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บทคัดย่อ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1)ศึกษาความรู้ความเขา้ใจของนกัท่องเท่ียวท่ี
มีต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ กุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์2) ศึกษาความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมา
ท่องเ ท่ียวในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจ  านวน400คนโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(convenience Sampling) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลมี 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและ
สถิติเชิงอนุมาน โดยสถิติเชิงพรรณนาจะใชค้่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ ( Percentage) 
ค่าเฉล่ีย ( Mean ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) ส่วนสถิติเชิงอนุมานท่ีใช้
เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที ( -test) และสถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบวา่ นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเป็นนกัท่องเท่ียวเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 
มีช่วงอายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่จะนกัศึกษาในระดบัปริญญาตรี และมีรายได ้เฉล่ียระหว่าง 15,001-
30,000 บาท ดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัท่องเท่ียว พบวา่ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หากจ าแนกตามเพศพบวา่ นกัท่องเท่ียวเพศชายมีความรู้ความเขา้ใจมากกวา่
เพศหญิง และหากจ าแนกตามอายุพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 41-50ปี มีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด 
และรองลงมาอายุ 21-30 ปี และ อายุมากกวา่ 50 ปี ตามล าดบัดา้นความพึงพอใจพบวา่ในภาพรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า นักท่องเท่ียวพึงพอใจด้านกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย3.28รองลงมา คือดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ีย.3.52 

งานวิจยัในคร้ังน้ีได้ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความส าคญักับ
ความรู้ความเขา้ใจของประชาชานในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และพฒันาปรับปรุงท่องเท่ียวการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์       
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ABSTRACT 

 This study had the research objectives to 1) examine tourist perception on the  
understanding towards ecotourism at KuiburiNational Park, PrachuabkirikhanProvinc and         2) 
survey tourist satisfaction on the management of ecotourism at KuiburiNational 
Park,Prachuabkirikhan Province.  Theaccidental samplingwas employed to collect data from 400 
tourists visitingKuiburiNational Park,Prachuabkirikhan Province. The research instrument was 
questionnaire. The statistical techniques used were descriptive statistics, t–test and one–way 
ANOVA.  

The study found that the majority of the respondents were female, whoseage between 
31 and 40 years. Most of them had college degree with average monthly income ranging from 
15,001 Baht to 30,000 Baht. With regard to perception on the understanding towards ecotourism 
at KuiburiNational Park,it was found the malerespondents hadbetter understanding on ecotourism 
better than females while the respondentsaged 41-50 years had better understandingon ecotourism 
than those with 21-30 years old and more than 50 years old. On tourist satisfaction, in overall it 
was found at moderate level. When considering eachfactor of satisfaction, the activities were 
found to be high level at 3.28 score and facilities at 3.52 score.  
 This study has provided the recommendations to encourage related parties to pay 
attention to the knowledge of people’s ecotourism, and to increase tourist satisfaction in visiting 
Kuiburi National Park 
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 งานวิจยัฉบบัน้ีลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากผูว้ิจยัไดรั้บความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่เป็น 
อยา่งดีจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอาจารยท่ี์ปรึกษา คือ ดร. อนนัต ์ เช่ียวชายกิจการ  ในการแนะน า 
ตรวจแกไ้ข ใหข้อ้เสนอแนะ ติดตามความกา้วหนา้ในการด าเนินการวิจยั ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความ
กรุณาของอาจารยท์่านน้ีเป้นอยา่งยิง่ และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 ขอขอบคุณเพื่อนๆท่ีน่ารักทุกคน ในการใหค้  าแนะน า แนวทางการจดัท างานวจิยัเล่มน้ี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ นางสาวสรัลธนทั  อุตรักษ ์ท่ีไดช่้วยเหลือตรวจทาน และลงพื้นท่ีช่วยแจก
แบบสอบถาม  

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีของอุทยานแห่งชาติกุยบุ รี ทุกท่านท่ีมีเมตตาให้การแจก
แบบสอบถามเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา และความปรารถนาดีของ
ทุกท่านเป็นอยา่งยิง่ จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ปัญหำและควำมเป็นมำ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณ์ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่าต่อการท่องเท่ียว การท่องเท่ียวของประเทศไทยจึงไดรั้บ
ความสนใจจากทั้งนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากน้ีอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวยงั
ส่งผลให้เกิดการสร้างอาชีพ การจ้างงาน การพฒันาระบบการคมนาคมขนส่ง และการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

ตลอดระยะเวลา 30 ปีท่ีผ่านมา การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้เจริญรุดหน้ามา
ตามล าดบัเป็นผลให้เกิดรายไดห้มุนเวียนมีมูลค่านบัแสนลา้นบาท ซ่ึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม 
แต่พบว่าการจดัการท่องเท่ียวโดยทัว่ไปมกัประสบกบัปัญหาท่ีสวนทางกนัระหว่างการอนุรักษ์
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ กับการพฒันาการท่องเท่ียวอยู่เสมอ แนวคิดเก่ียวกับการ
ท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ีเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน การให้ความรู้และประสบการณ์กบันกัท่องเท่ียวและชุมชนทอ้งถ่ินมีบทบาทมี
ส่วนร่วมต่อการจดัการจึงเกิดข้ึนเม่ือ 10 ปีท่ีผ่านมา พร้อมกบักระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มโลก 
โดยการท่องเท่ียวแนวใหม่น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาระบบนิเวศเป็นส าคญัอุทยานแห่งชาติถือไดว้า่
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเชิงนิเวศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็น
อยา่งมาก และจ านวนนกัท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึนทุกปี 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติต้องให้ความส าคัญในด้านการ
ท่องเท่ียวมากข้ึน ควบคู่ไปกบัภารกิจหลกัในการดูแลรักษาความสมบูรณ์ของสภาพแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีอุทยาน เพื่อให้แนวทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ
เป็นไปอยา่งสอดคลอ้งกบัแนวทางการจดัการอุทยานแห่งชาติท่ีตั้งไว ้

ดังนั้ นผูว้ิจ ัยจึงสนใจศึกษาความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ด้านความพึงพอใจการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ว่าจะมีลกัษณะการจดัการ
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อย่างไร สอดคล้องกับหลกัการ การจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปสู่การ
จดัการแหล่งท่องเท่ียวทางนิเวศท่ีย ัง่ยนืต่อไป 
 
1.2  วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในอุทยาน 
แห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้ในดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิง 
นิเวศของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรวจัิย 

1. นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษาและรายไดแ้ตกต่างกนั มีความรู้ความ 
เขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 

2. นกัท่องเท่ียวท่ีมี เพศ และรายไดแ้ตกต่างกนั มีการรับรู้ดา้นความพึงพอใจต่อการจดัการการ 
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกนั 
 
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 
ก าหนดพื้นท่ีศึกษาไวท่ี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

2. ขอบเขตดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษา 
นักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาไปท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติกุยบุ รี จังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน 400 คน 
3.   ขอบเขตเน้ือหา 

มุ่งเนน้ความรู้ความเขา้ใจ และการรับรู้(ความพึงพอใจ) ความของนกัท่องเท่ียวต่อการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
ระยะเวลาท่ีศึกษา คือ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 

 
1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงความรู้ ความเขา้ใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ของอุทยานแห่งชาติ  

DPU



3 
 

2. ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติกุย 
บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

3. เพื่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดน้ าขอ้มูลไปพฒันา อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดั 
ประจวบคีรีขนัธ์ 
 
1.6 นิยำมค ำศัพท์ 

กำรรับรู้(Perception) หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผสั โดยเร่ิมตั้งแต่ การมี
ส่ิงเร้ามา กระทบกบัอวยัวะรับสัมผสัทั้งหา้ และส่งกระแสประสาท ไปยงัสมอง เพื่อการแปลความ 
กระบวนการของการรับรู้ (Process) เป็นกระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่งเร่ืองความเขา้ใจ การคิด 
การรู้สึก (Sensing) ความจ า (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision making) (อา้ง
อิงม, Novaribizz Feb 27,2016 from , http //www.novaribizz.com/NovAce/Perception.htm) การ
รับรู้สามารถวดัในลกัษณะความพึงพอใจได ้ 

กำรท่องเทีย่ว(Tourism) หมายถึง การเดินทางไปตามสถานท่ีต่างๆ โดยมีวตัถุประสงค์
ต่างๆท่ีไม่ใช่การไปท างานประจ า หรือการศึกษา แต่เป็นการเดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียว
เพื่อการพกัผ่อน เปล่ียนบรรยากาศ และท ากิจกรรมร่วมกัน ทั้งน้ีโดยมีเหตุจูงใจโดยเฉพาะของ
สถานท่ีนั้นๆ อาทิเช่น หลักฐานทางประวติัศาสตร์ หรือศิลปวฒันธรรมประจ าท้องถ่ิน เป็นต้น 
(อา้งอิง https://tourismatbuu.wordpress.com) 

