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บทคัดยอ 
 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวประเภท

น้ําตกในจังหวัดสระบุรี โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ การเก็บแบบสอบถามจากนักทองเท่ียว และ
การใหผูเช่ียวชาญลงสํารวจพื้นท่ีและประเมินศักยภาพของนํ้าตก 4 แหง ไดแก น้ําตกเจ็ดสาวนอย
น้ําตกมวกเหล็ก ศูนยศึกษาธรรมชาติและทองเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โปงกอนเสา (น้ําตกเจ็ดคด) และ
น้ําตกดงพญาเย็น สําหรับเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามนักทองเท่ียวและแบบประเมิน
ศักยภาพแหลงทองเท่ียว  

ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมน้ําตกเจ็ดสาวนอยมีคะแนนเฉล่ียศักยภาพทางการทองเท่ียว
จากท้ัง 2 สวนสูงท่ีสุด รองลงมาคือ น้ําตกเจ็ดคด น้ําตกมวกเหล็ก และนํ้าตกดงพญาเย็น ตามลําดับ 
โดยเม่ือพิจารณาผลการวิจัยในสวนของนักทองเที่ยวพบวา นักทองเท่ียวยกใหน้ําตกเจ็ดสาวนอย
และนํ้าตกเจ็ดคด มีศักยภาพเดนในดานคุณคาและความดึงดูดใจทางการทองเท่ียว ในขณะท่ีน้ําตก
มวกเหล็กและน้ําตกดงพญาเย็นมีศักยภาพเดนในดานความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเท่ียวและ
การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน ตามลําดับ  

สําหรับผลการวิจัยในสวนของผูเช่ียวชาญนั้น น้ําตกเจ็ดสาวนอยมีศักยภาพเดนในดานการ
บริหารจัดการ น้ําตกเจ็ดคดมีศักยภาพเดนในดานสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียว ในขณะท่ี
น้ําตกมวกเหล็กและน้ําตกดงพญาเย็นมีศักยภาพเดนในดานความสะดวกในการเขาถึงแหลง
ทองเท่ียว 

ขอเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพของแหลงทองเท่ียวประเภทน้ําตกในจังหวัดสระบุรีนั้น 
ในภาพรวมควรเนนในดานคุณคาและความดึงดูดใจทางการทองเท่ียว โดยทุกภาคสวนควรรวมมือ
กันในการดูแลแหลงทองเท่ียวเหลานี้ใหยังคงความสวยงามตามธรรมชาติ มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพและเพิ่มกิจกรรมทางการทองเท่ียวท่ีเกี่ยวของกับการดูแลรักษาธรรมชาติใหมากยิ่งข้ึน 
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Abstract 
The purpose of this research was to survey and assess the tourist attraction potential of 4 

waterfalls in Saraburi province: Jed Sao Noi Waterfall, Muak Lek Waterfall, Jedkod – 
Pongkonsao Natural and Ecotourism Study Center (Jed Kod Waterfall) and Dong Phayayen 
Waterfall. Assessment questionnaires are used to obtain information of 6 key attraction 
characteristics while tourism industry experts were invited to visit these sites to conduct their 
evaluations. Subsequent focus group discussions with the experts were also conducted to extract 
supplementary qualitative information. 

The overall result was found that Jed Sao Noi Waterfall has the highest potential 
followed by Jed Kod Waterfall, Muak Lek Waterfall, and Dong Phayayen Waterfall respectively.  
In view of tourist, major strengths of Jed Sao Noi Waterfall and Jed Kod Waterfall are its values and 
attractiveness. While Muak Lek Waterfall and Dong Phayayen Waterfall exhibit potential in 
accessibility and collaboration from local people.  

In view of experts, major strengths of Jed Sao Noi Waterfall and Jed Kod Waterfall are its 
service operation and potential in natural environment respectively. While Muak Lek and Dong 
Phayayen Waterfalls enjoy the highest potential in accessibility only. 

The results from this study can be used for further collaboration of relevant local 
stakeholders in order to successfully enhance the sites tourism potential as well as to promote 
them to a wider tourism markets.  
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 ขอขอบคุณ รศ.ดร. อัศวิน แสงพิกุล และ ผศ.ดร.ธิฏิรัตน ทิพรส ผูใหคําแนะนํา คําอธิบาย
และขอเสนอแนะในการออกแบบสอบถามและอภิปรายผล  รวมท้ังยังไดชวยเหลือแกไข
ขอบกพรองตางๆในงานวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี ขอขอบคุณโครงการ Boot Camp อาจารยและ
เจาหนาท่ีของศูนยวิจัยทุกทานท่ีใหความชวยเหลือและความรวมมือเปนอยางดีมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณคณาจารยคณะการทองเท่ียวและการโรงแรมท่ีใหคําแนะนํา ความชวยเหลือ ตลอดจน
ขอมูลตางๆท่ีเปนประโยชนตองานวิจัยนี้ 

 ขอขอบคุณบุคคลและหนวยงานตางๆที่ เกี่ยวของท่ีไมไดเอยนาม ท่ีกรุณาใหความ
อนุเคราะห และความชวยเหลือแกผูวิจัยในการทําวิจัยคร้ังนี้ใหสําเร็จตามความมุงหมายดวยดี และ
ขอขอบคุณเจาของผลงานทุกทานท่ีผูวิจัยไดนําขอมูลมาใชอางอิงในการทําวิจัยคร้ังนี้ 
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ตารางที ่  หน้า 

31 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว 

64 

32 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านสภาพแวดล้อมของ                          
แหล่งท่องเที่ยว 

64 

33 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการบริหารจัดการ 65 
34 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ท้องถ่ิน 
65 

35 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 66 
36 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านความสะดวกในการเข้าถึง             

แหล่งท่องเที่ยว 
66 

37 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกใน                   
แหล่งท่องเที่ยว 

67 

38 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว 

68 

39 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านสภาพแวดล้อมของ                         
แหล่งท่องเที่ยว 

68 

40 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการบริหารจัดการ 69 
41 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ท้องถ่ิน 
69 

42 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 70 
43 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านความสะดวกในการเข้าถึง            

แหล่งท่องเที่ยว 
70 

44 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกใน                
แหล่งท่องเที่ยว 

71 

45 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว 

72 
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(6) 

 สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 

ตารางที ่  หน้า 

46 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านสภาพแวดล้อมของ                        
แหล่งท่องเที่ยว 

72 

47 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการบริหารจัดการ 73 
48 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน             

ในท้องถ่ิน 
73 

49 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 74 
50 สรุปศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทนง าตกทังง 4 แหล่งในจังหวัดสระบุร ี 79 
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(7) 

สารบัญรูปภาพ 
 

ภาพที ่  หน้า 
1 นง าตกเจ็ดสาวน้อย 7 
2 ลักษณะทางธรรมชาติของนง าตกเจ็ดสาวน้อย    10 
3 ลักษณะทางธรรมชาติของนง าตกเจ็ดสาวน้อย    10 
4 ลักษณะทางธรรมชาติของนง าตกมวกเหล็ก 12 
5 ลักษณะทางธรรมชาติของนง าตกมวกเหล็ก 14 
6 สะพานแขวนเช่ือมอ าเภอมวกเหล็กและอ าเภอปากช่อง 14 
7 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า 16 
8 นง าตกเจ็ดคด                                                  17 
9 นง าตกดงพญาเย็น       19 

10 โซนที่ 1 ของนง าตกดงพญาเย็น                                                                                   20 
11 โซนที่ 2 ของนง าตกดงพญาเย็น    20 
12 โซนที่ 3 ของนง าตกดงพญาเย็น   21 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 
ปัจจุบันประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็ยอมรับกันว่าการท่องเที่ยวเป็นส่ิงที่มีความจ าเป็น

อย่างยิ่ง  ทั้งในแง่ของการพักผ่อนหย่อนใจส่วนบุคคลและในแง่ของธุรกิจที่ท ารายได้ให้กับประเทศ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของประเทศไทยถือว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่น าเงินตราเข้า
ประเทศและก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านในส่วนของรัฐบาลก็มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยวโดยก าหนดให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515 - 2519) ต่อเนื่องถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 
(พ.ศ. 2555 - 2559)  

ในส่วนของการสร้างรายได้ให้กับประเทศนั้นมีข้อมูลจากรายงานสถานการณ์
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยแสดงให้เห็นว่าเมื่อปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยมีจ านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติมากถึง 22.30 ล้านคน เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2554 จากบทสัมภาษณ์นาย
สุรพล เศวตเศรนี อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่แสดงในมติชนออนไลน์ 
(2556) ได้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมในส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวในปี  2555 ซ่ึงมีรายได้รวม
ทั้งส้ิน  965,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึงร้อยละ 24 รวมถึงตัวเลขจากสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้มีการคาดการณ์อัตราการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและรายได้จาก
การท่องเที่ยวเม่ือส้ินสุดปี พ.ศ. 2556 ไว้ที่ร้อยละ 17 และ 1.18 ล้านล้านบาท ตามล าดับ ข้อมูลต่างๆ
เหล่านี้นับเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สามารถสร้าง
รายได้อย่างมหาศาลและต่อเนื่องให้กับประเทศไทย 

นอกจากนี้องค์กรการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ได้มีการคาดการณ์ว่าเมื่อถึงปี พ.ศ. 
2563 จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นถึง 1,600 ล้านคน โดยภูมิภาคที่
นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากที่สุดใน 3 ล าดับแรกของโลกคือ ยุโรป เอเชียแปซิฟิค 
และ อเมริกา ในจ านวน 717 ล้านคน 397 ล้านคน และ 282 ล้านคนตามล าดับ จะเห็นได้ว่าจ านวน
นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิคมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 25 ของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลกซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง นอกจากนี้องค์กรการท่องเที่ยวโลกยังมีการ
คาดการณ์อีกว่าประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายมาเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม
แห่งใหม่ส าหรับ 1 ใน 3 ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคหรือคิดเป็นตัวเลข
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นักท่องเที่ยวประมาณ 130 ถึง 140 ล้านคน1 เมื่อน าข้อมูลขององค์กรการท่องเที่ยวโลกและผล
ส ารวจจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยมาพิจารณา จะพบว่าสอดคล้องกับผลการจัดอันดับเมืองที่น่า
ท่องเที่ยวที่สุดในโลกจากหลายๆแหล่ง ซ่ึงระบุตรงกันว่า “ประเทศไทย” เป็นหนึ่งในจุดหมาย
ปลายทางท่ีนักท่องเที่ยวทั่วโลกใฝ่ฝันจะมาเยือนมากที่สุด 

ข้อมูลนี้นับเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่
สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลและต่อเนื่องให้กับประเทศไทยและจังหวัดต่างๆ ที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ดังนั้นจังหวัดใดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักก็จะสามารถใช้แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ ในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมซ่ึงก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆรวมทั้ง
ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถ่ินของตัวเองอีกด้วยอย่างไรก็ดี ศักยภาพ
ของแต่ละแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆก็เป็นเรื่องส าคัญในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเข้า
เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ หากแหล่งท่องเที่ยวใดสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้
มาก ก็จะท าให้เกิดรายได้หมุนเวียนและมีการสร้างงานเพ่ิมมากขึ้น รวมท้ังยังช่วยยกระดับมาตรฐาน
ชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินนั้นๆ อีกด้วย ดังนั้นทางจังหวัดหรือผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวจึง
จ าเป็นต้องศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ
ของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ 

โว ไทย เซือง, พัชรภรณ์ ก้อนสิน, วัฒนาชัย มาลัยและนันทพร สุทธิประภา (2555) ได้
ท าการวิจัยการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเครือข่ายสามพัน
โบก พบว่าในพื้นที่ศึกษาซ่ึงมีแหล่งท่องเที่ยว 52 แห่งนั้น มีแหล่งท่องเที่ยว 26 แห่งได้รับคะแนน
มากกว่า 100 คะแนน หมายความว่าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่อง เที่ยว
ระดับประเทศที่มีนักท่องเที่ยวรู้จักและนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นประจ า อย่างไรก็ตามแหล่ง
ท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ยังมีส่ิงท่ีควรปรับปรุงโดยเร่งด่วนในด้าน โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว 

จริญญา  ณ พิกุล และวารัชต์ มัธยมบุรุษ (2555) ได้ท าการศึกษาศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ท าให้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งยังทราบถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภทของ
จังหวัด 

สมาพร คล้ายวิเชียร, เกษสุดา บูรณพันศักดิ์ และกัญธิมา นาคินชาติ (2550) ได้ท าวิจัย
เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ท าให้ทราบถึงจ านวนและปัญหา

                                                             
1ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปีพ.ศ. 2555 
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ของช้างในหมู่บ้านต่างๆ และยังทราบถึงแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านช้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
รวมท้ังแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในหมู่บ้านช้างอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

สอรัฐ มากบุญ, กานดา ค้ าชู, ธวัชชัย ทองธรรมชาติ และรัตนา เกียรติตันสกุล (2551) ได้
ท าการศึกษาการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวพื้นที่การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ท าให้สามารถแยกแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่ออกได้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในระดับดีถึงดีมาก แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในระดับปานกลางและแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในระดับต่ า และยังมีการเสนอแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในพื้นที่ 
รวมท้ังได้มีการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวยังมีปัญหาในเรื่องของ
ศักยภาพการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น เรื่องการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ส่ิง
อ านวยความสะดวกที่มีในแหล่งท่องเที่ยว และการขาดรายการน าเที่ยวที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวส าคัญ
ของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงาน
ต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันจะน าไปสู่การสร้างความ
มั่นคงและเร่งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ จังหวัดสระบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีโอกาสจะได้
ประโยชน์จากกระแสความนิยมนี้ เนื่องจากสระบุรีเป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างที่มี
ระยะทางจากกรุงเทพฯเพียง 107 กิโลเมตร มีการคมนาคม ที่สะดวกและหลากหลาย อีกทั้งยังเป็น
จังหวัดที่เป็นเสมือนด่านผ่านระหว่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความหลากหลายท้ังในด้านโบราณสถานทางพุทธศาสนา ประวัติศาสตร์ 
งานเทศกาล งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนซ่ึงยังคงคุณค่าไว้ได้อย่างครบถ้วน 
ตัวอย่างเช่น วัดพระพุทธบาท วัดพระพุทธฉาย ประเพณีตักบาตรดอกไม้ คาวบอยเฟสติวัล ตลาดต้า
น้ าโบราณบ้านต้นตาล และอ่ืนๆ รวมทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคง
สมบูรณ์อยู่เป็นจ านวนมากตัวอย่างเช่น สวนรุกชาติและน้ าตกมวกเหล็ก อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ด
สาวน้อย อุทยานแห่งชาติน้ าตกสามหล่ัน ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด -โป่ง
ก้อนเส้า อุโมงค์ต้นไม้ เป็นต้น จึงได้มีการรองรับการขยายตัวทางการท่องเที่ยวโดยจัดให้มี
คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในด้านสถานที่และบุคลากรมาตั้งแต่ปี 2551 อย่างไรก็ดี การ
ท่องเทีย่วในจังหวัดสระบุรีกลับยังไม่มีการขยายตัวมากนัก จากข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่าจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยของจังหวัดสระบุรีระหว่างปี 2552 - 2554 มีอัตราการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 1.26 และ 0.84 ตามล าดับ ในขณะที่จ านวนนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติของจังหวัดสระบุรีระหว่างปี 2552 - 2554 มีอัตราการเปล่ียนแปลงลดลงร้อยละ 10.19 
ในปี 2552-2553 และมีอัตราการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 0.71 ในปี 2553 - 2554 

DPU



4 

 

จากตัวเลขอัตราการเปล่ียนแปลงจ านวนนักท่องเที่ยวท าให้พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ยังมองจังหวัดสระบุรีเป็นเพียงจังหวัดทางผ่านไปสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอ่ืนๆเท่านั้น รวมทั้ง
การท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีเองก็ยังเป็นการท่องเที่ยวแบบกระจุกตัวอยู่ในบางอ าเภอเท่านั้น นั้น
จึงเป็นสาเหตุให้ทางจังหวัดสระบุรีได้รับผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย 
และไมเ่กิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถ่ิน ท าให้การพัฒนาด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ
การท่องเที่ยวน้อยตามไปด้วย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวหลักๆ
ในจังหวัดสระบุรี เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
สระบุรี รวมทั้งยังสามารถน าข้อมูลที่ได้มาในการพัฒนาเส้นทางน าเที่ยวที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ สร้างความหลากหลายทางการ
ท่องเที่ยวและสามารถรองรับการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น 

 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.เพื่อส ารวจและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้ าตกที่
ส าคัญในจังหวัดสระบุรี 

2.เพื่อจัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในจังหวัดสระบุรี 

 
1.3 นิยำมศัพท์ 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ หมายถึงสถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมี
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะ
เป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่ส าคัญทาง
ธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของท้องถ่ินนั้นๆ สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ หรือสภาพแวดล้อมท่ีมีคุณค่าทางวิชาการก็ได้ (ณัฎฐกฤษณ์ เอกวรรณัง, 
2553) 

2. การประเมินศักยภาพ หมายถึง ระดับการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความพร้อม
และสภาพลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความสะดวกใน
การเข้าถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว คุณค่าเชิงการท่องเที่ยวของพื้นที่  ความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว การรักษา
สภาพแวดล้อม ความมีช่ือเสียงในปัจจุบัน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการให้ความรู้
และสร้างจิตส านึกในการท่องเที่ยว 
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3. ผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยว มีความเชี่ยวชาญ
และความน่าเช่ือถือในสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

4. นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นการ
พักผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมญาติหรือเพื่อน ประชุม สัมมนา รักษาสุขภาพ ศึกษาเรียนรู้ ออกก าลังกาย /
เล่นกีฬา ท าธุรกิจ/ค้าขาย ปฏิบัติศาสนกิจ หรือพักแรม เป็นต้น 

 
1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพื้นที่พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญในจังหวัดสระบุรี โดยผู้วิจัยจะท าการเลือกแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้ าตกที่ได้รับความนิยมซ่ึงมีฐานข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต และ
อยู่ในเอกสารส่ิงพิมพ์ของท้ังทางจังหวัดสระบุรีและของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งยัง
น าตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยวที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มาประกอบการพิจารณาโดยวิธีเลือก
แบบเจาะจงจ านวน 4 แห่งได้แก่ อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย สวนรุกขชาติมวกเหล็กและ
น้ าตกมวกเหล็ก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด–โป่งก้อนเส้า (น้ าตกเจ็ดคด)  
และน้ าตกดงพญาเย็น  

2. ขอบเขตเชิงประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 กลุ่มคือ ผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงหมายถึง ผู้ที่มี
ความรู้ มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยว มีความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในสาขาอาชีพที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อท าการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้วิจัยได้
เลือกไว้ และนักท่องเที่ยว ซ่ึงหมายถึง นักท่องเที่ยวที่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้วิจัยได้เลือกไว้ 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 2 ข้อดังกล่าวข้างต้น ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้มีดังนี้ 

1. ได้ทราบถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้ าตกที่ส าคัญใน
จังหวัดสระบุรี 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาใช้เพื่อเป็นข้อมูลหรือแนวทางประกอบการวางแผน การพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้ าตกที่ส าคัญในจังหวัดสระบุรีได้ 
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3. ผลของการวิจัยยังสามารถน าไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลหรือแนวทางประกอบการวางแผน
ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของหวัดสระบุรีเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยวและยังน าพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 

DPU



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   
ในการวิจัยเรื่อง “การส ารวจศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสระบุรี” 

ผู้วิจัยได้มีการรวบรวมข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
และสนับสนุนให้งานวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น โดยได้มีการน าเสนอในประเด็นต่างๆที่ส าคัญ ดังนี้  

1) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ีอยู่ในงานวิจัย 
2) แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว  
3) แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว  
4) แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
 

2.1 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในงานวิจัย 
1.อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย 
อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีพ้ืนที่ครอบคลุมในท้องท่ี อ าเภอมวกเหล็ก อ าเภอวัง

ม่วง จังหวัดสระบุรี และอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีทางเข้าทางเดียวกันกับน้ าตก
มวกเหล็ก เป็นทางลาดยางต่อไปอีก 9 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 29,755 ไร่ โดยอยู่ในเขตจังหวัด
สระบุรี 27,210 ไร่ และจังหวัดนครราชสีมา 2,245 ไร่น้ าตกเจ็ดสาวน้อยเป็นน้ าตกชั้นเตี้ยๆ มี 7 ชั้น
แต่ละชั้นมีความสูงประมาณ 2-5เมตรไหลลดหล่ันกันมาตามแนวล าธารเป็นแอ่งน้ ากว้าง บรรยากาศ
ร่มรื่นมีบริเวณส าหรับเล่นน้ า 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 1 น้ าตกเจ็ดสาวน้อย 
ที่มา: http://www.khaoyaizone.com/สระบุรี-อุทยาน-แห่งชาติ-น้ าตก-เจ็ดสาวน้อย 
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ประวัติความเป็นมา 
ข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท าให้ทราบว่าน้ าตกเจ็ดสาวน้อยนั้นเดิมคือ   

วนอุทยานน ้าตกเจ็ดสาวน้อยส าหรับชื่อน้ าตกเจ็ดสาวน้อยได้มาจากชื่อหมู่บ้านที่อยู่ด้านทิศเหนือ
ของ น้ าตกที่มีชื่อว่า"บ้านสาวน้อย"เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เข้ามาส ารวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งวนอุทยานได้
พบน้ าตกมีจ านวน 7 ชั้น ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้ตั้งชื่อน้ าตกว่า "น้ าตกเจ็ดสาวน้อย" 
ตามช่ือหมู่บ้านและจ านวนชั้นของน้ าตกที่คน้พบ(บ้างกว็่าช่ือของ "น ้าตกเจ็ดสาวน้อย"มีท่ีมาของช่ือ
ตามค้าบอกเล่าของชาวบ้านว่ามีนักท่องเที่ยวซ่ึงเป็นหญิงสาวทั งหมดจ้านวน 7 คนมาเล่นน ้าท่ีน ้าตก
แห่งนี แล้วจมน ้าเสียชีวิตพร้อมกันทั งหมด แต่บางคนก็ว่าเดิมทางทิศเหนือของน ้าตกมีหมู่บ้านชื่อว่า 
"บ้านเสาน้อย"ซ่ึงต่อมาได้เรียกเพี ยนเป็นสาวน้อย) 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2521 ส านักงานป่าไม้เขตนครราชสีมาได้ส ารวจพื้นที่บริเวณน้ าตก
เจ็ดสาวน้อยเพื่อจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เนื้อที่ที่ส ารวจไว้เดิมมี 500 ไร่แต่ต่อมาเอกชนออกเอกสาร
สิทธ์ิที่ดินจ านวน 50 ไร่ จึงเหลือเนื้อที่อยู่เพียง 450 ไร่ และท าการส ารวจเพิ่มเติมป่าสงวนแห่งชาติ
ดงพญาเย็นอีกประมาณ 487.50 ไร่ รวมเป็นเนื้อที่ท่ีจะผนวกประมาณ 937.50ไร่กรมป่าไม้ได้ท าการ
ส ารวจล าห้วยมวกเหล็ก ซ่ึงเป็นล าห้วยที่เกิดจากป่าเขาใหญ่อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
ไหลรวมกับแม่น้ าป่าสักที่ต าบลวังม่วงอ าเภอมวกเหล็ก (ปัจจุบันคืออ าเภอวังม่วง) จังหวัดสระบุรี
เนื่องจากเป็นล าน้ าที่ไหลผ่านที่ราบสูงตอนบนของจังหวัดสระบุรีผ่านทิวเขาสลับซับซ้อนของหุบ
เขาซ่ึงไม่สูงมากนักจึงเป็นเหตุที่ท าให้เกิดน้ าตกชั้นเตี้ยๆ เป็นจ านวนมากแต่เป็นน้ าตกที่มีความ
งดงามตามธรรมชาติที่แปลกออกไปจาก  น้ าตกแหล่งอ่ืนๆ มองดูคล้ายกับสายน้ าที่ไหลผ่านสัน
เขื่อนที่มนุษย์สรรค์สร้างขึ้นไหลเป็นแนวกว้าง ประกอบกับเป็นน้ าตกที่มีสายน้ าไหลตลอดปีกรม
ป่าไม้จึงได้ประกาศจัดตั้งเป็น “วนอุทยานน้ าตกเจ็ดสาวน้อย” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2523 อยู่ใน
ท้องท่ีอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีและอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติป่าทับกวาง-มวกเหล็ก แปลง 1 และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพญาเย็น มีเนื้อที่ประมาณ 540 
ไร่ 

ต่อมา นายปลอดประสพ สุรัสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ (ในขณะนั้น) ได้มาตรวจเยี่ยมวน
อุทยานน้ าตกเจ็ดสาวน้อยเมื่อเดือนมิถุนายน 2545 ได้เห็นการพัฒนาของวนอุทยานประกอบกับมี
นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก จึงได้มอบนโยบายว่า  “ควรจะขยายพื้นที่ตามล าธาร
เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวและให้ท าการส ารวจพื้นที่เพิ่มเติม โดยให้ศึกษา
ข้อมูลด้านนิเวศวิทยาและข้อมูลพื้นฐานในการจัดการในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อหาความเป็นไปได้ใน
การก าหนดพื้นที่และวางแผนการจัดตั้งเป็น“อุทยานแห่งชาติ” ส านักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช พิจารณาแล้ว เห็นสมควรก าหนดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าทับกวาง
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และป่ามวกเหล็ก แปลงท่ี 1 อ าเภอมวกเหล็ก และอ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรีรวมพื้นที่วนอุทยาน
น้ าตกเจ็ดสาวน้อย อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาและอ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เนื้อที่
ประมาณ 17,540 ไร่เป็นอุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย 
 
ลักษณะภูมิประเทศ 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับท่ีราบ 
ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีหน้าดินตื้น มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 180-
402 เมตร จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่บริเวณโชคชัยพัฒนา มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 402 
เมตร รองลงมาคือเทือกเขาท่ีอยู่ตอนกลางของพื้นที่ และเทือกเขาบริเวณบ้านดงน้ าฉ่า มีความสูงจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง 386 และ 359 เมตร ตามล าดับ บริเวณเชิงเขาด้านทิศตะวันออกและทิศ
เหนือของพื้นที่ติดคลองมวกเหล็กซ่ึงมี น้ าไหลผ่านตลอดปี และไหลลงสู่แม่น้ าป่าสักที่อ าเภอวัง
ม่วง ส่วนบริเวณตอนกลางของพื้นที่มีล าห้วยเล็กๆ ไหลผ่าน ได้แก่ ห้วยแล้ง ซ่ึงเป็นล าห้วยที่มีน้ า
ไหลเฉพาะในช่วงฤดูฝนเท่านั้น 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของอุทยานแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลจากการเก็บข้อมูลปริมาณน้ าฝน
ของ สถานี-ตรวจวัดอากาศมวกเหล็ก ซ่ึงอยู่ห่างจากพื้นที่ประมาณ 10 กิโลเมตร และจากสถานี
ตรวจอากาศเกษตรปากช่อง ซ่ึงอยู่ห่างจากพื้นที่ประมาณ 26 กิโลเมตร ปรากฏว่า พื้นที่อุทยาน
แห่งชาติซ่ึงอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศไทย อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมซ่ึงมีระบบการพัด
เวียนประจ าเป็นฤดูกาล ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ พัดพาเอาความชื้นจากทะเลและมหาสมุทรเข้ามา ท าให้เกิดฤดูฝน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาเอาความหนาวเย็นมา
จากตอนเหนือของทวีปเอเชีย ท าให้เกิดฤดูหนาว ส่วนฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงเดือนกลางเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ปริมาณน้ าฝนเฉล่ียตลอดปีได้ 1,191 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉล่ียตลอดปี
เท่ากับ 26 องศาเซลเซียส 
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รูปภาพที่ 2 และ รูปที่ 3 ลักษณะทางธรรมชาติของน้ าตกเจ็ดสาวน้อย    
ที่มา: http://www.khaoyaizone.com/สระบุรี-อุทยาน-แห่งชาติ-น้ าตก-เจ็ดสาวน้อย 

 
พืชพันธุ์และสัตว์ป่า 

สภาพ ป่าโดยทั่วไปเป็นป่าปลูก เนื่องจากแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกท าลายมาก่อน 
ต่อมาจึงได้รับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู บางพื้นที่เป็นป่าที่ก าลังฟื้นตัวตามธรรมชาติ พื้นที่โดยรอบ
ทั้งหมดเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย มีถนนล้อมรอบ และไม่มีผืนป่าธรรมชาติแห่งอ่ืน
ต่อเนื่องหรืออยู่ใกล้เคียง ความหลากหลายของพันธ์ุพืชและสัตว์ป่าจึงมีจ ากัด 

สังคมพืชในอุทยานแห่งชาติสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักได้แก่ ป่าดิบริม
ห้วย ป่าเบญจพรรณและป่าปลูก 

ป่าดงดิบ - พบได้เฉพาะบริเวณที่อยู่ติดล าห้วยมวกเหล็ก และขึ้นกระจายเป็นหย่อม ๆ 
ตามแนวล าน้ า พันธ์ุไม้ที่พบได้แก่ โสกน้ า ไคร้ย้อย มะแฟน ยางนา ตะเคียนทอง ยมหอม กระทิง 
สัตตบรรณ อบเชย มะเดื่อ สาธร เฉียงพร้านางแอ มะหาด เป็นต้น , พันธ์ุพืชที่ขึ้นในน้ าและที่ชื้น
ได้แก่ ไคร้น้ า สันตะวา ดีปลีน้ า บัวสาย เฟินก้านด า กูดเขากวาง กกรังกา ตีนตุ๊กแก เป็นต้น , ไม้เถา
ได้แก่ นมต าเลีย สะบ้า กระเช้าผีมด แสลงพัน เครือออน บันไดลิง และหวายชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังพบพืชอิงอาศัย เช่น ข้าหลวงหลังลาย กระแตไต่ไม้ เอ้ืองกระเรกระร่อน เป็นต้น 

ป่าเบญจพรรณ - พบอยู่ในบริเวณตอนกลางของพื้นที่ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าที่ก าลัง
ฟื้นตัวตามธรรมชาติ เรือนยอดแบ่งได้ 2 ชั้น ไม้ชั้นบนที่ส าคัญ คือ ประดู่ป่า ส าโรง กะพี้ งิ้ วป่า 
ตะคร้ า หว้า แสมสาร มะเดื่อ ไม้ช้ันรองได้แก่ โมกหลวง ตีนนก แคหางค่าง ปีบ หนามคนทา หนาม
มะเค็ด ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบไผ่ป่า ไผ่คาย ขึ้นทั่วไปในพื้นที่ ส่วนพืชพื้นล่างและพืชคลุมดิน
ประกอบด้วยกล้าไม้ของไม้ชั้นรองและไม้พุ่มเป็น ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังพบหญ้าคาขึ้นเป็นกลุ่ม
ในบางพ้ืนที่ 
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ป่าปลูก - จัดเป็นสังคมพืชหลักของอุทยานฯ เนื่องจากพื้นที่ดั้งเดิมได้ถูกท าลายดังที่
กล่าวมาแล้ว สังคมชนิดนี้มีกระถินยักษ์เป็นไม้เด่น แต่บางพื้นที่อุทยานฯได้มีการปลูกพันธ์ุไม้
ดั้งเดิมเพื่อเสริมสภาพป่า พันธ์ุไม้บริเวณนั้นจะมีความหลากหลายคล้ายสังคมป่าเบญจพรรณ 

อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุสัตว์ป่าใน เกณฑ์
ปานกลาง โดยส ารวจพบสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 21 ชนิด (อยู่ระหว่างการส ารวจเพิ่มเติม) จัดเป็นสัตว์
ป่าสงวน 1 ชนิดคือ เลียงผา จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 11 ชนิดเช่น ล่ินชวา, หมาจิ้งจอก, พญากระรอก
บินหูแดง และเม่นใหญ่ เป็นต้น 

ในการส ารวจเบื้องต้นพบนก 78 ชนิด จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 74 ชนิด เช่น เหยี่ยวกิ้งก่า
สีด า, นกเค้าหูยาวเล็ก, นกพญาไฟสีกุหลาบ และนกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบ
สัตว์เล้ือยคลานและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกรวม 40 ชนิด ผีเส้ือกลางวัน 48 ชนิด และแมลงปอ 13 
ชนิด(อยู่ระหว่างการส ารวจเพิ่มเติม) 

นอกจากอุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อยจะมีน้ าตกสวยๆ  ให้ได้ชม เล่นน้ า และ
พักผ่อนแล้ว ทางอุทยานฯ ก็ยังมีส่ิงอ านวยความสะดวก ที่พัก และสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ
นักท่องเที่ยว พร้อมห้องอาบน้ า-สุขา , ร้านอาหาร, ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, ห้องประชุมสัมมนา,
โทรศัพท์สาธารณะ และสวนหย่อมให้ได้นั่งพักผ่อนชมธรรมชาติอย่างมีความสุข 
 
การเดินทางรถยนต์ 

จังหวัดสระบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามถนนพหลโยธิน ระยะทาง 107กิโลเมตรและ
ตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง 113 กิโลเมตรจากตัวเมืองสระบุรีโดยใช้เส้นทาง
สายหลัก คือ ถนนมิตรภาพผ่านอ าเภอแก่งคอยไปมวกเหล็ก ระยะทางจากตัวเมืองสระบุรีถึ งทาง
แยกเข้าสู่ทางหลวงสายมวกเหล็ก-หนองย่างเสือ ระยะทาง 41 กิโลเมตรจากทางแยกเข้าสู่อุทยาน
แห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อยระยะทาง 12 กิโลเมตรซ่ึงอยู่ด้านขวาตรงข้ามวัดน้ าตกเจ็ดสาวน้อย 

 
การเดินทาง  
รถไฟ 
โดยรถไฟ ต้องนั่งรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือรถจะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่สถานี

สระบุรี สถานีแก่งคอย และสถานีมวกเหล็กจากนั้นต่อรถโดยสารประจ าทางสายสระบุรี - แก่งคอย 
– มวกเหล็กไปลงหน้าอุทยานแห่งชาติ 
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รถโดยสารประจ้าทาง 
การเดินทางโดยรถ โดยสารประจ าทางเส้นทางกรุงเทพ-สระบุรี หรือกรุงเทพฯ – ลพบุรี

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงรถจะไปจอดส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งสระบุรีจากนั้นนั่งรถ
โดยสารสระบุรี-แก่งคอย – มวกเหล็ก ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที รถจะไปจอดส่งผู้โดยสาร
ที่หน้าอุทยานแห่งชาติหรือโดยสารรถโดยสารเส้นทางกรุงเทพ -นครราชสีมา ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง ลงที่ตลาด อ.ส.ค.จากนั้นต่อรถโดยสารประจ าทางสายสระบุรี -แก่งคอย-
มวกเหล็กไปลงหน้าอุทยานแห่งชาติ 
รายละเอียดการติดต่ออุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อยหมู่ 9 บ้านแก่งหลุ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี 18180 โทรศัพท์ / โทรสาร : 0 3622 6431 
 
2.  สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน ้าตกมวกเหล็ก 

สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน้ าตกมวกเหล็ก อยู่ห่างจากสระบุรีประมาณ 37 กิโลเมตร 
ไปตามถนนมิตรภาพ ทางเข้าซ้ายมือตรงข้ามกับร้านขายผลิตภัณฑ์ขององค์การส่งเสริมกิจการโค
นมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) สวนรุกขชาตินี้มีเนื้อที่ 375 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ระหว่างอ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีล าธารซ่ึงมาจากต้นน้ าใน
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไหลผ่านลงสู่แม่น้ าป่าสัก ซ่ึงเป็นเส้นกั้นเขตระหว่างสองจังหวัดดังกล่าว 
ในล าธารมีแก่งหินลดหล่ันเป็นน้ าตกชั้นเล็ก ๆ บริเวณสองฟากของล าธารมีสะพานแขวน และพันธ์ุ
ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 4 ลักษณะทางธรรมชาติของน้ าตกมวกเหล็ก 
ที่มา: http://travel.thaiza.com/สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน้ าตกมวกเหล็ก-แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ-
สระบุรี/204888/ 
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ประวัติความเป็นมา 
เดิมเป็นสถานีทดลองปลูกพรรณไม้ของกรมป่าไม้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2497 ได้จัดตั้ง

เป็นวนอุทยานมวกเหล็ก เพื่ออนุรักษ์พรรณไม้ในพื้นที่ป่าดงพญาเย็น ซ่ึงเป็นผืนป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ในอดีต จะสังเกตเห็นได้จากสภาพป่าในบริเวณสวนรุกขชาติมวกเหล็กที่ยังคงมีพรรณไม้ 
ขนาดใหญ่หลงเหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ต่อมามีการปรับปรุงส่วนราชการเพื่อความเหมาะสมจึง
เปล่ียนชื่อเป็นสวนรุกขชาติมวกเหล็ก เพื่อท าหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์และปลูกรวบรวมพรรณไม้
เพื่อการศึกษาวิจัย และใช้เป็นสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 

สวนรุกขชาติมวกเหล็ก มีพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตต าบลมิตรภาพ อ าเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ ต าบลพญาเย็น อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีล าธาร
น้ าตกมวกเหล็กซ่ึงมีต้นก าเนิดมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแนวแบ่งเขตตามธรรมชาติและ
ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ปัจจุบันสวนรุกขชาติมวกเหล็ก เป็นหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของส านักหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม สวนรุกขชาติมวกเหล็กเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญและเป็นที่รู้จักกันดี จนได้รับ
การประกาศให้เป็นแหล่งธรรมชาติ อันควรอนุรักษ์ให้เป็นมรดกท้องถ่ิน ล าดับที่ 63 จากจ านวน 
236 แห่ง ในพื้นที่ 62 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 
จ านวนนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการมีปีละกว่า 3 แสนคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 240 เมตร โดยเฉพาะในเขต
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ส าหรับในเขตอ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะเป็น
เนินเขาเตี้ยๆ ทิศทางด้านลาดอยู่ทางทิศตะวันตก ในตอนกลางของพื้นที่มีล าธารมวกเหล็กไหลผ่าน
เข้ามาทางทิศใต้ และไหลออกไปทางทิศเหนือ มีล าห้วยเล็กๆทางทิศตะวันตกและไหลมาบรรจบกับ
ล าธารมวกเหล็กทางทิศตะวันออก สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ลักษณะดินเป็นดินร่วนผสมลูกรังและมี
หินโผล่ 
 
จุดเด่นที่น่าสนใจ 

น ้าตกมวกเหล็กตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของพื้นที่เป็นน้ าตกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวทั่วไป มีต้นก าเนิดมาจากป่าในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีน้ าไหลตลอดปีและเป็น
แนวแบ่งเขตตามธรรมชาติระหว่างจังหวัดสระบุรีกับ จังหวัดนครราชสีมา บริเวณสองฝั่งล าธารมี
พรรณไม้นานาชนิดขึ้นอยู่เป็นจ านวนมากเช่น โสกน้ า ไคร้ย้อย พะวา บางชนิดมีขนาดสูงใหญ่อายุ

DPU



14 
 

กว่า 100 ปี เช่น ยางนา ตะเคียนทอง กระบาก มะหาด สามารถนั่งพักผ่อนชมน้ าตกหรือลงเล่นน้ าได้
ตลอดทั้งวัน 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

รูปภาพที่ 5 ลักษณะทางธรรมชาติของน้ าตกมวกเหล็ก 
ที่มา: http://travel.thaiza.com/สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน้ าตกมวกเหล็ก-แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ-
สระบุรี/204888/ 

 
สะพานมวกเหล็ก-ปากช่องมีลักษณะเป็นสะพานแขวนข้ามล าธารมวกเหล็กเชื่อมอ าเภอ

มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีกับ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีอยู่ 2 แห่งทางด้านเหนือและ
ใต้ของน้ าตกมวกเหล็กนักท่องเที่ยวสามารถชมธรรมชาติและถ่ายภาพของน้ าตกมวกเหล็กจาก
สะพานได้อย่างสวยงาม 
 
 
       
 
 
 
 
 
  
 รูปภาพที่ 6 สะพานแขวนเช่ือมอ าเภอมวกเหล็กและอ าเภอปากช่อง 

ที่มา: http://travel.thaiza.com/สวนรุกขชาติมวกเหล็กและน้ าตกมวกเหล็ก-แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ-
สระบุรี/204888/ 
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การคมนาคม 
การเดินทางไปเที่ยวชมสวนรุกขชาติมวกเหล็ก สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และ

รถไฟ ซ่ึงอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 135 กม. 
 
รถยนต์  
เดินทางตามถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข1) ถึงตัวเมืองสระบุรีแล้วเล้ียวขวาไป

ตามถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2) ถึงแยกอ าเภอมวกเหล็กเล้ียวซ้ายประมาณ 500 เมตรจะ
เห็นป้ายสวนรุกขชาติมวกเหล็กอยู่ทางขวามือหากจะใช้บริการรถยนต์โดยสารประจ าทาง ก็มีทั้ง
รถยนต์บขส.สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดรับส่งอยู่ไม่ไกลจากทางเข้าสวนรุกขชาติหรือ
โดยสารรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 

รถไฟ 
ใช้รถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงท่ีสถานีรถไฟมวกเหล็กและนั่งรถรับจ้างมาที่

สวนรุกขชาติมวกเหล็กระยะทางประมาณ 3 กม. 
 
สิ่งอ้านวยความสะดวก 

บริเวณหน้าสวนรุกขชาติมีลานจอดรถ สามารถจอดได้ประมาณ 100 คัน มีศาลาพักร้อน
ร้านค้าจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มประมาณ 15 ร้านและมีห้องสุขาไว้บริการอย่างเพียงพอ 
สถานที่ติดต่อสวนรุกขชาติมวกเหล็ก 

ต. มิตรภาพ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี18180 
 
3. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้า ตั้งอยู่ที่ หมู่ท่ี 5 ต าบลท่า
มะปราง อ าเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบด าเนินการพัฒนา
พื้นที่สวนป่าเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งเบา
ภาระของนักท่องเที่ยวจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซ่ึงมีจ านวนมากตามนโยบายของ ฯพณฯ ปอง
พล อดิเรกสาร ซ่ึงด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น มีพื้นที่
รับผิดชอบรวม 13,750 ไร่ ครอบคลุมแปลงปลูกป่าและป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก -ทับกวาง 
แปลง 2 (แปลงใหญ่) ให้เปิดบริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2543 
การด าเนินงานเน้นการปฏิบัติงานด้านป่าไม้ 3 ประการ คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการ

DPU



16 
 

ศึกษาวิจัย ค้นคว้าด้านวิชาการ และการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้าส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (สาขาสระบุรี) 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้ามีความอุดมสมบูรณ์
และหลากหลายทางชีวภาพทั้งพันธ์ุพืชและสัตว์ป่านานาชนิด มีพื้นที่ติดต่อกับด้านตะวันตกของ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประกอบด้วยป่าหลายชนิด ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าเบญจพรรณ 
และทุ่งหญ้า ก่อให้เกิดความหลากหลายของพันธ์ุพืช เป็นต้นก าเนิดของน้ าตกต่าง ๆ ในพื้นที่ พันธ์ุ
ไม้ท่ีพบมีจ าพวกพืชสมุนไพร เช่น พญามีฤทธ์ิ ม้ากระทืบโรง กราวเครือ ว่าน รวมท้ังเห็ดชนิดต่าง ๆ 
เช่น เห็ดแชมเปญ เห็ดปากหมูฯ สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณ ได้แก่ ช้างป่า กระทิง หมี กวาง เก้ง 
นางอาย อีเห็น กระจง หมูป่า และ นกอีกประมาณ 158 ชนิด เช่น โพระดก หัวขวาน กระแตแต้แวด 
ปรอด ขุนแผน ฯลฯ บินข้ามไปมาระหว่างศูนย์ฯ กับเขาใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
เส้นทางเดินป่าไปยังน ้าตกต่างๆ 
 
รูปภาพที่ 7 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า 
ที่มา: http://saraburi.dnp.go.th/เจ็ดคด-โป่.html 

 
เส้นทางเดินป่าไปยังน้ าตกต่าง ๆ แบ่งเป็นวงรอบ ได้แก่ 

รอบเล็ก (น้ าตกเจ็ดคดเหนือ) ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมง
ค่าบริการ 150 บาท / เจ้าหน้าที่น าทาง 1 คน / นักท่องเที่ยว 10 คน 

รอบกลาง (น้ าตกเจ็ดคดเหนือ กลาง ใต้) น้ าตกเจ็ดคดเหนือ เป็นน้ าตกสูง 4 ชั้นรายล้อม
ด้วยป่าไผ่ในช่วงเดือนธันวาคมตามล าห้วยจากน้ าตกจะมีดอกไม้ขึ้นตลอดเส้นทางเดินลงมาทางทิศ
ใต้ตามล าห้วยเจ็ดคดประมาณ 150 เมตร จะพบ น้ าตกเจ็ดคดกลางซ่ึงเป็นน้ าตกชั้นเดียว มีแอ่งน้ า
ขนาดใหญ่ให้ลงเล่นน้ าได้หากเดินต่อไปอีกประมาณ 150 เมตร ก็จะถึง น้ าตกเจ็ดคดใต้เป็นน้ าตก
ชั้นเดียวที่มีความสวยงาม สูงประมาณ 40 เมตรเป็นน้ าตกที่ตกลงมาตั้งฉากกบัล าห้วยเจ็ดคดสองข้าง
ทางของล าห้วยเจ็ดคดเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธ์ุ เช่น เอ้ืองหมายนาดอกพนมสวรรค์ ต้นไคร้น้ า 
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เฟิร์นก้านด า กระแตไต่ไม้ ฯลฯ และสัตว์นานาชนิดเช่น ปูหิน แมลงปอ น้ าตก และผีเส้ือหลากสีสัน 
ระยะทาง 3 กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ค่าบริการ 200 บาท 

รอบใหญ่ (น้ าตกเจ็ดคดเหนือ กลาง ใต้ และน้ าตกเจ็ดคดใหญ่) เป็นเส้นทางที่สวยที่สุด
น้ าตกเจ็ดคดใหญ่ จะมีน้ าตลอดทั้งปี ซ่ึงน้ าตกอ่ืนๆ จะมีน้ าเฉพาะในช่วงฤดูฝน เส้นทางนี้มีระยะ
ทางเดิน 4 กิโลเมตรใช้เวลาเดินประมาณ 4 ชั่วโมง ค่าบริการ 300 บาท 

 
  
 
 
 
 
 
ภาพน ้าตกเจ็ดคด 
 
รูปภาพที่ 8 น้ าตกเจ็ดคด                                                  
ที่มา: http://saraburi.dnp.go.th/เจ็ดคด-โป่.html 

 
“น้ าตกเจ็ดคด” นั้นก าลังขึ้นชื่อในเรื่องของการถ่ายภาพเห็ดเพราะที่นี่มีเห็ดหลากหลาย

สายพันธ์ุรอเวลาเติบโตเมื่อสภาพอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมโดยเฉพาะเห็ดแชมเปญ , เห็ดถ้วย
ขนก็มีอยู่มากเช่นกัน (ช่วงเวลาท่ีเหมาะคือ ส.ค.-ก.ย.)   

 
ยังมีเส้นทางไปยังน้ าตกอ่ืน ๆ ได้แก่น้ าตกเขาแรดเป็นเส้นทางที่ค้างคืนได้ ระยะทาง 6 

กิโลเมตร ค่าบริการ 400 บาทน้ าตกโกรกอีดกเป็นน้ าตกที่สวยงามมากและมีความสูงถึง 7 ชั้น หรือ
ประมาณ 350 กว่าเมตรเหมาะส าหรับผู้ที่รักการผจญภัยต้องเดินเท้าเข้าไปเนื่องจากเส้นทางเข้าถึง
น้ าตกค่อนข้างยากล าบากใช้ระยะเวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมงนักท่องเที่ยวต้องมีอุปกรณ์พร้อมและมี
ร่างกายที่แข็งแรงแต่ก็คุ้มค่าเพราะน้ าตกโกรกอีดก โดยเฉพาะชั้นที่ 6 และ 7 เป็นชั้นที่มีความ
สวยงามเป็นพิเศษเส้นทางนี้จุดเริ่มเดินอยู่ที่บ้านตะโกด้าน อยู่ห่างจากศูนย์ประมาณ 20 กิโลเมตร 
ผู้สนใจเดินเส้นทางนี้ต้องมาถึงศูนย์ก่อน  7 โมงเช้าสามารถค้างคืนได้ ค่าบริการ 400 บาท 
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เส้นทางศึกษาธรรมชาติ  
มีอยู่ด้วยกัน 3 เส้นทางได้แก่ เส้นทางที่ 1 จากจุดชมวิวซ่ึงตั้งอยู่ห่างจากที่ท าการฯ 12 

กิโลเมตรและสามารถชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกยามเย็นได้ ไปอ่างเก็บน้ าซับป่าว่านระยะทาง 1.5 
กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง เส้นทางท่ี 2 จากอ่างเก็บน้ าซับป่าว่านไปน้ าตกหินดาดเป็นน้ าตกชั้น
เดียวแต่กว้างบริเวณโดยรอบแวดล้อมไปด้วยพรรณไม้ที่สวยงามมากมาย เช่น กล้วยไม้ ล้ินมังกร 
ดอกเทียน เป็นต้นและไปยังน้ าตกคลองผักหนาม กลับมายังอ่างเก็บน้ าซับป่าว่าน ระยะทาง 4 
กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชั่วโมง เส้นทางท่ี 3 จากอ่างเก็บน้ าซับป่าว่านไปน้ าตกเจ็ดคดเหนือ เจ็ดคดกลาง 
เจ็ดคดใต้กลับมายังอ่างเก็บน้ าซับป่าว่าน ระยะทาง 4 กิโลเมตร ใช้เวลา 4 ชัว่โมง 

น้ าตกอ่ืนๆ ที่พบในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงมีความงามแตกต่างกันไป น้ าตกที่ส าคัญ
ได้แก่ น้ าตกเขาแคบ เป็นน้ าตก 7 ชั้น สูง 30 เมตร สวยงามมากช่องท่ีน้ าตกลงมาเป็นช่องแคบ น้ าจึง
ทิ้งตัวลงมาเป็นสายและกระแทกก้อนหินเบ้ืองล่าง แตกกระจายเป็นฝอยอ่างน้ าตกใหญ่และลึกเห็น
น้ าเป็นสีเขียวมรกต น้ าตกโกรกฝาผนัง อยู่ใกล้ๆ กับน้ าตกโกรกอีดก มีความสูงประมาณ 20 เมตรมี
ลักษณะเป็นหน้าผาชันเหมาะส าหรับผู้ที่ชอบความโลดโผน น้ าตกซับป่าว่านเป็นน้ าตกที่ไม่สูงนัก 
ต้นน้ าเกิดจากอ่างเก็บน้ าของโครงการฯเหมาะที่จะเดินท่องเที่ยวในช่วงฝนตก หรือช่วงที่มีน้ ามาก
เพราะบริเวณเส้นทางของน้ าตกปลอดภัยจากน้ าป่าและเป็นทางราบเดินสบายแต่ละชั้นของน้ าตกมี
ลานกว้างให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนอกจากกิจกรรมเดินป่าแล้วทางศูนย์ยังจัดกิจกรรมส่องสัตว์เป็น
ระยะทาง 1 กิโลเมตร 
 
ที่พักและสิ่งอ้านวยความสะดวก  

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า มีบ้านพักจ านวน 21 
หลัง มีเต็นท์ให้เช่า ราคา 200-300 บาท/คน/คืน และ ถุงนอนราคา 50 บาท/คน/คืน นักท่องเที่ยวต้อง
เตรียมเสบียงมาเองแต่ห้ามก่อไฟในบริเวณอนุญาตให้ใช้เตาปิกนิกหรือเตาถ่านได้ อีกทั้งยังมีศาลา
เอนกประสงค์ ห้องน้ าจ านวน 26 ห้อง และห้องประชุมสัมมานาเตรียมไว้อ านวยความสะดวกอีก
ด้วย 
 
การเดินทาง  

รถยนต์ 
เดินทางจากกรุงเทพฯ ระยะทางรวมประมาณ 130 กม. โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 1 

(พหลโยธิน) แยกขวาไปทางจังหวัดนครราชสีมา (ถนนมิตรภาพ) ประมาณ 20 กม. กลับรถหน้า
เทศบาลทับกวาง อีก 1 กม. แล้วเล้ียวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 20 กม. 
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รายละเอียดการติดต่อ 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้าหมู่ 5 ต าบลท่ามะปราง 

อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร. 0-892-378-659, 0-859-683-520 และ 0-800-192-762 
 

4. น ้าตกดงพญาเย็น 
น้ าตกดงพญาเย็น เป็นน้ าตกเล็กๆอยู่ในการดูแลของศูนย์ควบคุมไฟป่าฯ จังหวัดสระบุรี 

อยู่เลยน้ าตกเจ็ดสาวน้อยไปประมาณ 400 เมตรลักษณะทั่วๆไปคล้ายกับน้ าตกมวกเหล็ก และน้ าตก
เจ็ดสาวน้อย ภายในน้ าตกมีแพริมน้ าไว้บริการ เหมาะส าหรับการพักผ่อน มีความเป็นส่วนตัว
มากกว่าน้ าตกเจ็ดสาวนอ้ย ภายในน้ าตก มีบ้านพักของเจ้าหน้าที่อยู่ 2 หลัง และมีแพริมน้ าหลายหลัง 
เหมาะแก่การพักผ่อน และนั่งรับประทานอาหารซ่ึงสามารถเตรียมมาเองหรือจะส่ังภายในบริเวณซ่ึง
จะมีร้านค้าคอยให้บริการอยู่ 2 ร้าน  

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
  รูปภาพท่ี 10 น้ าตกดงพญาเย็น       
  ที่มา: http://www.khaoyaizone.com/เขาใหญ่-น้ าตก-ดงพญาเย็น-สระบุรี 
 
ส้าหรับตัวน ้าตกแล้วเป็นน ้าตกเล็กๆ แบ่งออกเป็น 3 โซน  

โซนที่ 1อยู่บริเวณตอนเหนือสะพานไม้ขึ้นไป ล าธารจะมีลักษณะเป็นบ่อเล็กๆ 2-3 บ่อ 
ไม่ลึกมาก เด็กๆสามารถเล่นน้ าได้ 
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รูปภาพที่ 11 โซนที่ 1 ของน้ าตกดงพญาเย็น                                                                                   
ที่มา: http://www.khaoyaizone.com/เขาใหญ่-น้ าตก-ดงพญาเย็น-สระบุรี 

 
โซนที่  2โซนเหนือสะพานซ่ึงอยู่ อีกฝั่งของสะพานไม้ น้ าไม่ลึกเช่นเดียวกัน เด็กๆ

สามารถเล่นน้ าได้ แต่อาจจะลึกบ้างเป็นบางจุด มีหินค่อนข้างเยอะต้องระมัดระวังเวลาเดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพที่ 12 โซนที่ 2 ของน้ าตกดงพญาเย็น    

ที่มา: http://www.khaoyaizone.com/เขาใหญ่-น้ าตก-ดงพญาเย็น-สระบุรี 
 

โซนที่ 3 จะอยู่ใต้น้ าตกตรงนี้ลึกมาก เหมาะแก่วัยรุ่น หรือผู้ใหญ่ที่ว่ายน้ าเป็น เด็กๆไม่
ควรเล่นเด็ดขาดบริเวณด้านล่างน้ าตกลึกมากจึงต้องมีเชือกส าหรับให้เกาะป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้น 
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รูปภาพที่ 19 โซนที่ 3 ของน้ าตกดงพญาเย็น   
ที่มา: http://www.khaoyaizone.com/เขาใหญ่-น้ าตก-ดงพญาเย็น-สระบุรี 

 
ในช่วงฤดูร้อนน้ าจะไม่ค่อยแรงแต่ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล่นน้ าตามล าพัง เพราะว่าส่วนที่

ตื้นอยู่เหนือน้ าตก  โดยเฉพาะการเล่นห่วงยาง เพราะห่วงยางจะไหลตามกระแสน้ าถ้าเด็กนั่งอยู่บน
ห่วงยางเด็กอาจจะถูกกระแสน้ าพัดตกน้ าตกได้แม้ว่าจะไม่สูงก็ตาม แต่ด้วยความเป็นส่วนตัวและ
เงียบสงบ น้ าตกดงพญาเย็น จึงเป็นทางเลือกอีกแห่งหนึ่งส าหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน นั่งมองต้นไม้ 
ฟังเสียงสายน้ า เล่นน้ า  และรับประทานอาหาร  

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว (Tourism Resource) หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ส่ิง
ที่มนุษย์สร้างขึ้น และหลักฐานทางโบราณคดีหรือร่องรอยของส่ิงมีชีวิตในยุคต่างๆซ่ึงมนุษย์
สามารถน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการ อันน ามาซ่ึง
ความพึงพอใจและความสุขในรูปแบบต่างๆ ได้ (สุวัฒน์ จุธากรณ์, 2553) 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ จ าแนกตามลักษณะของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว และจ าแนกตามพื้นที่และลักษณะของทรัพยากร ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. การจ าแนกประเภทตามลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยว สามารถจ าแนกได้ 3 ประเภทดังนี้ 

1.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ (Natural Tourism Resource) หมายถึง 
ทรัพยากรทั้งทางด้านชีวภาพ เช่น พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และด้านกายภาพ เช่น น้ าตก ถ้ า ชายหาด เกาะ 
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ซ่ึงทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านี้มีความงามโดดเด่นและเอ้ือประโยชน์ต่อการพักผ่อนหย่อนใจและ
การศึกษาธรรมชาติ 

1.2 ทรัพยากรการท่อง เที่ ย ว เชิ งประวัติศาสตร์  โบราณสถาน โบราณวัต ถุ 
(Archeological and Historical Resource) หมายถึง พื้นที่หรือหลักฐานทางกายภาพที่หลงเหลืออยู่ 
ซ่ึงอาจบ่งบอกถึงสภาพความเป็นมาและพัฒนาการของส่ิงมีชีวิตในยุคต่างๆ ซ่ึงทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวประเภทนี้ยังรวมถึงวัตถุต่างๆ  ที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วย ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูป 
เครื่องป้ันดินเผา วัด อุทยานประวัติศาสตร์ เป็นต้น 

1.3 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรม (Art, Culture, 
Tradition and Activities) ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทนี้ยังรวมถึงส่ิงที่ตกทอดมาตามประเพณี
จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง เช่น ศิลปะการแสดง ภาษาพื้นบ้าน การแต่งกายโบราณ ความเชื่อต่างๆ 
กิจกรรมของชนเผ่าและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน นอกจากนี้ยังรวมถึงส่ิงดึงดูดใจที่
มนุษย์สร้างขึ้นซ่ึงจุดมุ่งหมายเดิมอาจไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวก็ได้ เช่น เขื่อน ไร่องุ่น ฟาร์มต่างๆ 
เป็นต้น 
 
ศิริจรรยา ประพฤติกิจ (2553) ได้แบ่งประเภทของแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural attractions) หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ าตก ถ้ า ล าธาร ทะเล หาดทราย หาดดิน ทะเลสาบ เกาะแก่ง น้ าพุร้อนบ่อน้ า
ร้อน บ่อน้ าแร่ เขตสงวนพันธ์สัตว์ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนรุกขชาติ พื้นที่ชุ่มน้ า ปะการัง 
ธรรมชาติใต้ทะเล และซากสัตว์ดึกด าบรรพ์ ฯลฯ ที่เปิดให้สาธารณชนเข้าใช้สถานที่เพื่อการ
ท่องเที่ยว  

2. แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและศิลปวัฒนธรรม (Archaeological and Cultural 
Attractions) หมายถึง สถานที่โบราณหรือสถานที่ส าคัญต่างๆ เช่น วัด โบราณสถาน อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณ พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ก าแพงเมือง คูเมือง อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน 
แหล่งโบราณคดี รวมถึงสถานที่จัดตกแต่งหรือรวบรวมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม เช่น ศูนย์
วัฒนธรรม แหล่งผลิตสินค้าพื้นเมือง หัตถกรรมพื้นบ้าน สถานที่แสดงการด าเนินชีวิตและวิถีชีวิต
ของคนพื้นบ้าน เป็นต้น 

3. แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการ (Recreational Attractions) หมายถึง สถานที่
สร้างขึ้นเพื่อนันทนาการต่างๆ เพื่อให้ความเพลิดเพลิน ให้ความรู้นักท่องเที่ยว เช่น สวนสุนก 
Theme park  พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น 

DPU



23 
 

4. แหล่งท่องเที่ยวเมืองและชุมชน (Towns and Communities Attractions) หมายถึง
แหล่งท่องเที่ยวในเมืองหรือชุมชนที่สะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชนในท้องถ่ินนั้น 

นอกจากนี้ สุวัฒน์ จุธากรณ์ (2553) ยังได้แบ่งลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติออกเป็นอีก 2 ประเภทคือ 

1. ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เน้นธรรมชาติ (Resource-Based Areas) ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มนี้จะมีลักษณะเด่นในความเป็นธรรมชาติดั้งเดิมและนักท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะ
ประกอบกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆได้ เช่น การเดินป่า
(Trekking) การดูนก (Bird Watching) โดยความหลากหลายของกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับทรัพยากร
พื้นฐานในแหล่งท่องเที่ยวนั้นว่าเป็นอย่างไร เช่น หากทรัพยากรพื้นฐานเป็นชายหาด กิจกรรมที่
เหมาะสมก็คือกิจกรรมทางน้ าเช่น ด าน้ า ว่ายน้ า อาบแดด หากเป็นพื้นที่ป่า กิจกรรมที่เหมาะสมก็คือ 
กิจกรรมเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น 

2. ทรัพยากรการท่องเที่ยวกึ่งธรรมชาติ (Intermediate Areas) ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ประเภทนี้มักจะตั้งอยู่ห่างไกลชุมชนแต่มีการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้
นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงได้สะดวก ตัวอย่างของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่อยู่ในประเภทนี้ได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เป็นต้น 

ณัฎฐกฤษณ์ เอกวรรณัง (2553) ยังได้กล่าวถึงความหมายของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ไว้ว่าสถานที่ที่เปิดใช้เพื่อการท่องเที่ยว โดยมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่ิงดึงดูดใจให้
นักท่องเที่ยวมาเยือน  ซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามตามสภาพธรรมชาติ 
ความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ สัณฐานที่ส าคัญทางธรณีวิทยาและภูมิศาสตร์อันเป็นเอกลักษณ์
หรือสัญลักษณ์ของท้องถ่ินนั้นๆ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะพิเศษ หรือสภาพแวดล้อม
ที่มีคุณค่าทางวิชาการก็ได้ 

