้ํานอย หองน้ําไม
เพียงพอ เอกสารความรู เชิงศิลปวัฒนธรรม ขาดความรูแหลงทองเท่ียว การบริการของเจาหนาท่ี เจาหนาท่ี
ไมคอยทําตามหนาท่ี เจาหนาท่ีไมคอยปฏิบัติตามหนาท่ี  ซ่ึงจินตนา  บุญบงการ (2543 : 68) ใหคุณลักษณะ
ของการบริการท่ีดี  ตามคําภาษาอังกฤษวา SERVICE   ดังนี้คือ S  =  Smiling & Sympathy  ยิ้มแยมและเอา
ใจเขามาใสใจเรา  เห็นอกเห็นใจตอความลําบากยุงยากของผูมารับบริการ E  =  Early Response  ตอบสนอง
ตอความประสงคจากผูมารับบริการอยางรวดเร็วทันใจ โดยไมตองใหเอยปากเรียกรอง R  =  Respectful  
แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูมารับบริการ V  =  Voluntariness Manner การใหบริการท่ีทําอยางสมัคร
ใจ  เต็มใจทํา  ไมใชทําอยางเสียไมได I = Image Enhancing  รักษาภาพลักษณของผูใหบริการและ
ภาพลักษณขององคการดวย C =  Courtesy  ความออนนอม  ออนโยน  สุภาพ  มีมรรยาทด ีE  =  Enthusiasm  
ความกระฉับกระเฉง  ความกระตือรือรนขณะบริการและใหบริการมากกวาท่ีผูรับบริการคาดหวังเอาไว      
การประชาสัมพันธ การแนะนําขอมูลไมคอยมีมากแตขาดการประชาสัมพันธและการสรางเอกลักษณความ
เปนจังหวัดนครปฐม การบริการอาหารและเครื่องดื่ม บางครั้งมีราคาแพง เอาเปรียบผูบริโภคจนเกินไป การ
บริการของท่ีระลึกมีนอยและรานเล็กไป ราคาไมเหมาะสม สอดคลองกับการวิจัยของอรอนงค                    
ฤๅชาฤทธ์ิ  (2545) ท่ีพบวาปจจัยการทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก 1) ดานระบบการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตร    
2) พ้ืนฐานของแหลง ทองเท่ียวเชิงเกษตร 3) ความพรอมของชุมชน 4) ดานส่ิงดึงดูดใจทางการทองเท่ียวเชิง 
เกษตร และ 5) ดานลักษณะทางกายภาพ   

    ปญหาของการจัดการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐมในแหลงทองเท่ียวหลัก จํานวน 7 แหงสวน
ใหญอาจมีปญหาในเรื่องส่ิงอํานวยความสะดวก เชน ท่ีจอดรถ หองน้ํา การจราจรอยูบาง แตแหลงทองเท่ียว
รองท่ีเหลืออีก จํานวนมากมีปญหาในการจัดการทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ แตมีปญหาในการจัดการท่ีสําคัญ
หลายประการ ส่ิงสําคัญ คือ   

   1. การขาดการประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง รวมถึงการจัดทําเว็บไซต ดังท่ีผูสนทนากลุมกลาวถึง
ประเด็นนี้วา  

           “คือจริงๆแลวนครปฐมเนี่ยไดเปรียบนะคะ เพราะวาในเรื่องของการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม เรา
มีองคประกอบครบทุกดาน ไมวาจะเปนเรื่องของดานเชิงศิลปกรรม นะคะ บรรดาพวกพิพิธภัณฑท้ังหลายๆ
เนี่ยรวมตัวกันเปน ชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑแหงนครปฐม ซึ่งสนับสนุนซึงกันและกัน ...แตท้ังหมดนี้ ตรงท่ี
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สําคัญก็คือขาดการประชาสัมพันธท่ีดี อยาวาแตคนอื่นเลยคะ คนในจังหวัดนครปฐมยังไมทราบเลยวามีอะไร
ท่ีไหน” 

               2. การคมนาคม ไมสะดวก ไมมีรถประจําทางมายังแหลงทองเท่ียว ดังท่ีผูสนทนากลุมกลาวถึง
ประเด็นนี้วา 

          “ในเรื่องของรถก็สําคัญนะ รถโดยสารท่ีจะพานักทองเท่ียวอยางเชนนั่งรถเมลมาเนี่ยก็จะหารถยากท่ี
ไปยังแหลงทองเท่ียวนี่ก็ไมมี ก็เคยเสนอเหมือนกัน เคนเสนอใหเทศบาลเราทําสามลอสวยๆท่ีไปดูงานมา 
แลวก็คนท่ีรางกายแข็งแรงหนุมๆหนอยข่ีจากองคพระมาสนามจันทรตรงนี้เราเสนอวาโครงการแบบเนี่ย มัน
นาจะสรางรายไดใหเยอะ เพราะเวลานี้นั่งเมลเครื่องมันก็ไมปลอดภัย ถานั่งสามลอสวยๆทําดีๆเนี่ยแลวก็มีคน
ข่ีท่ีแข็งแรงเนี่ย องคพระไปสนามจันทรไปสถานีรถไฟใกลๆเนี่ยแลวก็สามารถจะแวะทานอาหารไดเยอะแยะ
ตรงนี้ก็สรางรายไดมากมาย แตเด๋ียวนี้ทุกคนจะตองมานั่งเมลเครื่องสามสิบบาท ซึ่งมันก็ไมปลอดภัย มันมี
รถรางใหญ” 

               3. การขาดการมีสวนรวมและสนับสนุนอยางจริงจัง จากหนวยงานของรัฐ ดังท่ีผูสนทนากลุม
กลาวถึงประเด็นนี้วา 