กำรท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (Ecotourism) หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเดินทางไปยงัแหล่งธรรมชาติและแหล่งวฒันธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด 
การรบกวนหรือความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม แต่มีวตัถุประสงคอ์ยา่งมุ่งมัน่ 
เพื่อช่ืนชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลิน ไปกบัทศันียภาพ พืชพรรณ และสัตวป่์า ตลอดจนลกัษณะ
ทางวฒันธรรม ท่ีปรากฏ ในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลให้การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอีกดว้ย 

กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (Tourism Management) หมายถึง การกระท าอย่างมี
เป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงสภาพท่ีแทจ้ริงรวมทั้ง
ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ทางสังคมและสภาพแวดลอ้มการก าหนดแนวทางมาตรการและแผนปฏิบติัการท่ีดี
ตอ้งค านึงถึงกรอบความคิดท่ีก าหนดไวมิ้ฉะนั้นการจดัการการท่องเท่ียวจะด าเนินการไปอย่างไร้
ทิศทางและประสบความลม้เหลว 

กำรท่องเที่ยวอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ(Responsible Tourism) หมายถึง การท่องเท่ียว
อยา่งมีส านึกรับผดิชอบในการลดผลกระทบทางลบอนัจะเกิดกบัแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนทอ้งถ่ิน 
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ให้ความเคารพในวัฒนธรรมท้องถ่ิน ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถ่ินมีรายได้จากการท่องเท่ียว 
นกัท่องเท่ียวและคนทอ้งถ่ินไดรั้บประสบการณ์ท่ีดีจากการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั 

ควำมพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ทำงกำรท่องเที่ยว (Satisfaction towards Tourism 
Products) ในการวิจยัคร้ังน้ีหมายถึง ความรู้สึกท่ีนกัท่องเท่ียวชาวไทยประเมินผลิตภณัฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บ พิจารณาจากจุดเด่นของผลิตภณัฑ์
ทางการท่องเท่ียวใน 5 ดา้น ดงัน้ี 1) ความเป็นมิตรของคนทอ้งถ่ิน 2) ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของนกัท่องเท่ียว 3) ความหลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวฒันธรรม 4) 
ความคุม้ค่าเงิน 5) คุณภาพโดยรวมของผลิตภณัฑแ์ละบริการการท่องเท่ียว 

ทัศนคติต่อควำมส ำคัญของผลิตภัณฑ์กำรท่องเที่ยว (Attitude towards Tourism 
Products) ในการวิจยัคร้ังน้ีหมายถึง การให้ความส าคญัต่อผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวในเขตอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี จากความรู้สึกของนกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยพิจารณาจากผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว 5 
ประเภท ดงัน้ี 1) แหล่งท่องเท่ียว 2) กิจกรรมการท่องเท่ียว 3) การเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว 4) ท่ีพกัแรม 
5) ส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

พฤติกรรมกำรท่องเที่ยว(Tourist Behavior) หมายถึง พฤติกรรมในการท่องเท่ียวใน
เขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ไดแ้ก่ อุทยานแห่งชาติท่ีเคยเดินทางไปมาแลว้ จุดประสงคใ์นการเดินทาง 
รูปแบบการเดินทาง กลุ่มการเดินทาง วิธีการเดินทาง กิจกรรมท่ีท า ประเภทท่ีพกัแรม ระยะเวลาใน
การท่องเท่ียว ค่าใชจ่้ายรวมระหวา่งท่องเท่ียว แหล่งรับขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียว การกลบัมาอีก
คร้ัง 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการศึกษาด้านการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ณ อุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งทราบถึงแนวคิด ทฤษฎี และ
หลกัการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจถึงกระบวนการจดัการแหล่งท่องเท่ียว ของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิด ทฤษฎีและแผนการจดัการ รวมทั้งเอกสารงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง มา
ใชเ้ป็นพื้นฐานในการวเิคราะห์และสนบัสนุนผลการศึกษาวจิยั ดงัน้ีคือ 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว 
      2.1.1  การท่องเท่ียว 
      2.1.2  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
      2.1.3  การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
      2.1.4  การท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผดิชอบ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการตลาดดา้นการท่องเท่ียว 
       2.2.1  การตลาดการท่องเท่ียว 
       2.2.2  พฤติกรรมผูบ้ริโภคและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
       2.2.3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
       2.2.4  ทศันคติ 
       2.2.5 ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว  
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการความรู้ 
       2.3.1 ความหมายและนิยามความรู้ 
       2.3.2 วงจรหรือกระบวนของความรู้ 
       2.3.3 การรับรู้ในความพึงพอใจ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการรับรู้ 
2.5งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคิดงานวจิยั      
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2.1  แนวคิดเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 
 2.1.1 การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของบุคคลจากท่ีอยู่อาศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการ
ชัว่คราว (ไม่มากกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั) เดินทางดว้ยความสมคัรใจเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจ ติดต่อธุระ
และวตัถุประสงคใ์ดๆก็ได ้แต่ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได ้
 การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นกิจกรรมนนัทนาการอยา่หน่ึงท่ีมีการเดินทางเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดย
เป็นการเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง เป็นการเปล่ียนบรรยากาศและสภาพแวดล้อมและ
ก่อให้เกิดความสุขใจ และไม่ไดมี้จุดประสงค์อ่ืน มีผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้ค  านิยามหรือความหมายของ
การท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 
 องคก์ารการท่องเท่ียวโลก World Tourism Organization (UNWTO) (1998) ใหค้วามหมายของ
การท่องเท่ียววา่ หมายถึง การเดินทางใดๆก็ตามเป็นการเดินทางตามเง่ือนไขสากล 3 ประการ ดงัน้ี 
ประการท่ี 1) การเดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว แต่ไม่ใช่ไปตั้งหลกัแหล่ง
เป็นการถาวร ประการท่ี 2) การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความสมคัรใจ หรือความพึงพอใจของผู ้
เดินทางเอง ไม่ใช่เป็นการถูกบงัคับ ไม่ใช่เพื่อท าสงคราม ประการท่ี 3) เป็นการเดินทางด้วย
วตัถุประสงค์ใดๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่ประกอบอาชีพหรือหารายได ้แต่เดินทางมาเพื่อการพกัผ่อนหยอ่น
ใจ เพื่อเยีย่มญาติมิตร เพื่อความเบิกบาน บนัเทิงเริงรมย ์เพื่อเล่นกีฬาต่างๆ เพื่อการประสัมมนา เพื่อ
ศึกษาหาความรู้ และเพื่อติดต่อธุรกิจ 
 ซ่ึงสอดคล้องกบัสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) ท่ีได้ให้
ความหมายว่า การท่องเท่ียวเป็นการนันทนาการรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนระหว่างเวลาว่างท่ีมีการ
เดินทาง จากท่ีหน่ึงไปท่ีหน่ึง ซ่ึงมกัหมายถึงการเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัไปยงัอีกท่ีหน่ึงท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เพื่อเปล่ียนบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมโดยมีแรงกระตุ้นจากความต้องการในเร่ือง
กายภาพ ดา้นวฒันธรรม ดา้นปฏิสัมพนัธ์ และดา้นสถานะหรือเกียรติคุณ 
 ปรีชา แดงโรจน์ (2544: 29-30) ไดอ้า้งถึงค านิยามการท่องเท่ียวขององคก์ารสหประชาชาติท่ีได้
จดัประชุมว่าดว้ยการเดินทางท่องเท่ียว ณ กรุงโรม เม่ือปี พ.ศ. 2506 ไวว้่า หมายถึง กิจกรรมท่ีมี
เง่ือนไขเก่ียวขอ้งอยู ่3 ประการ คือ (1) ตอ้งมีการเดินทาง (2) ตอ้งมีสถานท่ีปลายทางท่ีประสงคจ์ะ
ไปเยีย่มเยอืน และ (3) ตอ้งมีจุดมุ่งหมายของการเดินทาง 
 โคลท์แมน (Coltman: 1989) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียว คือ ความสัมพนัธ์ซ่ึงเกิดข้ึน
ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งนกัท่องเท่ียว ผูจ้ดับริการดา้นการท่องเท่ียว หน่วยงานของรัฐบาลในทอ้งถ่ิน 
และประชาชนในแหล่งท่องเท่ียว ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบทั้ง 4 ประการดงักล่าว
แลว้ ตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความประทบัใจ 
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 มิลล์ (Mill: 1990) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียว คือ การจดักิจกรรมทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการสร้างความประทบัใจ การบริการ และการสร้างความพึงพอใจให้กบันกัท่องเท่ียว เดวิดสัน 
(Davidson: 1993) ได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียว คือ การเดินทางออกจากบา้นพกัเป็นการ
ชัว่คราว ระยะเวลาสั้ นๆ เพื่อไปเยี่ยมญาติมิตร หรือวตัถุประสงค์อ่ืนๆทางด้านการท่องเท่ียว เช่น 
การพกัผอ่น เล่นกีฬา การประชุม สัมมนา เป็นตน้ 
 สรุปไดว้า่ การท่องเท่ียวหมายถึงการเดินทางออกจากบา้นเพื่อไปท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
เดินทางไปเป็นการชัว่คราว อาจจะไปเพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ เยี่ยมเยือนญาติมิตร หรือวตัถุประสงค์
อ่ืนๆ แต่ไม่ไดไ้ปเพื่ออยูเ่ป็นการถาวร 
  2.1.2   การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (Ecotourism) 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลของท่ีมา ความหมาย แนวคิด และ
องคป์ระกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