 
ความส้าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นมีทั้งประเภทท่ีเกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ และส่ิงท่ีมนุษย์สร้าง
ขึ้นเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าของประเทศ นับได้ว่าทรัพยากรการ
ท่อง เที่ ย วมีคว ามส าคัญมากต่ อ อุตสาหกรรมการท่อง เที่ ย ว  โดยมีค ว ามส าคัญดั งนี้ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545: 5-7) 
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ก.ความส าคัญด้านจิตวิทยา คือ เป็นส่ิงดึงดูดใจให้มีการท่องเที่ยว และเป็นส่ิงที่ช่วยให้
เกิดความสุขลดความตึงเครียด 

ข. ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ คือ เป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ของท้องถ่ิน ภาคเอกชน และ
ภาครัฐ  

ค. ความส าคัญด้านสังคม คือ ช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน และช่วยเปิดโลกทัศน์
ให้กับประชาชน รวมถึงการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ 

ง. ความส าคัญด้านวัฒนธรรม  คือแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สะท้อนให้เห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชน 

จ. ความส าคัญด้านส่ิงแวดล้อม คือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เน้น
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อเป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ซ่ึงแตกต่างจากอุตสาหกรรม
อ่ืนที่เน้นการเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ 
 
ความส้าคัญของทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความส าคัญมากต่อการท่องเที่ยวดังนี้ 
 

1. ความส้าคัญด้านจิตวิทยา 
1.1 เป็นสิ่งดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นปัจจัยส าคัญที่

นักท่องเที่ยวน ามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่นั้นๆ 
1.2 เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดความสุขทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน หรือประเภทศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
นักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจท าให้เกิดความสุขใจ ลดความตึงเครียด 
 
2. ความส้าคัญทางด้านเศรษฐกิจ 

2.1 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ท้องถิ่นเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆย่อมก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับท้องถ่ิน เช่น การผลิตสินค้าท่ีระลึกการ
จัดบริการทางด้านที่พัก 

2.2 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่ใด
ย่อมเกิดการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกและการบริการในรูปแบบต่างๆเพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวจึงเกิดการกระจายรายได้สู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่นธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พัก
แรม ธุรกิจขายสินค้าท่ีระลึกธุรกิจขนส่ง 
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2.3 เป็นแหล่งที่มาของรายได้ภาครัฐ รัฐเรียกเก็บภาษีอากรจากร้านค้าต่างๆและภาษีเงิน
ได้จากผู้ประกอบการซ่ึงภาษีดังกล่าวรัฐสามารถน ามาพัฒนาประเทศ และชดเชยภาวะการขาด
ดุลการค้ากับต่างประเทศ 

3.  ความส้าคัญด้านสังคม 
3.1 ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่มีทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวจะท าให้คุณภาพชีวิตดีขึน้เพราะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจท าให้มีสุขภาพจิตและกาย
ดีแข็งแรงสมบูรณ์และช่วยให้มาตรฐานการครองชีพของประชาชนดีขึ้นจากการมีรายได้ทั้งยังช่วย
ลดปัญหาอาชญากรรมด้วย 

3.2 ช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับประชาชนการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆท าให้มี
โอกาสเรียนรู้ ได้สัมผัสได้รับประสบการณ์ตรงเกิดความประทับใจและเกิดการหวงแหนทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวด้วย 

3.3 ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทรัพยากรที่มีชื่อเสียงไปทั่ว
โลกย่อมน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่ 

4. ความส้าคัญด้านวัฒนธรรม 
4.1 แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ  ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภท

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เช่น ภาษา การแต่งกาย วิถีชีวิต การละเล่น งานเทศกาล ประเพณีต่างๆ 
เป็นต้น นับเป็นส่ือซ่ึงแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถ่ินและของประเทศชาติ 

4.2 สะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชน ทรัพยากรการท่องเที่ยวจ านวนมากได้
สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ล้ าลึก เป็นความรู้ที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตของคนในรุ่นปัจจุบัน เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แสดงถึงการมีวัฒนธรรม เช่น การ
ไหว้ ความมีน้ าใจไมตรี ลักษณะของสถาปัตยกรรมอันประณีตงดงาม เป็นต้น  

5. ความส้าคัญด้านสิ่งแวดล้อม 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นส่ิงดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ซ่ึงแตกต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืนที่เน้นการน าเอาทรัพยากรขึ้นมาใช้
ประโยชน์ ท าให้เกิดกระแสการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสมไม่เส่ือมสลาย การน าทรัพยากรไปใช้อย่างระมัดระวัง มีจิตส านึกและมีระบบการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
ทรัพยากรการท่องเที่ยวนับเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่มีความส าคัญอย่างมาก หรือ

อาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเลยทีเดียว   หากไม่มีสินค้าทางการ
ท่องเที่ยว  หรือสินค้าทางการท่องเที่ยวไม่ดี ไม่มีคุณภาพ หรือไม่งดงามสมบูรณ์  ธุรกิจการเดินทาง
ท่องเที่ยวก็คงจะไม่เกิดขึ้น  หรือไม่มีการเติบโตเช่นในทุกวันนี้ 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว  (Tourism  Resource)  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบการ
ท่องเที่ยวนอกเหนือไปจากบริการการท่องเที่ยว  (Tourism Service) และตลาดการท่องเที่ยว 
(Tourism Market)องค์ประกอบเหล่านี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน  และแต่ละองค์ประกอบก็มี
องค์ประกอบย่อยๆ อีกมากมาย  ความแตกต่างในองค์ประกอบย่อยและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความแตกต่างในรูปแบบของการท่องเที่ยว 

การที่ทรัพยากรการท่องเที่ยวสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดินทางยังสถานที่ ต าบล 
เมือง ภาค รัฐ  หรือประเทศต่างๆ  ท าให้ท้องถ่ินที่มีผู้เดินทางไปท่องเที่ยวได้รับผลกระทบทางบวก
หลายประการนั้น   นับได้ว่าทรัพยากรการท่องเที่ยวมีความส าคัญมากต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว  โดยอาจสรุปได้ดังนี้ 

1. เป็นสิ่งดึงดูดใจให้มีการเดินทางท่องเที่ยวทรัพยากรการท่องเที่ยวนับเป็นส่ิงดึงดูดใจ
ที่ส าคัญมาก  เพราะเป็นปัจจัยหลักที่นักท่องเที่ยวน ามาพิจารณาในการตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่  ต าบล  เมือง  ภาค  รัฐ  หรือประเทศ 

2. เป็นที่มาของรายไดเ้มื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่  ต าบล เมือง  ภาค  
รัฐ  หรือประเทศนั้น  คนในพื้นที่นั้นๆ ก็จะมีอาชีพและมีรายได้จากการจัดธุรกิจและบริการให้แก่
นักท่องเที่ยว  รัฐบาลเองก็สามารถเก็บภาษีอากรจากการค้าและภาษีเงินได้  ท้ายสุดเงินจ านวนนี้
นอกจากจะเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาติโดยรวม  เพราะรัฐบาลน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศแล้ว
ยังเป็นเงินส่วนที่น าไปช่วยชดเชยภาวการณ์ขาดดุลการค้ากับต่างประเทศอีกด้วย 

3. ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและท้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น  ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในบริเวณที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์จะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  เพราะสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจในท้องถ่ินของตน  ช่วยให้ประชาชนสามารถผ่อนคลายจากภาวะจ าเจ  ตึงเครียดจากการ
ประกอบการงาน  ท าให้สามารถประกอบกิจกรรมนันทนาการได้  ส่งผลให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์  เป็นประชากรที่มีคุณภาพ  ที่ส าคัญคือการที่ผู้คนมีอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว  ย่อมมีรายได้  และสามารถซ้ือหาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการต่างๆให้กับตนเอง
ได้  ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและท าให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นไปด้วยนอกจากนี้ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในท้องถ่ินยังมีส่วนช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับประชาชนด้วย เพราะสถานที่ท่องเที่ยวเปรียบ
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ได้กับห้องปฏิบัติการที่ผู้คน  โดยเฉพาะเยาวชน  สามารถเรียนรู้ได้จากของจริง  เช่น  เด็กนักเรียนที่
เรียนรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์ในห้องเรียน  หากได้มีโอกาสไปสัมผัสผืนป่า  ได้เรียนรู้จากของจริง  ได้
เห็นต้นไม้และสัตว์ชนิดต่างๆ ในป่าจริงๆ  นอกจากจะท าให้เข้าใจในเรื่องพืชและสัตว์ได้ดียิ่งขึ้น
แล้ว  ยังอาจจะเสริมสร้างให้เยาวชนเกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวเหล่านัน้
ด้วย 

4. สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประชาชนที่อยู่ในพื นที่   ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั่วโลก  ย่อมจะน ามาซ่ึงความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่  เช่น  
ประเทศไทยมักได้รับค าชมจากชาวต่างประเทศเสมอว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยว
สวยงาม  น่าสนใจ  หลากหลาย  ซ่ึงน าความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทุกคน 

5. สะท้อนให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาบรรพชน  ทรัพยากรการท่องเที่ยวจ านวนมากได้
สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของบรรพชนที่ล้ าลึก  เป็นความรู้ที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการ
ด ารงชีวิตของคนในรุ่นปัจจุบัน  เช่น  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แสดงถึงการมีวัฒนธรรม  
สถาปัตยกรรมอันประณีตงดงาม  เป็นต้น 

6. ก่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา  ประโยชน์มากมายที่ผู้คนได้รับจากทรัพยากรการ
ท่องเที่ยว  ท าให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม  ไม่
สูญหายไป  หากมีการน าไปใช้  ก็จะมีการจัดการและใช้อย่างระมัดระวัง  มีการบริโภคทรัพยากร
การท่องเที่ยวอย่างมีจิตส านึก  โดยค านึงถึงอนุชนคนรุ่นต่อๆ ไปด้วย 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

ศิริจรรยา ประพฤติกิจ (2553) ได้ให้ความหมายของค าว่า แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ว่าหมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ภูเขา น้ าตก ถ้ า ล าธาร ทะเล หาดทราย หาดดิน 
ทะเลสาบ เกาะแก่ง น้ าพุร้อน บ่อน้ าร้อน บ่อน้ าแร่  เขตสงวนพันธ์สัตว์ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน 
สวนรุกขชาติ พื้นที่ชุ่มน้ า ปะการัง ธรรมชาติใต้ทะเล และซากสัตว์ดึกด าบรรพ์ ฯลฯ ที่เปิดให้
สาธารณชนเข้าใช้สถานที่เพื่อการท่องเที่ยว 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548, น. 60-69) ได้ให้ความหมายของค าว่า ศักยภาพของการ
ท่องเที่ยวว่า หมายถึงความพร้อมในด้านคุณลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวในการให้บริการด้านการ
ท่องเที่ยวแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน ซ่ึงแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งควรมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการคือ 
1) ความน่าดึงดูดใจของสถานที่ 2) ความสะดวกในการเข้าถึง 3) ความประทับใจ และ 4) 
องค์ประกอบของการบริการ ทั้งนี้วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2529 , น. 40-42) ได้เสนอหลักเกณฑ์การ
พิจารณาและการก าหนดศักยภาพ หรือความส าคัญของแหล่งท่องเที่ยวไว้ ดังนี้ 

DPU



28 
 

1. คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงาม ลักษณะเด่นในตัวเอง ความเก่าแก่
ทางประวัติศาสตร์ ความส าคัญของลัทธิและศาสนา บรรยากาศ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และ
วิถีชีวิต 

2. ความสะดวกในการเข้าถึง ได้แก่ สภาพของเส้นทางท่องเที่ยว ลักษณะการเดินทาง 
ระยะเวลาจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว 

3. ส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ที่พักแรม ร้านอาหาร เครื่องดื่ม  สถานบริการต่างๆ 
ระบบไฟฟ้าประปา โทรศัพท์และการรักษาความปลอดภัย 

4. สภาพแวดล้อม ได้แก่สภาพทางกายภาพ สภาพอากาศ ระบบนิเวศ และสภาพอ่ืนๆ 
ของแหล่งท่องเที่ยว 

5. ข้อจ ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ ข้อจ ากัดทางด้านบริการ
สาธารณูปโภค ปัญหาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

6. ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จักของแหล่งท่องเที่ยว และจ านวน
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 

 
ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของ จารุจน์ กล่ิน

ดีปลี (อ้างใน วิภา ศรีระทุ, 2551) โดยต้องครอบคลุมองค์ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
1. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านพื้นที่ คือ 

การดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะ หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ 
ประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุสถานที่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศวัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน 
รวมทั้งมีปัจจัยอ่ืนที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ ลักษณะภูมิทัศน์ ความ
สะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เช่น สภาพของเส้นทาง ฤดูกาล ระยะทางจากจุดศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น 

2. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านการจัดการ
คือ ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียง การจัดการส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึง เช่น ถนน ไฟฟ้า แหล่งน้ า การจัดการควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่
ท่องเที่ยวไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับ การจัดการควบคุมกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

3. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านกิจกรรม 
และกระบวนการ คือ การพิจารณาเรื่องความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ 
โอกาสในการสร้างจิตส านึก และการให้การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม 
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4. เกณฑ์การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมองค์ประกอบด้านการมีส่วน
ร่วม คือ การพิจารณาว่า องค์กรท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบ
ใดบ้าง และประชาชนในท้องถ่ินมีความพอใจ หรือสนใจที่จะให้แหล่งท่องเที่ยวในท้องถ่ินของตน
ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ 

 
ทั้งนี้ในการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา เป็นส่ิงส าคัญอย่างหนึ่ง

ในการศึกษาทรัพยากรที่มีอยู่ ก่อนที่จะวางแผนพัฒนาหรือส่งเสริมใดๆ เพื่อให้การด าเนินงานนั้น
บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ธรรมศักดิ์ โร
จนสุนทร (2542, น. 43-44) แบ่งองค์ประกอบที่น ามาเป็นเครื่องบ่งชี้ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 
ดังนี้ 

1. ปัจจัยจูงใจหลักของการท่องเที่ยว พิจารณาจากสถานที่ตั้งและลักษณะของแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวหลายๆ ด้าน เช่น ความต้องการในด้านความสงบใน
การพักผ่อน ความสนุกสนาน การหาประสบการณ์ ซ่ึงปัจจัยจูงใจหลักแบ่งได้ 3 ชนิด ได้แก่ ปัจจัย
จูงใจด้านธรรมชาติ ปัจจัยจูงใจในด้านประวัติศาสตร์และศาสนา และปัจจัยจูงใจทางด้านกิจกรรมที่
มนุษย์สร้างขึ้น 

2. ปจัจัยประกอบ ได้แก่ คุณค่าดึงดูดใจในสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และ
ลักษณะ ภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
ภัยธรรมชาติและการเมือง 

3. ปัจจัยสนับสนุนและส่ิงอ านวยความสะดวก ได้แก่ ส่ิงอ านวยความสะดวกที่ได้
มาตรฐานด้านที่พักและอาหาร การส่ือความหมาย ข้อมูลข่าวสาร การให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก เป็นต้น 

4. ปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม ต้องพิจารณาถึงโครงข่ายการคมนาคมทาง
บก ทางน้ า และทางอากาศ บริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า น้ า การระบายน้ า การก าจัดขยะ ตลอดจน
ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม 
 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

วรรณา วงษ์วาณิช (2546) ได้ให้ความหมายของค าว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ว่า
หมายถึง การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างฉลาดและระมัดระวัง เพื่อให้
เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม โดยที่ยังสามารถรักษาเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 
ไว้ได้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด 
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World Tourism Organization (UNWTO, 2001) ได้ให้ความหมายของค าว่าการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ว่า “การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจะตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
และชุมชมของเจ้าบ้านที่นักท่องเที่ยวเข้าไปเยือนในขณะเดียวกันก็มีการปกป้องและเสริมสร้าง
โอกาสในคนรุ่นต่อไป การท่องเที่ยวแบบนี้จะน าไปสู่การจัดการทรัพยากรในลักษณะที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสุนทรียภาพ และยังท าให้เกิดการด ารงรักษา
วัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆ”  

ในขณะที่องค์การแห่งรัฐในแคริบเบียนตะวันออกหรือ Organization of East Caribbean 
States” ได้น าค าจ ากัดความขององค์การการท่องเที่ยวโลกไปปรับและดัดแปลงตามความเหมาะสม
กับภูมิภาค โดยได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนไว้วา่ “การใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและ
ทางวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาประเทศบนหลักการของการพึ่งพาตนเองและความ
เสมอภาค เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะและเพื่อให้เกิด
การปรับปรุงคุณภาพชีวิตจากความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชน 

Chris Cooper et.al.(2005, หน้า 264) อ้างถึงใน เลิศพร ภาระสกุล (2553) ได้กล่าวว่า “ค า
จ ากัดความของค าว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่มีอยู่เป็นจ านวนมากมีความเกี่ยวพันกันทั้งส้ิน” โดย
ประเด็นหลักที่มีการอภิปรายถกเถียงกันมากที่สุดจะเป็นประเด็นของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
ในระยะยาว ความยั่งยืนทางด้านส่ิงแวดล้อม ความยั่งยืนทางด้านสังคม วัฒนธรรมและการเมืองของ
กลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนและการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวในระยะยาว
จ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการของการ
ท่องเที่ยว 

ซ่ึงสอดคล้องกับท่ี Swarbrooke (1999, p. 99) ได้กล่าวไว้ว่าการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนต้อง
มีลักษณะของความยุติธรรมทางสังคมส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน  

การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้นต้องประกอบไปด้วยหลัก 10 ประการ 
ดังนี้ (มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 2545: 19-22) 

ก. อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using Resource Sustainable) หมายถึง ผู้
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยว ต้องมีวิธีการจัดการใช้ทรัพยากร
การที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิมอย่างเพียงพอหรือใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้อย่างประหยัดให้คุ้มค่า โดยค านึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่า คุณภาพของ
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ข. ลดการบริโภคและการใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นและลดการก่อของเสีย 
(Reducing Over-consumption and Waste) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องร่วมกันวางแผน
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กับผู้เกี่ยวข้องจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอ่ืนที่มี
คุณสมบัติมีคุณภาพเหมือนกัน    ใช้ทดแทนกันได้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่หายาก เช่น ส่ิงก่อสร้าง
ที่ใช้ไม้จากธรรมชาติหากลดการใช้ไม้ลงโดยใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายไม้สร้างเสริมประกอบจะ
เป็นการช่วยลดการตัดไม้ลงได้ เป็นต้น 

ค. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม (Maintain 
Diversity) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องวางแผนขยายฐานการท่องเที่ยว โดยการรักษา
ส่งเสริมให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่อง เที่ยวทางธรรมชาติและ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิม โดยการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานการบริการเพื่อให้
นักท่องเที่ยวใช้เวลาท่องเที่ยวในสถานที่นั้นนานขึ้น หรือกลับไปเที่ยวซ้ าอีก เช่น แหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นน้ าตก อาจเพิ่มกิจกรรมการดูนก การปีนหน้าผา หรือหมู่บ้ านวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
โบราณคดีอาจเพิ่มกิจกรรมนั่งเกวียนเทียมวัวหรือควาย เป็นต้น 

ง. ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว (Integrating Tourism into Planning) ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่ท างานตามแผนที่วางไว้ จะต้องประสานแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวกับแผนกลยุทธ์การพัฒนาชาติ แผนพัฒนาของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์การปกครองท้องถ่ิน แผนพัฒนาของส านักนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรมที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จะช่วยขยายศักยภาพ
การท่องเที่ยวในระยะยาว 

จ. ต้องน าการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถ่ิน (Supporting Local Economy) 
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน และหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน โดยสรรหาความโดดเด่นของ
ทรัพยากรในท้องถ่ินน าไปประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดิน
ทางเข้าไปเที่ยวให้มากขึ้น เป็นการสร้างรายได้กระจายสู่ประชากรที่ประกอบการในท้องถ่ินนั้น 

ฉ. การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถ่ิน ( Involving Local 
Communities) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมท างานท้องถ่ินแบบเป็นองค์รวมโดยเข้า
ร่วมในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น เป็นหน่วยงานร่วมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็น
หน่วยงานร่วมวิเคราะห์หรือร่วมแก้ปัญหา เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวด้วยกัน 
เป็นต้น นอกจากนั้นยังต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถ่ินเพื่อยกระดับคุณภาพของ
การจัดการการท่องเที่ยวในท้องถ่ิน  

ช.ประชุมปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting Stakeholders and 
the Public) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องประสานกับประชาชนในพื้นที่  องค์ กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงาน
ราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ ประชุมปรึกษาทั้งการเพิ่มศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว การ
ประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและด้าน
การตลาด โดยการจัดการประชุมอย่างสม่ าเสมอ   เพื่อร่วมปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน เป็นการลดการ
ขัดแย้งในผลประโยชน์ที่ต่างกัน เช่น การใช้พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ การใช้น้ าดื่มเพื่อบริโภคจาก
แหล่งเดียวกัน การจัดการขยะ การบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 

ซ. การพัฒนาบุคลากร (Training Staff) การให้ความรู้ การฝึกอบรม การส่งพนักงานดู
งานอย่างสม่ าเสมอ ให้มีความรู้ มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
นับเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กร เป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว 

ฌ.จัดเตรียมข้อมูลคู่มือบริการข่าวสารการท่องเที่ยวให้พร้อม (Marketing Tourism 
Responsibly) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการท่องเที่ยวจะต้องร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสาร
การท่องเที่ยว ข่าวสารการบริการการขายให้พร้อมเพียงพอต่อการเผยแพร่ อาจจัดท าในรูปส่ือ
ทัศนูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือการท่องเที่ยว คู่มือการตลาดการท่องเที่ยวที่เป็นเอกสารแผ่นพับ 
หนังสือคู่มือวีดีโอ แผ่นซีดีรอม เป็นต้น 

ญ. ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย (Undertaking Research) ผู้รับผิดชอบการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและผู้ประกอบการจะต้องมีการประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัย
อย่างสม่ าเสมอ โดยการสอบถามจากผู้ใช้บริการโดยตรง จากใบประเมินผล หรือการวิจัยการตลาด
การท่องเที่ยวเพื่อให้ทราบผลการบริการน ามาปรับปรุงและแก้ไขการจัดการการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อความประทับใจ และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้ 

 
มนัส สุวรรณ และคณะ (2543) ได้กล่าวถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่าจะต้อง

พิจารณาองค์ประกอบหลัก 4 ด้านดังนี้ 
1. การด าเนินกิจกรรมในขอบเขตความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2. การตระหนักในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลต่อชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีต่อการท่องเที่ยว 
4. การประสานเข้าด้วยกันของความต้องการทางเศรษฐกิจ การคงอยู่ของสังคม และการ

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

DPU



33 
 

ในขณะที่ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้มีการกล่าวถึงแนวคิดของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและส่ิงแวดล้อมให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2. ด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยว 
3. ด้านการสร้างความมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถ่ิน 
 
โดยสรุปแล้วการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจึงเป็นการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด รวมท้ังยังต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั้งทางด้านการพัฒนา
และด้านการตลาด ในการที่จะน านักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสม่ าเสมอ ส่งผลให้เกิด
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง (อารยา 
อินคชสาร, 2554)  

 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ศกึษาค้นคว้าผลงานวิจัยในเรื่องศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยมีผลงานวิจัยที ่
คล้ายคลึงหรือที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1. ปวีณา โทนแก้ว (2542) ได้ศึกษาหลักเกณฑ์การเลือกแหล่งท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเลือกแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีสภาพแวดล้อม และความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุด โดยเลือกประเภท ภูเขา ป่า ถ้ า 
เขื่อน น้ าตกเป็นอับดับหนึ่ง โดยจะไปเที่ยวกับครอบครัวและญาติมากที่สุด รองลงมาคือ ไปเที่ยว
กับเพื่อน  

2. ทักษิณา คุณษารักษ์ (2543) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวและที่พัก
ของเยาวชนไทย  กรณีศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบว่า แหล่งท่องเที่ยว
ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ แหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ รองลงมาคือ ประเภทผจญภัย เช่น    
ล่องแพ ปีนเขา โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางไปกับพ่อแม่ พี่น้องและครอบครัวมากที่สุด 
โดยค าบอกเล่าของเพื่อนและญาติมีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวและที่พัก
แรม  

3. นิพล เชื้อเมืองพาน (2542) ศึกษาแนวทางการจดัการแหล่งท่องเที่ยวตามหลักการ 
ท่องเทีย่วเชิงนิเวศ กรณีศึกษา วนอุทยานภูชี้ฟ้า จังหวัดเชียงราย พบว่า ภูชี้ฟ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติท่ีโดดเดน่ด้านรูปร่างทางธรณวีิทยาและพืชพรรณ และมีชาวเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ใน 
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พื้นที ่แต่ยังขาดกระบวนการบริหารและจดัการ การให้ความรู้และส่ือความหมายแก่นกัท่องเที่ยว
และคนในท้องถ่ิน ไม่มีการจดัอบรมความรู้แกค่นในท้องถ่ิน และมัคคุเทศก ์ไม่มีศูนย์บรกิาร
นักท่องเที่ยวที่มคีวามพร้อม ไม่มีการจดัแสดงสาธิต วิถีชีวติของคนในท้องถ่ิน ยังขาดป้ายและ
สัญลักษณ์บอกทางท่ีชัดเจน และประชาชนในท้องถ่ินยังไม่มีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจ การ
ร่วมปฏิบัติการ หรือการรว่มประเมินผล คงมีแต่ส่วนร่วมในผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเท่านั้น 
อย่างไรก็ดีนกัท่องเที่ยวมคีวามพึงพอใจมากในสภาพแวดล้อมธรรมชาติและภูมิทัศน์ 

4. โว ไทย เซือง และคณะ (2555) ได้ท าการวิจัยการประเมินศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเครือข่ายสามพันโบก พบว่าในพื้นที่ศึกษาซ่ึงมีแหล่งท่องเที่ยว 
52 แห่งนั้น มีแหล่งท่องเที่ยว 26 แห่งได้รับคะแนนมากกว่า 100 คะแนน หมายความว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศท่ีมีนักท่องเที่ยวรู้จักและนิยมเดินทาง
มาท่องเที่ยวเป็นประจ า อย่างไรก็ตาม  แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ก็ยังมีส่ิงท่ีควรปรับปรุงโดยเร่งด่วนใน
ด้าน โครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในแหล่งท่องเที่ยว 

5. จริญญา ณ พิกุล และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อ
การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย ท าให้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติ รวมท้ังยังทราบถึงศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละประเภทของจังหวัด 

6. สมาพร คล้ายวิเชียร และคณะ (2550) ได้ท าวิจัยเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหมู่บ้านช้างในอีสานใต้ ท าให้ทราบถึงจ านวนและปัญหาของช้างในหมู่บ้านต่างๆ และยัง
ทราบถึงแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านช้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งแนวทางการจัดการการ
ท่องเที่ยวในหมู่บ้านช้างอย่างยั่งยืนอีกด้วย 

7. สอรัฐ มากบุญ และคณะ (2551) ได้ท าการศึกษาการเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวพื้นที่
การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ท าให้สามารถแยกแหล่งท่องเที่ยว
ต่างๆในพื้นที่ออกได้เป็น แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในระดับดีถึงดีมาก แหล่งท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพในระดับปานกลางและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในระดับต่ า และยังมีการเสนอแนวทาง
ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในพื้นที่ รวมทั้งได้มีการพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมส าหรับพื้นที่ 

8. อารยา อินกชสาร (2554) ได้ศึกษาศักยภาพของตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับตลาด พบว่าตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในระดับปานกลาง โดยด้านที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคือ ด้านการบริการท่องเที่ยว ด้านการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินและด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว และ                          
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มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาตลาดในด้าน การเพิ่มจ านวนร้านค้าและร้านอาหาร การจัดให้มี
มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน การเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และการให้ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น 

9. ประชุมพร วิสารทวิศิษฐ์ (2549) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าดงพญาเย็น -เขาใหญ่เพื่อหาแนวทางการ
กระจายนักท่องเที่ยว โดยให้วิธีในการวิจัย 3 วิธีคือ แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
แบบสอบถามนักท่องเที่ยวและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแหล่งท่องเที่ยว จากการ
ประเมินพบว่าแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดยังมีความสมบูรณ์และสวยงามตามธรรมชาติ แต่มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวน้อย จึงได้มีการเสนอให้ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวภายใต้กรอบของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

10. สาติยา ม่ิงวงศ์ (2550) ได้ศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ
เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในอุทยานตั้งกระจายอยู่ไกล
กัน ท าให้ยากแก่การเดินทางเชื่อมต่อกันระหว่างแต่ละแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งบางแห่งยังไม่มี                      
ส่ิงอ านวยความสะดวกไว้บริการนักท่องเที่ยว สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังท าให้เดินทาง
ล าบาก  แต่พื้นที่ ส่วนใหญ่มีความสวยงามตามธรรมชาติมาก  ควรส่ง เสริมและพัฒนา                     
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอุทยานต่อไป 

11. Marzukiet.al. (2011) ได้ศึกษาและท าการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติทางตอนใต้ของรัฐกลันตัน ในประเทศมาเลเซียโดยท าการศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวใน 
3 ด้านหลักๆ คือ  

1) ด้านกายภาพของแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
และ 3) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

12. Naidoo, Ramseook-Munhurrun&Seegolam (2011) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ
พีงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในมอริเชียสซ่ึงเป็นที่รู้จักกันดีใน
ฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวประเภทชายหาดที่มีช่ือเสียงและพบว่านักท่องเที่ยวมีความพึง
พอใจต่อความเป็นธรรมชาติท่ีสามารถจับต้องได้ในแหล่งท่องเที่ยวมากกว่าเรื่องของราคา  และการ
ส่ือสารกับคนท้องถ่ิน 

13. Ashouri&Faryadi (2010) ได้ท าการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติในเขตลาวาซาน กรุงเตห์ราน ของประเทศอิหร่านโดยใช้เทคนิค MCA ซ่ึงเป็นการ
พิจารณาความเข้ากันได้ระหว่างการพัฒนาการท่องเที่ยวกับศักยภาพทางระบบนิเวศในแหล่ง
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ท่องเที่ยว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะน าเทคนิคนี้ไปปรับใช้ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่
ต่างๆ  

14. Priskin (2001) ได้ใช้เทคนิคทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพในการประเมินศักยภาพ
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในภูมิภาค Central Coast ของออสเตรเลียตะวันตก โดยได้ใช้
เกณฑ์ในการประเมิน 3 ด้านคือ 1) ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 2) ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว และ 3) ด้านระดับของธรรมชาติท่ีถูกท าลายในแหล่งท่องเที่ยว 

15. Deng, King & Bauer (2002) ได้ท าการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติโดยการประเมินและจัดอันดับแหล่งท่องเที่ยวจะท าให้นักท่องเที่ยวมีความสะดวกมากขึ้น
ในการเลือกแหล่งท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวและเป็นการ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย รวมท้ังยังท าให้ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยว
มีความเข้าใจในการดูแลจัดการแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ 