           “ผมทําลองเรือชมสวนคลองจินดาเนี่ย ทีมงานท่ีเราทําเนี่ย ของผมท้ังทีมเนี่ยเปนชาวสวน แลวเปน
เจาของสวนทีนี่เวลาเราทํา บริการลองเรือชมสวนเนี่ย  สิ่งท่ีเราขายท่ีคลองจินดาเพราะวาสภาพคลองท่ีนั่น
มันยังเปนธรรมติแลวคลองจินดา มันไมมีโรงงานอุตสาหกรรม ไมมีหมูบานจัดสรร เพราะฉะนั้นถาเกิด ท่ี
ผมขาดผมขาดอยางเดียว ผมขาดการประชาสัมพันธเทานั้นเอง ถาหนวยงานราชการเนี่ยชวยประชาสัมพันธ 
แลวแคปายบอกทางยังไมใหผมเลย ปายบอกทางเขาไปลองเรือชมสวนคลองจินดายังไมทําใหเลย ไมทําให
นะ ขอเทาไหรขอไมให แลวนักทองเท่ียวมาเนี่ยบางคนใชเวลากวาจะเดินไปกวาจะถึงผมไดสามเท่ียว คือไป
แลวหาไมเจอ ไปแลวหาไมเจอ แตพอไปถึงเนี่ย พอไปไดไปสัมผัสแลวเขาก็จะงงวาทําไมตรงนี้มันเปน
ธรรมชาติแคมันอยูหางกรุงเทพฯนิดเดียว แลวปญหาใหญอีกอยางหนึ่งก็คือ พอเราเปลี่ยนวิถีชีวิตจาก ใช
คลองมาใชถนนเนี่ยละท้ิงคลอง” 

              4. ภูมิทัศน/สถานท่ีจัดทองเท่ียวคับแคบและไมสะดวก ดังท่ีผูสนทนากลุมกลาวถึงประเด็นนี้วา 
 “มหาสวัสด์ิ เราก็ยังขาดเรื่องภูมิทัศนไมเยอะเทาไหร คืออยางเชนวาถาเราเลี้ยวเขาวัดสวัสด์ิ ถาเรามี

ภูมิทัศนแบบสวยตลอดเขาไปเลยแลวก็ไปยังสองฝงคลองเนี่ยมันก็ยังตองปรับสภาพ เม่ือเชาออกมาอบต.ตัด
ตนไมสองขางทางเขามหาสวัสด์ิ ผมก็คือมัน อยางไงกันวะเนี่ย มันจะไดโลงไมละรถ เอากับมัน แตเวลานั่น
เราไปพูดเรื่องภูมิทัศน เรื่อง...ทําโครงการ แตเขาก็คงจะทําใหถนนขยายมากข้ึนของมหาสวัสด์ิก็ยังขาดเรื ่อง
ภูมิทัศน เพราะวาเรื่องจุดน้ําด่ืม จุดท่ีนั่งพอลงไปจุดตางๆแลวเนี่ยทุกอยางสมบูรณหมด ขาดท่ีจุดตอนรับ
อยางเดียว เพราะท่ีจอดรถเราไมมีปญหาเพราะวาถาเกิดเราจะไปทําอาหารแขงกับดอนหวายเนี่ยอีกหลายสิบ
ปเนี่ยกวาจะทัน อีกหลายสิบปจะทันบางหลวง ทันลําพระยา เพราะวามหาสวัสด์ิ ขายธรรมชาติ แลวก็เขาไป
ถึงซื้อจาก...คุณจะปลูกอยางไงใหมันโตเทานั้นเอง คุณจะทําสวนอยางไง แลวไปถึงจะมีอาชีพอะไร แลวพอ
ไปแหลงเศรษฐกิจพอเพียงแลวคุณจะทําอาชีพอะไร ซึ่งก็จะเปนแหลงทองเท่ียว เปนแหลงเรียนรูประเภท
หนึ่ง คือ เราจะฉีกแนวออกมาเลย เราจะไมไปแขงดวย พวกนี้เราก็ขาดเรื่อง เรื่อง Vision เรื่องวิสัยทัศน เรื่อง
ภูมิทัศน” 
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             5. การไมมีสมาคมทองเท่ียวท่ีเปนศูนยกลางภาคเอกชน ดังท่ีผูสนทนากลุมกลาวถึงประเด็นนี้วา   
 “อยากจะเรียนใหทราบวาอาจจะเปนจังหวัดเดียวในประเทศท่ียังไมเปนสมาคม เนื่องจากวาดิฉันรักษาการตําแหนง
ประธานชมรมมานาน แลวก็อยากจะขอเกษียณตัวเอง ก็ไดแตขอทางทองเท่ียวกับทางศูนยกีฬานันทนาการ บออกวาชวย
กรุณา เสนอผูวาเรียกผูประกอบการท้ังหมดในจังหวัดนครปฐม เพื่อคัดเลือกตัวนายกสมาคมพรอมท้ังกรรมการ แตดิฉันก็
รองมาสี่ป ยังไมมีการเลือก ดิฉันก็เลยรักษาการซึ่งคิดวาไมไดปลอยปะละเลยตรงนี้ เนื่องจากวาดิฉันมีความเห็นวา มันมีท้ัง
ศูนยการทองเท่ียวกีฬานันทนาการ เกิดข้ึนแลว แลวก็มีองคการปกครองสวนทองถิ่นเยอะแลว ก็เลยจากเดิม ท่ีเคยทํางานกัน
อยางแข็งขันจนกระท่ังหาการทองเท่ียวตลาดน้ําข้ึนมาหรือเรียกคืนพระราชวังสนามจันทร อะไรตางๆนี่คือหนาท่ีท่ีพวกเรา
ชมรมทํากันมาท้ังนั้นเลย แลวก็ตอนนี้ ก็เรียนตามตรงวาชมรมก็คิดวาภาระ หนาท่ีควรจะเปนของหนวยงานตางๆท่ีเกิดข้ึน
มาภายในหกปนี้เกิดมาเยอะแลวดวย ก็เลยปลอยวางแลวก็ยังไมไดเปนสมาคม ท่ีเดียวในประเทศไทย เพราะวาขอเกษียณ” 
              6. ปญหาของตางคนตางทํา ดังท่ีผูสนทนากลุมกลาวถึงประเด็นนี้วา 

           “จังหวัดนครปฐม เรามีพรอมทุกดาน ศักยภาพก็เต็มเปยม แตของเนี่ยมันคลายกับวาตางคนตางทํามัน
ก็กลายเปนจุดเล็กๆกระจัดกระจาย ประเด็นท่ีหนึ่งก็คือกระจายตางคนตางทํา สองถาเราถามวามีหนวยงานมา
supportไหม มีแตก็ช่ัวครั้งช่ัวคราวเพราะฉะนั้นมันก็เลยไมตอเนื่องถามวาเราเคยเสนอแผนเขาถึงไมวาการ
ทองเท่ียวหรือกระทรวง เราเสนอวานาถาจะใหเราโดดเดนเรื่องการทองเท่ียววัฒนธรรม และสุขภาพ เรา
เสนอแผนแตวาก็อยางท่ีแผนก็แผนนิ่ง เพราะวามันไมมีหนึ่งทีมงาน สองมันไมมีงบประมาณการทําท่ี
ตอเนื่องโดยมีเจาของกิจการมาเปนผูมามีสวนรวมมันก็ทําตางคนตางทํา 