1. ท่ีมาของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
  ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาการท่องเท่ียวของประเทศไทยได้เจริญเฟ่ืองฟูรุดหน้ามา
ตามล าดบั เป็นผลให้เกิดรายไดห้มุนเวียนมูลค่านบัแสนลา้นบาท ซ่ึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ แต่ในด้านตรงกันข้ามการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลับท าให้
สภาพแวดลอ้มในอหล่งท่องเท่ียวและภาพพจน์ ท่ีสวนทางกนัระหว่างการพฒันากบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม ภายใตค้วามตอ้งการของประเทศ ในการสร้างความสมดุล
ระหว่างการพฒันากบัการอนุรักษ์ และกระแสของโลกท่ีให้ความส าคญักบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนจึง
ก่อใหเ้กิดกระแสท่ีส าคญัต่อการพฒันาการท่องเท่ียว 3 ดา้น ดงัน้ี 

1.) ดา้นกระแสความตอ้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
2.) ดา้นกระแสความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวในการศึกษา เรียนรู้ส่ิงแวดลอ้ม และ 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.) ดา้นกระแสความตอ้งการพฒันาคน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  จาก 3 กระแสน้ีจึงท าใหเ้กิดแนวคิด การพฒันารูปแบบการท่องเท่ียวใหม่ ท่ีป้องกนัผล 
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม และเพื่อรักษาระบบนิเวศของธรรมชาติ นั่นคือ Green Tourism หรือ 
Ecotourism อยา่งย ัง่ยืนได ้(All tourism should be sustainable tourism: Dowling, 1995) นกัวิชาการ
จากสมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคพื้นแปซิฟิก (PATA) องคก์ารท่องเท่ียวโลก (UNWTO) และ
นกัวิชาการในอุตสาหกรรมทั้งจากยุโรป สหรัฐอเมริกาต่างให้ค  าจ  ากดัความของ Ecotourism บน
พื้นฐานองค์ประกอบว่าเป็นการเดินทางท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible) ในแหล่ง
ท่องเ ท่ียวธรรมชาติ (Natural-based tourism) มีการจัดการส่ิงแวดล้อม (Environmental 

DPU



8 
 

management) และการให้ความรู้การศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (Environmental education-
based tourism) โดยประชาชนในทอ้งถ่ินจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการ (Community based 
participation) ร่วมคิด ด าเนินการ ไดรั้บผลประโยชน์ และบ ารุงรักษาเพื่อพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งมี
คุณภาพ และประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
 ในปัจจุบนัแนวความคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ไดรั้บการตอบสนองเป็น
อยา่งดีทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งน้ีเพื่อใหเ้กิดการสร้างจิตส านึกของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มในแหล่ง
ท่องเท่ียวและตระหนักถึงการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทาง
ธรรมชาติและสังคมวฒันธรรม 
 ในยุคศตวรรษท่ี 21 สถานการณ์การท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงไป ผูค้นเร่ิมมีความสนใจและ
รู้จกัค าวา่ “อิโค ทวัร์ริซ่ึม (Ecotourism)” กนัอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งวงนกัวิชาการและ
แวดวงการท่องเท่ียว จึงเป็นท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียวในยุคปัจจุบนั ดงันั้นจึงมีค ากล่าวถึงการ
ท่องเท่ียวชนิดน้ีไวห้ลายค า อาทิเช่น การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การท่องเท่ียวเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
นิเวศสัญจร นอกจากน้ีในวงการท่องเท่ียวยงัมีการใช้ค  าภาษาองักฤษอ่ืนๆท่ีส าคญั ไดแ้ก่ “Nature 
Tourism” หรือ “Bio-tourism” หรือ “Green Tourism” แทน แต่มกันิยมเรียกเป็นภาษาไทยวา่ “การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์” หรือภาษาองักฤษวา่ Eco-tourism ซ่ึงมาจากราก
ศพัท์ว่า “Ecology (นิเวศวิทยา)” ผสมกับค าว่า “Tourism (การท่องเท่ียว)” (มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์,ศูนยว์จิยัป่าไม;้ 2538) 
 2.   ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ก าหนดความหมายของ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หรือ 
Ecotourism คือ การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะถ่ิน และแหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศส่ิงแวดล้อมและการท่องเท่ียว โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู ้ท่ี เก่ียวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถ่ิน 
นอกจากนั้นผูว้จิยัไดท้  าการคน้ควา้และรวบรวมเอกสารต่างๆท่ีมีผูใ้ห้ค  าจ  ากดัความและความหมาย
ท่ีสามารถอา้งอิงไวใ้กลเ้คียงกนัหลายท่าน ดงัน้ี 
 คณะกรรมาธิการการท่องเท่ียวและการกีฬา (2540) กล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง 
การเดินทางไปยงัสถานท่ีแห่งใดแห่งหน่ึงโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษา ช่ืนชมและเพลิดเพลิน
ไปกบัทศันียภาพ สภาพธรรมชาติ สภาพสังคม วฒันธรรม วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ินบนพื้นฐาน
ของความรู้และรับผดิชอบต่อระบบนิเวศ 
 พะยอม ธรรมบุตร (2546) ผูเ้ช่ียวชาญทางด้านวิชาการ การวางแผนและการจดัการการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์คือ การน าเอาทรัพยากรทาง
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ธรรมชาติ และทรัพยากรทางวฒันธรรม มาเป็นวตัถุดิบในการอุตสาหกรรมท่องเท่ียว การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์มิได้เป็นสินคา้ตวัใหม่ของวงการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในภาพรวม แต่เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม ไม่ท าลายแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ วฒันธรรม สังคม วิถีชีวิต 
ประเพณี และเป็นการท่องเท่ียวท่ีสามารถอยูไ่ดใ้นระยะยาวและย ัง่ยืน สามารถเก็บรักษาไวไ้ดถึ้งชัว่
ลูกชัว่หลาน 
 ภราเดช พยฆัวิเชียร(2545) ซ่ึงเป็นนกัวิชาการดา้นการท่องเท่ียวไดอ้า้งถึงการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ ท่ีให้โดยองค์การการท่องเท่ียวโลกไว ้ในการประชุมเชิงปฏิบติัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศปี 
พ.ศ. 2545 ว่า หมายถึง การท่องเท่ียวท่ีค านึงถึงธรรมชาติ มีการให้ความรู้และส่ือความหมายเป็น
กิจกรรมการท่องเท่ียวของกลุ่มเล็ก ลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ทอ้งถ่ินและกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกดา้นการอนุรักษ ์
 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศว่า หมายถึงการ
ท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง และให้ชุมชนทอ้งถ่ินมี
ส่วนร่วม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนทอ้งถ่ินและสร้างจิตส านึกให้ทุกฝ่ายร่วมกนัรับผิดชอบ
ต่อระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 
    3.    องคป์ระกอบหลกัของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

กองอนุรักษ์ ททท.(2545) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มี 4 
ประการ คือ 
                1) องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ี เป็นการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธรรมชาติท่ี
มีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน (Identity or Authentic or Endemic or Unique) รวมถึงแหล่งวฒันธรรมและ
ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัระบบนิเวศ (Eco-system) ในพื้นท่ีนั้นๆ องคป์ระกอบดา้นพื้นท่ีจึงเป็น
การท่องเท่ียวท่ีมีพื้นฐานอยูก่บัธรรมชาติ (Nature-based tourism) 
                2) องค์ประกอบด้านการจดัการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible 
travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม มีการจดัการท่ีย ัง่ยืนครอบคลุมไปถึง
การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการส่ิงแวดล้อม การป้อกันและก าจัดมลพิษ และควบคุมการ
พฒันาการท่องเท่ียวอย่างมีขอบเขต จึงเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการอย่างย ัง่ยืน (Sustainable 
managed tourism) เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible travel) ท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสังคม 
                3) องคป์ระกอบดา้นกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู้ 
(Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศของแหล่ง
ท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทบัใจ เพื่อสร้างความตระหนกัและปลูก
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จิตส านึกท่ีถูกตอ้งต่อนักท่องเท่ียว ประชาชนทอ้งถ่ินและผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้ง จึงเป็นการ
ท่องเท่ียวส่ิงแวดลอ้มศึกษา (Environmental education-based tourism) 
     4) องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชาชนทอ้งถ่ิน (Involvement of local community or People participation) ท่ีมีส่วน
ร่วมในการคิดวางแผน ปฏิบติัตาม ไดรั้บประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ ารุงรักษาและ
จดัการแหล่งท่องเท่ียวดว้ย และในท่ีสุดทอ้งถ่ินมีส่วนร่วม ในการควบคุมการพฒันาการท่องเท่ียว
อยา่งมีคุณภาพ อาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จึงเป็นการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community participation-based tourism)  
    4.  หลกัการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