โดยสรุปแล้วการวิจัยที่ผ่านมาจะแสดงให้เห็นถึงการประเมินศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซ่ึงควรประกอบไปดว้ยปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
ความสะดวกในการเข้าถึง ส่ิงอ านวยความสะดวก สภาพทางธรรมชาติ การบริหารจัดการ และการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ท้ังนี้การประเมินควรต้องมีการประเมินทั้งในส่วนของ
ตัวแหล่งท่องเที่ยวและความพึงพอใจที่นกัท่องเที่ยวมีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ อีกด้วย เพื่อที่จะได้น า
ข้อคิดเห็นที่ไดไ้ปใชใ้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 
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บทที่ 3 
ระเบียบวธิีวิจัย 

   
เนื้อหาในบทนี้เป็นวิธีการวิจัยโดยแบ่งหัวข้อออกเป็น ขั้นตอนในการท าวิจัย เครื่องมือที่

ใช้ในการท าวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีรายละเอียดแต่ละหัวข้อดังนี้ 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือนักท่องเที่ยวที่เข้าเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่ก าหนดทั้ง 4 

แห่ง โดยการก าหนดตัวอย่างของนักท่องเที่ยว  จะใช้สูตรการค านวณตัวอย่างดังต่อไปนี้ (Rea and 

Parker, 1997) 

  21

Nx
n

N E x


 
 

โดยที ่

n = จ านวนตัวอย่าง 

N = จ านวนประชากร 

X = ค่าก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และความผิดพลาดที่ 6.92% 

E= ระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้ 

เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายไม่มีการเก็บข้อมูลจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้า เยี่ยมชม  

เพราะไม่มีการขายบัตรหรือเก็บค่าเข้าชม จึงต้องประมาณค่าจ านวนประชากรส าหรับน ามาใช้

อ้างอิงเพื่อค านวณกลุ่มตัวอย่างด้วยการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจ าแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง ให้

ประมาณการจ านวนนักท่องเที่ยวต่อปีของแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย ซ่ึงพบว่ามีประมาณ 100,000 

คน  จากสูตรข้างต้น  จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีต้องจัดเก็บในการศึกษาครั้งนี้จึงเท่ากับ 200 คน 

 
3.2 ขั้นตอนในการท าวิจัย 

ในการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยได้แบ่ง
การท างานออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ 

ส่วนแรก การเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวซ่ึงมีสามขั้นตอน ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนแรกเป็นการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสระบุรี หลังจาก
การทบทวนข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้เลือกส ารวจและประเมินแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทน้ าตกที่ส าคัญในจังหวัดสระบุรี โดยท าการเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกที่
ได้รับความนิยมโดยมีฐานข้อมูลทางระบบอินเตอร์เน็ตและอยู่ในเอกสารส่ิงพิมพ์ของจังหวัด
สระบุรี รวมท้ังยังได้น าตัวเลขจ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในช่วง 2 ปีที่
ผ่านมามาประกอบการพิจารณาโดยได้เลือกแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 4 แหล่งประกอบไปด้วย 
อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย น้ าตกมวกเหล็ก น้ าตกดงพญาเย็น และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้ าตกเจ็ดคด) 

2. จัดท าแบบสอบถามนักท่องเที่ยว โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว มีค าถามทั้งหมด 6 ข้อ โดยผู้วิจัยจะได้น าขอ้มูลที่

ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษา 
ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว มีค าถามทั้งหมด 9 ข้อ ซ่ึงเป็นค าถามเกี่ยวกับการ

รับรู้แหล่งท่องเที่ยว การเลือกแหล่งท่องเที่ยว การเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายและเวลาที่
ใช้ในแหล่งท่องเที่ยว โดยผู้วิจัยจะได้น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ผลการศึกษา 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยได้แบ่งความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว ออกเป็นทั้งหมด 6 ด้านคือ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว และ
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน โดยก าหนดเกณฑ์ไว้เป็น 5 ระดับคือ 1) ต้องปรับปรุง 
2) ไม่ดี 3) ปานกลาง 4) ดี 5) ดีมาก และยังมีค าถามปลายเปิดส าหรับกรอกความคิดเห็นเพิ่มเติมใน
แต่ละข้อค าถามอีกด้วย  

ตอนที่ 4 แนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ ส าหรับค าถาม
ในตอนนี้เป็นลักษณะของค าถามปลายเปิดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  
โดยรายละเอียดทั้งหมดของแบบสอบถามสามารถดูได้ในส่วนของภาคผนวก 

3. การประชุมผู้เก็บแบบสอบถามเพื่ออธิบายรายละเอียดในแบบสอบถามให้ผู้เก็บ
แบบสอบถามทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนน าผู้เก็บแบบสอบถามลงพื้นที่เพื่อเก็บแบบสอบถามจาก
นักท่องเที่ยวโดยก าหนดให้เก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยว 50 ชุดต่อแหล่งท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยวทั้งหมด 4 แห่งจะได้แบบสอบถามรวมท้ังส้ิน 200 ชุด และน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ส่วนที่สอง การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเที่ยวซ่ึงมีส่ีขั้นตอน ดังนี ้
1. คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสระบุรี โดยใช้กระบวนการเดียวกับ

ที่อธิบายไว้ในขั้นตอนการท าวิจัยส่วนแรกข้อที่ 1 คือหลังจากการทบทวนข้อมูลและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องแล้ว ผู้วิจัยได้เลือกส ารวจและประเมินแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกที่ส าคัญ
ในจังหวัดสระบุรี โดยท าการเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกที่ได้รับความนิยมโดยมีฐานข้อมูล
ทางระบบอินเตอร์เน็ตและอยู่ในเอกสารส่ิงพิมพ์ของจังหวัดสระบุรี รวมทั้งยังได้น าตัวเลขจ านวน
นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมามาประกอบการพิจารณาโดยได้
เลือกแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 4 แหล่งประกอบไปด้วย อุทยานแห่งชาติน้ าตกเจ็ดสาวน้อย น้ าตก
มวกเหล็ก น้ าตกดงพญาเย็น และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด -โป่งก้อนเส้า 
(น้ าตกเจ็ดคด) 

2. ท าการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ซ่ึงเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยว มี
ความเชี่ยวชาญและความน่าเชื่อถือในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อลง
พื้นที่ท าการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกในจังหวัดสระบุรี โดยผู้เชี่ยวชาญที่
ได้คัดเลือกมีจ านวนทั้งหมด 10 ท่าน จาก 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ 

2.1 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศส่งเสริมการศึกษาและวิจัยที่
เกี่ ยวข้องกับการท่องเที่ยวและหน้าที่หลักอ่ืนๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ จ านวน 3 ท่าน 

2.2 บริษัทน าเที่ยวชั้นน าในกรุงเทพฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ต้องมีการส ารวจแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอเพื่อน าไปสู่การพัฒนารายการน าเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว จ านวน 3 ท่าน 

2.3 มัคคุเทศก์อาชีพ ซ่ึงเป็นบุคคลที่มีหน้าที่หลักในการน านักท่องเที่ยวเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวและยังมีหน้าที่อ่ืนๆ ในการพัฒนาและอนุรักษแ์หล่งท่องเที่ยวต่างๆ อีกด้วย จ านวน 4 ท่าน 
โดยรายชื่อของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดสามารถดูได้ในส่วนของภาคผนวก 

3. จัดท าแบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกในจังหวัดสระบุรี โดย
ประยุกต์แนวคิดต่างๆ กับแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จัดท าโดย
กรมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเป็นกรอบการประเมิน โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินมีทั้งหมด 7 ด้าน
ประกอบไปด้วย ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ด้าน
คุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
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จัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินและด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน ซ่ึงสามารถดู
รายละเอียดของแบบประเมินฯ ได้ในส่วนของภาคผนวก 

4. สุดท้ายคือการประชุมกลุ่มย่อยก่อนน าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่านลงพื้นที่เพื่อท าการ
ประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกในจังหวัดสระบุรีก่อนจะน าผลที่ได้มาวิเคราะห์
และจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตก
ในจังหวัดสระบุรีต่อไป 

 
3.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการท าวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้มีการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามา
สร้างแบบสอบถามนักท่องเที่ยวและแบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามนักท่องเที่ยวเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ ของนักท่องเที่ยวในแต่ละ
แหล่งท่องเที่ยวโดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ ตอนที่หนึ่งข้อมูลทั่วไป ตอนที่สอง
ข้อมูลพฤติกรรมนักท่องเที่ยว โดยค าถามในสองส่วนนี้จะเป็นค าถามแบบเลือกค าตอบที่เตรียมไว้
หรือให้เขียนข้อมูลค าตอบส้ันๆ  

ส่วนแบบสอบถามนักท่องเที่ยวในตอนที่สาม ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ
แหล่งท่องเที่ยว จะเป็นค าถามที่ใช้นักท่องเที่ยวต้องตอบโดยก าหนดเกณฑ์การตอบไว้เป็น 5 ระดับ
คือ 1) ต้องปรับปรุง 2) ไม่ดี 3) ปานกลาง 4) ดี 5) ดีมาก นอกจากนี้ยังมีช่องส าหรับกรอกความ
คิดเห็นเพิ่มเติมในแต่ละข้อค าถามอีกด้วย  

ส าหรับตอนที่ส่ี แนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ จะเป็นค าถาม
ปลายเปิดเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่อาจมีต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ 

ในส่วนของแบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวนั้นผู้วิจัยได้มีการประยุกต์
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ เข้ากับแบบประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติท่ีจัดท าโดยกรมการท่องเที่ยว เพื่อน ามาสร้างแบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทัง้ 
7 ด้าน โดยค าถามในแบบประเมินทั้ง 7 ด้านจะเป็นค าถามแบบเลือกตอบที่มีมาตรวัดแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยก าหนดค่าคะแนนเป็น 1, 2, 3, 4 และ 5 ซ่ึงหมายถึงมี
ศักยภาพต่ า ค่อนข้างต่ า ปานกลาง ค่อนข้างสูง และสูง ตามล าดับ นอกจากนี้ในแบบประเมินยังมี
ส่วนของความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้เพิ่มเติมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่จะ
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เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการจัดส่งแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของแบบประเมินและท าการแก้ไขแบบประเมินตามท่ีผู้เชี่ยวชาญแนะน า 

 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมลู 

ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวจะแบ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวละ 50 ชุด รวม
แบบสอบถามทั้งหมด 200 ชุด โดยผู้วิจัยและน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับค่าเฉล่ียความคิด เห็นของ
นักท่องเที่ยวมีเกณฑ์ประเมินผลและความหมายของระดับคะแนดังนี้ 

1.00 – 1.50  = ต่ า 
1.51 – 2.50  = ค่อนข้างต่ า 
2.51 – 3.50  = ปานกลาง 
3.51 – 4.50  = ค่อนข้างสูง 
4.51 – 5.00  = สูง 
 
ส่วนข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวนั้น ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ศักยภาพ

ของแหล่งท่องเที่ยวโดยการน าผลที่ได้จากการประเมินมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ียโดย
ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลและความหมายของระดับคะแนนดังนี้ 

1.00 – 1.50  = ต่ า 
1.51 – 2.50  = ค่อนข้างต่ า 
2.51 – 3.50  = ปานกลาง 
3.51 – 4.50  = ค่อนข้างสูง 
4.51 – 5.00  = สูง 
 
ส าหรับข้อมูลในการเสนอแนวทางในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมาจากการวิเคราะห์

แบบประเมินและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญรวมท้ังการสังเกตของผู้วิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การส ารวจประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัด

สระบุรี ผู้วิจัยได้แบ่งการท างานออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือ ส่วนที่หนึ่ง การส ารวจโดยการเก็บ
แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยว และส่วนที่สอง การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดย
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ส่วนที่ 1 : การส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถามนักท่องเที่ยว  ผู้วิจัยได้ท าการเก็บ

แบบสอบถามนักท่องเที่ยวใน 4แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี คือ น้ าตกเจ็ดสาวน้อย น้ าตกดง
พญาเย็น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้ าตกเจ็ดคด) และ
น้ าตกมวกเหล็ก โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งส้ิน 206 คน แบ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถามของน้ าตก
เจ็ดสาวน้อย 53 คน น้ าตกดงพญาเย็น 50 คน น้ าตกเจ็ดคด 53 คน และน้ าตกมวกเหล็ก 50 คน เพื่อ
น ามาสรุปภาพรวมความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกในจังหวัด
สระบุรี โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามรวมของน้ าตกทั้ง 4 แห่ง ดังนี้ 
 
4.1 ผลรวมข้อมลูทีไ่ด้รับจากแบบสอบถามนกัท่องที่ยวของน้ าตกทั้ง 4 แห่ง 

ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวของน้ าตกทั้ง 4 
แห่ง ในจังหวัดสระบุรี คือ น้ าตกเจ็ดสาวน้อย น้ าตกดงพญาเย็น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเจ็คคด-โป่งก้อนเส้า (น้ าตกเจ็ดคด) และน้ าตกมวกเหล็ก เพื่อน ามาสรุปภาพรวมความ
คิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกในจังหวัดสระบุรี โดยมีรายละเอียด
ของแบบสอบถามรวมของน้ าตกทั้ง 4 แห่ง ดังนี้ 

 
4.1.1 ข้อมูลทั่วไป  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 206 คน สามารถสรุปข้อมูลทั่วไป

ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศและคนอายุ  
         

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 107 51.90 
เพศชาย 99 48.10 
รวม 206 100.00 
อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
10-20 ปี 38 18.40 
21-25 ปี 77 37.40 
26-30 ปี 23 11.20 
31-35 ปี 29 14.10 
มากกว่า 35 ปี 39 18.90 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้ าตกทั้ง 4 ในจังหวัดสระบุรี ตอบ

แบบสอบถามจ านวน 206 คน แบ่งเป็นผู้หญิง 107 คน (ร้อยละ 51.90) ผู้ชาย 99 คน (ร้อยละ 48.10)  
แบ่งเป็นช่วงอายุคือ อายุระหว่าง 10-20 ปี จ านวน 38 คน (ร้อยละ 18.40) อายุระหว่าง 21-25ปี 
จ านวน 77 คน(ร้อยละ 37.40) อายุระหว่าง 26-30ปี จ านวน 23 คน (ร้อยละ 11.20) และอายุระหว่าง 
31-35ปี จ านวน 29 คน (ร้อยละ 14.10) และอายุมากว่า 35 ปีจ านวน 39 คน (ร้อยละ 18.90) 
ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามจังหวัดที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่  
          

จังหวัด จ านวน (คน) ร้อยละ 
มหาสารคาม 40 19.40 
กรุงเทพมหานคร 31 15.00 
สระบุรี 27 13.10 
ชลบุร ี 23 11.20 
กาฬสินธ์ุ 18 8.70 
อยุธยา 14 6.80 
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สิงห์บุร ี 11 5.30 
ชัยนาท 9 4.40 
นครราชสีมา 9 4.40 
ปทุมธานี 8 3.90 
ลพบุรี 5 2.40 
นนทบุร ี 3 1.50 
นครสวรรค ์ 3 1.50 
เชียงราย 2 1.00 
จันทบุร ี 1 0.50 
ภูเก็ต 1 0.50 
น่าน 1 0.50 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า 3 อันดับแรกขอผู้ตอบแบบอาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม 

กรุงเทพมหานครและสระบุรี โดยมีจ านวน 40 คน (ร้อยละ 19.40) 31 คน (ร้อยละ 15) และ 27 (ร้อย
ละ 13.10) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 3 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดับการศกึษา 
      

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตร ี 118 57.30 
มัธยมปลาย/ปวช. 36 17.50 
มัธยมต้น 20 9.70 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 14 6.80 
ปริญญาโท 10 4.90 
ประถมศึกษา 6 2.90 
ปริญญาเอก 1 0.50 
อ่ืนๆ 1 0.50 
รวม 206 100.00 
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จากตารางที่ 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็น
จ านวนมากที่สุดคือ 118 คน (ร้อยละ 57.30) รองลงมาคือมัธยมปลาย/ปวช. 36 คน (ร้อยละ 17.50) 
และมัธยมต้น 20 คน (ร้อยละ 9.70) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอาชีพ 
          

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศกึษา 99 48.10 
พนักงานบริษัท 39 18.90 
ราชการ 24 11.70 
รับจ้าง 16 7.80 
ค้าขาย 11 5.30 
อ่ืนๆ 5 2.40 
แม่บ้าน 4 1.90 
ลูกจ้างช่ัวคราว 4 1.90 
เกษตรกรรม 3 1.50 
ลูกจ้างประจ า 1 0.50 
รวม 206 100.0 

 
จากตารางท่ี 4 ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษามากที่สุดคือ 99 คน 

(ร้อยละ 48.10) อาชีพพนักงานบริษัท 39 คน(ร้อยละ 18.90) อาชีพข้าราชการ 24 คน (ร้อยละ 11.70) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามรายได ้
         

รายได้ (บาท) จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 15,000 120 58.30 
15,001-35,000 70 34.00 
35,001-60,000 15 7.30 

มากกว่า 60,000 1 0.50 

รวม 206 100.00 

  
จากตารางท่ี 5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 120 คน (ร้อยละ 

58.30) รายได้ระหว่าง 15,001-35,000 บาท จ านวน 70 คน (ร้อยละ 34.00) และรายได้ระหว่าง 
35,001-60,000 บาท จ านวน 15 คน (ร้อยละ 7.30) ตามล าดับ 

 
4.1.2 ข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 206 คน สามารถสรุปข้อมูล

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 6 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเหตุผลในการเดินทางมาท่องเที่ยว 
 

เหตุผลในการท่องเทีย่ว จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีเหตุผล 151 73.30 
มีเหตุผลอ่ืน 55 26.70 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 6 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 151 คน (ร้อยละ 73.30) เดินทางมาท่องเที่ยว

โดยไม่มีเหตุผลอ่ืน และผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 55 คน (ร้อยละ 26.70) เดินทางมาเพราะมี
เหตุผลอ่ืน โดยได้ระบุเหตุผลของการเดินทางดังนี้คือมาท าบุญ มาพักผ่อน อยากเห็นธรรมชาติ มา
เล่นน้ าคลายร้อน มาส ารวจสถานที่ฝึกอบรม มางานแต่งงาน และสถานที่เหล่านี้ธรรมชาติสวย  
 

DPU



47 
 

ตารางท่ี 7 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการรับรู้แหล่งท่องเที่ยว 
 

รู้จักสถานที่นี ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รู้จักแหล่งท่องเที่ยว 135 65.50 
- วิทย ุ 2  
- บริษัทน าเที่ยว 6  
- อ่ืนๆ  9  
- ส่ือส่ิงพิมพ์ 26  
- โทรทัศน ์ 37  
- อินเตอร์เน็ท/โซเชียล

มีเดีย 
37  

- คนแนะน า 94  
ไม่เคยรู้จกัแหล่งท่องเที่ยว 71 34.50 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 7 ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักแหล่งท่องเที่ยวนี้มาก่อนมีจ านวน 135 คน (ร้อย

ละ 65.50) โดยเป็นการรู้จักผ่าน คนแนะน า 94 คน อินเตอร์เน็ท/โซเชียลมีเดียและส่ือโทรทัศน์ อย่าง
ละ 37 คนเท่ากัน ส่ือส่ิงพิมพ์ 26 คน ส่ืออ่ืนๆ 9 คน บริษัทน าเที่ยว 6 คนและวิทยุ 2 คน ส่วนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ไม่เคยรู้จักแหล่งท่องเที่ยวนี้มาก่อนมีจ านวน 71 คน (ร้อยละ 34.50) 

 
ตารางท่ี 8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามประเภทของพาหนะทีใ่ช้ในการเดินทาง

มายังแหล่งท่องเที่ยว 
 

พาหนะ จ านวน(คน) ร้อยละ 

รถส่วนตัว 153 74.30 
รถเช่า 46 22.30 
รถโดยสาร 7 3.40 
รวม 206 100.00 
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จากตารางท่ี 8 ผู้ตอบแบบสอบถามใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางเป็นจ านวน 153 คน 
(ร้อยละ 74.30) ใช้รถเช่าในการเดินทางเป็นจ านวน 46 คน (ร้อยละ 22.30)และใช้บริการของรถ
โดยสารประจ าทาง 7 คน (ร้อยละ 3.40) 

 
 

ตารางท่ี 9 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามลักษณะในการเดนิทางมายังแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
การเดนิทาง จ านวน ร้อยละ 
มาเอง 141 68.40 
      - กับครอบครัว 77 37.40 
      - กับเพื่อน 55 26.70 
       - คนเดียว 10 4.90 
มากับหมู่คณะ 56 27.20 
      - สถาบันศึกษา 42 20.40 
      - ที่ท างาน 12 5.80 
      - กลุ่มชมรม 1 0.50 
มากับบริษัทน าเท่ียว 9 4.40 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 9 ผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางมาท่องเที่ยวแบบมาเองจ านวน 141 คน (ร้อย

ละ 68.40) โดยแบ่งเป็น เดินทางมากับครอบครัว 77 คน เดินทางมากับเพื่อน 55 คน และเดินทางมา
คนเดียว 10 คน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่เดินทางมากับหมู่คณะมีจ านวน 56 คน (ร้อยละ 27.20) 
โดยแบ่งเป็น เดินทางมากับสถาบันศึกษา 42 คน เดินทางมากับที่ท างาน 12 คน และเดินทางมากับ
กลุ่มชมรม 1 คน นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับบริษัทน าเที่ยวจ านวน 9 คน (ร้อยละ 
4.40) 
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ตารางท่ี 10 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการเดินทางไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว
ใกล้เคียง 

 
การท่องเที่ยวแหลง่ท่องเทีย่วใกล้เคียง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่ไป 97 47.10 
ยังไม่ตัดสินใจ 60 29.10 
ได้ไปหรือจะไป 49 23.80 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 10 ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนจ านวน 97 คน (ร้อย

ละ 47.10) ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนมีจ านวน 60 คน (ร้อยละ 29.10) ในขณะที่
ผู้ตอบแบบสอบถามได้ไปหรือจะไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนจ านวน 49 คน (ร้อยละ 23.80) โดย
แบ่งเป็นไปน้ าตกมวกเหล็ก เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ เที่ยวที่อ าเภอปากช่อง วัดพระพุทธฉาย และไร่องุ่น  
 
ตารางท่ี 11 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามการพักค้างคนื 
 

พัก จ านวน ร้อยละ 
ไม่พักค้างคืน 158 76.70 
พักค้างคืน 48 23.30 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 11 ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้พักค้างคืนเป็นจ านวน 158 คน (ร้อยละ 

76.70) และมีการพกัค้างคนืจ านวน 48 คน (ร้อยละ 23.30)  
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ตารางท่ี 12 ประเภทของค่าใชจ้่ายและจ านวนเงิน 
 

ประเภทของค่าใช้จ่าย จ านวนเงนิโดยประมาณ (บาท) 
1) การเดนิทาง 660 
2) ค่าท่ีพกั 512 
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 517 
4) ค่าซ้ือของฝาก/ของท่ีระลึก 355 
5) ค่าเข้าชม 44 
6) อ่ืนๆ (ระบุ) 231 
รวม 2,320 

 
จากตารางท่ี 12 ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้จ่ายในแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งโดยเฉล่ีย

อยู่ที่ 2,320 บาท โดยแบ่งเป็นค่าเดินทาง 660 บาท ค่าที่พัก 512 บาท ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 517 
บาท ค่าซ้ือของฝาก/ของท่ีระลึก 355 บาท ค่าเข้าชม 44 บาท และ อ่ืนๆ 231 บาท  
 
ตารางท่ี 13 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเวลาท่ีใช้ท่องเที่ยวภายในแหล่ง

ท่องเที่ยว  
 

จ านวนชั่วโมงทีใ่ชเ้ที่ยว จ านวน ร้อยละ 
1-3 ชั่วโมง 128 62.10 
4-6 ชั่วโมง 48 23.30 
มากกว่า 6 ชั่วโมง 30 14.60 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางท่ี 13 ผู้ตอบแบบสอบถามใช้เวลาท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยวนี้ประมาณ 

1-3 ชั่วโมง จ านวน 128 คน (ร้อยละ 62.10) ใช้เวลาภายในแหล่งท่องเที่ยวนี้ 4-6 ชั่วโมง จ านวน 48 
คน (ร้อยละ 23.30) และใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวนี้มากกว่า 6 ชั่วโมง จ านวน 30 คน (ร้อยละ 
14.60) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 14 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามจ านวนครั้งในการมาเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 

จ านวนคร้ังในการมาเทีย่ว  จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครั้งแรก 127 61.70 
ครั้งที ่2 27 13.10 
ครั้งที ่3 12 5.80 
มากกว่า 3 ครั้ง 40 19.40 
รวม 206 100.00 

 
จากตารางที่ 14 ผู้ตอบแบบสอบถามมาแหล่งท่องเที่ยวนี้เป็นครั้งแรกจ านวน 127 คน 

(ร้อยละ 61.70) มาเที่ยวเป็นครั้งที่ 2 จ านวน 27 คน (ร้อยละ 13.10) มาเที่ยวเป็นครั้งที่ 3 จ านวน 12 
คน (ร้อยละ 5.80) และมาเที่ยวมากกว่า 3 ครั้ง จ านวน 40 คน(ร้อยละ 19.40) 

 
4.1.3 ความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะที่มีต่อแหลง่ท่องเทีย่ว 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 206 คน สามารถสรุปความคดิเห็น
และข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี ้

4.1.3.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถงึแหล่งทอ่งเที่ยว 
ตารางท่ี 15 ระดับความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวต่อความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในด้าน

ต่างๆ  
 

ความสะดวกในการเข้าถงึแหล่งทอ่งเที่ยว 
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ด ี
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
(5) 

1.ลักษณะถนนในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 46 102 50 7 1 3.89 
2.พาหนะที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 41 87 66 9 3 3.75 
3.ป้ายชี้ทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 35 95 65 10 1 3.74 
ค่าเฉลี่ยรวม  3.79 
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จากตารางท่ี 15 พบว่าระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อลักษณะถนนในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ที่ 3.89 โดยพาหนะที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและป้ายชี้ทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียรองลงมาที่ 3.75 และ 3.74 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของ
ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวพบว่า มีค่าเท่ากับ 3.79 ซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

 
4.1.3.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว  

ตารางท่ี 16 ระดับความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวต่อส่ิงอ านวนความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวใน
ด้านต่างๆ  

 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเทีย่ว 
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ด ี
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
(5) 

1.ร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่ม ร้านค้า 
     หรือร้านขายของท่ีระลึกในแหล่งท่องเที่ยว 

43 92 58 10 3 3.79 

2.ที่พักแรมในแหล่งท่องเที่ยวหรือบริเวณ 
   แหล่งท่องเที่ยว 

50 87 43 20 6 3.75 

3.สุขาหรือห้องน้ าในแหล่งท่องเที่ยว 32 97 71 5 1 3.75 
4.น้ าอุปโภคบรโิภคในแหล่งท่องเที่ยว 33 92 72 8 1 3.72 
5.โทรศัพท์สาธารณะหรือสัญญาณโทรศัพท ์
   ในแหล่งท่องเที่ยว 

31 90 76 8 1 3.69 

6.ที่จอดรถในแหล่งท่องเที่ยว 43 67 87 9 0 3.69 
7.ระบบไฟฟ้าในแหล่งท่องเที่ยว 30 90 77 8 1 3.67 
8.ที่พักผ่อน (ศาลาท่ีนั่งพัก) ในแหล่งท่องเที่ยว 34 94 59 14 5 3.67 
9.ระบบรักษาความปลอดภัยในแหล่ง   
ท่องเที่ยว 

32 86 55 31 2 3.56 

10.ถังขยะและการก าจัดขยะในแหล่งท่องเที่ยว 31 77 55 31 12 3.41 
ค่าเฉลี่ยรวม  3.67 
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จากตารางที่ 16 พบว่าระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อร้านขายอาหาร ร้านขาย
เครื่องดื่ม ร้านค้าหรือร้านขายของท่ีระลึกในแหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 3.79 โดยที่พักแรม
ในแหล่งท่องเที่ยวหรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยว และสุขาหรือห้องน้ าในแหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ีย
รองลงมาเท่ากันที่ 3.75  

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวพบว่า มีค่า
เท่ากับ 3.67 ซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

 
4.1.3.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 

 
ตารางท่ี 17 ระดับความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวต่อคุณค่าและความดึงดดูใจทางการท่องเที่ยวใน

ด้านต่างๆ 
 

ด้านคุณค่าและความดงึดดูใจทางการทอ่งเที่ยว 
ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 

ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ด ี
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
(5) 

1. มีความหลากหลายทางกจิกรรมทางการ 
      ท่องเที่ยว 

66 107 32 1 0 4.16 

2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามตาม 
       ธรรมชาติ 

38 80 62 23 3 3.62 

ค่าเฉลี่ยรวม  3.89 
 

จากตารางที่ 17 พบว่าระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อความหลากหลายทาง
กิจกรรมทางการท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียสูงที่สุดอยู่ที่ 4.16 โดยระดับความคิดเห็นที่มีต่อความสวยงาม
ตามธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 3.62  

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวพบว่า มีค่า
เท่ากับ 3.89 ซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
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4.1.3.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
  
ตารางท่ี 18 ระดับความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 
 
 
ด้านสภาพแวดล้อมของแหลง่ท่องเทีย่ว 

ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ด ี
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
(5) 

1. ไม่มีมลภาวะภายในแหล่งท่องเที่ยว (ขยะ      
ทัศนียภาพ เสียง น้ า อากาศ) 

54 104 46 1 1 4.01 

2. มีสภาพแวดล้อม/ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ ์ 47 96 60 3 0 3.91 
3. มีลักษณะทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ไม่ถูก      
ดัดแปลงจากมนุษย ์

25 91 74 14 2 3.59 

ค่าเฉลี่ยรวม  3.84 
 

จากตารางท่ี 18 พบว่าระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวในด้าน การไม่มีมลภาวะภายในแหล่งท่องเที่ยว  (ขยะ ทัศนียภาพ เสียง น้ า อากาศ)            
มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.01 โดยระดับความคิดเห็นที่มีต่อสภาพแวดล้อม/ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว และการมีลักษณะทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ไม่ถูกดัดแปลงจากมนุษย์มีค่าเฉล่ีย
รองลงมาท่ี 3.91 และ 3.59 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวพบว่า มีค่าเท่ากับ 
3.84 ซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
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4.1.3.5 ด้านการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว 
  
ตารางท่ี 19 ระดับความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวต่อการบิรหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวในด้าน

ต่างๆ  
 
 
ด้านการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ด ี
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
(5) 

1. การจัดการศนูย์บรกิารนกัท่องเที่ยว 43 92 68 3 0 3.85 
2. การบ ารุงรกัษาและฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อม 40 83 65 16 2 3.69 
3. มีกฏระเบียบหรือข้อควรปฏิบัติในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ชัดเจน 

32 85 82 7 0 3.69 

4. จ านวนเจ้าหน้าที่หรือวิทยากรที่คอยให้
ความรู้แก่นกัท่องเที่ยว 

29 101 59 15 2 3.68 

5. ความชัดเจน/ความละเอียดของป้ายหรือ
สัญลักษณ์ส่ือความหมายหรือส่ือส่ิงพิมพ์
เพื่อให้ความรู้แก่นกัท่องเที่ยว 