               7. ขาดการส่ือสารใหความรูในการทองเท่ียวและการไมสามารถส่ือสารกับนักทองเท่ียวได ดังท่ีผู
สนทนากลุมกลาวถึงประเด็นนี้วา 

“ในสวนท่ีผมเกี่ยวของอยูเนี่ย เรื่องภาษาเนี่ยก็สําคัญมาก เพราะวาบางที..วัฒนธรรม ปรากฏวามีอยู
รายหนึ่งมา..เขาไมเขาใจ เขางงของก็ดูนะนาสนใจรายละเอียดตรงนี้ ทําใหเขางงไปเลย เขาก็มีหนังสือเขียน
ไวท่ีวาเยี่ยมชมกับ..เพราะทุกคนสามารถเขามาอานเขาใจไดหมดไมจําเปน… อยางมหาสวัสด์ิตอนนี้จะเปน
ลักษณะก็คือ คนท่ีมาใหบริการนักทองเท่ียว..จะมีบางคนท่ีมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษา อยางเชนเราไปเจอสม
โอ สมโอใหญ ฝรั่งถาม This is a เราจะบอกวาbig or...แตฝรั่งพูดไทยก็คือสมใหญๆก็คือปญหา” 

               ขอเสนแนะ จากนักทองเท่ียวในการบริหารจัดการทองเท่ียว ควรเนนเรื่องรูปแบบท่ีทางจังหวัด
ตองการนําเสนอ เชน การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงเกษตร การจัดระเบียบสถานท่ีทองเท่ียว 
เพ่ิมความปลอดภัย ภูมิทัศน การปรับปรุงและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว ความสะอาด ปายบอกทาง ควรมีปาย
บอกใหชัดเจนสถานท่ีจอดรถนาจะมีการปรับปรุงและทําเปนท่ีฝากรถ การพัฒนาเจาหนาท่ี/มัคคุเทศก ควรมี
ความรูและมีกิริยามารยาทท่ีดี การประชาสัมพันธ มีการเสนอขาวสารผานทางส่ือ ปายโฆษณาทองเท่ียว    
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความสะอาดและคิดไมแพงเกินไป การบริการรานขายของท่ีระลึก  ควรมี
สินคา OTOP และของท่ีระลึกมากกวานี้ สอคลองกับการวิจัยของ สุกัญญา  กิ่มเปยม (2551) ท่ีพบวา 
นักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางชาติเห็นวา พระราชวังสนามจันทร มีศักยภาพดานการ
ทองเท่ียวอยูในระดับมาก โดยองคประกอบสําคัญท่ีนํามาเปนเครื่องบงช้ีศักยภาพของแหลงทองเท่ียว 4 ดาน 
คือ มีความเหมาะสมของปจจัยจูงใจหลักทางการทองเท่ียว ดานปจจัยจูงใจทางดานธรรมชาติ โดยเฉพาะใน
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เรื่องของความรมรื่นของสถานท่ี การจัดสวน และบรรยากาศโดยรอบของพะราชวัง ดานประวัติศาสตรและ
ศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องของการเห็นคุณคาและความสําคัญ 
             ความคาดหวัง เกี่ยวกับเอกลักษณ/ความรู/คุณคา ใหเห็นวัฒนธรรมเฉพาะทองถิ่นที่เปน
เอกลักษณ  ความตะหนัก อยากใหชวยกันรักษาความสะอาดในการทองเท่ียวและรวมใจอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมอยูตอไป การปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียว ควรมีการจัดการสถานท่ีใหเปนระเบียบระบบ
มากกวานี้ การเผยแพรประชาสัมพันธ ใหทุกสวนทุกหนวยงานมีสวนรวมในการประชาสัมพันธ การบริการ
ของเจาหนาท่ี เจาหนาท่ีพูดจาไพเราะบริการดีๆ การจําหนายอาหาร และของท่ีระลึก  คนจําหนายสินคาดวย
ราคายุติธรรม ไมแพงเหมาะสม   สอดคลองกับงานวิจยัของ กรรวี กันเงิน (2551 : บทคัดยอ) ท่ีพบวา ความ
คาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดกาญจนบุรี เม่ือพิจารณารายดาน ไดแก 
ดานการประชาสัมพันธ ดานการบริการตางๆของเจาหนาท่ี ดานระยะทาง ดานท่ีพัก ดานความปลอดภัย ดาน
รานจําหนายอาหาร ดานสถานท่ีจําหนายของท่ีระลึก  ความคาดหวังของนักทองเท่ียวชาวไทยโดยรวม อยูใน
ระดับมาก                                                                                                    
               จึงเห็นไดวา จังหวัดนครปฐม ไดกําหนดวิสัยทัศนวา “ เปนแหลงผลิตอาหารปลอดภัย สินคา
การเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
เสริมสรางคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน” และไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสอดคลองกับ
ศักยภาพและความตองการของประชาชน ตลอดจนนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 4 ประเด็น คือ 1) เปนแหลงผลิตและสงออกสินคาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม
ท่ีมีคุณคาทางอาหารและปลอดภัย 2) สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 3) เสริมสรางคุณภาพชีวิตและการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 4) การพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี(สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและจังหวัด
นครปฐม, 2552 : 5-16) ลักษณะการพัฒนา จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร     
ทําใหเปนพ้ืนท่ีเปาหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 เพ่ือรองรับ
การขยายตัวของกรุงเทพมหานคร สงผลใหจังหวัดนครปฐมเปนศูนยกลางของภาคตะวันตก และเปน
จุดเริ่มตนของประตูสูภาคใต และการพัฒนาในดานตางๆ ประกอบกับจังหวัดนครปฐมมีแมน้ําทาจีนไหล
ผาน ทําใหสภาพดินและแหลงน้ํามีความอุดมสมบูรณสามารถเลือกพืชเศรษฐกิจมาปลูกเปนพืชเสริมรายได
แกเกษตรกรไดมากมายหลายชนิด  ศักยภาพการพัฒนาจังหวัด จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) 
ทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและภาคเอกชน พบวาจังหวัดนครปฐมมีศักยภาพท่ีโดดเดนสําคัญ ดังนี้ ดานท่ีตั้ง เปน
เมืองปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร มีระบบโครงขายการคมนาคมท้ังทางบก และทางน้ําเอ้ืออํานวย
ประโยชนดานเศรษฐกิจ และสังคม ดานแหลงน้ํา มีแมน้ําสายสําคัญหลอเล้ียงพลเมือง ไดแก แมน้ําทาจีน 
และมีระบบชลประทานครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ี ดานคุณภาพดิน มีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณเหมาะสมกับการทํา
เกษตรท้ังการทํานา ทําสวน ทําไร ปศุสัตว และการประมง ดานการเกษตรอุตสาหกรรม เปนแหลงผลิต
อาหารสูการเปนครัวโลก มีโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว 
ออย พืชไร พืชผัก ผลไม กลวยไม และมีสุกรประมาณ 1.2 ลานตัว ดานการทองเท่ียว เปนแหลงทองเท่ียว