พยอม ธรรมบุตร (2549) ไดก้ล่าวถึงการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์วา่มีหลกัการดงัน้ี 
                       1) Nature based เป็นการท่องเท่ียวท่ีให้ความส าคญักบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม ทั้ง
ส่ิงแวดลอ้มทางดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ดา้นสภาพภูมิศาสตร์ และดา้นวิถีชีวิต วฒันธรรม 
ประเพรี โดยยึดหลกัส าคญัท่ีว่าจะตอ้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมเหล่านั้นไวใ้ห้ดี
ท่ีสุด เพื่อใหเ้กิดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
                      2) Sustainable managed การท่องเท่ียวทุกประเภทจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน ใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ต้องพยายามจัดการท่องเท่ียวไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดลอ้ม หรือใหก้ระทบนอ้ยท่ีสุด 
                      3) Inclusive of social and cultural aspects การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์รวมหมายถึง การ
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ตลอดจนวิถีชีวิต เอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน
และประเทศ ซ่ึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีต้องการศึกษาความแตกต่างทางด้านสังคมและ
วฒันธรรมท่ีหลากหลายเหล่านั้น 
                      4) Environmentally educative ตอ้งการให้ศึกษาดา้นส่ิงแวดลอ้มทั้งต่อนกัท่องเท่ียว
และประชากรในทอ้งถ่ิน ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย เป็นการศึกษาท่ีตอ้งการจะหยัง่รากลึกลงใน
จิตส านึกของแต่ละคน ในอนัท่ีจะทะนุถนอมไวซ่ึ้งสภาพแวดลอ้มรอบๆตวัเรา 
                      5) Benefit and involvement of local people การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์นน้ตรงจุดท่ีวา่
ในการจดัการท่องเท่ียว ประชาชนบนพื้นท่ีตอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย การวางแผน
ตดัสินใจ การลงมือปฏิบติั และการประเมินผล การพฒันาการท่องเท่ียวของชุมชนของตนและ
สามารถไดรั้บผลประโยชน์จากก าไรของการท่องเท่ียว และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษจ์ะเป็นกุญแจ
ส าคญัไขไปสู่การกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินนัน่เอง 
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                     6) Product Authentic การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์จากมุมมองเชิงตลาด มีจุดเน้นว่า
ผลิตภณัฑ์ คือ ทวัร์ต่างๆ นั้นจะตอ้งเป็นทวัร์ท่ีมีลกัษณะครบตามเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแลว้ ตามขอ้ 1-5 
มิใช่การน าเอาช่ือ Ecotourism ไปติดบนผลิตภณัฑ์เดิมเท่านั้น ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
จะตอ้งมีลกัษณะโดดเด่น เป็นของแท ้จดัการได ้
                       7) Tourist satisfaction ความพอใจของนกัท่องเท่ียวนบัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน นกัท่องเท่ียวท่ีพอใจจะกลบัมาท่องเท่ียวอีก กิจกรรมท่ีเสนอต่อนกัท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์จะตอ้งเป็นกิจกรรมท่ีตรงหรือเกินความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียว ทั้งน้ีจะตอ้งอยูใ่นกรอบ
ของการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
     5.   กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

รายงานการศึกษาของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพื่อก าหนดนโยบายการท่องเท่ียว
เพื่อรักษาระบบนิเวศ (พ.ศ. 2542) ไดจ้ดัแบ่งกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศออกเป็น 3 หมวด รวม 
19 ประกอบดว้ย 
                         1) กิจกรรมเชิงนิเวศในแหล่งธรรมชาติ (9 กิจกรรม) ไดแ้ก่ เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ 
ส่องสัตว/์ดูนก เท่ียวถ ้า/น ้ าตก พายเรือ (แคนูน คยคั เรือใบ กระดานโตล้ม) ด าน ้ าดูปะการัง (น ้ าต้ืน 
น ้าลึก) ตั้งแคมป์ ล่องแพ/ล่องเรือยาง ข่ีมา้/นัง่ชา้ง 
                         2) กิจกรรมก่ึงนิเวศ (5 กิจกรรม) ไดแ้ก่ ถ่ายรูป บนัทึกภาพ/เสียง ศึกษาทอ้งฟ้า ข่ี
จกัรยานท่องเท่ียว (เสือภูเขา) ปีน/ไต่เขา ตกปลา 
                         3) กิจกรรมส่งเสริมทางวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ (5 กิจกรรม) ไดแ้ก่ ชมความงาม 
ความเก่าแก่ ลกัษณะเฉพาะของแหล่งประวติัศาสตร์, ศึกษาเรียนรู้ประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของ
แหล่งโบราณคดีประวติัศาสตร์, ศึกษาช่ืนชมงานศิลปกรรมและวฒันธรรม, ร่วมกิจกรรม เรียนรู้
พฤติกรรมของผูค้น, การศึกษาเรียนรู้การผลิตของท่ีระลึก และสินคา้พื้นเมือง 
         2.1.3 การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Tourism) 
                   การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื หมายถึงการท่องเท่ียว รวมถึงการจดับริการอ่ืนๆ ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต โดยตอ้งด าเนินการภายใตขี้ดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน  ขนบธรรมเนียบ 
ประเพณี วฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว ตอ้งตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียบ ประเพณี วฒันธรรม  วิถีชีวิตท่ีมีต่อขบวนการท่องเท่ียว ตอ้ง
ยอมรับใหป้ระชาชนทุกส่วนไดรั้บผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาค
เท่าเทียมกนั ตอ้งช้ีน าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ 
         การท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืมีหลกัการดงัน้ี  
         1. การอนุรักษแ์ละใชท้รัพยากรอยา่งพอดี ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม 
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เป็นส่ิงส าคญั และเป็นแนวทางการท าธุรกิจในระยะยาว  
         2. การลดการบริโภคท่ีมากเกินจ าเป็น และการลดของเสีย จะช่วยเล่ียงค่าใชจ่้ายในการท านุ
บ ารุงส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายในระยะยาว และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียว  
        3. การรักษาและส่ิงเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม มีความส าคญั
ต่อการท่องเท่ียวในระยะยาว และช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
        4. การประสานการพฒันาการท่องเท่ียวเขา้กบักรอบแผนกลยทุธ์การพฒันาแห่งชาติ การ
พฒันาทอ้งถ่ิน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียวในระยะ
ยาว  
        5. การท่องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาดา้นราคา และคุณค่า
ของส่ิงแวดลอ้มไว ้ไม่เพียงแต่ท าใหเ้กิดการประหยดั แต่ยงัป้องกนัส่ิงแวดลอ้มไม่ใหถู้กท าลายอีก
ดว้ย  
       6. การมีส่วนร่วมอยา่งเต็มท่ีของทอ้งถ่ินในสาขาการท่องเท่ียว ไม่เพียงแต่สร้างผลตอบแทนแก่
ประชากรและส่ิงแวดลอ้มโดยรวม แต่ยงัช่วยยกระดบัคุณภาการจดัการการท่องเท่ียวอีกดว้ย  
       7. การปรึกษาหารือกนัอยา่งสม ่าเสมอ ระหวา่งผูป้ระกอบการ ปะชาชนทอ้งถ่ิน องคก์รและ
สถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง มีความจ าเป็นในการท่ีจะร่วมงานไปในทิศทางเดียวกนั รวมทั้งร่วมแกปั้ญหา 
และลดขอ้ขดัแยง้ในผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั  
      8. การฝึกอบรมบุคลกร โดยสอดแทรกแนวคิดและวธีิปฏิบติัในการพฒันาแบบยัง่ยนืต่อ
บุคลากรทอ้งถ่ินทุกระดบั จะช่วยยกระดบัการบริการการท่องเท่ียว  
     9. การตลาดท่ีจดัเตรียมขอ้มูลอยา่งพร้อมมูล จะท าใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจและเคารพใน
ส่ิงแวดลอ้มทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียว และจะช่วยยกระดบัความ
พอใจของนกัท่องเท่ียวดว้ย  
    10. การวจิยัและการติดตามตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต่อการช่วยแกปั้ญหา และเพิ่ม
ผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว และนกัลงทุน  
 

รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติ  
1.การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
2.การท่องเท่ียวเชิงนิเวศทางทะเล  
3.การท่องเท่ียวเชิงธรณีวทิยา  
4.การท่องเท่ียวเชิงเกษตร  
5.การท่องเท่ียวเชิงดาราศาสตร์  
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รูปแบบการท่องเท่ียวในแหล่งวฒันธรรม  
1.การท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์  
2.การท่องเท่ียวงานชมวฒันธรรมและประเพณี  
3.การท่องเท่ียวชมวถีิชีวติในชนบท  
 
รูปแบบการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ  
1.การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ  
2.การท่องเท่ียวเชิงทศันศึกษาและวฒันธรรม  
3.การท่องเท่ียวแบบผสมผสาน 

 ความแตกต่างท่ีชดัเจนระหว่างแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กบัการท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยนื ก็คือค าวา่การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเองนั้นเป็นเพียงเส้ียวหน่ึงในส่วนใหญ่ๆของการท่องเท่ียวใน
ขณะท่ีหลกัการเพื่อความย ัง่ยืนควรน าไปใช้กบัทุกรูปแบบของกิจกรรม การด าเนินกิจการ สถาน
ประกอบการ ตลอดจนโครงการต่างๆท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียว รวมถึงรูปแบบท่ีมีการปฏิบติัสืบต่อ
กนัมาและรูปแบบท่ีเสนอใหเ้ป็นตวัเลือกดว้ย ส าหรับการท่องเท่ียวย ัง่ยืนนั้น องคก์ารท่องเท่ียวโลก 
(UNWTO) ไดก้  าหนดหลกัการของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนไวต้ั้งแต่ พ.ศ. 2531 วา่ ลกัษณะของการ
ท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนนั้น ไดรั้บการคาดหมายให้น าไปสู่การจดัการทรัพยากรทั้งมวลดว้ยวิถีทางท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียะ ในขณะเดียวกนัก็คงไวซ่ึ้งบูรณ
ภาพทางวฒันธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาท่ีจ าเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบ
ต่างๆท่ีเอ้ือต่อชีวิต เพื่อให้เกิดความย ัง่ยืนในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว แนวความคิดการท่องเท่ียว
แบบยัง่ยนืจึงไดรั้บความนิยมและแพร่หลายค่อนขา้งมาก ในการประชุม Globe’90 ณ ประเทศคานา
ดา ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนวา่ หมายถึง การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของนักท่องเท่ียว และผูเ้ป็นเจา้ของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั โดยมีการปกป้องและสงวนรักษา
โอกาสต่างๆของอนุชนรุ่นหลงั การท่องเท่ียวน้ีมีความหมายถึง การจดัการทรัพยากรเพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะท่ีสามารถรักษาเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรมและระบบนิเวศดว้ย(คณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556) 
 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของโลกปัจจุบนั เร่ิมก้าวย่างเขา้สู่ยุคของการเปล่ียนถ่ายจาก
รูปแบบเก่าท่ียึดถือ “ปริมาณ” เป็นแนวทางการส่งเสริมและพฒันามาอยา่งยาวนาน มาสู่รูปแบบ
ใหม่ท่ีมุ่งเนน้ถึงคุณภาพและความย ัง่ยนื หรือท่ีเรียกวา่ “การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน” ซ่ึงมีแนวคิดตั้งอยู่
บนฐานความสมดุลของมิติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การ
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ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวใหมี้ความย ัง่ยืนไดอ้ยา่งแทจ้ริงนั้น จ าเป็นจะตอ้งมีการปกป้องและ
บ ารุง รักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งทางธรรมชาติและวฒันธรรม ส่งเสริมให้ชุมชนในแหล่งท่องเท่ียวและ
บริเวณโดยรอบ มีคุณภาพชีวิตและความมัน่คงทางสังคมดีข้ึน และกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สู่ภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยความเป็นธรรม (กองเผยแพร่ความรู้ดา้นการท่องเท่ียว ททท.:  2552) 
 ภราเดช พยฆัวเิชียร (2545) กล่าววา่ ในการท่องเท่ียวปัจจุบนั กระแสการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ไดเ้ขา้มามีส่วนส าคญัอย่างมาก ในบทบาทของการอนุรักษ์และการท่องเท่ียวควบคู่กนัไป แต่การ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศมีบทบาทอยา่งไรท่ีจะน าไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง ค าวา่ “การพฒันา
อยา่งย ัง่ยืน” เกิดข้ึนในโลกตั้งแต่ปี 1980 นบัเป็นเวลากวา่ 20 ปีมาแลว้ท่ีพูดถึงเร่ืองน้ี ในช่วงแรกยงั
ไม่มีทรัพยากรมากนกัจึงท าให้มีทรัพยากรมากกวา่ประชากร แต่หลงัจากปฏิวติัอุตสาหกรรมมีการ
แย่งชิงทรัพยากร เดิมค าว่าเศรษฐกิจ (Economy) ไม่มีอยู่ในประวติัศาสตร์ แต่ภายหลังมีการ
จดัระบบเศรษฐกิจจึงมีวิชาเศรษฐศาสตร์เกิดข้ึน เกิดความคิดวา่จะจดัสรรทรัพยากรโลกไดอ้ยา่งไร 
ท าอยา่งไรมิใหต้น้ทุนหมดไป เราจะจดัสรรทรัพยากรอยา่งไร ให้เพียงพอต่อความตอ้งการ ในภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนั เน่ืองจากเกิดเหตุการณ์ท่ีทรัพยากรไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ จากสภาวะของ
โลกท่ีเปล่ียนแปลง การท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืนจึงเกิดข้ึน การพฒันาอย่างย ัง่ยืนและความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็นเร่ืองท่ีสวนทางกนั เพราะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นการน าทรัพยากรมาใช้
อยา่งเตม็ท่ี ในขณะท่ีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเป็นการอนุรักษท์รัพยากร ดงันั้นจึงตอ้งสร้างความสมดุล
ระหว่างการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากร หัวใจของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนคือ ตอ้งสร้างดุลยภาพ
ระหว่าง  2 ส่ิ งแ ห่งความขัดแย้ง  คือความ เจ ริญเ ติบโตทาง เศรษฐกิจและการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งราบร่ืน 
 1.ความหมายของการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 
 ร าไพพรรณ แก้วสิยะ (2545) ได้กล่าวถึงการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน หมายถึงการพฒันา
ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม และสุนทรียภาพ 
โดยใช้ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติและ
วฒันธรรมไวไ้ดน้านท่ีสุด เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด และใช้ประโยชน์ไดต้ลอดกาลยาวนานท่ีสุด 
นอกจากนั้น ได้มีผูเ้ช่ียวชาญทางด้านวิชาการอ่ืนๆให้ความหมายการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืนไว้
หลากหลายดงัน้ี 
 ปิยวรรณ คงประเสริฐ (2551) ได้ให้ค  าจ  ากดัความของการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนว่า เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีมีการจดัการทรัพยากรการท่องเท่ียวโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยตอ้งเป็นการจดัการ
ท่ีย ัง่ยืนและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เพี่อสนองตอบความตอ้งการของคนยุคปัจจุบนั และมีทรัพยากร
เหลือไวใ้ชใ้นยคุต่อไปไดใ้ชเ้พื่อสนองตอบความตอ้งการไดเ้ช่นกนั 
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 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนว่า การ
ท่องเท่ียวรวมทั้งการจดับริการอ่ืนๆทั้งในปัจจุบนัและอนาคต โดย 
 1) ตอ้งด าเนินการภายใตขี้ดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม วถีิชีวติท่ีมีต่อกระบวนการท่องเท่ียว 
 2) ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีมีต่อกระบวนการท่องเท่ียว ตอ้งให้ประชาชนทุกส่วนไดรั้บประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากการท่องเท่ียวอยา่งเสมอภาคเท่าเทียมกนั และ 
 3) ตอ้งช้ีน าภายใตค้วามปรารถนาของประชาชนทอ้งถ่ินและประชาชนในพื้นท่ีท่องเท่ียว
นั้น 
 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2542) กล่าวว่า การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืนนั้น (Sustainable tourism) 
หมายถึง การท่องเท่ียวกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กท่ีมีการจดัการอย่างดีเยี่ยมเพื่อสามารถด ารงไวซ่ึ้ง
ทรัพยากรการท่องเท่ียวใหมี้ความดึงดูดใจอยา่งไม่เส่ือมคลาย ธุรกิจการท่องเท่ียวควรมีการปรับปรุง
คุณภาพให้มีผลก าไรอย่างเป็นธรรม ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมได้รับผลตอบแทนอย่างเหมาะสม 
โดยมีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมเยือนสม ่าเสมออย่างเพียงพอ มีผลกระทบทางลบต่อธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอ้มใหน้อ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลยอยา่งยนืยาว 
 2. การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนื 
 การพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนจะมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการพฒันาดา้นอ่ืนๆ ซ่ึง
สรุปเป็นองค์ประกอบของแนวคิดการพฒันาการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนได ้6 องค์ประกอบ คือ (บุญ
เลิศ จิตตั้งวฒันา, 2542) 
 1) ด้านการพฒันาทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน เป็นการพฒันาสถานท่ีอนัเป็น
จุดหมายปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียว พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกทางการ
ท่องเท่ียวให้สามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้มาเยี่ยมเยือนโดยมีการประเมินศกัยภาพขีด
ความสามารถในการรองรับของพื้นท่ี และก าหนดกิจกรรมท่องเท่ียวท่ีอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียว
และส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งใหค้วามรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 
 2) ด้านการพฒันาส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เป็นการพฒันาเพื่ออนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มในแหล่งท่องเท่ียวให้อยูใ่นสภาพเดิมหรือดีกวา่เดิมและป้องกนัผลกระทบดา้นลบจาก
การท่องเท่ียว โดยตอ้งมีการติดตามและประเมินผลกระทบจากการท่องเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง 
 3) ดา้นการพฒันาธุรกิจท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เป็นการพฒันาธุรกิจดา้นการบริการ อ านวย
ความสะดวกโดยตรงแก่นกัท่องเท่ียวเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ย 
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 4) ดา้นการพฒันาการตลาดแบบยัง่ยืน เป็นการพฒันาการแสวงหานกัท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพ 
ซ่ึงมีลักษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อมให้เข้ามา
ท่องเท่ียว โดยให้นกัท่องเท่ียวเหล่าน้ีไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการท่องเท่ียวตามท่ีเขาพึง
พอใจ 
 5) ดา้นการพฒันาการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินทางการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เป็นการ
พฒันาการสร้างโอกาสให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมทางการท่องเท่ียว เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กบั
ชุมชนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการท่องเท่ียวของตนเองและให้ชุมชนทอ้งถ่ินไดรั้บผลประโยชน์ขาก
การท่องเท่ียวอนัจะท าให้ชุมชนทอ้งถ่ินเกิดความหวงแหนและรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรท่องเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอ้มใหค้งอยูต่ลอดไป 
 6) ด้านจิตส านึกทางการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน เป็นการพฒันาการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทพัยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดล้อมให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวทุกฝ่าย โดยการให้
ความรู้และส่ือความหมายในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อปลูกฝังจิตส านึก
ทางการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนให้ทุกฝ่ายเกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรท่องเท่ียวและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 3. หลกัการของการส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