39 76 72 17 2 3.65 

6. เส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือจุดชมววิ 36 71 77 18 4 3.57 
7. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือวิทยากรที่
คอยให้ความรู้แกน่ักท่องเที่ยว 

30 79 69 23 5 3.51 

8. จ านวนป้ายหรือสัญลักษณ์ส่ือความหมาย
หรือส่ือส่ิงพิมพ์เพื่อให้ความรู้แก่นกัท่องเที่ยว 

28 79 76 16 7 3.51 

ค่าเฉลี่ยรวม  3.64 

  
จากตารางที่ 19 พบว่าระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการจัดการศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียสูงที่สุดอยู่ที่ 3.85 โดยระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบ ารุงรักษาและฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อมและการมีกฏระเบียบหรือข้อควรปฏิบัติในแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจนความชัดเจนมี
ค่าเฉล่ียรองลงมาเท่ากันที่ 3.69 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของด้านการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยวพบว่า มีค่าเท่ากับ 
3.64 ซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
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4.1.3.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
 

ตารางท่ี 20 ระดับความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินในด้าน 
ต่างๆ 

 
 
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ 

ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว 
ดีมาก 
(5) 

ด ี
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

ไม่ด ี
(2) 

ต้องปรับปรุง 
(1) 

ค่าเฉลี่ย 
(5) 

1. ประชาชนในท้องถ่ินมีรายไดจ้ากการขาย      
สินค้าหรือบริการให้นกัท่องเที่ยว 

46 107 49 3 1 3.94 

2. ประชาชนในท้องถ่ินเต็มใจต้อนรับ        
นักท่องเที่ยว 

31 81 76 16 2 3.60 

ค่าเฉลี่ยรวม  3.77 
 

จากตารางที่  20 พบว่าระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ินในด้าน ประชาชนในท้องถ่ินมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการให้
นักท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 3.94 โดยมีระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการเต็มใจ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวมีค่าเฉล่ียรองลงมาอยู่ที่ 3.60  

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียรวมของด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินพบว่า มีค่า
เท่ากับ 3.77 ซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง 

 
4.1.4 แนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะด้านอื่นๆ 
ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  196 คน ตอบแบบสอบถามในส่วนของการกลับมา

ท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวนี้อีกว่า จะกลับมาท่องเที่ยวอีกด้วยเหตุผลที่คล้ายคลึงกันว่า เดินทาง
สะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครฯ อากาศดี บรรยากาศดี ธรรมชาติสวยงาม จัดและดูแลพื้นที่ได้
สวยงาม และเจ้าหน้าที่ดูแลดี 

ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 10 คน ตอบแบบสอบถามในส่วนของการกลับมา
ท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวนี้ว่า จะไม่กลับมาท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวนี้อีก เนื่องจากเหตุผลดังนี้ 
ทางเข้าออกแหล่งท่องเที่ยวไม่สะดวก ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีการจัดการ
เรื่องความสะอาดของพื้นที่/ห้องน้ าและความปลอดภัยของท่ีจอดรถ 
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นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 1) ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2) ควร
ปรับปรุงการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ควรจัดให้มีที่พักในแหล่งท่องเที่ยว มีบริเวณที่
พักผ่อน มีป้ายชี้ทางและแนะน านักท่องเที่ยว ควรจัดให้มีถังขยะที่เพียงพอ 3) ควรเพิ่มการดูแลรักษา
ความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว 4) ควรเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ห้องน้ า 
ห้องอาบน้ า ลานจอดรถ 5) ควรจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายในแหล่งท่องเที่ยว 6) ควร
จัดให้มีร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 7) ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  8) ควรจัด
ให้มีเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจ าได้ง่าย 

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้สรุปความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวประเภท
น้ าตกทั้ง 4  แหล่งในจังหวัดสระบุรีดังตารางท่ี 21 
 
ตารางที่ 21 สรุปความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกทั้ง 4 แหล่งใน

จังหวัดสระบุรี  
 
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว น้ าตกเจ็ดสาวน้อย น้ าตกดงพญาเย็น น้ าตกเจ็ดคด น้ าตกมวกเหล็ก 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย ค่าเฉล่ีย ความหมาย ค่าเฉล่ีย ความหมาย ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
1.ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 4.03 ค่อนข้างสูง 3.59 ค่อนข้างสูง 3.71 ค่อนข้างสูง 3.98 ค่อนข้างสูง 
2.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว 

4.00 ค่อนข้างสูง 3.26 ปานกลาง 3.99 ค่อนข้างสูง 3.56 ค่อนข้างสูง 

3.ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว 

4.22 ค่อนข้างสูง 3.67 ค่อนข้างสูง 4.22 ค่อนข้างสูง 3.69 ค่อนข้างสูง 

4.ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4.05 ค่อนข้างสูง 3.94 ค่อนข้างสูง 4.08 ค่อนข้างสูง 3.82 ค่อนข้างสูง 

5.ด้านการบริหารจัดการ 4.01 ค่อนข้างสูง 3.08 ปานกลาง 3.52 ค่อนข้างสูง 3.53 ค่อนข้างสูง 
6.ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

4.15 ค่อนข้างสูง 3.98 ค่อนข้างสูง 3.88 ค่อนข้างสูง 3.80 ค่อนข้างสูง 

ภาพรวม 4.07 ค่อนข้างสูง 3.58 ค่อนข้างสูง 3.90 ค่อนข้างสูง 3.73 ค่อนข้างสูง 

 
จากตารางที่ 21 พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว

ประเภทน้ าตกทั้ง 4 แหล่งในจังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยน้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีค่าเฉล่ีย
รวมในทุกด้านสูงที่สุดอยู่ที่ 4.07 โดยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้ระดับค่าเฉล่ียรองลงมาคือ ศูนย์ศึกษา
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ธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้ าตกเจ็ดคด) น้ าตกมวกเหล็ก และน้ าตกดง
พญาเย็น โดยได้ค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.90 3.73 และ 3.58 ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งพบว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีจุดเด่นเหมือนกันคือ น้ าตกเจ็ดสาวน้อย และศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิง
นิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้ าตกเจ็ดคด) มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวสูงที่สุดในด้าน
คุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.22 

ส าหรับน้ าตกมวกเหล็กและน้ าตกดงพญาเย็นมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวสูง
ที่สุดเท่ากันอยู่ที่ 3.98 แต่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่สูงที่สุดของน้ าตกมวกเหล็กคือ
ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ในขณะที่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่สูงที่ สุดของน้ าตก
ดงพญาเย็นคือด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน  

นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าแหล่งท่องเที่ยว 3 แหล่ง คือ น้ าตกมวกเหล็ก น้ าตกเจ็ดคด และ
น้ าตกดงพญาเย็น ที่มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดในด้านการบริหารจัดการ
เหมือนกัน โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.53 3.52 และ 3.08 ตามล าดับ 

ส าหรับน้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดในด้านส่ิง
อ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 4.00 ซ่ึงยังเป็นค่าเฉล่ียที่อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง 
 
ส่วนที ่2:  การประเมินศักยภาพของแหลง่ท่องเทีย่วโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
 
4.2 ผลการศกึษาจากแบบประเมนิโดยผูเ้ชี่ยวชาญในทั้ง 4 แหล่งทอ่งเที่ยว 

ผู้วิจัยได้น าผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพท่ีเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจ านวน 10 
ท่านลงพื้นที่เพื่อท าการส ารวจและประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกในจังหวัด
สระบุรีทั้ง 4 แหล่ง คือ น้ าตกเจ็ดสาวน้อย น้ าตกดงพญาเย็น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้ าตกเจ็ดคด) และน้ าตกมวกเหล็กโดยมีรายละเอียดของการประเมิน
แยกเป็นด้านต่างๆ 7 ด้านประกอบไปด้วย ด้านความสะดวกในการเข้าถึง ด้านส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินและด้านการมี
ชื่อเสียงในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดของการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแยกตามแต่ละ
แหล่งท่องเที่ยว ดังนี้ 
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4.2.1 น้ าตกเจ็ดสาวน้อย 
4.2.1.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

  
ตารางท่ี 22 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 
ความสะดวกในการเข้าถงึแหล่งทอ่งเที่ยว ค่าเฉลี่ย 
1. ลักษณะถนนจากสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว 5.00 
2. พาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก 5.00 
3. พาหนะรับจ้างท่ีเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก 4.80 
4. ค่าใช้จ่ายที่ใชใ้นการเดินทางจากพืน้ที่ต้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 4.78 
5. ป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 4.00 
6. ระยะทางจากถนนสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว 1.00 
ค่าเฉลี่ย 4.09 

 
จากตารางที่ 22 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดสาวน้อยในด้านความ

สะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดับค่อนข้างสูง (4.09) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูง
ที่สุด 3 อันดับแรกคือ ลักษณะของถนนจากสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว พาหนะในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก และ พาหนะรับจ้างที่เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก โดย
หัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ระยะทางจากถนนสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว  
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4.2.1.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
  
ตารางท่ี 23 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
 

สิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเทีย่ว ค่าเฉลี่ย 
1. ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจดัขยะ 5.00 
2. สถานที่จอดรถ 5.00 
3. ห้องสุขาและห้องอาบน้ า 5.00 
4. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านค้า และร้านขายของท่ีระลึก 4.90 
5. การดูแลและการรกัษาความปลอดภัย 4.90 
6. น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ (สัญญาณโทรศพัท์) 4.80 
7. มัคคุเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรูใ้นแหล่งท่องเที่ยว 4.20 
8. ที่พักแรม (บ้านพัก เตน้ท์) ท่ีพกัผ่อน 2.20 
9. ลักษณะของห้องสุขา 1.44 
ค่าเฉลี่ย 4.14 

 
จากตารางท่ี 23 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดสาวน้อยในด้านส่ิงอ านวย

ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดับค่อนข้างสูง (4.14) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงที่สุด 
3 อันดับแรกคือ ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจัดขยะสถานที่จอดรถ และห้องสุขาและห้องอาบน้ า 
โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ลักษณะของห้องสุขา  

 
4.2.1.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 

  
ตารางท่ี 24 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านคณุคา่และความดึงดดูใจทางการท่องเที่ยว 
 

คุณค่าและความดงึดดูใจทางการทอ่งเที่ยว ค่าเฉลี่ย 
1. ความสวยงาม 4.20 
2. คุณค่าและความส าคัญของธรรมชาต ิ 3.78 
3. ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 2.12 
ค่าเฉลี่ย 3.36 
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จากตารางท่ี 24 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดสาวน้อยในด้านคุณค่าและ
ความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวไว้ในระดับปานกลาง (3.36) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
ความสวยงาม และหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ความหลากหลายของกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว  

 
4.2.1.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

  
ตารางท่ี 25 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
 
สภาพแวดล้อมของแหลง่ท่องเทีย่ว ค่าเฉลี่ย 
1. มลภาวะภายในแหล่งท่องเที่ยว (ขยะ ทัศนียภาพ เสียง ดิน น้ า อากาศ) 4.60 
2. ระบบนิเวศ 4.11 
3. สภาพทางธรรมชาต ิ 3.55 
ค่าเฉลี่ย 4.10 

 
จากตารางที่  25 ผู้ เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดสาวน้อยในด้าน

สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดับค่อนข้างสูง (4.10) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูง
ที่สุดคือ มลภาวะภายในแหล่งท่องเที่ยว (ขยะ ทัศนียภาพ เสียง ดิน น้ า อากาศ) และหัวข้อที่ได้
คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ สภาพทางธรรมชาติ  

 
4.2.1.5 ด้านการบริหารจัดการ 

 
ตารางท่ี 26 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการบริหารจัดการ 
 
การบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย 
1. หน่วยงาน/องค์กรที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว 4.80 
2. การรกัษาส่ิงแวดล้อม 4.70 
3. การให้การศกึษา 4.60 
ค่าเฉลี่ย 4.70 
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จากตารางที่ 26 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดสาวน้อยในด้านการ
บริหารจัดการไว้ในระดับสูง (4.70) โดยทั้งสามหัวข้อของการประเมินได้คะแนนเฉล่ียเกิน 4.50 
ทั้งหมด  

4.2.1.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
  
ตารางท่ี 27 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ ค่าเฉลี่ย 
1. การต้อนรับนักท่องเที่ยว 5.00 
2. การมีส่วนรว่มในกจิกรรมของแหล่งท่องเที่ยว 4.10 
3. การได้รับประโยชนข์องคนในชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 2.20 
ค่าเฉลี่ย 3.76 

 
จากตารางท่ี 27 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดสาวน้อยในด้านการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในท้องถ่ินไว้ในระดับค่อนข้างสูง (3.76) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ 
การต้อนรับนักท่องเที่ยวและหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุดคือ การได้รับประโยชน์ของคนใน
ชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ  

 
4.2.1.7 ด้านการมีชื่อเสียงในปัจจุบัน 

  
ตารางท่ี 28 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมชีื่อเสียงในปัจจุบัน 
 
การมีชื่อเสยีงในปัจจุบนั ค่าเฉลี่ย 
1. ความมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัของส่ือต่างๆ ในประเทศ 4.30 
2. ความมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัในกลุ่มนกัท่องเที่ยวในประเทศ 4.00 
ค่าเฉลี่ย 4.15 

 
จากตารางที่ 28 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดสาวน้อยในด้านการมี

ชื่อเสียงในปัจจุบันไว้ในระดับค่อนข้างสูง (4.15) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงที่สุดคือ ความมี
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ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของส่ือต่างๆในประเทศ (4.30) และหัวข้อความมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่ม
นักท่องเทีย่วในประเทศได้คะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 4.00  

 
4.2.2 น้ าตกดงพญาเย็น 
4.2.2.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถงึแหล่งทอ่งเที่ยว 

  
ตารางท่ี 29 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 
ความสะดวกในการเข้าถงึแหล่งทอ่งเที่ยว ค่าเฉลี่ย 
1. พาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก 4.80 
2. ลักษณะถนนจากสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว 4.67 
3. พาหนะรับจ้างท่ีเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก 4.00 
4. ค่าใช้จ่ายที่ใชใ้นการเดินทางจากพืน้ที่ต้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 3.89 
5. ป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 2.10 
6. ระยะทางจากถนนสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว 1.00 
ค่าเฉลี่ย 3.41 

 
จากตารางที่ 29 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกดงพญาเย็นในด้านความ

สะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดับปานกลาง (3.41) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูง
ที่สุด 3 อันดับแรกคือ พาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก ลักษณะของถนนจาก
สายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว และ พาหนะรับจ้างท่ีเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก โดยหัวข้อ
ที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ระยะทางจากถนนสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว  
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4.2.2.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
  
ตารางท่ี 30 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
 
สิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเทีย่ว ค่าเฉลี่ย 
1. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านค้า และร้านขายของท่ีระลึก 3.70 
2. น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ (สัญญาณโทรศพัท์) 3.30 
3. สถานที่จอดรถ 3.20 
4. ห้องสุขาและห้องอาบน้ า 2.20 
 5. ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจดัขยะ 1.70 
6. ที่พักแรม (บ้านพัก เตน้ท์) ท่ีพกัผ่อน 1.40 
7. ลักษณะของห้องสุขา 1.20 
8. การดูแลและการรกัษาความปลอดภัย 1.11 
9. มัคคุเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรูใ้นแหล่งท่องเที่ยว 1.00 
ค่าเฉลี่ย 2.07 

 
จากตารางท่ี 30 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกดงพญาเย็นในด้านส่ิงอ านวย

ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดบัค่อนขา้งต่ า (2.07) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 3 
อันดับแรกคือ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านค้า และร้านขายของที่ระลึกน้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์
สาธารณะ (สัญญาณโทรศัพท์) และสถานที่จอดรถ โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุดคือ 
มัคคุเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว  

 
4.2.2.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 

  

ตารางท่ี 31 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านคณุคา่และความดึงดดูใจทางการท่องเที่ยว 
 

คุณค่าและความดงึดดูใจทางการทอ่งเที่ยว ค่าเฉลี่ย 
1. คุณค่าและความส าคัญของธรรมชาต ิ 1.55 
2. ความสวยงาม 1.30 
3. ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 1.11 
ค่าเฉลี่ย 1.26 
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จากตารางท่ี 31 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกดงพญาเย็นในด้านคุณค่าและ

ความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวไว้ในระดับต่ า (1.26) โดยมีคะแนนเฉล่ียแต่ละหัวข้อต่ ากว่า 2.00 
ทั้งหมด  

 
4.2.2.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

  
ตารางท่ี 32 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
 
สภาพแวดล้อมของแหลง่ท่องเทีย่ว ค่าเฉลี่ย 
1. มลภาวะภายในแหล่งท่องเที่ยว (ขยะ ทัศนียภาพ เสียง ดนิ น้ า อากาศ) 1.90 
2. ระบบนิเวศ 1.70 
3. สภาพทางธรรมชาต ิ 1.30 
ค่าเฉลี่ย 1.63 

 
จากตารางที่  32 ผู้ เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกดงพญาเย็นในด้าน

สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดับค่อนข้างต่ า (1.63) โดยมีคะแนนเฉล่ียแต่ละหัวข้อต่ า
กว่า 2.00 ท้ังหมด  

 
4.2.2.5 ด้านการบริหารจัดการ 

  
ตารางท่ี 33 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการบริหารจัดการ 
 
การบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย 
1. การให้การศกึษา 1.00 
2. การรกัษาส่ิงแวดล้อม 1.00 
3. หน่วยงาน/องค์กรที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว 1.00 
ค่าเฉลี่ย 1.00 
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จากตารางท่ี 33 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกดงพญาเย็นในด้านการบริหาร
จัดการไว้ในระดับต่ า (1.00) โดยมีคะแนนเฉล่ียทุกหัวข้ออยู่ที่ 1.00 ท้ังหมด  

 
4.2.2.6  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

  
ตารางท่ี 34 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ ค่าเฉลี่ย 
1.การต้อนรับนักท่องเที่ยว 4.20 
2. การมีส่วนรว่มในกจิกรรมของแหล่งท่องเที่ยว 1.30 
3. การได้รับประโยชนข์องคนในชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 1.30 
ค่าเฉลี่ย 2.26 

 
จากตารางท่ี 34 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกดงพญาเย็นในด้านการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในท้องถ่ินไว้ในระดับค่อนข้างต่ า (2.26) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
การต้อนรับนักท่องเที่ยวและหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุดคือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
แหล่งท่องเที่ยว และการได้รับประโยชน์ของคนในชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ  

 
4.2.2.7  ด้านการมีชื่อเสียงในปัจจุบัน 

  
ตารางท่ี 35 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมชีื่อเสียงในปัจจุบัน 
 

การมีชื่อเสยีงในปัจจุบนั ค่าเฉลี่ย 
1. ความมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัในกลุ่มนกัท่องเที่ยวในประเทศ 1.38 
2. ความมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัของส่ือต่างๆในประเทศ 1.20 
ค่าเฉลี่ย 1.31 

 
จากตารางที่ 35 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกดงพญาเย็นในด้านการมี

ชื่อเสียงในปัจจุบันไว้ในระดับต่ า (1.31) โดยมีคะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 1.50 ท้ังสองหัวข้อ 
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4.2.3 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้ าตกเจ็ดคด) 
 
4.2.3.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

  

ตารางท่ี 36 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 
ความสะดวกในการเข้าถงึแหล่งทอ่งเที่ยว ค่าเฉลี่ย 
1. พาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก 4.90 
2. ลักษณะถนนจากสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว 4.80 
3. ค่าใช้จ่ายที่ใชใ้นการเดินทางจากพืน้ที่ต้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 4.70 
4. ป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 3.90 
5. พาหนะรับจ้างท่ีเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก 3.60 
6. ระยะทางจากถนนสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว 1.40 
ค่าเฉลี่ย 3.88 

 
จากตารางท่ี 36 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดคดในด้านความสะดวกใน

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดับค่อนข้างสูง (3.89) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงที่สุด 3 
อันดับแรกคือ พาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก ลักษณะของถนนจากสายหลัก
ถึงแหล่งท่องเที่ยว และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทางจากพื้นที่ต้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว โดยหัวข้อ
ที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ระยะทางจากถนนสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว 
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4.2.3.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเทีย่ว 
  
ตารางท่ี 37 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
 
สิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเทีย่ว ค่าเฉลี่ย 
1. ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจดัขยะ 4.90 
2. ที่พักแรม (บ้านพัก เตน้ท์) ท่ีพกัผ่อน 4.90 
3. สถานที่จอดรถ 4.80 
4. ลักษณะของห้องสุขา 4.80 
5. น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ (สัญญาณโทรศพัท์) 4.70 
6. ห้องสุขาและห้องอาบน้ า 4.70 
7. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านค้า และร้านขายของท่ีระลึก 4.20 
8. การดูแลและการรกัษาความปลอดภัย 3.80 
9. มัคคุเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรูใ้นแหล่งท่องเที่ยว 2.80 
ค่าเฉลี่ย 4.40 

 
จากตารางท่ี 37 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดคดในด้านส่ิงอ านวยความ

สะดวกในแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดับค่อนข้างสูง (4.40) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจัดขยะ และที่พักแรม (บ้านพัก เต้นท์ ) ที่พักผ่อนโดยหัวข้อที่ได้
คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ มัคคุเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว  

 
4.2.3.3 ค่าเฉลี่ยศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ

ท่องเที่ยว 
  

ตารางท่ี 38 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านคณุคา่และความดึงดดูใจทางการท่องเที่ยว 
 

คุณค่าและความดงึดดูใจทางการทอ่งเที่ยว ค่าเฉลี่ย 
1. คุณค่าและความส าคัญของธรรมชาต ิ 4.10 
2. ความสวยงาม 4.00 
3. ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 2.60 
ค่าเฉลี่ย 3.56 

DPU



69 
 

 
จากตารางท่ี 38 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดคดในด้านคุณค่าและความ

ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวไว้ในระดับค่อนข้างสูง (3.56) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงที่สุดคือ 
คุณค่าและความส าคัญของธรรมชาติ โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยที่สุดคือ ความหลากหลาย
ของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  

 
4.2.3.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

  
ตารางท่ี 39 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
 
สภาพแวดล้อมของแหลง่ท่องเทีย่ว ค่าเฉลี่ย 
1. มลภาวะภายในแหล่งท่องเที่ยว (ขยะ ทัศนียภาพ เสียง ดนิ น้ า อากาศ) 5.00 
2. ระบบนิเวศ 4.80 
3. สภาพทางธรรมชาต ิ 4.20 
ค่าเฉลี่ย 4.66 

 
จากตารางท่ี 39 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดคดในด้านสภาพแวดล้อม

ของแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดับสูง (4.66) โดยทุกหัวข้อได้คะแนนเฉล่ียมากกว่า 4.00 ท้ังหมด  
 
4.2.3.5 ด้านการบริหารจัดการ 

  
ตารางท่ี 40 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการบริหารจัดการ 
 
การบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย 
1. การรกัษาส่ิงแวดล้อม 4.40 
2. หน่วยงาน/องค์กรที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว 4.40 
3. การให้การศกึษา 3.90 
ค่าเฉลี่ย 4.23 
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จากตารางที่ 40 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดคดในด้านการบริหาร
จัดการไว้ในระดับค่อนข้างสูง (4.23) โดยมีหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงที่สุดเท่ากันสองหัวข้อคือ 
การรักษาส่ิงแวดล้อม และหน่วยงาน/องค์กรที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว  

 
4.2.3.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

  
ตารางท่ี 41 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ ค่าเฉลี่ย 
1. การต้อนรับนักท่องเที่ยว 4.30 
2. การมีส่วนรว่มในกจิกรรมของแหล่งท่องเที่ยว 2.30 
3. การได้รับประโยชนข์องคนในชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 1.11 
ค่าเฉลี่ย 2.59 

 
จากตารางท่ี 41 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดคดในด้านการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในท้องถ่ินไว้ในระดับปานกลาง (2.59) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงที่สุดคือ การ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การได้รับประโยชน์ของคนในชุมชน
จากแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 

 
4.2.3.7 ด้านการมีชื่อเสียงในปัจจุบัน 

  
ตารางท่ี 42 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมชีื่อเสียงในปัจจุบัน 
 
การมีชื่อเสยีงในปัจจุบนั ค่าเฉลี่ย 
1. ความมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัในกลุ่มนกัท่องเที่ยวในประเทศ 4.60 
2. ความมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัของส่ือต่างๆในประเทศ 4.30 
ค่าเฉลี่ย 4.45 
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จากตารางท่ี 42 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกเจ็ดคดในด้านการมีช่ือเสียงใน
ปัจจุบันไว้ในระดับค่อนข้างสูง (4.45) โดยหัวข้อการประเมินได้คะแนนเฉล่ียมากกว่า 4.00 ทั้งสอง
หัวข้อ  

 
4.2.4 น้ าตกมวกเหล็ก   
4.2.4.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

  
ตารางท่ี 43 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 
ความสะดวกในการเข้าถงึแหล่งทอ่งเที่ยว ค่าเฉลี่ย 
1. พาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก 5.00 
2. ค่าใช้จ่ายที่ใชใ้นการเดินทางจากพืน้ที่ต้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 4.70 
3. พาหนะรับจ้างท่ีเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก 4.20 
4. ลักษณะถนนจากสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว 3.80 
5. ป้ายบอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 3.40 
6. ระยะทางจากถนนสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว 2.00 
ค่าเฉลี่ย 3.85 

 
จากตารางท่ี 43 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกมวกเหล็กในดา้นความสะดวก

ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดับค่อนข้างสูง (3.89) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงที่สุด 3 
อันดับแรกคือ พาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเดินทาง
จากพื้นที่ต้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว และ พาหนะรับจ้างท่ีเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนสายหลัก
โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ระยะทางจากถนนสายหลักถึงแหล่งท่องเที่ยว  
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4.2.4.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
  
ตารางท่ี 44 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
 
สิ่งอ านวยความสะดวกในแหลง่ท่องเทีย่ว ค่าเฉลี่ย 
1. น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ (สัญญาณโทรศพัท์) 4.80 
2. สถานที่จอดรถ 4.30 
3. ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านค้า และร้านขายของท่ีระลึก 3.90 
4. ห้องสุขาและห้องอาบน้ า 3.90 
5. ที่พักแรม (บ้านพัก เตน้ท์) ท่ีพกัผ่อน 3.80 
6. ภาชนะรองรับขยะ และ การก าจดัขยะ 3.30 
7. การดูแลและการรกัษาความปลอดภัย 2.10 
8. ลักษณะของห้องสุขา 1.20 
9. มัคคุเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรูใ้นแหล่งท่องเที่ยว 1.10 
ค่าเฉลี่ย 3.15 

 
จากตารางที่ 44 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกมวกเหล็กในด้านส่ิงอ านวย

ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดับปานกลาง (3.15) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงที่สุด 3 
อันดับแรกคือ น้ า ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ (สัญญาณโทรศัพท์)สถานที่จอดรถร้านอาหาร ร้าน
เครื่องดื่ม ร้านค้า และร้านขายของที่ระลึก และ ห้องสุขาและห้องอาบน้ า โดยหัวข้อที่ได้คะแนน
เฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ มัคคุเทศก์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้ในแหล่งท่องเที่ยว  

 
4.2.4.3  ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 

  

ตารางท่ี 45 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านคณุคา่และความดึงดดูใจทางการท่องเที่ยว 
 

คุณค่าและความดงึดดูใจทางการทอ่งเที่ยว ค่าเฉลี่ย 
 1. ความสวยงาม 2.90 
 2. คุณค่าและความส าคัญของธรรมชาต ิ 2.30 
3. ความหลากหลายของกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 1.70 
ค่าเฉลี่ย 2.30 
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จากตารางท่ี 45 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกมวกเหล็กในด้านคุณค่าและ

ความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวไว้ในระดับค่อนข้างต่ า (2.30) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงที่สุด 
คือ ความสวยงาม และหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ ความหลากหลายของกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

 
4.2.4.4  ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

 
ตารางท่ี 46 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
 
สภาพแวดล้อมของแหลง่ท่องเทีย่ว ค่าเฉลี่ย 
1. มลภาวะภายในแหล่งท่องเที่ยว (ขยะ ทัศนียภาพ เสียง ดนิ น้ า อากาศ) 3.40 
2. ระบบนิเวศ 3.00 
 3. สภาพทางธรรมชาต ิ 2.50 
ค่าเฉลี่ย 2.96 
 

จากตารางที่  46 ผู้ เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกมวกเหล็กในด้าน
สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวไว้ในระดับปานกลาง (2.96) โดยหัวข้อที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด 
คือ มลภาวะภายในแหล่งท่องเที่ยว (ขยะ ทัศนียภาพ เสียง ดิน น้ า อากาศ) และหัวข้อที่ได้คะแนน
เฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ สภาพทางธรรมชาติ 

 
4.2.4.5  ด้านการบริหารจัดการ 

  
ตารางท่ี 47 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการบริหารจัดการ 

 
การบริหารจัดการ ค่าเฉลี่ย 
1. หน่วยงาน/องค์กรที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยว 2.50 
2. การรกัษาส่ิงแวดล้อม 1.90 
3. การให้การศกึษา 1.00 
ค่าเฉลี่ย 1.80 

DPU



74 
 

 
จากตารางท่ี 47 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกมวกเหล็กในด้านการบริหาร

จัดการไว้ในระดบัค่อนขา้งต่ า (1.80) โดยทุกหัวข้อการประเมินได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 2.51 ท้ังหมด 
 
4.2.4.6  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

  
ตารางท่ี 48 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่ ค่าเฉลี่ย 
1. การต้อนรับนักท่องเที่ยว 3.10 
2. การมีส่วนรว่มในกจิกรรมของแหล่งท่องเที่ยว 2.00 
3. การได้รับประโยชนข์องคนในชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 1.50 
ค่าเฉลี่ย 2.20 
 

จากตารางท่ี 48 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกมวกเหล็กในด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในท้องถ่ินไว้ในระดับค่อนข้างต่ า (2.20) โดยหัวข้อที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ 
การต้อนรับนักท่องเที่ยว และหัวข้อที่มีคะแนนเฉล่ียน้อยที่สุดคือ การได้รับประโยชน์ของคนใน
ชุมชนจากแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ 

 
4.2.4.7  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

  
ตารางท่ี 49 ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในด้านการมชีื่อเสียงในปัจจุบัน 
 
การมีชื่อเสยีงในปัจจุบนั ค่าเฉลี่ย 
1. ความมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัของส่ือต่างๆในประเทศ 3.10 
 2. ความมีช่ือเสียงเป็นที่รู้จกัในกลุ่มนกัท่องเที่ยวในประเทศ 2.90 
ค่าเฉลี่ย 3.00 
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จากตารางที่ 49 ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินศักยภาพของน้ าตกมวกเหล็กในด้านการมี
ชื่อเสียงในปัจจุบันไว้ในระดับปานกลาง (3.00) โดยทุกหัวข้อการประเมินได้คะแนนเฉล่ียต่ ากว่า 
3.51 ท้ังหมด 

นอกจากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้แบบประเมินแล้ว ผู้วิจัยยังได้
รวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รบัจากผู้เชี่ยวชาญในการสนทนากลุ่มซ่ึงสามารถแยกเป็นประเดน็
ต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยวได้ดังนี้ 
 