156 
 
ทางประวัติศาสตร โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ธรรมชาติ การเกษตร        
การทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงสุขภาพ และการกีฬา (ขอมูลจังหวัดนครปฐม, 2553) สอดคลองกับการวิจัยของ      
อุไรพรรณ ปางอุดมทรัพย (2544) พบวา มีปจจัยท่ีบงช้ีถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษอยู 4 ปจจัย คือ ปจจัยดานลักษณะพ้ืนท่ี ปจจัยดานการจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือการทองเท่ียว ปจจัยดาน
กิจกรรมและการจัดการการทองเท่ียว และปจจัยองคกรชุมชน  โดยท่ีขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของกับการ
ทองเท่ียว ไดแก 1) จัดทํา“แผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวจงัหวัดนครปฐม” 2) การสรางความเขาใจรวมกัน 3) 
การพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 4) การจัดทําหรือบูรณาการงบประมาณดานการทองเท่ียว 5) การ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง   6) การจัดทําปายจังหวัด และปายแหลงทองเท่ียว 7) การจัดตั้งศูนยขอมูลการ
ทองเท่ียวท่ีเปนรปูธรรม แบบ One Stop Service 8) การไดรับประโยชนจากการทองเท่ียวรวมกัน 9) บทบาท
สถาบันการศึกษาเปนแหลงวิชาการการทองเท่ียวและภาษา   หนวยประสานหาเจาภาพ  จัดอบรมหลักสูตร
ทองถ่ิน และจัดอบรมภาษาท่ีสําคัญ จึงเห็นไดวาการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมเปนอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวท่ีไมมีวันหมด ดวยธรรมชาติและวิถีแหงนครปฐม หากมีการจัดการทองเท่ียวท่ีดี จัดการปญหาท่ี
เกิดขึ้นอยางจริงจังและเปนระบบ สรางการมีสวนรวมท้ังไตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชนใน
การเปนเจาภาพและเจาของรวมกันเพ่ือใหเกิดความประทับใจและพึงพอใจของนักทองเท่ียว 
 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
              จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 ระดับ คือ ขอเสนอแนะระดับนโยบายและขอเสนอแนะใน
การนําผลการวิจัยไปใช  รวมถึงขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป ดังตอไปนี ้

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปญหาใหญคือไมมีแผนยุทธศาสตรดานการทองเท่ียวจังหวัด

นครปฐม ดังนั้นผูเกี่ยวของระดับนโยบาย ควรจัดทํา“แผนยุทธศาสตรการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม” และ
แผนท่ีทางเดิน (Road Map) การทองเท่ียวเชิงบูรณาการและอยางตอเนื่อง    

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมไมมีส่ิงดึงดูดใจใหนักทองเท่ียว 
ดังนั้นหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของระดับนโยบาย ควรสรางเอกลักษณ/ความรู/คุณคา ใหเห็นวัฒนธรรม
เฉพาะทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรม 

3. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ปญหาของแหลงทองเท่ียวในดานตางๆ ดังนั้นหนวยงานและผูมี
สวนเกี่ยวของระดับนโยบาย ควรเรงรัดและสนับสนุน สงเสริมการปรับปรุงพัฒนาแหลงทองเท่ียวหลักและ
แหลงทองเท่ียวรอง โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวรองในจังหวัดนครปฐม อยางจริงจังและตอเนื่อง รวมถึงการ
สนับสนุนดานเงินทุนใหกับผูประกอบการ 

4. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม มีปญหาดานการจัดการแหลง
ทองเท่ียว ดังนั้นหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของ ระดับนโยบายควรเรงรัดและสนับสนุน สงเสริมการบริหาร
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จัดการทองเท่ียว ควรเรงรัดการจัดระเบียบสถานท่ีทองเท่ียว ปรับภูมิทัศน และเพ่ิมความปลอดภัยในแหลง
ทองเท่ียวใหเหมาะสม 

5. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การทองเท่ียวมีปญหาตางคนตางทํา ขาดการมีสวนรวมอยางจริงจัง 
ดังนั้นหนวยงานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกระดับ ควรสรางการมีสวนรวมและสนับสนุนอยางจริงจัง ในการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมใหเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยเฉพาะหนวยงานของรัฐและสถาบันการศึกษา ควร
เปนแกนกลางในการประสานการทองเท่ียว 

2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
                     จากขอคนพบของการวิจัยครั้งนี้ ควรพิจารณาประเด็นตางๆ เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในการการ
ทองเท่ียว คือ 

1. จากผลการวิจัยท่ีพบวา ยังขาดการสรางแรงจูงใจและขาดงบประมาณในการพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว ดังนั้นหนวยงานรัฐและทองถ่ินควรสรางแรงจูงใจในแหลงทองเท่ียว รวมถึงงบประมาณในทุก
ดาน เพ่ือการแกปญหาของตางคนตางทํา การสรางความเขาใจรวมกัน  

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมยังขาดส่ิงอํานวยความสะดวก และ
ขาดการพัฒนาแหลงทองเท่ียว ดังนั้นหนวยงานและผูเกี่ยวของระดับปฏิบัติ ควรดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว ภูมิทัศน/จัดสถานท่ีทองเท่ียว ส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียว ความ
สะอาด สถานท่ีจอดรถการจัดบริการท่ีฝากรถ รวมถึงความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม จัดทําปายจังหวัด 
และปายบอกแหลงทองเท่ียว หรือปายบอกทางใหชัดเจน 

3. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมยังขาด การประชาสัมพันธและการ
พัฒนาบุคลากร เจาหนาท่ี/มัคคุเทศกทองถ่ิน รวมถึงบริการนําเท่ียวอยูในระดับปานกลางดังนั้นหนวยงาน
และผูเกี่ยวของควรรีบดําเนินการเผยแพรประชาสัมพันธ อยางตอเนื่องของทุกสวนทุกหนวยงานในการมี
สวนรวมในการประชาสัมพันธการทองเท่ียว หรือการเปนเจาบานรวมกัน มีการเสนอขาวสารผานทางส่ือ 
ปายโฆษณาทองเท่ียว รวมถึงการประชาสัมพันธผานทางส่ือสารมวลชน และทางเว็บไซต ควรมีการพัฒนา
บุคลากรดานการทองเท่ียว การพัฒนาเจาหนาท่ี/มัคคุเทศกทองถ่ิน ใหมี ความรู ทักษะการใหบริการดวยใจ
ในการทองเท่ียวและมีกิริยามารยาทท่ีด ี     

4. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมยังขาดการบริหารจัดการดาน
อาหาร ภัตตราคาร เครื่องดื่ม และรานจําหนายของท่ีระลึกและโอทอป ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง ดังนั้น
หนวยงานและผูเกี่ยวของควรมีการจัดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม มีรานคาท่ีสะอาดและราคาท่ีเหมาะสม
ในสถานท่ีทองเท่ียวหลักและสถานท่ีทองเท่ียวรองของจังหวัดนครปฐม ควรมีการบริการรานขายของท่ี
ระลึก  สินคาโอทอป และสินคาท่ีเปนจุดเดนของจังหวัดนครปฐม ใหเหมาะสม สะดวก สะอาด และราคา
เหมาะสม  

5. จากผลการวิจัยท่ีพบวา การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ยังขาดความรูและการส่ือสารท่ีดี
กับนักทองเท่ียว ดังนั้น หนวยงานและผูเกี่ยวของควรใหสถาบันการศึกษาไดมีบทบาทเปนแหลงวิชาการ ใน
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การอบรมใหความรูกับผูเกี่ยวของ ผูประกอบการ เจาหนาท่ี และมัคคุเทศก ในการใหความรูเรื่องการ
ทองเท่ียวและภาษา รวมถึงเปนหนวยประสานกลางทางวิชาการ  จัดอบรมหลักสูตรทองถ่ิน และ จัดอบรม
ภาษาท่ีสําคัญใหกับบุคลากรของจังหวัดนครปฐม 
 
ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาการปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)ในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม เชิงเกษตร 
วิถีชีวิต เชิงธรรมชาติ และเชิงสุขภาพ รวมถึงอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม  

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของตนน้ํา กลางน้ํา และ     
ปลายน้ํา เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว  

3. ควรมีการศึกษาและพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมหรือแหลงทองเท่ียวรอง รวมถึงเสนทางการ
ทองเท่ียว (Root) ในจังหวัดนครปฐมท่ีเช่ือมโยงกับสินคาการเกษตร รานจําหนายของท่ีระลึก โอท็อป สินคา
เดนท่ีเปนเอกลักษณในจังหวัดนครปฐม  

4. ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการทองเท่ียวแบบเกาะกลุมในจังหวัดนครปฐม  

5. ควรมีการวิจัยแบบมีสวนรวม (PAR) หรือการวิจัยเชิงคุณภาพของการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐม   
        6. ควรมีการวิจัยรูปแบบการจัดการทองเท่ียวชุมชน(Community Tourism) ในปจจัยท่ีประสบ
ความสําเร็จและลมเหลวในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม  
                     7. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังของนักทองเท่ียวตางชาติตอการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 



168 
 

 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 
1. ดร.สมบูรณ  ยืนยงสุวรรณ  อาจารย สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา       
2. ดร. กิตติ  ไชยลาภ              นักวิชาการอิสระ 
3. ดร. สุภาภรณ พรหมฤษ ี ผูจัดการบริษัททองเท่ียว “พรหมฤษีการทองเท่ียว” 
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รายชื่อผูรวมสนทนากลุม  
การศึกษาสภาพการณการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม 

16 กุมภาพันธ 2552 ณ ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร ม.ศิลปากร 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล หนวยงาน 
1 ผศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 คุณธิติรัตน  เคาภูไทย ผอ.กลุมสงเสริม ศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัด 
3 คุณศรินยา  ปาทา หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครปฐม 
4 คุณสุจินดา ชุณหชากร ประธานชมรมการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐมและเจาของบริษัท

ทรัพยตะวันการทองเท่ียว 
5 คุณวิรัตน  นอยประชา ไวยาวัจกรวัดทาพูด พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด 
6 คุณวินัย  สมบุญณา หอภาพยนตร (องคการมหาชน) ศาลายา 
7 คุณอุทัย  สงเสริม นักทองเท่ียว 
8 เจาอาวาสวัดหวยตะโก พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดหวยตะโก                     
9 อาจารยเริงชัย รอดนิยม พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทยบานลานแหลม 
10 นักวิชาการศึกษาเทศบาล 

บางหลวง 
ผูรับผิดชอบ ตลาดน้ําบางหลวง รศ. 122 

11 คุณปราโมทย  แกวไทรดวง  ประธานกลุมลองเรือชมสวนคลองจินดาและสมาชิก อบต.คลอง
จินดา 

12 หัวหนาประชาสัมพันธ  แทนผอ. พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย 
13 หัวหนากลุมงานทัวรสุขภาพ แทน ผอ.โรงพยาบาลหลวงพอเปน 
14 พระปลัดประพจน อยูสําราญ พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนา วัดสําโรง 
15 คุณวันชัย    สวัสดิ์แดง  ผลิตภัณฑ OTOP ทองเท่ียวคลองมหาสวัสดิ ์
16 คุณประพฤติ อรรฆธน สมาคมโตะจีน นครปฐมและกรรมการหอการคานครปฐม 
17 คุณอรอนงค วัฒนโน งานสงเสริมการทองเท่ียว หอภาพยนตร ศาลายา 
18 คุณอภิวัฒน วัชราภิรักษ ผูแทน พระราชวังสนามจันทร 
19 พระครูสุธรรมนารถ เจาอาวาสวัดปลักไมลาย กําแพงแสน/แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
20 คุณมนูญ  สุกใส  ประธานกลุมทองเท่ียวเชิงเกษตร คลองมหาสวัสดิ ์
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แบบสอบถาม 
  

“การศึกษาสภาพการณการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม” 
 ดําเนินการวิจัยโดย ผศ.ดร.นรินทร สังขรักษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