องค์การการท่องเท่ียวโลกได้ก าหนดหลักการส าหรับใช้ในการวางแผนและการ
พฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืข้ึน ดงัน้ี (กองเผยแพร่ความรู้ดา้นการท่องเท่ียว ททท.: 2552) 

1) มีการใชท้รัพยากรหรือส่ิงแวดลอ้มอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2)  ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบจากการท่องเท่ียวนอ้ยท่ีสุด 
3) มีการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมไดอ้ยา่งยาวนาน 
4) ส่งเสริมให้ผูม้าเยือน นักท่องเท่ียวได้สังเกตเรียนรู้และเข้าใจส่ิงแวดล้อมและ

วฒันธรรม 
5) ใหค้วามเคารพต่อสังคม วฒันธรรมของชุมชน 
6) เปิดใหมี้ส่วนร่วมและกระจายขอ้มูลสู่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 
7) สร้างประสบการณ์ท่ีดีและมีคุณค่าเป็นท่ีประทบัใจของผูม้าเยอืนใหม้ากท่ีสุด 
8) กระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจไปสู่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นธรรม 
9) เน้นการจ ากัดขนาดของการพัฒนาทางการท่องเ ท่ียวให้สอดคล้องกับขีด

ความสามารถของส่ิงแวดลอ้ม 
10) บรรจุแผนพฒันาการท่องเท่ียวใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือภูมิภาค 
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จากแนวคิดของ Shirley Eber (1992 )ไดก้ล่าวถึงหลกัการของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืน
วา่ (ภาควชิาวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์: 2553, ออนไลน์) 

1) การอนุรักษแ์ละการใชท้รัพยากรอยา่งพอดี ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และ
วฒันธรรม เป็นส่ิงส าคญั และเป็นแนวทางการท าธุรกิจระยะยาว (Using Resource Sustainably) 

2) การลดการบริโภคท่ีมากเกินจ าเป็น และการลดของเสีย จะช่วยเล่ียงค่าใชจ่้ายในการ
ท านุบ ารุงส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกท าลายในระยะยาว และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเท่ียว (Reducing 
Over-consumption and Waste) 

3) การรักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม มี
ความส าคัญต่อการท่องเท่ียวในระยะยาว และช่วยขยายฐานของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
(Maintaining Diversity) 

4) การประสานการพฒันาการท่องเท่ียวเขา้กบักรอบแผนยุทธ์การพฒันาแห่งชาติ การ
พฒันาทอ้งถ่ิน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จะช่วยขยายศกัยภาพการท่องเท่ียวในระยะ
ยาว (Integrating Tourism into Planning) 

5) การท่องเท่ียวท่ีรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน โดยพิจารณาดา้นราคา และ
คุณค่าของส่ิงแวดล้อมไว ้ไม่เพียงแต่ท าให้เกิดการประหยดั แต่ยงัป้องกนัส่ิงแวดล้อมไม่ให้ถูก
ท าลายอีกดว้ย (Supporting Local Economics) 

6) การมีส่วนร่วมอย่างเต็มท่ีของท้องถ่ินในสาขาการท่องเท่ียว ไม่เพียงแต่สร้าง
ผลตอบแทนแก่ประชากรและส่ิงแวดล้อมโดยรวม แต่ยงัช่วยยกระดับคุณภาพการจดัการการ
ท่องเท่ียวอีกดว้ย (Involving Local Communities) 

7) การปรึกษาหารือกันอย่างสม ่าเสมอ ระหว่างผูป้ระกอบการ ประชาชนท้องถ่ิน 
องค์กรและสถาบันท่ีเก่ียวข้อง มีความจ าเป็นท่ีจะร่วมงานไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ งร่วม
แก้ปัญหา และลดขอ้ขดัแยง้ในผลประโยชน์ท่ีแตกต่างกนั (Consulting Stakeholders and the 
Public) 

8) การฝึกอบรมบุคลากร โดยสอดแทรกแนวคิดและวิธีปฏิบติัในการพัฒนาแบบยัง่ยืน
ต่อบุคลากรทอ้งถ่ินทุกระดบั จะช่วยยกระดบัการบริการการท่องเท่ียว (Training Staff) 

9) การตลาดท่ีจดัเตรียมขอ้มูลอยา่งพร้อมมูล จะท าให้นกัท่องเท่ียวเขา้ใจและเคารพใน
ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรมของแหล่งท่องเท่ียว และจะช่วยยกระดบัความ
พอใจของนกัท่องเท่ียวดว้ย (Marketing Tourism Responsibly) 

10) การวจิยัและการติดตามตรวจสอบอยา่งมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต่อการช่วยแกปั้ญหา 
และเพิ่มผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียว และนกัลงทุน (Undertaking Research) 
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 4. เกณฑส์ าหรับการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (Criteria for Sustainable Tourism)  
กองส่งเสริมการท่องเท่ียว ททท. (2552) ไดอ้า้งถึงบทความเร่ืองเกณฑ ์

ส าหรับการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื ท่ีพฒันาข้ึนโดย The Partnership for Global Sustainable Tourism  
Criteria น้ีมีการจดัแบ่งออกเป็น 4 เกณฑม์าตรฐาน โดยยดึหลกัการของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืเป็น 
ส าคญั ดงัน้ี 

เกณฑท่ี์ 1: สาธิตใหเ้ห็นถึงการบริหารจดัการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
กณฑ์ท่ี 2: ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางสังคมและเศรษฐกิจแก่ชุมชนทอ้งถ่ินและ

สร้างผลกระทบทางลบนอ้ยท่ีสุด 
เกณฑท่ี์ 3: ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่มรดกทางวฒันธรรม และสร้างผลกระทบทาง

ลบนอ้ยท่ีสุด 
เกณฑ์ท่ี 4: ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่ิงแวดลอ้มและสร้างผลกระทบทางลบนอ้ย

ท่ีสุด 
จากแนวความคิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื สู่การท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื ท่ีมุ่งเนน้ให้อุตสาหกรรม