4.3 ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญ  
นอกจากข้อมูลที่ได้รับจากแบบประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่

ส าคัญในจังหวัดสระบุรีแล้ว ผู้วิจัยยังได้รวบรวมความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้เชี่ยวชาญจากการจัด
สนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยได้แบ่งข้อมูลของน้ าตกทั้ง 4 แห่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

4.3.1 น้ าตกเจ็ดสาวน้อย 
4.3.1.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถงึ 
นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกเนื่องจากมีป้ายบอกทางที่

ชัดเจน ติดตั้งในต าแหน่งที่เห็นได้ง่าย และมีป้ายบอกทางตลอดเส้นทาง ถึงแม้ระยะทางในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวจากถนนเส้นหลัก (ถนนมิตรภาพ) จะค่อนข้างไกล แต่สภาพถนนดีมากไม่
เป็นอุปสรรคในการเดินทาง นอกจากนี้พื้นที่ในส่วนลานจอดรถของแหล่งท่องเที่ยวยังสามารถ
รองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมากอีกด้วย 

4.3.1.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
ในแหล่งท่องเที่ยวมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราพร้อมท้ังให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวอย่าง

สม่ าเสมอ มีการแจ้งและตรวจห้ามมิให้นักท่องเที่ยวน าสุราเข้าไปดื่มในบริเวณน้ าตก เป็นการลด
ปัญหาในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุได้เป็นอย่างดี สัญญาณโทรศัพท์ดีมากและส่ิงอ านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างครบแต่ไม่มีที่พักแรมในพื้นที่ นอกจากนี้หากนักท่องเที่ยว
ต้องการเจ้าหน้าที่ในการน าชมต้องมีการติดต่อล่วงหน้า 

4.3.1.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนในเชิงธรรมชาติท่ีสวยงาม มีการจัดการในพื้นที่

อย่างเป็นระบบ และมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก ถึงแม้จะมีการดัดแปลงพื้นที่บางส่วนบ้างก็
เป็นไปเพื่อความสะดวกในการเดินและเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ นอกเหนือจากกิจกรรม
การเล่นน้ าแล้ว ยังมีกิจกรรมการพายเรือไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
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4.3.1.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามแต่การปรับภูมิทัศน์นั้นไม่

กระทบกับธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้เพราะมีการดูแลและรักษาความสะอาดเป็นอย่างดี 
4.3.1.5 ด้านการบริหารจัดการ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติท าให้มีระบบการบริหาร

จัดการที่ดี มีการท างานร่วมกับเครือข่ายอ่ืนๆ เช่น อบต. และชุมชนในพื้นที่ มีการจัดการพื้นที่ใน
แหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระเบียบ เช่น พื้นที่ร้านขายของ พื้นที่ส าหรับร้านให้เช่าห่วงยาง เช่า เส่ือ 
พื้นที่ส าหรับเก็บขยะ มีป้ายความรู้ ป้ายส่ือความหมาย และข้อควรระวังต่างๆ ที่ชัดเจน และ
เจ้าหน้าที่คอยตรวจตราและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 

4.3.1.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
มีความร่วมมือกับคนในชุมชนในการจัดตั้งชมรมเพื่อประสานความร่วมมือในการ

ท างาน ท าให้ชุมชนมีรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม การขายสินค้า ของที่ระลึก การให้เช่า
ห่วงยาง ร่วมท้ังยังมีการจ้างงานคนในชุมชนให้ท างานในแหล่งท่องเที่ยว  

4.3.1.7 ด้านการมีชื่อเสียงในปัจจุบัน 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็ปไซด์ของจังหวัดและเว็ปไซด์

ทางด้านการท่องเที่ยวอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง 
 
4.3.2 น้ าตกดงพญาเย็น 
4.3.2.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 
การเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างสะดวกเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวอยู่ติดถนน

สายหลัก และสภาพถนนค่อนข้างดี อย่างไรก็ดีป้ายบอกทางและป้ายชี้ทางเข้าเป็นเพียงป้ายไวนิล
และมีขนาดค่อนข้างเล็กท าให้สังเกตุเห็นได้ยาก นอกจากนี้ทางเข้าลานจอดรถจากถนนใหญั่งมี
ความลาดชัดมาก ท าให้ลานจอดรถไม่สามารถรองรับรถบัสขนาดใหญ่ได้  

4.3.2.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
ส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวมีเพียงร้านค้า ร้านอาหารเท่านั้น และ

ร้านอาหารยังมีการสร้างเพิงส าหรับรับประทานอาหารยื่นลงไปในบริเวณน้ าตก ท าให้มีขยะจากการ
รับประทานอาหารตกค้างอยู่ค่อนข้างมาก ถึงแม้ร้านอาหารจะมีบริการถุงด าให้นักท่องเที่ยวไว้ใส่
ขยะก็ตาม มีส่วนของการบริการข้อมูลแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ประจ า จึงไม่มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราและ
ให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว 
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4.3.2.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ถนนสายหลัก เดินทางค่อนข้างสะดวกและสามารถท า

กิจกรรมเล่นน้ าและพายเรือได้ อย่างไรก็ดีมีการเปล่ียนแปลงภูมิทัศน์ค่อนข้างมากเพื่อดัดแปลงเป็น
ส่วนของร้านอาหารและพื้นที่รับประทานอาหาร ท าให้สูญเสียความงดงามตามธรรมชาติไปมาก 

4.3.2.4 านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
มีการดัดแปลงสภาพแวดล้อมเป็นส่วนของร้านอาหารที่สร้างรุกล้ าเข้าไปในตัวน้ าตก จึง

ท าให้ทัศนียภาพโดยรวมขาดความงดงามตามธรรมชาติ มีการทานอาหารและทิ้งเศษอาหาร
บางส่วนลงไปในตัวน้ าตก ท าให้ตัวน้ าตกดูไม่สะอาดและมีกล่ินอับในบริเวณรอบๆ และยังไม่เห็น
การจัดการด้านขยะและของเสียในแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน 

4.3.2.5 ด้านการบริหารจัดการ 
ยังขาดความชัดเจนในส่วนของการบริหารดูแลแหล่งท่องเที่ยว ไม่มีการจัดการเรื่องของ

ป้ายส่ือความหมาย ป้ายข้อมูล ป้ายเตือนนักท่องเที่ยว รวมถึงไม่มีการจัดการด้านความสะอาดใน
พื้นที่ เจ้าหน้าที่ท่ีประจ าอยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการด าเนินงานร้านอาหาร ท าให้
ไม่มีเวลาในการดูแลแหล่งท่องเที่ยว 

4.3.2.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
ไม่เห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินอย่างชัดเจน เห็นแต่ในส่วนของการให้

ประชาชนบางส่วนเข้ามาใช้พ้ืนที่ในการขายอาหาร และให้เช่าห่วงยางส าหรับการเล่นน้ า 
4.3.2.7 ด้านการมีชื่อเสียงในปัจจุบัน 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการประชาสัมพันธ์ในเว็ปไซด์ kapook.com และเว็ปไซด์อ่ืนๆ 

อยู่บ้าง แต่ไม่สม่ าเสมอ 
 
4.3.3 น้ าตกเจ็ดคด (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า) 
4.3.3.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ค่อนข้างไกลจากถนนใหญ่ แต่สภาพถนนในการเข้าถึงจะดีและ

มีป้ายบอกทางและบอกระยะทางสลับกันตลอดเส้นทาง อย่างไรก็ดีไม่มีพาหนะรับจ้างจากถนนสาย
หลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวที่ไม่มียานพาหนะส่วนตัวเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ยาก 

4.3.3.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีส่ิงอ านวยความสะดวกค่อนข้างครบ มีบ้านพักหลากหลาย

รูปแบบมีที่จอดรถที่อยู่ในสภาพที่ดี มีทั้งห้องน้ า ห้องสุขา ซ่ึงมีทั้งชักโครก ส้วมซึมและห้องน้ า
ส าหรับผู้พิการ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจ า และมีร้านขายสินค้าอาหาร ไม่มี
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ร้านอาหารในศูนย์ฯ แต่หากนักท่องเที่ยวเดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 40 คนขึ้นไปสามารถจัดอาหาร
ให้ได้ รวมท้ังอาจมีปัญหาเรื่องไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้าดับอยู่บ้างในกรณีที่มีฝนตกหนักหรือมีพายุ 

4.3.3.4 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติอยู่มาก สามารถท ากิจกรรม

ทางการท่องเที่ยวได้หลายรูปแบบ เช่น การเดินป่า การปั่นจักรยาน การตั้งแคมป์ การส่องสัตว์ การ
เล่นน้ าตก การดูดาว บ้านพักมีการปรับรูปแบบให้เข้ากับสภาพแวดล้อม สถานที่มีความเหมาะสม
กับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

4.3.3.5 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวมีความสมบูรณ์ค่อนข้างมาก อากาศดีมาก มีการ

ดัดแปลงภูมิทัศน์เพียงเล็กน้อย แต่สามารถจัดพื้นที่ได้อย่างลงตัวเพื่อให้ดูสวยงามตามสมัยนิยมและ
ยังความคงความเป็นธรรมชาติไว้ได้ 

4.3.3.6 ด้านการบริหารจัดการ 
มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบดีมาก ท้ังในส่วนของการดูแลแหล่งท่องเที่ยว และการ

ดูแลนักท่องเที่ยว แต่ควรจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มเติมในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากน้ าตกจะแห้งและไม่มีน้ า
ให้เล่น 

4.3.3.7 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
ยังไม่ค่อยมีโครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ฯ และชุมชนท้องถ่ินมากนัก แต่มีการจ้าง

คนในชุมชนให้เป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ และมีการขอความร่วมมือจากชุมชนเป็นครั้งคราว 
4.3.3.8 ด้านการมีชื่อเสียงในปัจจุบัน 
มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องท้ังในเว็ปไซด์ของจังหวัด และเว็ปไซด์อ่ืนๆ รวมทั้ง

ทางศูนย์ฯ ยังมี Facebook เป็นของศูนย์เพื่อเพิ่มการประชาสัมพันธ์อีกด้วย 
 
4.3.4 น้ าตกมวกเหล็ก 
4.3.4.1 ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีป้ายบอกทางชัดเจน สภาพถนนในการเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว

ค่อนข้างดี และถึงแม้บริเวณลาดจอดรถจะเป็นลักษณะของหินคลุกแต่รถก็ยังสามารถวิ่งได้สะดวก 
4.3.4.2 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีส่ิงอ านวยความสะดวกค่อนข้างครบ แต่ไม่ค่อยสะอาดและขาด

การดูแลรักษา ท้ังในส่วนของบ้านพัก ห้องน้ า ห้องอาบน้ าและบริเวณที่นั่งพัก มีถึงขยะเพียงพอแต่
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ไม่มีการเก็บขยะอย่างสม่ าเสมอ และมีป้ายส่ือความหมาย ป้ายข้อมูลน้อย รวมทั้งไม่มีเจ้าหน้าที่เดิน
ตรวจตราดูแลและให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว 

4.3.4.3 ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว 
มีการประชาสัมพันธ์ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางชีวภาพแต่ไม่เห็น

ความหลากหลายทางชีวภาพ และสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ขาดการดูแลรักษาภูมิทัศน์ กิจกรรม
ทางการท่องเที่ยวที่ท าได้จริงมีเพียงการเล่นน้ าและการพายเรือ แหล่งท่องเที่ยวมีจุดขายคือ 2 จังหวัด 
2 อ าเภอ (อ.ปากช่องและอ.มวกเหล็ก) แต่ไม่มีการท าให้จุดขายนี้เกิดความน่าสนใจมากนัก 

4.3.4.4 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 
ตัวน้ าตกยังมีความงดงามตามธรรมชาติแต่สภาพแวดล้อมถูกดัดแปลงค่อนข้างมาก 

รวมท้ังขาดการดูแลรักษาท าให้ความงดงามน้อยลง มีมลภาวะทางด้านขยะ น้ าและทัศนียภาพ 
4.3.4.5 ด้านการบริหารจัดการ 
ขาดการบริหารจัดการที่ดี และไม่มีการปรับภูมิทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มความ

สวยงาม ขาดการรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องท าให้พื้นที่ดูสกปรก ยังไม่มี
มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  

4.3.4.6 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมในส่วนของการขายสินค้า เครื่องดื่มและอาหารให้กับ

นักท่องเที่ยวเท่านั้น 
4.3.4.7 ด้านการมีชื่อเสียงในปัจจุบัน 
มีการประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซด์ท่องเที่ยวแต่ไม่สม่ าเสมอ ภาพประชาสัมพันธ์ในเว็ป

ไซด์และแผน่พับท าได้น่าสนใจ 
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้สรุปรายละเอียดผลการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 

แหล่งในภาพรวมและด้านต่างๆ ดังตารางที่ 50 
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ตารางท่ี 50 สรุปศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกทั้ง 4 แหล่งในจังหวัดสระบรุ ี
 
ศักยภาพ น้ าตกเจ็ดสาวน้อย น้ าตกดงพญาเย็น น้ าตกเจ็ดคด น้ าตกมวกเหล็ก 

ค่าเฉล่ีย ความหมาย ค่าเฉล่ีย ความหมาย ค่าเฉล่ีย ความหมาย ค่าเฉล่ีย ความหมาย 
1.ด้านความสะดวกในการเข้าถึง 4.09 ค่อนข้างสูง 3.41 ปานกลาง 3.88 ค่อนข้างสูง 3.85 ค่อนข้างสูง 
2.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว 

4.14 ค่อนข้างสูง 2.07 ค่อนข้างต่ า 4.40 ค่อนข้างสูง 3.15 ปานกลาง 

3.ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยว 

3.36 ปานกลาง 1.26 ต่ า 3.56 ค่อนข้างสูง 2.30 ค่อนข้างต่ า 

4.ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4.10 ค่อนข้างสูง 1.63 ค่อนข้างต่ า 4.66 สูง 2.96 ปานกลาง 

5.ด้านการบริหารจัดการ 4.70 สูง 1.00 ต่ า 4.23 ค่อนข้างสูง 1.80 ค่อนข้างต่ า 
6.ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

3.76 ค่อนข้างสูง 2.26 ค่อนข้างต่ า 2.59 ปานกลาง 2.20 ค่อนข้างต่ า 

7.ด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน 4.15 ค่อนข้างสูง 1.31 ต่ า 4.45 ค่อนข้างสูง 3.00 ปานกลาง 
ภาพรวม 4.03 ค่อนข้างสูง 1.90 ค่อนข้างต่ า 3.95 ค่อนข้างสูง 2.75 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 50 การสรุปการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ าตกใน

จังหวัดสระบุรีทั้ง 4 แหล่ง โดยการใช้แบบประเมินและการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ พบว่าโดย
ภาพรวมน้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงที่สุดคือมีค่าเฉล่ียที่อยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง (4.03) โดยมีแหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อน
เส้า (น้ าตกเจ็ดคด) อยู่ในระดับรองลงมาคือมีค่าเฉล่ียที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูง (3.95) ส่วนน้ าตก
มวกเหล็กมีค่าเฉล่ียที่อยู่ในระดับปานกลาง (2.75) และน้ าตกดงพญาเย็นมีระดับค่าเฉล่ียของ
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวในภาพรวมที่ค่อนข้างต่ า (1.90)  

เมื่อพิจารณาศักยภาพในแต่ละด้านของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งพบว่าแหล่งท่องเที่ยว
แต่ละแหล่งมีจุดเด่นทางการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ได้แก่ น้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีศักยภาพที่สูงสุดใน
ด้านการบริหารจัดการโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 4.70โดยมีการบริหารจัดการในส่วนงานต่างๆอย่างมี
ระบบ อาทิเช่น การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวโดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตรามิให้มีการน า
อาหารและเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เข้าไปรับประทานในแหล่งท่องเที่ยว การจัดให้มีป้ายส่ือ
ความหมาย ป้ายเตือนภัยและข้อควรระวังที่เห็นได้อย่างที่ชัดเจนและทั่วถึง การจัดระเบียบร้านค้า 
ร้านขายของ การร่วมมือกับชาวบ้านในการจัดตั้งชมรมดูแลแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  
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ส าหรับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้ าตกเจ็ดคด) มี
ศักยภาพที่สูงสุดในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 4.66 โดย
สามารถคงสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ถึงแม้จะมีการดัดแปลงสภาพ
ทางธรรมชาติในบางส่วนเพื่อให้เข้ากับสมัยนิยม 

 ในขณะที่น้ าตกมวกเหล็กและน้ าตกดงพญาเย็นมีศักยภาพท่ีสูงสุดในด้านความสะดวก
ในการเข้าถึงโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 3.85 และ 3.43 ตามล าดับ โดยน้ าตกทั้งสองแห่งมีข้อได้เปรียบ
ในเรื่องของท่ีตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกจากถนนสายหลักและมีพาหนะ
รับจ้างในการเข้าถึงได้หลากหลาย 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งมีระดับคะแนนเฉล่ียที่น้อยสุดในด้าน
ที่แตกต่างกัน ได้แก่ น้ าตกเจ็ดสาวน้อยมีศักยภาพท่ีน้อยสุดในด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 3.36 ทั้งนี้เนื่องจากประเภทของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่
ค่อนข้างจ ากัดท าให้แหล่งท่องเที่ยวนี้มีศักยภาพด้านความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ 

ส าหรับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้ าตกเจ็ดคด) มี
ศักยภาพที่น้อยสุดในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 2.59 
เนื่องจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้ าตกเจ็ดคด) มีการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทุกด้านโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมแต่อย่างใด 

ในขณะที่น้ าตกมวกเหล็กและน้ าตกดงพญาเย็นมีศักยภาพที่น้อยสุดในด้านการบริหาร
จัดการโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 1.80 และ 1.00 ตามล าดับเห็นได้จากการขาดความเป็นระบบในการ
ดูแลบริหารแหล่งท่องเที่ยว การมีป้ายส่ือความหมายหรือการให้ข้อมูลต่างๆน้อยมาก ไม่มีการจัด
เจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อนการเข้าชม ไม่มีมาตรการหรือการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีการควบคุมเรื่องของความสะอาดและการก าจัดขยะ บางบริเวณในแหล่ง
ท่องเที่ยวถูกปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลรักษา ท าให้สภาพโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นที่
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเท่าท่ีควร 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้้าตกที่

ส้าคัญในจังหวัดสระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) ประเมินศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้้าตกที่ส้าคัญในจังหวัดสระบุรีและ 2) เพื่อจัดท้าข้อเสนอเกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสระบุรี 

ขอบเขตในด้านพื้นที่ของการวิจัยคือ น้้าตกที่ได้รับความนิยมซ่ึงมีฐานข้อมูลทางระบบ
อินเตอร์เน็ต และอยู่ในเอกสารส่ิงพิมพ์ของท้ังทางจังหวัดสระบุรีและของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ส้าหรับขอบเขตเชิงประชากรที่ใช้มี 2 กลุ่มคือ 1) นักท่องเที่ยว ในแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้วิจัยได้
เลือกไว้จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวละ 50 คน และ 2) ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 10 คนจาก 3 ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือท้าการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้วิจัยได้
เลือกไว้ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยว และใช้แบบ
ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
Group) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ผลการสอบถามนกัท่องเทีย่ว 
แบบสอบถามนักท่องเที่ยวประกอบไปด้วย 4 ตอน คือ 1) ข้อมูลทั่วไป 2) ข้อมูล

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว และ 4) แนวโน้มใน
การกลับมาท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ โดยข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 206 คน 
สามารถสรุป ได้ดังนี้ 

5.1.1.1 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพฤติกรรมการท่องเที่ยว 
นักท่องเที่ยวเพศหญิงได้รับการสอบถามมากกว่านักท่องเที่ยวเพศชายแต่เป็นอัตราส่วน

ที่ไม่แตกต่างกันมากนัก (เพศหญิง ร้อยละ 51.90 และเพศชาย ร้อยละ 48.10)  ช่วงอายุของ
นักท่องเที่ยวที่พบมากที่สุดคือ 21-25 ปี ซ่ึงสอดคล้องกับอาชีพของนักท่องเที่ยวที่ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุดคือ นักเรียน/นักศึกษา โดยผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมีจ้านวนมากที่สุดอยู่ท่ี 118 คน นักท่องเที่ยว 3 อันดับแรกที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวใน
งานวิจัยนี้มากที่สุดมาจากจังหวัด มหาสารคาม กรุงเทพมหานคร และสระบุรี โดยนักท่องเที่ยวส่วน
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ใหญ่มีรายได้ต่้ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยวเป็น
หลักและเคยได้ยินหรือรู้จักแหล่งท่องเที่ยวมาก่อน โดยเป็นการรู้จักจากคนแนะน้ามากที่สุดที่ 94 
คนรองลงไปคือ อินเทอร์เน็ท โซเชียลมีเดีย และส่ือโทรทัศน์ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เพิ่งมาเที่ยวยัง
แหล่งท่องเที่ยวเป็นครั้งแรก นิยมเดินทางมากันเองกับครอบครัวและเพื่อนด้วยรถส่วนตัว ไม่นิยม
พักค้างคืน และใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง โดยมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการเดินทาง
ท่องเที่ยวอยู่ที่ 2,300 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส้าหรับการเดินทางมากที่สุด ทั้งนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ไม่ได้ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง  

5.1.1.2 ข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้้าตก

ทั้ง 4 แหล่งในจังหวัดสระบุรีอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยน้้าตกทั้งเจ็ดสาวน้อยมีค่าเฉล่ียรวมในทุก
ด้านสูงท่ีสุดอยู่ท่ี 4.07 ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้้าตกเจ็ด
คด) น้้าตกมวกเหล็ก และน้้าตกดงพญาเย็น ได้ระดับค่าเฉล่ียรองลงมาที่ 3.90 3.73 และ 3.58 
ตามล้าดับ 

เมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวแต่ละน้้าตกพบว่า น้้าตกเจ็ดสาวน้อย
ได้ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวมากกว่า 4.00 ในทุกด้าน โดยด้านคุณค่าและความดึงดูดใจ
ทางการท่องเที่ยวได้รับค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือ 4.22 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินและ
ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้ค่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 4.15 และ 4.05 ตามล้าดับ 

ส้าหรับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้้าตกเจ็ดคด) 
ได้ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวสูงที่สุด
คือ 4.22 โดยด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ค่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 4.08 และ 3.99 ตามล้าดับ 

น้้าตกมวกเหล็กและน้้าตกดงพญาเย็นได้ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวน้อยกว่า 
4.00 ในทุกด้าน โดยน้้าตกมวกเหล็กได้ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านความสะดวก
ในการเข้าถึงสูงที่สุดคือ 3.98 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถ่ินได้ค่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 3.82 และ 3.80 ตามล้าดับ ในขณะที่น้้าตกดงพญาเย็นได้
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินสูงที่สุดคือ 
3.98 ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวได้
ค่าเฉล่ียรองลงมาท่ี 3.94 และ 3.67 ตามล้าดับ 
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ส้าหรับค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่น้อยที่สุดพบว่าทั้ง 3 น้้าตกคือ น้้าตงดง
พญาเย็น น้้าตกเจ็ดคด และน้้าตกมวกเหล็กมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่น้อยที่สุดใน
ด้านเดียวกันคือด้านการบริหารจัดการ โดยได้ค่าเฉล่ียคือ 3.08 3.52 และ 3.53 ตามล้าดับ ส่วนน้้าตก
เจ็ดสาวน้อยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดในด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกใน
แหล่งท่องเที่ยว โดยได้ค่าเฉล่ียคือ 4.00 และมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวน้อยที่สุดใน
ระดับรองลงมาคือ 4.01 ในด้านการบริหารจัดการ 

5.1.1.3 ข้อมูลแนวโน้มในการกลับมาท่องเที่ยวและข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ 
จากจ้านวนนักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถามจ้านวน 206 คน มีนักท่องเที่ยวจ้านวน 196 

ที่ให้ข้อมูลว่าจะกลับมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวอีก ด้วยเหตุผลที่ว่า แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็น
ธรรมชาติ บรรยากาศดี ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก จัดบริเวณพื้นที่ได้อย่างสวยงามและมีความ
ปลอดภัย 

ในขณะที่นักท่องเที่ยวจ้านวน 10 คนให้ข้อมูลว่าจะไม่กลับมาท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกด้วยเหตุผลว่า ทางเข้าออกไม่สะดวก ไม่มีส่ิงอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
ปัญหาเรื่องความสะอาดของพื้นที่ ห้องน้้าและความปลอดภัยของท่ีจอดรถ 

นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวดังนี้ 1) ควรมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 2) ควร
ปรับปรุงการบริหารจัดการในแหล่งท่องเที่ยว เช่น ควรจัดให้มีที่พักในแหล่งท่องเที่ยว มีบริเวณที่
พักผ่อน มีป้ายชี้ทาง ป้ายแนะน้านักท่องเที่ยว และควรจัดให้มีถังขยะที่เพียงพอ 3) ควรเพิ่มการดูแล
รักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยว 4) ควรเพิ่มส่ิงอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เช่น 
ห้องน้้า ห้องอาบน้้า ลานจอดรถ 5) ควรจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายในแหล่ง
ท่องเที่ยว 6) ควรจัดให้มีร้านจ้าหน่ายของที่ระลึก 7) ควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่างๆ อย่าง
สม่้าเสมอ  8) ควรจัดให้มีเอกลักษณ์หรือจุดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจ้าได้ง่าย 

 
5.1.2 ผลการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้วิจัยได้น้าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่านจาก 3 ภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือ 

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ บริษัทน้าเที่ยวชั้นน้าในกรุงเทพฯ และมัคคุเทศก์อาชีพ ลง
พื้นที่เพื่อท้าการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้แบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึง
ในแบบประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวมีการประเมินทั้งหมด 7 ด้านคือ 1) ด้านความสะดวกใน
การเข้าถึง 2) ด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 3) ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยว 4) ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 5) ด้านการบริหารจัดการ 6) ด้านการมีส่วน
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ร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน และ7) ด้านการมีชื่อเสียงในปัจจุบัน โดยข้อมูลจากแบบประเมิน
ทั้งหมดสามารถสรุป ได้ดังนี้ 

การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้้าตกในจังหวัดสระบุรีทั้ง 4 แหล่ง 
โดยการใช้แบบประเมินและการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญ พบว่าในภาพรวมน้้าตกเจ็ดสาวน้อยมี
ค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวสูงที่สุดคือมีค่าเฉล่ียที่ 4.03 ซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยมี
แหล่งท่องเที่ยวศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งกอ้นเส้า (น้้าตกเจ็ดคด) อยู่ใน
ระดับรองลงมาคือมีค่าเฉล่ียที่ 3.95 ซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงส่วนน้้าตกมวกเหล็กมีค่าเฉล่ียที่ 2.75 
ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง และน้้าตกดงพญาเย็นมีระดับค่าเฉล่ียที่ 1.90 ซ่ึงอยู่ในระดับค่อนข้างต่้า 

เมื่อพิจารณาศักยภาพในแต่ละด้านของแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งพบว่าน้้าตกเจ็ดสาว
น้อยมีศักยภาพที่สูงสุดในด้านการบริหารจัดการโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 4.70โดยมีการบริหาร
จัดการในส่วนงานต่างๆ อย่างมีระบบ ส้าหรับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-
โป่งก้อนเส้า (น้้าตกเจ็ดคด) มีศักยภาพที่สูงสุดในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวโดยมี
คะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 4.66 โดยสามารถคงสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวไว้ได้ค่อนข้างสมบูรณ์ 
ถึงแม้จะมีการดัดแปลงสภาพทางธรรมชาติในบางส่วนเพื่อให้เข้ากับสมัยนิยม 

ในขณะที่น้้าตกมวกเหล็กและน้้าตกดงพญาเย็นมีศักยภาพที่สูงสุดในด้านความสะดวก
ในการเข้าถึงโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 3.85 และ 3.43 ตามล้าดับ โดยน้้าตกทั้งสองแห่งมีข้อได้เปรียบ
ในเรื่องของท่ีตั้งของแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกจากถนนสายหลักและมีพาหนะ
รับจ้างในการเข้าถึงได้หลากหลาย 

ส้าหรับค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่น้อยที่สุดพบว่าทั้ง 4 แหล่งมีค่าเฉล่ียที่น้อย
ที่สุดในด้านที่แตกต่างกัน ดังนี้ น้้าตกเจ็ดสาวน้อยมีศักยภาพท่ีน้อยสุดในด้านคุณค่าและความดึงดูด
ใจทางการท่องเที่ยวโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ที่ 3.36 ทั้งนี้เนื่องจากประเภทของกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่
ค่อนข้างจ้ากัดท้าให้แหล่งท่องเที่ยวนี้มีศักยภาพด้านความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวต่้ากว่าด้านอ่ืนๆ 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด -โป่งก้อนเส้า (น้้าตกเจ็ดคด) มี
ศักยภาพที่น้อยสุดในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 2.59 
เนื่องจากศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้้าตกเจ็ดคด) มีการ
บริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทุกด้านโดยไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วน
ร่วมแต่อย่างใด 

ในขณะที่น้้าตกมวกเหล็กและน้้าตกดงพญาเย็นมีศักยภาพที่น้อยสุดในด้านการบริหาร
จัดการโดยมีคะแนนเฉล่ียอยู่ที่ 1.80 และ 1.00 ตามล้าดับ เนื่องจากการขาดความเป็นระบบในการ
ดูแลบริหารแหล่งท่องเที่ยว การมีป้ายส่ือความหมายหรือการให้ข้อมูลต่างๆ น้อยมาก ไม่มีการจัด
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เจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวก่อนการเข้าชม ไม่มีมาตรการหรือการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่มีการควบคุมเรื่องของความสะอาดและการก้าจัดขยะ บางบริเวณในแหล่ง
ท่องเที่ยวถูกปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลรักษา ท้าให้สภาพโดยรวมของแหล่งท่องเที่ยวไม่เป็นที่
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเท่าท่ีควร 
 
5.2 การอภิปรายผล 

5.2.1 ผลการสอบถามนกัท่องเทีย่ว 
ผลการสอบถามนักท่องเที่ยวจ้านวน 206 คนใน 4 แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลที่ได้สามารถ

น้ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้้าตกใน
จังหวัดสระบุรีได้ดังนี้ 

- เพศ ผลจากแบบสอบถามพบว่า เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ถึงแม้จ้านวนของเพศหญิง
และเพศชายที่ตอบแบบสอบถามจะไม่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ก็สามารถน้าข้อมูลนี้ มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกหรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
เพื่อให้สอดคล้องกับเพศ เช่น ควรปรับปรุงให้มีห้องน้้าผู้หญิงมากกว่าห้องน้้าผู้ชาย มีส่ิงอ้านวย
ความสะดวกส้าหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และจัดให้มีกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ผู้หญิงสามารถมี
ส่วนร่วมได้มากขึ้น ทั้งนี้ Mill (1990, p 24-26) ได้กล่าวว่าส่ิงอ้านวยความสะดวกที่ส้าคัญในแหล่ง
ท่องเที่ยวมี 4 ประการ คือ 1) ที่พัก 2) ร้านอาหารและเครื่องดื่ม  3) บริการต่างๆ  เช่น ร้านขายของที่
ระลึก สถานที่นันทนาการ และ 4) ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ระบบส่ือสาร ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น   