         
แบบสอบถามทั้งหมด มีทั้งหมด  4 สวน ขอใหทานตอบตรงกับความจริงเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม 
โปรดทําเคร่ืองหมาย  /  ลงใน  หนาคําตอบที่ทานเลือกและ /หรือกรอกขอความที่ตรงกับความเปนจริง
เกี่ยวกับตัวทานในชองวางตอไปนี ้
 
สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคล 
1. เพศ    ชาย              หญิง 
2. ปจจุบันอายุ    ต่ํากวา 20 ป   21-30 ป    31-50 ป    51-60 ป   มากกวา 60 ป 
3. สถานภาพสมรส 
                   โสด                คู            หยา           หมาย      แยก 
4. การศึกษา      ต่ํากวา มัธยมศึกษาตอนตน                         มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
                         อนุปริญญา/ปวส.                                         ปริญญาตรี    
                         สูงกวาปริญญาตร ี                                       อ่ืนๆ(ระบุ)................................ 
5. รายได......................................บาท/เดือน 
6.  อาชีพ           นักเรียน/นักศึกษา                                       ขาราชการ/พนักงาน/หนวยราชการ 
                         พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                   เกษตรกรรม    
                         คาขาย                                                          รับจาง 
                         บริษัท                                                          อ่ืนๆ ระบุ.................................. 
7. ถ่ินท่ีอยู          อยูในจังหวัดนครปฐม                              
                         นอกจังหวัดนครปฐม  (โปรดระบุวาอยูภาคใด) 
                                       ภาคเหนือ                                       ภาคกลาง 
                                       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเหนือ     ภาคตะวันออก 
                                       ภาคตะวันตก                                 ภาคใต 
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สวนที่ 2  ปจจัยการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
8. ทานไดรับขอมูลในการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมจากแหลงใด 
                         นิตยสาร/วารสาร                                        หนังสือพิมพ 
                         ส่ือวิทย-ุโทรทัศน                                       อินเตอรเน็ต  
                         การทองเท่ียวแหงประเทศไทย(ททท.)       หนวยงานราชการในจังหวัดนครปฐม  
                         อ่ืนๆ ระบุ.................................. 
9. วัตถุประสงคในการทองเท่ียว 
                        พักผอน/ทองเท่ียว                                       เยี่ยมญาติ เพ่ือนฝูง 
                        ทางผาน                                                       ประชุม สัมมนา     
                        ทําบุญ ไหวพระ     ติดตอธุรกิจ 
                        อ่ืนๆ(ระบุ)................................. 
10. ระยะเวลาในการทองเท่ียว 
           1  วัน                                                            2-3 วัน 
                        มากกวา 3 วัน                                              อ่ืนๆ(ระบุ)................................. 
11. จํานวนครั้งท่ีมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม  
                          1   ครั้ง       2-3 ครั้ง  
                        3-5  ครั้ง                                                      มากกวา 5 ครั้ง      
                          อ่ืนๆ(ระบุ)............................................. 
12. ลักษณะการทองเท่ียว 
                         แบบไป-เชาเย็นกลับ  
                         แบบพักในจังหวัดนครปฐม (โปรดระบุจํานวนวันท่ีพัก)      
                                     1  วัน                                               2-3 วัน 
                                     มากกวา 3 วัน                                 อ่ืนๆ(ระบุ)................................. 
13.ทานแผนการเดินทางทองเท่ียวไปท่ีอ่ืนหรือไม 
                          ไมมีแผนไปท่ีอ่ืน ตองการทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐม  
                           มีแผนไปท่ีอ่ืน (โปรดระบุ)จังหวัด.............................................................................   
14.ทานใชพาหนะเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐมอยางไร 

 รถยนตสาธารณะ                                         รถยนตสวนตัว                                      
 รถบัสนักทองเท่ียว                                       อ่ืนๆ (ระบุ)...................................... 
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15. พฤติกรรมการทองเท่ียวในประเทศแบบใด 
        15.1 แบบสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
                        สถานท่ีทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โบราณวัตถุ  
                        วัด โบสถ อุทยานประวัติศาสตร  
                        สถานท่ีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เชน หอศิลปะ หมูบานวัฒนธรรมลาวโซง  ฯลฯ 
                        อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................                                                
          15.2 แบบสถานบันเทิงและแหลงการคา 
                        หางสรรพสินคา  

 รานคาพ้ืนเมือง หัตถกรรมพ้ืนบาน 
 สถานบันเทิง เชน ดิสโกเทค  ผับ การแสดงโชวตางๆ  

                        รานอาหาร/ภัตตราคาร  
                        อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................                                                
          15.3 แบบกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 
                        แขงรถ                                                        แขงเรือ 

 ตกปลา                                                        โบวล่ิง 
                        กอลฟ                                                           เทนนิส 
                        อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................                                                
          15.4 แบบสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาตอ่ืินๆ 
                        ภูเขา น้ําตก                                                  ทะเล ชายหาด           
                        สวนเกษตร                                                  ลองเรือตามแมน้ํา ลําคลอง  
                        อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................                                                
16. รูปแบบการทองเท่ียวท่ีทานชอบไปทองเท่ียวแบบใด 
                         การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม    การทองเท่ียวเชิงเกษตร  
                         การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ                            การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โบราณคด ี    
                         การทองเท่ียวเชิงนิเวศ                                การทองเท่ียวตลาดน้ํา      
                         การทองเท่ียวแบบผสมผสาน (เกาะกลุม) โปรดระบุ......................................................... 
17. สถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดนครปฐมท่ีทานชอบไปทองเท่ียวมากท่ีสุด (ตอบเพียง 1 ขอ) 
                         องคพระปฐมเจดีย                  พระราชวังสนามจันทร  
                         พุทธมณฑล                                              วัดไรขิง     
                         หุนขี้ผ้ึง                                                     สวนสามพราน 
                         ฟารมจระเขสามพราน                              ตลาดน้ําดอนหวาย 
                         อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................................................................................ 
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18. ทานเคยไปทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมตามรายอําเภอของจังหวัดนครปฐมหรือไม 
  การทองเท่ียว 
ท่ี สถานท่ีทองเท่ียว ไมเคยไป เคยไป 
    อ.เมืองนครปฐม   

1 วัดพระปฐมเจดีย   
2 พิพิธภัณฑวัดพระปฐมเจดีย   
3 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย   
4 เนินวัดพระงาม   
5 พระราชวังสนามจันทร (พิพิธภัณฑรัชกาลท่ี 6)   
6 สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก   
7 เนินธรรมศาลา   
8 วัดพระเมรุ   
9 พระประโทณเจดีย   