การท่องเท่ียวโดยรวมปรับสภาพการจดัการเพื่อเขา้สู่ยุคใหม่ของกระแสโลกท่ีเปล่ียนไป (Paradigm 
Shift) จากสังคมบริโภคนิยมเขา้สู่สังคมสมยัใหม่ท่ีค  านึงถึงการรักษาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรของ
พื้นท่ีท่องเท่ียวเป็นส าคญั ดงันั้นขอบเขตของการพฒันาจึงครอบคลุมทุกองคป์ระกอบทุกส่วนของ
การท่องเท่ียว ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้่า ในปัจจุบนัวิถีการท่องเท่ียวทุกรูปแบบจะตอ้งเดินไปในทิศทาง
แห่งความย ัง่ยืน ไม่จ  ากดัเพียงแต่การท่องเท่ียวเฉพาะอยา่ง เช่น การท่องเท่ียวเพื่อความรู้ การศึกษา 
(Knowledge-based Tourism) การท่องเท่ียวกลุ่มขนาดเล็ก (Small Group Tour) การท่องเท่ียวเชิง
ผจญภยั (Adventure Tourism) การท่องเท่ียวราคาแพง หรือการท่องเท่ียวของกลุ่มตลาดบน (Upper 
Class Market) เท่านั้น หากยงัรวมถึงการท่องเท่ียวคณะใหญ่ (Mass Market) และการท่องเท่ียวแบบ
ประหยดัด้วย และการท่องเท่ียวทุกรูปแบบ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การพฒันาการท่องเท่ียว
ทั้งหมดตอ้งมุ่งสู่ความย ัง่ยนื (All Tourism Should be Sustainable Tourism: Dowling, 1995)      
       2.1.4   การท่องเทีย่วอย่างมีความรับผดิชอบ (Responsible Tourism)  
                1. ท่ีมาของการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผดิชอบ 

   การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบมีท่ีมาและจุดหมายเดียวกนักบัการท่องเท่ียว
อย่างย ัง่ยืน นั่นคือเป็นการท่องเท่ียวท่ีตั้งอยู่บนรากฐานของการพฒันาอย่างย ัง่ยืน หัวใจหลักท่ี
เหมือนของการท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบและการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน คือ การรักษา
ส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ ท าให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม และสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างสูงสุด ความแตกต่างระหว่างการท่องเท่ียวทั้ง 2 รูปแบบคือ การท่องเท่ียวอยา่งมีความ
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รับผิดชอบเน้นให้ บุคคล องค์กร ภาคเอกชน และธุรกิจต่างๆ จ าเป็นตอ้งรับผิดชอบต่อการกระท า 
และผลกระทบอนัเกิดจากการกระท าของพวกเขา การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบมีท่ีมาจาก
หลกัการของการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน ท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมสหประชาชาติ ว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันา (The United Nation on Conference Environment and Development หรือ Earth 
Summit) ท่ีเมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล เม่ือเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2535 ซ่ึงหลกัการยงัไม่
เป็นท่ีเขา้ใจในวงกวา้ง ดงันั้น การท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบจึงเกิดข้ึน เพื่อคาดหวงัให้ทุกๆ
คนมีพฤติกรรมในทิศทางท่ีสร้างความย ัง่ยืน มาท าให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยเนน้ให้นกัท่องเท่ียว
ค านึงถึงผลกระทบจากการท่องเท่ียวของตนต่อแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนทอ้งถ่ินเป็นส าคญั ท าให้
บุคคลทัว่ไปหรือนกัท่องเท่ียวสามารถเขา้ใจในหลกัการและหลกัปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                2. ความหมายของการท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผดิชอบ 

   ค  าว่า การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ ยงัเป็นค าใหม่ ซ่ึงไม่มีการบญัญติัโดย
ราชบณัฑิตยสถาน จึงยงัไม่มีค  านิยามภาษาไทย ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมความหมายของการท่องเท่ียว
อยา่งมีความรับผดิชอบจากแหล่งต่างประเทศ ดงัน้ี 

   ในปี พ.ศ.2545 ตวัแทน 280 ท่านจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวจาก 
20 ประเทศ ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมนานาชาติวา่ดว้ย การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

1) ช่วยลดผลกระทบดา้นลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
2) สร้างรายได ้อาชีพ สวสัดิการ และความเป็นอยูท่ี่ดีสู่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
3) เปิดโอกาสใหชุ้มชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการจดัการต่างๆ 
4) สนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ วฒันธรรม และรักษาไว้ซ่ึงความ

หลากหลายทางชีวภาพของส่ิงแวดลอ้ม 
5) ให้ประสบการณ์อนัมีคุณค่าแก่นกัท่องเท่ียวผ่านการสัมผสัวิถีชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งมี

ความหมาย ท าใหน้กัท่องเท่ียวเขา้ใจถึงวฒันธรรม สังคม และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 
6) ช่วยใหผู้พ้ิการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียวได ้
7) ให้ความส าคญักบัความแตกต่างทางวฒันธรรม สร้างความเคารพระหว่างกนัของ

นกัท่องเท่ียวและชุมชนทอ้งถ่ิน รวมถึงสร้างความมัน่ใจและภาคภูมิใจแก่ชุมชนทอ้งถ่ิน 
   นอกจากนั้น วริไท สันติประภพ (2549) กล่าววา่ การท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบ 

เป็นกระแสใหม่ท่ีก าลงัมาแทนท่ี Ecotourism ซ่ึงถูกท าให้เสียช่ือไปเพราะในช่วงหลงักิจกรรมท่ีพา
ไปท่องเท่ียวตามธรรมชาติ ไม่วา่จะเขา้ป่า ล่องแพ ข่ีชา้ง ด าน ้ า หรือดพียงพาไปเท่ียวเกาะห่างไกลท่ี
ไม่ค่อยมีคนไป ก็มกัจะถูกเรียกวา่เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไปหมด โดยไม่สนใจวา่การท่องเท่ียว
เหล่านั้น จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรปละส่ิงแวดล้อมมากน้อยเพียงใด ดังนั้ น “Responsible 
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Tourism” หรือ การท่องเท่ียวอย่างมีความรับผิดชอบ มีแนวคิดท่ีเน้นการรับผิดชอบต่อสามเร่ือง
หลกัๆคือ 1) ความรับผิดชอบต่อสภาวะแวดลอ้ม โดยการท่องเท่ียวตอ้งลดผลกระทบต่อธรรมชาติ 
และรักษาความหลากหลายของชีวิตท่ีมีอยูใ่นแต่ละทอ้งถ่ินให้มากท่ีสุด ลดผลกระทบต่อส่ิงต่างๆท่ี
คนรุ่นก่อนไดม้อบเป็นมรดกไวใ้ห้ รวมทั้งรู้จกัวิธีท่ีจะช่ืนชมแหล่งท่องเท่ียว ร่วมกบัคนในทอ้งถ่ิน
ไดโ้ดยไม่เกิดความขดัแยง้ 2) ความรับผิดชอบต่อวฒันธรรมชุมชน โดยเฉพาะการเคารพสิทธิและ
วิถีชีวิตของคนในทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้คนในทอ้งถ่ินรักษาและภูมิใจในวฒันธรรมประเพณีของ
ชุมชน โดยไม่ตอ้งดดัแปลงวิถีชีวิตเพื่อให้หาเงินจากนกัท่องเท่ียวไดโ้ดยง่าย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัระหว่างนักท่องเท่ียวกบัคนในทอ้งถ่ิน 3) ความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
ทอ้งถ่ิน โดยส่งเสริมให้ชุมชนในทอ้งถ่ินท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวตั้งอยู ่ไดรั้บผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
อยา่งเป็นธรรมจากผูป้ระกอบการท่องเท่ียว 

 
2.2   แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดด้านการท่องเทีย่ว   
       2.2.1  การตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Marketing)  
               1. ความหมายของการตลาด (Meaning of Marketing) 

  การตลาดเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับขบัเคล่ือนและพฒันาธุรกิจให้ด าเนินไปทิศทางท่ี
สร้างผลก าไรให้แก่ผูป้ระกอบการ ส าหรับธุรกิจการท่องเท่ียวนั้น การตลาดมีความส าคญัเป็นอยา่ง
มากดงัท่ีไดมี้ผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หค้  าจ  ากดัความและภาพรวมของการตลาด และการตลาดการท่องเท่ียว
ไวด้งัน้ี 
                  สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของการตลาดว่า หมายถึง “การ
ปฏิบติังานหรือด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมทางธุรกิจ ท่ีมีผลให้มีการน าสินคา้และบริการจากผูผ้ลิต
ไปสู่ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ช้สินคา้” คอทเลอร์ (สุวรรณชยั ฤทธิรักษ์: 2546 อา้งอิงจาก Kotler: 1997. 
Marketing Management) นักการตลาดท่ีมีช่ือเสียงได้ให้ค  าจ  ากดัความการตลาดว่า หมายถึง 
“กิจกรรมของมนุษยท่ี์ด าเนินไปเพื่อก ากบัให้มีการตอบสนองความพอใจ และความตอ้งการต่างๆ
โดยอาศยักระบานการตลาดแลกเปล่ียน”  
               2. ความหมายของการตลาดการท่องเท่ียว (Tourism marketing) 