- อายุ ผลจากแบบสอบถามพบว่า นักท่องเที่ยวกลุ่มอายุ 21 – 25 ปี มีจ้านวนมากถึงร้อย
ละ 37.40 ซ่ึงนักท่องเที่ยวกลุ่มอายุดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่อยู่ในวัยศึกษาหรือท้างานแล้ว
ซ่ึงมีสภาพร่างกายแข็งแรง มีความกระตือรือร้น และชอบการผจญภัย (เลิศพร ภาระสกุล, 2555) 
ดังนั้นการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจึงควรมีความสอดคล้องกับกลุ่มอายุเหล่านี้ 

- อาชีพ ผลจากแบบสอบถามพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่หรือร้อยละ 48.10 มีอาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา ดังนั้นในแหล่งท่องเที่ยวจึงควรเพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้ หรือ
ส่งเสริมการเรียนรู้เช่น การจัดท้าป้ายความรู้ แผ่นพับส่ือความรู้ หรือจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน/นักศึกษา 

- นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมากจากจังหวัดใกล้เคียงและเป็นนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดสระบุรีเอง แสดงให้เห็นว่าความสะดวกในการเดินทางมีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือก
แหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว (ณัฐกฤษณ์ เอกวรรณัง, 2552) ดังนั้นจึงควรรักษาจุดเด่นในด้านนี้
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พร้อมกับส่งเสริมความสะดวกในการเดินทางเช่นการจัดท้าป้ายชี้ทาง/บอกทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว
ให้ชัดเจนขึ้น 

- จุดประสงค์ในการเดินทาง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยวเป็น
หลักโดยมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางมาเพื่อจุดประสงค์อ่ืนแล้วจึงมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว 
ข้อมูลนี้ท้าให้ทราบว่าควรจะต้องมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มหลัก
อย่างเหมาะสม และกิจกรรมการท่องเที่ยวควรมีความหลากหลายเพื่อดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยว
กลับมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวอีก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545 น. 5-7) ส้าหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มาด้วยจุดประสงค์อ่ืนนั้น ส่วนใหญ่จะมาท้าบุญ เยี่ยมญาติและหาที่ประชุมสัมมนา 
ดังนั้นหากต้องการเพิ่มจ้านวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวที่
อยู่ในเส้นทางการเดินทาง หรือจัดให้มีการอ้านวยความสะดวกในการจัดประชุมสัมมนา 

- รายได้ของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ต่้ากว่า 15,000 บาทต่อเดือน
ดังนั้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงควรเลือกจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงนัก รวมทั้งสินค้าของที่ระลึกต่างๆ  ก็ควรมีราคาที่หลากหลายเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว ซ่ึงตรงกับที่ เสรี  วงษ์มณฑา (2542) ได้อธิบายไว้ในเรื่องของส่วนประสมทาง
การตลาดว่า ต้องมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และต้องขายสินค้าในราคาที่
ผู้บริโภคยอมรับได้ 

- การรู้จักแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เคยได้ยินหรือรู้จักแหล่งท่องเที่ยวมา
ก่อน โดยเป็นการรู้จักแหล่งท่องเที่ยวผ่านคนแนะน้ามากที่สุด รองลงมาคือรู้จักผ่านอินเทอร์เน็ท 
โซเชียลมีเดียต่างๆ จากข้อมูลนี้ท้าให้ทราบว่าการท้าให้นักท่องเที่ยวรู้สึกประทับใจในแหล่ง
ท่องเที่ยวตั้งแต่ครั้งแรกเป็นส่ิงส้าคัญมากเพราะนักท่องเที่ยวจะมีการบอกต่อถึงแหล่งท่องเที่ยว 
นอกจากนี้ยังควรมีการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ ให้มากขึ้นอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของชนิตว์ปิยา แสงเย็นพันธ์ุ  (2554) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้ส่ือออนไลน์เพื่อ
ค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ใช้ Search Engine ในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูล เข้าชมข้อมูลเกี่ยวกับ
รีวิวความคิดเห็นของผู้ที่เคยใช้บริการและเลือกใช้ข้อมูลจากส่ือออนไลน์เนื่องจากความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูล 

- พาหนะในการเดินทาง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางมากที่สุด 
จากข้อมูลที่ได้ท้าให้ทราบว่าแหล่งท่องเที่ยวควรจะต้องมีการจัดที่จอดรถหรือปรับปรุงลานจอดรถ
ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมท้ังยังต้องมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในลาน
จอดรถให้นักท่องเที่ยวอีกด้วย 
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- ลักษณะของการเดินทาง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัวและเพื่อน 
จากลักษณะการเดินทางเช่นนี้ท้าให้ทราบว่าต้องมีการจัดการเพื่อรองรับการท่องเที่ยวอย่างไร โดย
ปกติแล้วนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับครอบครัวมักจะมีจ้านวนหลายคนและอาจมีเด็กร่วมเดินทาง
มาด้วยซ่ึงจะมีการพูดคุยเสียงดัง และอาจมีการปรุงอาหารเพื่อทานกันเอง (เลิศพร ภาระสกุล, 2556) 
จึงควรจัดให้มีการแบ่งโซนในการรองรับนักท่องเที่ยวและจัดพื้นที่ในการประกอบอาหารเพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดและความสวยงามของพื้นที่ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่มากับ
เพื่อนอาจมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวหรือเสพของมึนเมา จึงควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจตราอย่างสม่้าเสมอ 

- การพักแรม นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่นิยมพักค้างคืนทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีที่พักใน
แหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นจึงควรจัดให้มีที่พักที่เหมาะสมภายในแหล่งท่องเที่ ยว ทั้งนี้ ณัฎฐกฤษณ์
เอกวรรณัง (2553) ได้อธิบายไว้ว่า ที่พักแรมในแหล่งท่องเที่ยวนับเป็นหนึ่งในส่ิงอ้านวยความ
สะดวกที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ควรเตรียมพร้อมไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นๆ  

- การใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวประมาณ 1 - 3 
ชั่วโมงจากข้อมูลนี้ท้าให้ทราบว่าควรจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในแหล่ง
ท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งนี้การที่นักท่องเที่ยวใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยอาจเนื่องมากจาก
ในแหล่งท่องเที่ยวยังขาดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย หรือขาดส่ิงอ้านวยความสะดวก
อ่ืนๆ เช่น ร้านอาหาร ร้านขายของท่ีระลึก จึงควรจัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และส่ิง
อ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ เพิ่มเติมในแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของธรรมศักดิ์ โรจน
สุนทร (2542: 43-44) ที่กล่าวถึงปัจจัยจูงใจหลักของการท่องเที่ยว ว่ามี 3 ด้านคือ ปัจจัยจูงใจด้าน
ธรรมชาติ ปัจจัยจูงใจในด้านประวัติศาสตร์และศาสนา และปัจจัยจูงใจทางด้านกิจกรรมที่มนุษย์
สร้างขึ้น 

- ค่าใช้จ่ายในแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียในการเดินทางมาท่องเที่ยว
อยู่ที่ 2,300 บาทโดยเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากที่สุด จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าควรจะต้องมี
การปรับปรุงในเรื่องของยานพาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ยังต้องใช้รถส่วนตัวในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

- การเดินทางไปแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้ไปเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง จากข้อมูลนี้ท้าให้ทราบว่าควรจะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวอ่ืนๆ ในจังหวัดให้นักท่องเที่ยวทราบ และควรจัดให้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก
ระหว่างแต่ละแหล่งท่องเที่ยวเพื่อท้าให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้สะดวกขึ้น 
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- ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งได้ค่าเฉล่ียในด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพถนนในการ
เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่มีสภาพดี มีป้ายบอกทาง ชี้ทางค่อนข้างสมบูรณ์ สามารถใช้ยานพาหนะ
ประเภทต่างๆ ในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ ท้าให้การเดินทางเป็นไปได้อย่างสะดวก อย่างไรก็ดี 
น้้าตกดงพญาเย็นได้ค่าเฉล่ียในด้านนี้น้อยที่สุดทั้งนี้เพราะระยะทางจากถนนสายหลักถึงตัวน้้าตก
ค่อนข้างไกล 

- ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านส่ิงอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยวทั้ง 3 แหล่งคือ น้้าตกเจ็ดสาวน้อย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่ง
ก้อนเส้า (น้้าตกเจ็ดคด) และน้้าตกมวกเหล็กได้ค่าเฉล่ียในด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้
เนื่องจากในแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้มีส่ิงอ้านวยความสะดวกค่อนข้างครบครันไม่ว่าจะเป็นลานจอด
รถ ร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร ห้องน้้าและห้องอาบน้้า รวมท้ังการรักษาความปลอดภัย อย่างไร
ก็ดีในส่วนของน้้าตกดงพญาเย็นได้ค่าเฉล่ียในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากการมี อ้านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวน้อย มีเพียงร้านอาหารและห้องน้้าไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
เท่านั้น อย่างไรก็ดีจากค่าเฉล่ียที่ได้ท้าให้สันนิษฐานได้ว่า กิจกรรมหลักของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
คือ การพักผ่อนและเล่นน้้าในแหล่งท่องเที่ยวท้าให้ความต้องการส่ิงอ้านวยความสะดวกอ่ืนๆ ใน
แหล่งท่องเที่ยวยังคงไม่สูงนัก 

- ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งได้ค่าเฉล่ียในด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ยัง
สามารถคงความสวยงามตามธรรมชาติเอาไว้ได้เป็นอย่างดี และแสดงให้เห็นถึงว่านักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ให้ความส้าคัญกับความงามตามธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงตรงกับที่ จารุจน์ กล่ินดีปลี 
(อ้างใน วิภา ศรีระทุ, 2551) ได้กล่าวไว้ว่า หนึ่งในปัจจัยส้าคัญที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
ท่องเที่ยวในพื้นที่ คือ ทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีลักษณะเฉพาะ หรือมีความเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้น
แหล่งท่องเที่ยวจึงควรต้องมีการเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คงความสวยงาม
ในขณะเดียวกันก็ควรเพ่ิมกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วย 

- ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว แหล่ง
ท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งได้ค่าเฉล่ียในด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากการที่แหล่งท่องเที่ยวยังมี
ลักษณะทางธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ การไม่มีมลภาวะในแหล่ง
ท่องเที่ยว ซ่ึงนับเป็นจุดแข็งทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (สุวัฒน์จุธากรณ์, 
2553) 
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- ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านการบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 3 แหล่งคือ 
น้้าตกเจ็ดสาวน้อย ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้้าตกเจ็ดคด) 
และน้้าตกมวกเหล็กได้ค่าเฉล่ียในด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งนี้เนื่องจากในแหล่งท่องเที่ยว
เหล่านี้มีการบริหารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีป้าย มี
สัญลักษณ์ส่ือความหมาย มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีจุด
ชมวิว มีการบ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมและมีกฏระเบียบในแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ซ่ึงส่ิงเหล่านี้ท้า
ให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีในส่วนของน้้าตกดงพญา
เย็นได้ค่าเฉล่ียในด้านนี้อยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากการไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไม่มี
เจ้าหน้าที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวและไม่มีกฏระเบียบใดๆ ในแหล่งท่องเที่ยว  

- ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน แหล่ง
ท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่งได้ค่าเฉล่ียในด้านนี้อยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากมีการจ้ างงานคนใน
ท้องถ่ิน มีการจัดให้คนท้องถ่ินมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้านอ่ืนๆ ส่ิง
เหล่านี้ท้าให้คนท้องถ่ินเต็มใจต้อนรับนักท่องเที่ยวและท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
อยากจะกลับไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวอีก ซ่ึงตรงกับหลักการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Community Based Tourism)  

ในภาพรวมนักท่องเที่ยวให้ค่าเฉล่ียในด้านต่างๆ ของน้้าตกทั้ง 4 แหล่งในระดับ
ค่อนข้างสูง แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวยังคงมีความพึงพอใจกับแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 4 แหล่ง ถึงแม้
บางแหล่งท่องเที่ยวอาจได้ค่าเฉล่ียในบางด้านเช่น ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านส่ิงอ้านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากการที่นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่ให้ความสนใจกับความพึงพอใจที่ได้รับจากเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว
มากกว่าการให้ความส้าคัญกับส่ิงอ่ืนๆ ในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้นแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจึงควรรักษา
สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมี
การบอกต่อและมาเยี่ยมชมแหล่งในจ้านวนที่เพิ่มขึ้น 
 

5.2.2 ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
ข้อมูลที่ได้จากผลการประเมินและการสนทนากลุ่มกับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 10 ท่านจาก 3 ภาค

ส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถน้ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทน้้าตกในจังหวัดสระบุรีได้ดังนี้ 

การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจงัหวัดสระบุรี คือ น้้าตกเจ็ดสาวน้อย น้้าตก
ดงพญาเย็น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้้าตกเจ็ดคด) และน้้าตกมวกเหล็ก ในส่วน
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ของผู้เชี่ยวชาญพบประเด็นที่น่าสนใจว่า แหล่งท่องเที่ยวประเภทน้้าตกในจังหวัดสระบุรีมีความ
สะดวกในการเข้าถึงอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูงเนื่องจากจังหวัดสระบุรีมีข้อได้เปรียบใน
เรื่องของการเดินทางและการคมนาคมขนส่งท่ีสะดวกและมียานพาหนะในการเข้าถึงหลากหลายซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฎฐกฤษณ์ เอกวรรณัง (2553) ท่ีว่าหากนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกหรือรวดเร็วนักท่องเที่ยวจะเกิดอรรถรสในการท่องเที่ยวได้มาก ดังนั้น
หากแหล่งท่องเที่ยวไม่มีความสะดวกในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวอาจจะไม่เดินทางไปเที่ยวชมก็ได้ 

จากการส้ารวจและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้้าตกในจังหวัดสระบุรีแต่
ละแหล่งพบว่า น้้าตกส่วนใหญ่มีศักยภาพที่เป็นจุดเด่นหรือส่ิงดึงดูดใจหลา ยด้าน แต่น้้าตกบาง
แหล่งมีศักยภาพที่เป็นจุดเด่นเพียงด้านเดียว ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา 
(2548) ท่ีได้อธิบายไว้ว่าแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งต้องมีส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชม ซ่ึงสรุปได้ดังนี้ 

น้้าตกเจ็ดสาวน้อยมีศักยภาพที่เป็นจุดเด่นในด้านการบริหารจัดการ ส่ิงอ้านวยความ
สะดวกในแหล่งท่องเที่ยว และการมีชื่อเสียงในปัจจุบัน เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่คอยอ้านวยความ
สะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งในด้านของการให้ข้อมูลความรู้ การดูแลความปลอดภัยในแหล่ง
ท่องเที่ยว และการบ้ารุงรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างสม่้าเสมอ การมีส่ิงอ้านวยความสะดวกในด้านต่างๆ
เช่น การจัดให้มีห้องอาบน้้าและห้องสุขาอย่างเพียงพอ มีการก้าจัดขยะอย่างสม่้าเสมอ การอ้านวย
ความสะดวกด้านสถานที่จอดรถ การจัดระเบียบร้านค้าประเภทต่างๆ และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักใน
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย จุดเด่นเหล่านี้ท้าให้น้้ าตกเจ็ดสาวน้อยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมเป็นจ้านวนมากตลอดทั้งปี เนื่องจากได้รับความพึงพอใจในการเดินทาง
ท่องเที่ยว (รุจิดา ใหญ่สว่าง, 2552) ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Yuksel&Yuksel(2002) ที่ว่าความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการบริการทางการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้
นักท่องเที่ยวเกิดการเดินทางเพื่อเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ   

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด -โป่งก้อนเส้า (น้้าตกเจ็ดคด) มี
ศักยภาพท่ีเป็นจุดเด่นในด้าน สภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว การมีชื่อเสียงในปัจจุบัน และส่ิง
อ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีการจัดการและดูแลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ได้อย่างสมบูรณ์ รวมท้ังมีการรักษาระบบนิเวศไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว จนท้าให้
แหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านการเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ โดย
งานวิจัยของ Mehmetoglu (2007) ได้กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติว่าเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยว
ที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงนเิวศ 
(Ecotourist) มีเป็นจ้านวนมากที่สุดในบรรดานักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
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น้้าตกมวกเหล็กมีศักยภาพที่เป็นจุดเด่นในด้าน ความสะดวกในการเข้าถึงส่ิงอ้านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวและการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน เนื่องจากสถานที่ตั้งของน้้าตกอยู่ใกล้
ตัวอ้าเภอมวกเหล็กท้าให้เดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก มีส่ิงอ้านวยความสะดวกค่อนข้างครบ เช่น 
ห้องอาบน้้าและห้องสุขา ร้านขายอาหารและเครื่องดื่ม และร้านเช่าชุดเล่นน้้าในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยว นอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจึง
ท้าให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วไป 

น้้าตกดงพญาเย็นมีศักยภาพที่เป็นจุดเด่นเพียงด้านเดียวคือความสะดวกในการเข้าถึง
เนื่องจากที่ตั้งของน้้าตกอยู่ติดถนนสายหลักจึงท้าให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าถึงได้โดยสะดวก 
อย่างไรก็ดีพบว่าน้้าตกแห่งนี้ยังขาดศักยภาพในด้านอ่ืนๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านคุณค่า
และความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว และด้านการมีช่ือเสียงในปัจจุบัน เนื่องจากการไม่มีศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ขาดเจ้าหน้าที่ในการให้ข้อมูลและอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว มีการดัดแปลง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติจนท้าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งท่องเที่ยว การขาด
ระบบการก้าจัดขยะและของเสีย การมีความหลากหลายทางกิจกรรมทางการท่องเที่ยวน้อยเพราะ
สามารถท้าได้เพียงการเล่นน้้าเท่านั้น นอกจากนั้นน้้าตกนี้ยังไม่เคยมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัด 

เมื่อพิจารณาการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวโดยผู้เชี่ยวชาญในภาพรวมท้าให้
พบว่า ผู้เชี่ยวชาญจัดให้แหล่งท่องเที่ยวเพียง 2 แหล่งคือ น้้าตกเจ็ดสาวน้อยและศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
และท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า (น้้าตกเจ็ดคด) มีค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวใน
ทุกด้านในระดับค่อนข้างสูง ส้าหรับน้้าตกมวกเหล็กค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในทุกด้าน
ในระดับปานกลาง และน้้าตกดงพญาเย็นมีค่าเฉล่ียศักยภาพทางการท่องเที่ยวในทุกด้านในระดับ
ค่อนข้างต่้า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวจะพบว่านักท่องเที่ ยวให้
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นทั้ง 4 แหล่งท่องเที่ยวในระดับค่อนข้างสูง ท้ังนี้อาจเป็นพราะนักท่องเที่ยวเป็น
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว (ในที่นี้  คือการมาเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว) จึงไม่ให้
ความส้าคัญกับการบริหารจัดการ แต่จะให้ความส้าคัญที่ตัวผลิตภัณฑ์ (แหล่งท่องเที่ยว) มากกว่า 
หากผลิตภัณฑ์สามารถท้าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจได ้นักท่องเที่ยวก็ยังคงมีการมาท่องเที่ยวยังแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นอยู่ อย่างไรก็ดีการผลิตผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่ดีได้นั้นจ้าเป็นต้องอาศัยปัจจัย
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การมีกฎระเบียบต่างๆ เพื่อดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว 
ดังนั้นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงควรให้ความส้าคัญกับการบริหารจัดการภายในแหล่งท่องเที่ยว ซ่ึงจะ
เป็นปัจจัยในการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยวและยังท้าให้เกิดความสมดุล
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ระหว่างการรักษาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและการได้รับ
ประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวของคนในชุมชน (อระนุช โกศล และ โชคชัย สุทธาเวศ, 2557) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
จากการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้้าตกในจังหวัดสระบุรี ใน

ภาพรวมพบว่าน้้าตกส่วนใหญ่มีศักยภาพในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง โดยศักยภาพด้านที่เป็น
จุดเด่นคือ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นใน
ส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเอง ส่วนของการท่องเที่ยวของจังหวัด และ ส่วนของการคมนาคมขนส่ง 
จึงควรร่วมมือกันในการดูแลรักษาเส้นทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเพิ่มทางเลือกของ
ยานพาหนะในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรักษาจุดเด่นด้านนี้ต่อไป  

ในขณะที่ศักยภาพด้านที่เป็นจุดด้อยในภาพรวมของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้้าตกใน
จังหวัดสระบุรีคือ ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็นในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเอง ในส่วนของการท่องเที่ยวของจังหวัดจึงควรร่วมมือกันในการ
ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ให้ยังคงความสวยงามตามธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพและ
เพิ่มกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้น 

 
2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
2.1 จากข้อค้นพบท่ีว่าน้้าตกเจ็ดสาวน้อยมีศักยภาพท่ีเป็นจุดด้อยในด้านคุณค่าและความ

ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว และส่ิงอ้านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ดังนั้น ทางอุทยาน
แห่งชาติน้้าตกเจ็ดสาวน้อย ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ดูแลจึงควรเพิ่มหรือจัดให้มีส่ิงอ้านวยความสะดวก
ในแหล่งท่องเที่ยวที่มากขึ้นเพื่อรองรับการเข้าเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว เช่น ที่พักแรม ศาลาที่พัก 
ห้องน้้า ห้องอาบน้้า จุดรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังควรเพิ่มกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่
หลากหลายขึ้นกว่าปัจจุบัน โดยควรเป็นกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่ท้าให้นักท่องเที่ยวมีโอกาส
สัมผัสธรรมชาติและเข้าใจประโยชน์ของการดูแลรักษาธรรมชาติ เช่น การเดินป่า การศึกษา
ธรรมชาติ หรือกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอ่ืนๆ  

2.2 จากข้อค้นพบที่ว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด -โป่งก้อนเส้า 
(น้้าตกเจ็ดคด) มีศักยภาพท่ีเป็นจุดด้อยในด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนรวมของประชาชน
ในท้องถ่ิน ดังนั้น ทางศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคด -โป่งก้อนเส้า ซ่ึงเป็น
หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวนี้จึงควรเพ่ิมการจัดการให้มีกิจกรรมที่ท้าให้คนในท้องถ่ินสามารถ
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เข้ามามีส่วนร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวได้มากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ดูแล
แหล่งท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถ่ินให้มากขึ้น ส้าหรับกิจกรรมที่สามารถจัดให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมได้เช่น จัดให้มีร้านจ้าหน่ายสินค้าและอาหารโดยคนในชุมชน การจัดให้มี
มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน เป็นต้น 

2.3 จากข้อค้นพบท่ีว่าน้้าตกมวกเหล็กมีศักยภาพท่ีเป็นจุดด้อยในด้านการบริหารจัดการ 
ดังนั้น ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ดูแลสวนรุกขชาติและน้้าตก
มวกเหล็ก จึงควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่ออ้านวยความสะดวกและให้ข้อมูลความรู้ในด้านต่างๆ แก่
นักท่องเที่ยว รวมท้ังควรจัดให้มีป้ายส่ือความหมายในจุดต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนี้ ควร
จัดให้มีการก้าจัดขยะอย่างสม่้าเสมอและควรเพ่ิมการดแูลภูมิทัศน์ในภาพรวมเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยว
ยังสามารถคงความสวยงามได้ในทุกฤดูกาล  

2.4 จากข้อค้นพบที่ว่าน้้าตกดงพญาเย็น มีศักยภาพที่เป็นจุดด้อยในด้านการบริหาร
จัดการ ดังนั้น ทางศูนย์ควบคุมไฟป่า จังหวัดสระบุรีที่เป็นผู้ดูแลน้้าตกดงพญาเย็น จึงควรจัดให้มี
หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวนี้โดยตรง เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในด้านส่ิงอ้านวย
ความสะดวก ด้านคุณค่าและความดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ด้านสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ิน และด้านการมี
ชื่อเสียงในปัจจุบัน รวมท้ังควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ้าแหล่งท่องเที่ยวเพื่ออ้านวยความสะดวกและ
ให้ข้อมูลต่างๆที่จ้าเป็นแก่นักท่องเที่ยว 

 
3. ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้้าตกในจังหวัดอ่ืนๆ ที่เป็น

จังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ใกล้เคียงกับจังหวัดสระบุรีเพื่อน้าผลที่ได้มาเปรียบเทียบ
จุดเด่นและจุดด้อยเพื่อน้าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงศักยภาพในด้านต่างๆ ของแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และยังสามารถน้าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ต่อไปอีกด้วย 

3.2 ควรประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทอ่ืนๆ เพื่อน้าผลที่
ได้มาเปรียบเทียบการจัดการในแหล่งท่องเที่ยวอันจะน้าไปสู่แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติต่อไป 

3.3 ควรศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว โดยแบ่งนักท่องเที่ยว
ออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มนักเรียน นักศึกษา กลุ่มครอบครัว กลุ่มวัยท้างาน กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อน้า
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ผลการศึกษาท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อตอบสนองพฤต
กรรมในด้านต่างๆ ของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มต่อไป 
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แบบสอบถามนักทองเที่ยว 
ในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีสําคัญใน จังหวัด สระบุรี 

ชื่อแหลงทองเที่ยว............................................................................................................ 
วัน/เดือน/ป...........................................................................................เวลา...................... 
 
คําชี้แจง กรุณาตอบคําถามตอไปน้ี 
 
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. เพศ:  1)  ชาย  2)  หญิง 
2. อายุ...............................ป 
3. ท่ีอยูปจจุบัน: อําเภอ.........................จังหวัด............................ 
4 ระดับการศึกษา 

1)  ประถมศึกษา       2)  มัธยมศึกษาตอนตน    3)  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
4) อนุปริญญา/ปวส./ปวท.  5) ปริญญาตรี 6) ปริญญาโท 
7) ปริญญาเอก  8)อ่ืนๆ(ระบุ)...............................................  

5. อาชีพ 
1)  นักเรียน/นิสิต/นักศกึษา 2)  แมบาน/พอบาน  3)  รับจางท่ัวไป  
4)  เกษตรกรรม  5)  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 6) พนักงานบริษัท  
7)  ลูกจางช่ัวคราว  8) ลูกจางประจํา   
9) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานรัฐ 10)  อ่ืนๆ (ระบุ).................................... 

6. รายได 
 1)  ต่ํากวา 15,000   2)  15.001 – 35,000    3)  35,001 – 60,000 
 4)  มากกวา 60,000 
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ตอนท่ี 2ขอมูลพฤติกรรมการทองเท่ียว 
1.นอกจากมาเที่ยวแลว ทานมีเหตุผลอ่ืนหรือไมในการเดนิทางมายังแหลงทองเที่ยวนี ้

1)  ไมมีเหตุผลอ่ืน 2)  มีเหตุผลอ่ืน คือ.............................................. 
2. ทานเคยไดยินชื่อ รูจัก หรือไดรับขอมูลของแหลงทองเที่ยวนี้มากอนหรือไม 
 1)  ไมเคย  
 2)  เคย  จาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
1) คนแนะนํา   2) โทรทัศน  3) วิทย ุ 4) ส่ือส่ิงพิมพ 
 5) บริษัทนําเท่ียว  6) อินเตอรเน็ท/โซเชียลมีเดีย  7) อ่ืนๆ(ระบุ)............... 

3. การเดินทางคร้ังนี้ทานมายงัแหลงทองเทีย่วนี้อยางไร (ตอบไดเพยีง 1 ขอ) 
 1)  รถสวนตัว   2)  รถโดยสารประจําทาง  3)  รถเชา  
4. ทานมาเท่ียวในแหลงทองเท่ียวนี้ในลักษณะใด(ตอบไดเพียง 1 ขอ) 
 1)  มาเอง  โปรดระบุ 
1) คนเดียว 2) กับเพื่อน 3) กับครอบครัว 

 2)  มากับหมูคณะ โปรดระบุ 
     1) สถาบันการศึกษา 2) ท่ีทํางาน  3) กลุมชมรม 
 3)  มากับบริษัทนําเท่ียว   
5. การมาทองเที่ยวคร้ังนี้ ทานไดไปหรือจะไดไปแหลงทองเท่ียวอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงแหลงนี้    หรือไม 

1)  ไมไป  2)  ยังไมตดัสินใจ  
3) ไดไป หรือ จะไป(ระบช่ืุอแหลงทองเที่ยว)................................................................ 

6. ในการทองเที่ยวคร้ังนี้ทานพักคางคืนหรือไม 
1)  ไมพัก 2)  พักคางคืนท่ี...........................................จํานวน..................คืน 

7. ทานใชจายในแหลงทองเที่ยวนี้ท้ังหมดประมาณ...........................................บาท 
  

ประเภทของคาใชจาย จํานวนเงินโดยประมาณ(บาท) 
1) การเดนิทาง  
2) คาท่ีพัก  
3) คาอาหารและเคร่ืองดื่ม  
4) คาซ้ือของฝาก/ของท่ีระลึก  
5) คาเขาชม  
6) อ่ืนๆ (ระบุ)  
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8. ทานใชเวลาทองเที่ยวภายในแหลงทองเที่ยวนี้ประมาณ.................................(ช่ัวโมง/วัน) 
9. ทานมาแหลงทองเที่ยวนี้เปนคร้ังท่ีเทาใด 
 1)  คร้ังแรก     2)  คร้ังท่ี 2      3) คร้ังท่ี 3         4)  มากกวา 3 คร้ัง 
 
ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่ีมีตอแหลงทองเที่ยว 
คําช้ีแจงโปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความรูสึก/ ความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด   
 

3.1 ดานความสะดวกในการเขาถึงแหลง
ทองเที่ยว 

ดีมาก
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

ไมด ี
(2) 

ตองปรับปรุง
(1) 

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

1. ลักษณะถนนในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว       
2. ปายช้ีทางเขาสูแหลงทองเท่ียว       
3. พาหนะท่ีเขาถึงแหลงทองเท่ียว       

3.2 ดานสิง่อํานวยความสะดวกในแหลง
ทองเที่ยว 

ดีมาก
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

ไมด ี
(2) 

ตองปรับปรุง
(1) 

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

4. น้ําอุปโภคบริโภคในแหลงทองเท่ียว       
5. ระบบไฟฟาในแหลงทองเท่ียว       
6. โทรศัพทสาธารณะหรือสัญญาณโทรศัพท
ในแหลงทองเที่ยว 

      

7.ถังขยะและการกําจัดขยะในแหลงทองเท่ียว       
8.ท่ีจอดรถในแหลงทองเท่ียว       

9. ท่ีพักแรมในแหลงทองเท่ียวหรือบริเวณ
แหลงทองเท่ียว  

      

10. ท่ีพักผอน (ศาลาท่ีนั่งพัก) ในแหลง
ทองเท่ียว 

      

11. รานขายอาหาร รานขายเคร่ืองดื่ม รานคา
หรือรานขายของท่ีระลึกในแหลงทองเท่ียว 

      

12. สุขาหรือหองน้ําในแหลงทองเท่ียว       
13. ระบบรักษาความปลอดภยัในแหลง
ทองเท่ียว 
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3.3 ดานคุณคาและความดึงดดูใจทางการ
ทองเที่ยว 

ดีมาก
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

ไมด ี
(2) 

ตองปรับปรุง
(1) 

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

14. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสวยงามตาม
ธรรมชาติ 

      

15. มีความหลากหลายทางกจิกรรมทางการ
ทองเท่ียว 

      

3.4 ดานสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว 
 

ดีมาก
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

ไมด ี
(2) 

ตองปรับปรุง
(1) 

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

16. มีลักษณะทางธรรมชาติท่ีสมบูรณไมถูก
ดัดแปลงจากมนุษย  

      

17.มีสภาพแวดลอม/ระบบนิเวศที่สมบูรณ       
18.ไมมีมลภาวะภายในแหลงทองเท่ียว (ขยะ 
ทัศนียภาพ เสียง น้ํา อากาศ) 

      

3.5 ดานการบริหารจัดการในแหลงทองเที่ยว ดีมาก
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

ไมด ี
(2) 

ตองปรับปรุง
(1) 

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

19.การจัดการศูนยบริการนกัทองเท่ียว       
20. จํานวนเจาหนาท่ีหรือวิทยากรท่ีคอยให
ความรูแกนักทองเท่ียว 

      

21. การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือ
วิทยากรท่ีคอยใหความรูแกนกัทองเท่ียว 

      

22. จํานวนปายหรือสัญลักษณส่ือความหมาย
หรือส่ือส่ิงพิมพเพื่อใหความรูแกนักทองเท่ียว

      

23. ความชัดเจน/ความละเอียดของปายหรือ
สัญลักษณส่ือความหมายหรือส่ือส่ิงพิมพ
เพื่อใหความรูแกนกัทองเท่ียว 

      

24. เสนทางศึกษาธรรมชาติหรือจุดชมวิว       
25.การบํารุงรักษาและฟนฟส่ิูงแวดลอม       
26.มีกฏ ระเบียบหรือขอควรปฏิบัติในแหลง
ทองเท่ียวท่ีชัดเจน 
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3.5 ดานการบริหารจัดการในแหลงทองเที่ยว ดีมาก
(5) 

ดี 
(4) 

ปานกลาง
(3) 

ไมด ี
(2) 

ตองปรับปรุง
(1) 

ความคิดเห็น
เพิ่มเติม 

27. ประชาชนในทองถ่ินเต็มใจตอนรับ
นักทองเท่ียว 

      

28. ประชาชนในทองถ่ินมีรายไดจากการขาย
สินคาหรือบริการใหนกัทองเท่ียว

      

 
ตอนท่ี 4 แนวโนมในการกลับมาทองเที่ยวและขอเสนอแนะดานอ่ืนๆ 
1. ทานจะกลับมาทองเท่ียว ณ แหลงทองเท่ียวนี้อีกหรือไม 

1)  กลับมาเท่ียวอีก เหตุผล.................................................................................... 
2)  ไมกลับมาเท่ียวอีก เหตุผล................................................................................ 