10 เนินพระหรือเนินยายหอม   
 อ.พุทธมณฑล   

11 พุทธมณฑล   
12 พระอนุสาวรีย กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ   
13 ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)   

 อ.สามพราน   
14 สวนศิลป มีเซี่ยม ยิบอินซอย   
15 ตลาดน้ําดอนหวาย   
16 สวนสามพราน(วิถีไทยริมสายน้ํา)   
17 วัดไรขิง   
18 พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดทาพูด   
 อ.นครชัยศรี   

19 พิพิธภัณฑหุนขี้ผ้ึงไทย   
20 วัดกลางบางแกว   
21 ตลาดน้ําวัดกลางคูเวียง   
22 พิพิธภัณฑพื้นบานวัดสําโรง   
23 วัดบางพระ   
24 พิพิธภัณฑวิถีชีวิตชาวนาไทย   
25 อุทยานปลาหวยพลู   
26 วัดศีรษะทอง   
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18. ทานเคยไปทองเท่ียวในสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมตามรายอําเภอของจังหวัดนครปฐมหรือไม 
  การทองเท่ียว 

ท่ี สถานท่ีทองเท่ียว ไมเคยไป เคยไป 
 อ.บางเลน   

27 ตลาดน้ําลําพญา   
28 ตลาดน้ําบางหลวง   
29 หมูบานเกาะแรตชาวไทยโซง   

 อ. กําแพงแสน   
30 สวนสมุนไพรวัดปลักไมลาย   
31 สวนพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
32 เมืองเกากําแพงแสน   
33 พิพิธภัณฑการบินโรงเรียนการบินกําแพงแสน   

 
สวนที่ 3 ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 

ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

 บริการดานการเดินทาง      
1 ความสะดวกในการเดินทางมาทองเท่ียว      
2 ความเพียงพอของยานพาหนะท่ีนํามาทองเท่ียว      
3 ขอมูลดานการเดินทางมาทองเท่ียว      
4 ปายบอกทางมายังสถานท่ีทองเท่ียว      
5 ความพอเพียงของสถานท่ีจอดรถ      
 บริการดานการนําเที่ยว      
6 ทักษะดานการใหบริการของเจาหนาท่ี      
7 การตอนรับของเจาหนาท่ี      
8 การบริการดานขอมูลขาวสารในสถานท่ีทองเท่ียว      
9 การใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานท่ีทองเท่ียวของ

เจาหนาท่ี      

10 การใหความรูของเจาหนาท่ีในแหลงทองเท่ียว      
11 การจัดแสดงรูปภาพ วัตถุ ส่ิงของฯลฯ ในสถานท่ีทองเท่ียว 
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ท่ี รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

นอย 
 

นอย
ท่ีสุด 

 แหลงหรือสถานที่ทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม      
12 คุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย และยุติธรรมของ

เจาหนาท่ี      

13 บรรยากาศในสถานท่ีทองเท่ียว      
14 ความเหมาะสมในการจัดของแหลงทองเท่ียว      
15 คุณคาและความสําคัญดานประวัติศาสตร      
16 คุณคาและความสําคัญดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม 

จิตกรรมและศาสนา      

17 คุณคาดานศิลปวัฒนธรรม      
18 ส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานท่ีทองเท่ียว เชนหองน้ํา  

ท่ีนั่ง/มานั่ง น้ําดื่ม ฯลฯ      

19 ความปลอดภัยในสถานท่ีทองเท่ียว      
 รานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเคร่ืองดื่ม      

20 ความสะดวกการหารานอาหารพ้ืนเมือง อาหารทองถ่ิน      
21 ความพอเพียงของรานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และ

เครื่องดื่ม      

22 คุณภาพของรานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเครื่องดื่ม      
23 ความยุติธรรมของราคารานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ 

และเครื่องดื่ม      

24 ความสะอาดของรานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และ
เครื่องดื่ม      

 รานจําหนายของที่ระลึกและโอทอป      
25 ความสะดวกการหารานจําหนายของท่ีระลึกและโอทอป      
26 คุณภาพของสินคาของรานจําหนายของท่ีระลึกและ 

โอทอป      

27 ความยุติธรรมของราคารานจําหนายของท่ีระลึกและ 
โอทอป      

28 ความพึงพอใจโดยรวมในการมาทองเที่ยวจังหวัดนครปฐม      
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สวนที่ 4  ปญหา/อุปสรรค ขอเสนอแนะและความคาดหวังในการมาทองเที่ยวในจังหวัดนครปฐม 
1  ปญหา/อุปสรรค  
1.1 สถานทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม.............................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
1.2 ดานการเดินทางและสถานท่ีจอดรถ........................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
1.3 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกและบริการนําเท่ียว....................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... 
1.4 รานอาหาร ภัตตราคาร รานกาแฟ และเครื่องดื่ม..................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
1.5 รานจําหนายสินคาท่ีระลึกและโอทอป.................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
1.6  อ่ืนๆ ....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
2. ขอเสนอแนะ ............................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
3.  ความคาดหวังในการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณที่ทานกรุณาตอบแบบสอบถาม  
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แนวทางการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 
 

1. การเปดการสนทนาสรางความคุนเคย 
   เร่ิมการสนทนา 
 แนะนําตัว Moderator และสมาชิกท่ีเขารวมประชุม และบอกวัตถุประสงคของการสนทนา 
 -ขอใหแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ ไมมีผลลบกับผูสนทนาแตอยางใด เพราะจะไมมีการ
อางอิงเปนรายบุคคลวาใครพูด แตจะนําเสนอเปนความคิดเห็นสวนรวม 
 ขออนุญาตเริ่มการสนทนา ขออนุญาตบันทึกเทป เพราะอาจจดไมทัน แตเทปนี้จะไมนําไปเผยแพร
ท่ีไหน นอกจากผูศึกษาจะนํามาเปดฟงเพ่ือสรุปความคิดเห็นของผูใหตัวบทใหถูกตองเทานั้น 
2. เร่ืองราว ในประเด็นตางๆ คือ 
       1. สภาพการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดนครปฐมเปนอยางไร 
 2. ปจจัยจูงใจหลักของการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม (ธรรมชาติ ประวัติศาสตร ศาสนา และ
กิจกรรมท่ีมนุษยสรางขึ้น) 
 3. ปจจัยประกอบ (คุณคาส่ิงแวดลอม ภูมิประเทศ ภูมิทัศน ส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น) 
 4. ปจจัยสนับสนุนและส่ิงอํานวยความสะดวก (ส่ิงอํานวยความสะดวก บริการ ท่ีพัก ภาษานําเท่ียว 
การนําชม ความรูแหลงทองเท่ียว การประชาสัมพันธ แหลงขอมูลขาวสาร และwebsite ส่ิงสนับสนุนบันเทิง 
รานอาหารและรานคาของท่ีระลึก) 
 5. ปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม (การคมนาคมทางรถ สาธารณูปโภค ไฟฟา น้ําใช 
รถยนต การส่ือสาร ท่ีจอดรถ ท่ีพัก รมไม น้ําดื่ม และอ่ืนๆ) 
 6. การทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมสามารถเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวแบบเกาะกลุม
ของจังหวัดนครปฐม (ไดแกเชิงสุขภาพ เชิงประวัติศาสตรและโบราณคดี  เชิงเกษตร เชิงศาสนา เชิงนิเวศ 
และเชิงอนุรักษ และอ่ืนๆ) 
            7. แนวทางการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม (ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคองคกรสถาบัน (สถาบันการศึกษาชวยไดอยางไร) 
 8. ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม 

............................................................. 
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ท่ี ศธ. 0520.203/ พิเศษ                                              คณะศึกษาศาสตร   
                 มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                                                                                                          พระราชวังสนามจันทร นฐ 73000 
  

        7    กุมภาพันธ    2553 
 

เรื่อง   ขอเชิญรวมประชุมเรื่อง “สภาพการณการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม”  
 

เรียน   คุณสุจินดา  ชุณหชาคร ประธานชมรมการทองเท่ียวจังหวัดนครปฐม 
 

ส่ิงท่ีสงมาดวย   1. กําหนดการจัดประชุม                                                            จํานวน       1           ฉบับ 
                          2. แบบตอบรับการเขารวมประชุม                                             จํานวน      1            ฉบับ 
 

 ดวยคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. นรินทร สังขรักษา ไดรับ
ทุนวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ในเรื่อง “การศึกษาสภาพการณการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพของการทองเท่ียวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของจังหวัดนครปฐม 2) ศึกษาแนวทางการสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม และ 3) ศึกษาปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะตอการ
ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม 
 ในการนี้ คณะศึกษาศาสตร โดยคณะผูวิจัย จึงขอเชิญทานรวมประชุมในหัวขอดังกลาว ในวันท่ี 16 
กุมภาพันธ  2553 เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุมภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา อาคาร 1 คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร อ.เมือง จ. นครปฐม  
 จึงเรียนมาเพ่ือขอเชิญทานหรือผูแทนรวมประชุมตามวันเวลาและสถานท่ีดังกลาว หวังวาคงจะ
ไดรับความกรุณาจากทาน และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย จักเปนพระคุณยิ่ง 
 
              ขอแสดงความนับถือ 
 
              (ผูชวยศาสตราจารย ดร. นรินทร  สังขรักษา)   

                                               หัวหนาโครงการวิจัย 
ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
โทร นครปฐม 0 3425 5094,253840 ตอ 2374  
โทรศัพทมือถือ 081-8579337 โทรสาร (ท่ีบาน) 034-980-073 
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กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การศึกษาสภาพการณในการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม” 

ณ ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
วันอังคารที่ 16  กุมภาพันธ 2553 

............................................................................. 
 
วันอังคารที่ 16  กุมภาพันธ  2553 
           13.00-13.10 น.  ลงทะเบียน 
           13.10 น.  กลาวตอนรับและช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการ 
  (ผศ.ดร.นรินทร  สังขรักษา หัวหนาโครงการวิจัย  
                                                                มหาวิทยาลัยศิลปากร)  

     13.20 น.                   เปดการประชุมโครงการวิจัย “การศึกษาสภาพกรณการ        
                                        ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม” 

   (ผศ.ดร. นรินทร  สังขรักษา หัวหนาโครงการวิจัยฯ)  
           13.20-13.30น.  พักรับประทานอาหารวาง 
           13.20-16.00 น.            การสนทนากลุม  “การศึกษาสภาพการณการ        

                                        ทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม” 
  (ผศ.ดร. นรินทร  สังขรักษา หัวหนาโครงการวิจัย  
                                                                มหาวิทยาลัยศิลปากร)  
          16.00 น.     ปดการประชุม 
  

............................................................ 
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แบบฟอรมตอบรับการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง “การศึกษาสภาพการณการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐม” 

ณ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม 
วันอังคารที ่16  กุมภาพันธ 2553 

 
................................................................................. 

 
ชื่อหนวยงาน/สถานที่ทองเที่ยว.................................................................................................................. 
 
ชื่อผูรวมประชุม......................................................................................................................................... 
ตําแหนง (ถามี)........................................................................................................................................... 
 
 (   ) ยินดีเขารวมประชุม    ในวันที่ ..16......เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2553 เวลา 13.00-16.00 น. 

                                          จํานวน......................................................คน 
              (   ) ไมสามารถเขารวมประชุม 
              (   )  ขอสงตัวแทนเขารวมประชุม ช่ือ......................................................................................... 
         
 
 
 
หมายเหตุ  โปรดแจงกลับทางโทรสาร 034-980-073  หรือทางโทรศัพท 081-8579337 (ผศ.ดร.นรินทร  
สังขรักษา ) หรือทาง e-mail narin 2100 @ yahoo.com      
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ประวัติผูวิจัย 
 
  ผูวิจัย                                 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นรินทร  สังขรักษา 
                                             อดีต -ขาราชการ ระดับ 8 กระทรวงสาธารณสุข 
                                                     -อาจารยประจํา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
                                             -กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนศึกษาปริญญาโท-เอก 
                                             -กรรมการศูนยวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร   
                                             -กรรมการอานผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงมหาดไทย 
                                             -อนุกรรมการหลักสูตรและมาตรฐานการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
                                             -ประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธปริญญาโท-เอก จํานวน  55 คน 

   -ผลงานวิชาการดานการวิจัย 28 เรื่อง (หัวหนาโครงการ วิจัยเด่ียวและวิจัยรวม) 
เอกสารการสอน 12 วิชา ผลงานตีพิมพ 11  เรื่องและนําเสนอผลงานวิชาการ 8 ครั้ง 

   ปจจุบันตําแหนง                ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร   
                                              มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   โทรศัพท                          0-3432-4349 ,0-34327340 ,081-8579337 
    e-mail address                  narin2100@yahoo.com, narin_2100@hotmail.com 
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