2. ทานเห็นวา แหลงทองเท่ียวนี้ควรมกีารพฒันาหรือปรับปรุงในดานใดอีกบางเพื่อดึงดูดให
นักทองเท่ียวมาเยี่ยมชม 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
 
 

*** ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม *** 
แบบประเมนิศักยภาพของแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติที่สําคัญในจังหวัดสระบุร ี
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วัน/เดือน/ป.................................ช่ือแหลง................................................................................ 
ท่ีตั้ง........................................................................................................................................ 
ผูประเมิน................................................................................................................................ 
 
1. ดานความสะดวกในการเขาถึง 
   1.1 ระยะทางจากถนนสายหลักถึงแหลงทองเท่ียว     คะแนน 
 1) นอยกวา 1.00 กิโลเมตร       5 
 2) 1.00 – 3.00    กิโลเมตร       4 
 3) 3.01 – 6.00    กิโลเมตร       3 
 4) 6.01 – 10.00   กิโลเมตร       2 
 5) มากกวา 10.00 กิโลเมตร       1 
    1.2 ลักษณะถนนจากสายหลักถึงแหลงทองเท่ียว     คะแนน 
 1) คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ลาดยางตลอดสาย สภาพผิวถนนสมบูรณ  5 
 2) คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ลาดยาง แตสภาพผิวถนนชํารุดบางสวน   4 
 3) คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ ลาดยางไมตลอดสาย    3 
 4) ลูกรัง หรือ หินคลุก        2 
 5) ดิน            1 
    1.3 พาหนะในการเขาถึงแหลงทองเท่ียวจากถนนสายหลัก    คะแนน 
  1) รถบัสใหญ 40-50 ท่ีนั่ง และ รถท่ีมีขนาดเล็กกวา     5 
  2) รถบัสเล็ก 15-40 ท่ีนั่ง รถยนต 4 ลอ และรถท่ีมีขนาดเล็กกวา   4 
  3) รถโดยสารสวนตัว รถยนต 4 ลอ และรถท่ีมีขนาดเล็กกวา    3 
  4) รถจักรยานและพาหนะทองถ่ิน เชน เกวียน รถสามลอเคร่ือง   2 
  5) เดิน / ไมมีพาหนะจากถนนสายหลักเขาถึงแหลงทองเท่ียว    1 
   1.4 พาหนะรับจางท่ีเขาถึงแหลงทองเท่ียวจากถนนสายหลัก     คะแนน 
  1) รถโดยสารประจําทาง        5 
  2) รถยนตรับจางเชาเหมา        4 
  3) รถสามลอเคร่ืองรับจาง รถจักยานยนตรับจาง     3 
  4) รถสามลอถีบรับจาง        2 
  5) เดิน          1 
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 1.5 ปายบอกทางเขาสูแหลงทองเท่ียว      คะแนน 
  1) ปายบอกช่ือแหลง ลูกศรชีท้าง และ ระยะทาง     5 
  2) ปายบอกช่ือทาง และ ลูกศรช้ีทาง หรือ ระยะทาง อยางใดอยางหน่ึง  4 
  3) ปายบอกช่ือแหลงทองเท่ียว       3 
  4) ปายบอกช่ือเสนทางท่ีแหลงนั้นต้ังอยูหรือสถานท่ีใกลเคียงกับแหลงนั้น    2 
      และ มีลูกศรชี้ทาง หรือ ระยะทาง      
  5) มีปายบอกชื่อแหลงทองเที่ยวเฉพาะบริเวณท่ีตั้ง     1 

1.6 คาใชจายท่ีใชในการเดินทางจากพื้นท่ีตนทางเขาสูแหลงทองเท่ียว  คะแนน 
  1)คาใชจายสูงมาก( มากกวา 1,000 บาทข้ึนไป)     5 
  2) คาใชจายคอนขางสูง (801-1,000 บาท)      4 
  3)คาใชจายปานกลาง(501-800 บาท)      3 
  4)คาใชจายนอย(301-500 บาท)       2 
  5)คาใชจายนอยมาก(1-300 บาท)       1 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ดานส่ิงอํานวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว     
 2.1 น้ํา ไฟฟา โทรศัพทสาธารณะ (สัญญาณโทรศัพท)    คะแนน 
  1) มีครบท้ัง 3 อยางเพียงพอ       5 
  2) มีครบท้ัง 3 อยาง ไมเพยีงพอ       4 
  3) มี 2 อยางคือ(1)................................(2)...........................เพียงพอ   3 
  4) มี 2 อยางคือ(1)................................(2)...........................ไมเพียงพอ  2 
  5) มี 1 อยางคือ(1)................................................เพียงพอ /ไมเพียงพอ  1 
  
 

DPU



107 
 

 

2.2 ภาชนะรองรับขยะ และ การกําจัดขยะ      คะแนน 
  1) มีภาชนะรองรับขยะเพยีงพอ และ มีการกําจัดขยะอยางสมํ่าเสมอ   5 
  2) มีภาชนะรองรับขยะเพยีงพอ แต การกําจัดขยะไมสมํ่าเสมอ   4 
  3) มีภาชนะรองรับขยะไมเพยีงพอ แต มีการกําจัดขยะอยางสมํ่าเสมอ   3 
  4) มีภาชนะรองรับขยะไมเพยีงพอ และ การกําจัดขยะไมสมํ่าเสมอ    2  
  5) ไมมีภาชนะรองรับขยะ แต มีการกําจัดขยะ     1 
2.3 สถานท่ีจอดรถ        คะแนน 
  1) มีท่ีจอดรถบัสใหญ รถสามลอเคร่ือง รถจักรยานยนต    5 
      เปนลานคอนกรีต หรือ ลาดยาง 
  2) มีท่ีจอดรถบัสใหญ รถสามลอเคร่ือง รถจักรยานยนต    4 
      เปนลานลูกรัง หินคลุก ทราย หรือ ดิน 
  3) มีเฉพาะท่ีจอดรถสามลอเคร่ือง รถจักรยานยนต จักรยาน    3 
      เปนลานคอนกรีต หรือ ลาดยาง 
  4) มีเฉพาะท่ีจอดรถสามลอเคร่ือง รถจักรยานยนต จักรยาน    2 
      เปนลานลูกรัง หินคลุก ทราย หรือ ดิน 
  5) ไมมีท่ีจอดรถในแหลงทองเท่ียว      1  
2.4 ท่ีพักแรม (บานพัก เต็นท) ท่ีพักผอน      คะแนน 
  1) มีท่ีพักแรม และ ท่ีพักผอนเพียงพอ      5 
  2) มีท่ีพักแรม และ ท่ีพักผอน แตไมเพียงพอ     4 
  3) มีท่ีพักผอนเพียงพอ แต ท่ีพักแรมไมเพียงพอ หรือ ไมมีท่ีพักแรม   3 
  4) มีท่ีพักแรม หรือ ท่ีพักผอนไมเพยีงพอ      2 
  5) มีท่ีพักผอนไมเพียงพอ และ ไมมีท่ีพักแรม     1 
2.5 รานอาหาร รานเคร่ืองดื่ม รานคา และรานขายของท่ีระลึก    คะแนน 
  1) มีครบท้ัง 4 ประเภท        5 
  2) มี 3 ประเภทคือ (1)...................................  (2)...........................   4  
       (3)....................................  
  3) มี 2 ประเภทคือ (1)...................................  (2)...........................   3 
  4) มี 1 ประเภทคือ (1)...................................       2 
  5) มีรานอาหาร รานเคร่ืองดื่ม รานคา และรานขายของท่ีระลึก   1 
      อยูนอกแหลงทองเท่ียว 
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2.6 หองสุขาและหองอาบน้ํา       คะแนน 
  1) มีหองสุขาและหองอาบนํ้าอยางเพียงพอ      5 
  2) มีหองสุขาและหองอาบนํ้า แตไมเพยีงพอ     4 
  3) มีหองสุขาหรือหองอาบน้ําอยางเพยีงพอ      3 
  4) มีหองสุขาหรือหองอาบน้ํา แตไมเพียงพอ     2 
  5) มีหองน้ําอยูภายนอกแหลงทองเท่ียว      1  
 2.7 ลักษณะของหองสุขา 
          1. แบบสวมซึม 2. แบบชักโครก 3. แบบสําหรับผูใชรถเข็น   คะแนน 
  1) มีครบท้ัง 3 แบบอยางเพยีงพอ       5 
  2) มีครบท้ัง 3 แบบแตไมเพียงพอ       4 
  3) มี 2 แบบคือ(1)................................(2)...........................เพียงพอ   3 
  4) มี 2 แบบคือ(1)................................(2)...........................ไมเพียงพอ  2 
  5) มี 1 แบบคือ(1)................................................เพียงพอ /ไมเพียงพอ   1 
 2.8 มัคคุเทศกหรือเจาหนาท่ีผูใหความรูในแหลงทองเท่ียว   คะแนน 
  1) มีครบท้ัง 2 รูปแบบอยางเพียงพอ      5  
  2) มีครบท้ัง 2 รูปแบบอยางแตไมเพียงพอ      4 
  3) มี 1 รูปแบบคือ..........................................เพียงพอ    3 
  4) มี 1 รูปแบบคือ..........................................ไมเพียงพอ    2 
  5) ไมมีมัคคุเทศกหรือเจาหนาท่ีผูใหความรูในแหลงทองเที่ยว   1 
 2.9 การดูแลและการรักษาความปลอดภยั     คะแนน 
  1) มีมาตรการและเจาหนาท่ีดูแลและรักษาความปลอดภัย    5 
      อยางท่ัวถึงตลอดเวลา 
  2) มีมาตรการ และ เจาหนาท่ีดูและรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา   4 
  3) มีมาตรการ หรือ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอยูประจาํบางเวลา   3  
  4) มีมาตรการ หรือ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตรวจตราบางเวลา   2 
  5) มีมาตรการ และ เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยอยูนอกแหลง   1 
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ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
......................................................................................................................................................... 
 
3. ดานคณุคาและความดึงดดูใจทางการทองเท่ียว      
 3.1 คุณคาและความสําคัญของธรรมชาติ     คะแนน 
  1) มีความงามตามธรรมชาติ เปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ  5 
  ท่ียังไมถูกดดัแปลงหรือถูกรบกวนจากมนุษย 
  2) มีความงามตามธรรมชาติ เปนแหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ  4 
      ถูกดัดแปลงหรือถูกรบกวนจากมนษุยเพยีงเล็กนอย 
  3) มีความงามตามธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางชีวภาพนอย   3 
      ถูกดัดแปลงหรือถูกรบกวนจากมนษุยคอนขางมาก 
  4) มีความงามตามธรรมชาติ และมีความหลากหลายทางชีวภาพนอย   2 
      ถูกดัดแปลงหรือถูกรบกวนจากมนษุยคอนขางมาก 
  5) สภาพธรรมชาติถูกดัดแปลงหรือถูกรบกวนโดยมนษุย     1 
      จนเปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิม 
 3.2 ความสวยงาม        คะแนน 
  1) เปนท่ียอมรับดานความสวยงาม โดยมีการเผยแพรผานทาง   5 
      ส่ือ เอกสาร และเวปไซดของททท. และของตางประเทศ  
  2) เปนท่ียอมรับดานความสวยงาม โดยมีการเผยแพรผานทาง   4 
      ส่ือ เอกสาร และเวปไซดของททท. 
  3) เปนท่ียอมรับดานความสวยงาม โดยมีการเผยแพรผานทาง   3 
      ส่ือ เอกสาร และเวปไซดของจังหวดัสระบุรี 
  4) เปนท่ียอมรับดานความสวยงาม โดยมีการเผยแพรผานทาง   2 
      ส่ือและเอกสารตางๆของจังหวดัสระบุรี       
  5) ไมเคยไดรับการเผยแพรในส่ือใดๆในดานความสวยงาม    1 
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 3.3 ความหลากหลายของกจิกรรมทางการทองเท่ียว    คะแนน 
  1) มีกิจกรรมทางการทองเท่ียวต้ังแต 5 กิจกรรมข้ึนไป     5 
         2) มีกิจกรรมทางการทองเท่ียวต้ังแต 4 กิจกรรมข้ึนไป     4  
  3) มีกิจกรรมทางการทองเท่ียวต้ังแต 3 กิจกรรมข้ึนไป     3 
         4) มีกิจกรรมทางการทองเท่ียวต้ังแต 2 กิจกรรมข้ึนไป     2  
   5) มีกิจกรรมทางการทองเท่ียว 1 กิจกรรมเทานั้น      1 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….... 
 
4. ดานสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว      
 4.1 สภาพทางธรรมชาติ       คะแนน 
  1) สภาพธรรมชาติสมบูรณมาก ไมมีการดดัแปลงโดยมนุษย    5  
  2) สภาพธรรมชาติถูกดัดแปลงโดยมนุษยเพียงเล็กนอย    4 
  3) สภาพธรรมชาติถูกดัดแปลงโดยมนุษยปานกลาง     3 
  4) สภาพธรรมชาติถูกดัดแปลงโดยมนุษยเปนสวนมาก    2 
  5) สภาพธรรมชาติท้ังหมดถูกดัดแปลงโดยมนุษย     1 
 4.2 ระบบนิเวศ        คะแนน 
  1) ระบบนิเวศสมบูรณ หรือ คอนขางสมบูรณ      5 
                  และยังไมไดรับผลกระทบใดๆ 
  2) ระบบนิเวศคอนขางสมบูรณ มีแนวโนมไดรับผลกระทบ    4 
  3) ระบบนิเวศเร่ิมไดรับผลกระทบเพียงเล็กนอย      3 
                  แต สามารถแกไขปญหาได  
  4) ระบบนิเวศไดรับผลกระทบคอนขางมาก และ ยากตอการแกไข   2 
  5) ระบบนิเวศไดรับผลกระทบมากจนไมสามารถแกไขได    1 
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 4.3 มลภาวะภายในแหลงทองเท่ียว (ขยะ ทัศนียภาพ เสียง ดิน น้ํา อากาศ) คะแนน 
  1) ไมมีมลภาวะ         5 
  2) มี 1 มลภาวะ คือ     .......................................................    4 
  3) มี 2 มลภาวะ คือ   (1) .............................................................   3 
     (2)...............................................................   
  4) มี 3 มลภาวะ คือ   (1)...............................................................   2 
     (2)............................................................... 
     (3)............................................................... 
  5) มีมากกวา 3 มลภาวะ คือ (1).........................................................   1 
     (2)................................................................ 
     (3)................................................................ 
     (4)................................................................ 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ดานการบริหารจัดการ 
 5.1 การใหการศึกษา        คะแนน 
  1) มีศูนยบริการนักทองเท่ียว มีเจาหนาท่ีหรือวิทยากร และ    5 
      มีปายหรือสัญลักษณส่ือความหมาย หรือฐานความรู 
  2) มีเจาหนาท่ีหรือวิทยากร และ มีปายหรือสัญลักษณ    4 
      ส่ือความหมาย ฐานความรู หรือเสนทางศึกษาทางธรรมชาติ 
  3) มีปาย หรือ สัญลักษณส่ือความหมาย ฐานความรู     3 
      หรือเสนทางศึกษาทางธรรมชาติหรือ มีส่ือส่ิงพิมพ 
  4) มีนิทรรศการ หองสมุด จดุหรือหอชมววิ      2 
      หรือ เสนทางธรรมชาติ 
  5) มีการจัดการใหการศึกษา หรือ การส่ือความหมายนอยมาก   1 
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 5.2 การรักษาส่ิงแวดลอม       คะแนน 
  1) มีการคุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู อยางสมํ่าเสมอ     5 
  2) มีการคุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู คอนขางสมํ่าเสมอ    4 
  3) มีการคุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู ปานกลาง     3 
  4) มีการคุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู นอย      2 
  5) มีการคุมครอง บํารุงรักษา ฟนฟู นอยมาก     1 
 5.3 หนวยงาน/องคกรท่ีดูแลแหลงทองเท่ียว     คะแนน 
  1) มีองคกรท่ีเปนผูรับผิดชอบดูแลแหลงทองเท่ียวน้ันโดยเฉพาะ   5 
     อยางชัดเจน มีความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
                 และสรางการมีสวนรวมกับคนในทองถ่ิน 
  2) มีองคกรท่ีเปนผูรับผิดชอบดูแลแหลงทองเท่ียวน้ันโดยเฉพาะ   4 
      อยางชัดเจน และ มีความรวมมือกันในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
  3) มีองคกรท่ีเปนผูรับผิดชอบดูแลแหลงทองเท่ียวน้ันโดยเฉพาะ   3 
      อยางชัดเจน แตมีความรวมมือในการดําเนินกจิกรรมไมคอยตอเนื่อง 
  4) มีองคกรท่ีเปนผูรับผิดชอบดูแลแหลงทองเท่ียวน้ันโดยเฉพาะ   2 
      อยางชัดเจน แตไมมีความรวมมือในการดําเนินกิจกรรม 
  5) มีองคกรในการจัดการไมชัดเจน      1 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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6. ดานการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน      
 6.1 การตอนรับนักทองเท่ียว       คะแนน 
  1) ประชาชนในทองถ่ินยินดตีอนรับนักทองเท่ียวดวยความเต็มใจ   5 
  2) ประชาชนสวนใหญยินดตีอนรับ สวนท่ีเหลือไมแสดงความคิดเหน็  4 
  3) ประชาชนสวนใหญไมแสดงความคิดเห็น สวนท่ีเหลือยินดีตอนรับ 3 
  4) ประชาชนสวนใหญไมตองการใหนกัทองเท่ียวเขามาทองเท่ียว   2 
       สวนท่ีเหลือยินดีตอนรับหรือไมแสดงความคิดเหน็ 
  5) ประชาชนไมยินดีตอนรับ หรือ ไมตองการใหนักทองเท่ียว   1 
       เขาไปในแหลงทองเท่ียว 
 6.2 การมีสวนรวมในกิจกรรมของแหลงทองเท่ียว    คะแนน 
  1) มีสวนรวมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ วางแผน และ     5 
       เขารวมในทุกกิจกรรม 
  2) มีสวนรวมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ วางแผน และ    4 
       เขารวมในบางกิจกรรม 
  3) มีสวนรวมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ วางแผน หรือ    3 
       เขารวมในทุกกิจกรรม 
  4) มีสวนรวมในกระบวนการคิด ตัดสินใจ วางแผน หรือ    2 
       เขารวมในบางกิจกรรม 
  5) มีโอกาสในการเขารวมกจิกรรมกับแหลงทองเท่ียวนอยมาก   1 
 6.3 การไดรับประโยชนของคนในชุมชนจากแหลงทองเที่ยวในดานตางๆ 
              ก. ชุมชนมีรายไดจากการขายอาหารหรือขายสินคาพื้นเมืองใหนักทองเท่ียว 
  ข. ชุมชนมีรายไดจากการนําเท่ียวหรือใหบริการในกจิกรรมทางการทองเท่ียว 
  ค. ชุมชนมีรายไดหรือเงินเดอืนจากการจางงานโดยองคกรหรือผูประกอบการนําเท่ียว 
       หรือธุรกิจอ่ืน 
  ง. ชุมชนมีรายไดจากการใหบริการท่ีพัก เชน โฮมสเตย 
  จ. ชุมชนมีรายไดจากการแสดงวัฒนธรรมทองถ่ิน 
   
 
 
 

DPU



114 
 

 

  1) มีครบท้ัง 5 ดาน        5 
  2) มี 4 ดานคือ1..........2..........3...........4..........     4 
  3) มี 3 ดานคือ1..........2..........3...........      3 
  4) มี 2 ดานคือ1..........2..........       2 
  5) มี 1 ดานคือ1..........        1 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………............................ 
 
7. ดานการมีชือ่เสียงในปจจุบัน      
 7.1 ความมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักของส่ือตางๆในประเทศ    คะแนน 
  1) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการตีพิมพภาพถายและขอมูลในเอกสาร  5 
      การทองเท่ียวและเวปไซดของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
                  และของจังหวัดอยางสมํ่าเสมอ 
  2) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการตีพิมพภาพถายและขอมูล    4 
      ในเอกสารการทองเท่ียวและเวปไซดของจังหวดัอยางสมํ่าเสมอ 
  3) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการตีพิมพภาพถายและขอมูล    3 
      ในเอกสารการทองเท่ียวและเวปไซดของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
       และของจังหวัดเปนบางคร้ัง 
  4) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการตีพิมพภาพถายและขอมูล    2 
      ในเอกสารการทองเท่ียวหรือเวปไซดของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 
       และของจังหวัดเปนบางคร้ัง 
  5) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีไมเคยไดรับการตีพมิพภาพถายและขอมูล   1 
      ในเอกสารการทองเท่ียวใดๆเลย 
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 7.2 ความมีช่ือเสียงเปนท่ีรูจักในกลุมนกัทองเท่ียวในประเทศ   คะแนน 
  1) มีการเขียน Review หรือต้ังกระทูในเวปบอรดท่ีมีช่ือเสียง    5 
      ดานการทองเท่ียวในประเทศไทยมากกวา 5 คร้ังตอป 
  2) มีการเขียน Review หรือต้ังกระทูในเวปบอรดท่ีมีช่ือเสียง    4 
      ดานการทองเท่ียวในประเทศไทยมากกวา 4 คร้ังตอป   
  3) มีการเขียน Review หรือต้ังกระทูในเวปบอรดท่ีมีช่ือเสียง    3 
      ดานการทองเท่ียวในประเทศไทยมากกวา 3 คร้ังตอป 
  4) มีการเขียน Review หรือต้ังกระทูในเวปบอรดท่ีมีช่ือเสียง    2 
      ดานการทองเท่ียวในประเทศไทยมากกวา 2 คร้ังตอป 
  5) มีการเขียน Review หรือต้ังกระทูในเวปบอรดท่ีมีช่ือเสียง    1 
     ดานการทองเท่ียวในประเทศไทยเพยีง 1 คร้ังในรอบป 
 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวอยาง  
จดหมายขอความอนุเคราะหประเมินแบบสอบถาม                                 

 
                             7 กุมภาพนัธ 2557 

 
เร่ือง               ขอความอนุเคราะหประเมินแบบสอบถาม 
เรียน               ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัศวนิ แสงพิกุล 
ส่ิงท่ีสงมาดวย   แบบสอบถามนักทองเท่ียวในแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติท่ีสําคัญในจังหวัด

สระบุรี 
 
 ดวยดิฉัน อาจารยกัลยา  สวางคง อาจารยประจําคณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดทําวิจัยเร่ือง การสํารวจศักยภาพแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติใน
จังหวัดสระบุรี 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ดิฉันเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความชํานาญดานนี้เปนอยางยิ่ง จึงใครขอเรียน
เชิญทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจประเมินและใหขอเสนอแนะแบบสอบถามซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการ
วิจัยท่ีแนบมาพรอมจดหมายน้ี ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี 
และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                                (อาจารย กัลยา   สวางคง) 
                                                                                                ผูวิจัย 
 
คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 
โทร 02-954-7300 ตอ 359 
มือถือ 081-819 9518 
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ตัวอยาง 
จดหมายขอความอนุเคราะหตรวจสอบแบบประเมิน                                 

 
                             7 กุมภาพนัธ 2557 

 
เร่ือง                ขอความอนุเคราะหตรวจสอบแบบประเมิน 
เรียน                คุณภูริวจัน  ล้ิมถาวรรัตน           
ส่ิงท่ีสงมาดวย   แบบประเมินศักยภาพของแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญในจังหวดัสระบุรี 
 
 ดวยดิฉัน อาจารยกัลยา  สวางคง อาจารยประจําคณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดทําวิจัยเร่ือง การสํารวจศักยภาพแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติใน
จังหวัดสระบุรี 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ดิฉันเห็นวาทานเปนผูท่ีมีความเช่ียวชาญในดานนี้เปนอยางยิ่ง จึงใครขอ
เรียนเชิญทานเปนผูเช่ียวชาญตรวจประเมินและใหขอเสนอแนะแบบประเมินซ่ึงเปนเคร่ืองมือใน
การวิจัยท่ีแนบมาพรอมจดหมายน้ี ดิฉันหวังเปนอยางยิ่งวาคงจะไดรับความอนุเคราะหจากทาน
ดวยดี และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                               (อาจารย กัลยา   สวางคง) 
                                                                                              ผูวิจัย 
 
 
คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 
โทร 02-954-7300 ตอ 359 
มือถือ 081-819 9518 
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ตัวอยาง 
จดหมายขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลวิจัย 

 
        31 มีนาคม 2557 
 
เร่ือง            ขออนุญาตและความอนุเคราะหเก็บขอมูลงานวิจัย 
เรียน       หัวหนาศูนยศึกษาธรรมชาติและทองเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคด-โปงกอนเสา 
ส่ิงท่ีสงมาดวย     แบบสอบถามนักทองเท่ียวและแบบประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียว 
 
 ดวยดิฉัน อาจารย กัลยา  สวางคง อาจารยประจําคณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดทําวิจัยเร่ือง การสํารวจศักยภาพแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติใน
จังหวัดสระบุรี โดยศึกษาแหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ 4 แหงท่ีอยูในเว็ปไซดการทองเท่ียวของทาง
จังหวัดสระบุรี ซ่ึงศูนยศึกษาธรรมชาติและทองเท่ียวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โปงกอนเสาเปนหนึ่งใน
จํานวนดังกลาวขางตน 
 เพื่อใหการดําเนินการวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี  จึงใครขอความอนุเคราะหเขาทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามถามนักทองเท่ียวชาวไทยในแหลงทองเท่ียวจํานวน 50 ทานและ
นําผูเช่ียวชาญจํานวน 10 ทานเขาทําการประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวโดยใชแบบประเมิน
ศักยภาพแหลงทองเท่ียวตามท่ีแนบมากับจดหมายน้ี  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตและใหความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลวิจัยดวย จัก
เปนพระคุณยิ่ง และกราบขอบพระคุณ ณ โอกาสนี้  
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                             (อาจารยกัลยา   สวางคง) 
                                                                           ผูวิจัย 
 
คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม 
โทร 02-954-7300 ตอ 359 
มือถือ 081-819 9518 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย (แบบประเมิน)  
และรวมประเมินศักยภาพแหลงทองเที่ยว 

 
สมาคมเก่ียวกับการทองเที่ยว 
สมาคมธุรกิจทองเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) 
599/29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทร. (662) 192-1924-9  โทรสาร. (662) 192-1951-2 
http://www.domesticthailand.com 
1.นายปพนวัฒน   สิทธิเดช          อุปนายก   
2. นายภูริวัจนล้ิมถาวรรัตน          ปฏิคม   
3. นายพิสิษฐ   ศิริรัตน                 นายทะเบียน  
 
บริษัทนําเท่ียว 

1. บริษัท พี.อินเซนทีฟ ทัวรอีเวนท  จํากัด 
46/184  ช้ันที่5  หมูท่ี 12  ถนนนวลจนัทร  แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 
โทร/Fax :  0-2791-3810   มือถือ : 08-3615-1719 ,  08-3715-1719 
เว็บไซท : http://www.pincentive.com 
ทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวเลขท่ี : 11/06201 
4.นายปริญญา    ปญจทว ี  ผูจัดการฝายขาย  
 

2. บริษัท เซเวน ฮอลิเดย ดอทคอม จํากัด 
39/38โพธ์ิแกวเพลส ถนนโพธ์ิแกว แขวงนวมินทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 
โทร : 02-9484561มือถือ : 08-0947-1555 
Facebook :www.facebook.com/pages/seven-holiday. 
ทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวเลขท่ี : 11/06207 
5.นายวศิน สุขมากสิน Executive Director  
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3. บริษัทโซดาแมเนจเมนท ฮอลิเดย จํากัด 
41/398 ซ.สมาคมแพทย ถ.นวมินทร แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพฑ 10230 
โทร: 02 510 9216, 02 509 6581, 02 509 6573 
เว็ปไซด: http://www.sodatour.com 
6. คุณจิตรกร วิจารณรงค  Manager  
 
มัคคุเทศกอาชีพ 
7. นายณฐัพล  พันธุเสือ  บัตรมัคคุเทศกท่ัวไป(ตางประเทศ)  11-48402  
8. นายรัชกฤช   รัตนาธนาสุข บัตรมัคคุเทศกท่ัวไป (ไทย)  12-03429  
9. นางสาวจีรภัทร  ชูกลอม บัตรมัคคุเทศกท่ัวไป(ตางประเทศ)  11-53902 
10. คุณศิวกร  พระศรีธร  บัตรมัคคุเทศกท่ัวไป (ตางประเทศ) 11-50521 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อผูวิจัย กัลยา  สวางคง 
วุฒิการศึกษา Master degree in Hotel and Tourism Management, Southern Cross University, 

 Australia 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการการโรงแรมและการทองเท่ียว
นานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประกาศนียบัตร มัคคุเทศกท่ัวไป (ตางประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 สถานท่ีทํางาน คณะการทองเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
   Email: kanlaya.swa@dpu.ac.th 
 หนังสือ  หลักการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว  

โครงการความรวมมือระหวาง 5 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) และ กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
โรงพิมพ ไอเดียสแควร 
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