 นิคม จารุมณี (2536) ไดใ้ห้ความหมายของการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไว้
วา่ แนวความคิดหรือปรัชญาทางดา้นการจดัการ ท่ีมุ่งเนน้ไปสู่ความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว โดย
อาศยัการวจิยัการตลาด การพยากรณ์ การคดัเลือกทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีก าลงัอยูใ่นความตอ้งการ
เพื่อใหธุ้รกิจไดรั้บผลประโยชน์สูงสุด ในการเสนอบริการแก่นกัท่องเท่ียวตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้                          
                3. องคป์ระกอบทางการตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
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ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2545) ไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบทางการตลาดในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวไวว้่า เป็นองค์ประกอบหลายๆอย่างท่ีผูป้ระกอบธุรกิจใช้เป็นเคร่ืองมือหรือกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมหรือพฒันาได ้(4Ps) และปัจจยัทางการตลาดท่ีควบคุมไดย้ากหรือ
ควบคุมไม่ได้ (นอกเหนือจาก 4Ps) เพื่อให้ธุรกิจการท่องเท่ียวประสบความส าเร็จองค์ประกอบ
เหล่าน้ีไดแ้ก่ 
           1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินคา้แบริการทุกอยา่งท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
เสนอขาย เช่น รายการทวัร์เหมา (package Tour) เรือส าราญ (Cruise) 
                                  2) ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินคา้และบริการและการก าหนดราคา เช่น 
ราคาทวัร์ยโุรป 9 วนั 3 ประเทศ 46,900 บาท 
                                  3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place/Process of Delivery) หมายถึงกระบวนการ
หรือช่องทางจ าหน่ายสินคา้และบริการไปให้ถึงลูกคา้โดยรวดเร็วและสะดวกท่ีสุด เช่น จดัจ าหน่าย
โดยบริษทัตวัแทนจ าหน่าย (Travel Agent) 
                                  4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง วิธีการท่ีจะกระตุน้ให้ลูกคา้
ตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการเร็วข้ึน ซ้ือจ านวนมากข้ึน เช่น การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริม
การขาย (Sales Promotion) 
                                  5) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Environment) หมายถึงบรรยากาศขณะ
ซ้ือสินคา้หรือบริการ และขณะท่ีลูกคา้บริโภคสินคา้ ซ่ึงสามารถสร้างความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ
ไดใ้นทนัที เช่น การขายทวัร์ท่ีเคาน์เตอร์ของพนกังานขายกบัลูกคา้ การพกัในหอ้งพกัของโรงแรม 
                                  6) กระบวนการซ้ือ (Purchasing Process) หมายถึง การศึกษาขอ้มูลทาง
การตลาดเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการซ้ือของนกัท่องเท่ียวและการเลือกสรรผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะกบั
กลุ่มตลาดนกัท่องเท่ียว 
                                  7) การจัดรวมผลิตภัณฑ์ (Packaging) การจัดรวมสินค้าและบริการการ
ท่องเท่ียวหลายๆอย่างท่ีเหมาะสมเขา้ด้วยกนั เพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายของธุรกิจ เช่น 
รายการน าเท่ียวแบบเบด็เสร็จ (All-inclusive tour) 
                                 8) การร่วมมือทางธุรกิจ (Partnership/Participation) หมายถึง การประสาน
ร่วมมือกนัทางธุรกิจระหวา่งผูซ้ื้อ (Buyers) กบัผูข้าย (Sellers) ในธุรกิจท่องเท่ียวในการร่วมมือกนั
เสนอขายสินคา้และบริการการท่องเท่ียวท่ีตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวและได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด โดยรักษาคุณภาพมาตรฐานการบริการและระดบัราคาท่ีเหมาะสม 
                                 นอกจาก 8Ps ข้างต้นแล้ว องค์ประกอบทางการตลาดในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวยงัมีอีกหลายอย่างท่ีธุรกิจควบคุมได้ยากหรือควบคุมไม่ได ้เช่น บุคลากรการท่องเท่ียว 
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(Personal) ประชาชน (People) การเมือง (Politics/Power) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบท่ีมีผลกระทบต่อ
สถานการณ์การตลาดท่องเท่ียว การเพิ่มหรือลดจ านวนนกัท่องเท่ียว 
        2.2.2  พฤติกรรมผูบ้ริโภค  และพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

การเขา้ใจต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการบริหารการตลาด 
เพราะการด าเนินกิจกรรมใดๆทางการตลาดต้องเร่ิมต้นจากความเข้าใจถึงความต้องการของ
ผูบ้ริโภค 
            
                2.1  ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
                      ธงชยั สันติวงษ ์(2552) กล่าววา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคหมายถึง การกระท าของบุคคลซ่ึง
เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดให้ได้มา และการใช้ซ่ึงสินค้าและบริการ ตลอดจนกระบวนการ
ตดัสินใจ และท าใหเ้ป็นส่วนร่วมในการก าหนดใหมี้การกระท า 
                2.2  ประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
                       1) ช่วยให้นักการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของ
ผูบ้ริโภค 
                       2) ช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยิง่ข้ึน 
                       3) ช่วยใหก้ารพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑส์ามารถท าไดดี้ข้ึน 
                       4) เพื่อประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาด เพื่อการตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้ริโภค ใหต้รงกบัชนิดสินคา้ท่ีตอ้งการ 
                       5) ช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจต่างๆเพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั 
                2.3  การวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Analyzing consumer behavior) 
       การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใช้

ของผูบ้ริโภคเพื่อทราบถึงลกัษณะความตอ้งการ และพฤติกรรมการซ้ือและการใช้
ของผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด 
(Marketing Strategies) ท่ีสามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได้อย่าง
เหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ: 2541)  

              
                2.4  แบบจ าลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
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                       ฟิลลิป คอตเลอร์ (Phillip Kotler: 2544 อา้งใน กานดา สีหเนตรและคนอ่ืนๆ: 2550 
ได ้

อธิบายถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ดงัภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1  แบบจ าลองพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
 
ทีม่า: Phillip Kotler, John Bowen, James Makens; 2012: Marketing for Hospitality 

 
จากภาพโมเดล กล่องดา้นซ้ายแสดงถึงส่ิงเร้าต่างๆซ่ึง

แบ่งได้เป็น 2 ด้าน คือ ด้านการตลาดประกอบไปดว้ยผลิตภณัฑ ์
ราคา การจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด และด้าน
ส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆท่ีประกอบไปดว้ย เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง 
และวฒันธรรม ส่ิงเร้าเหล่าน้ีจะถูกผูซ้ื้อน าไปพิจารณาในกล่องด า 
กล่องด านั้นเป็นนามธรรมท่ีถูกสมมติวา่เป็นท่ีรวบรวมปัจจยัต่างๆ
ท่ีมี อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู ้บ ริโภคเอาไว้ รวมถึงย ัง มี

กระบวนการตดัสินใจซ้ือรวมอยูด่ว้ย เม่ือส่ิงเร้ามาถึงกล่องด า จะถูกปัจจยัต่างๆตกแต่งขดัเกลา แปร
รูปออกเป็นการตอบสนอง ถ้าการตอบสนองต่อสินค้าเป็นบวก กระบวนการตดัสินใจก็จะเร่ิม
ท างาน จนกระทัง่มีการซ้ือเกิดข้ึน หากส่ิงกระตุ้นมีอิทธิพลต่อปัจจยัและกลไกการท างานของ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือท่ีอยูใ่นกล่องด าของผูบ้ริโภค และส่งผลให้เกิดการตอบสนองแลว้ ถา้การ
ตอบสนองเป็นไปในทางบวก ผูบ้ริโภคก็จะเลือกผลิตภณัฑ์ เลือกตราผลิตภณัฑ์ เลือกร้านคา้ เลือก
จงัหวะเวลา และเลือกจ านวนท่ีจะซ้ือ 
                2.5  รูปแบบพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

Buyer’s Responses 

Product Choice 
Brand Choice 
Dealer Choice 
Purchase Timing 
Purchase Amount 

Buyer’s Black Box 

Buyer 
Characteristics 
 
 

Buyer 
Decision 
Process 
 
 

Marketking 
Stimuli 

Other 
Stimuli 

Product 
Price 
Place 
Promotion 

Economic 
Technological 
Political 
Cultural 
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                       เปอร์โรต ์และดอร์เดน (Perreault and Dorden; 1979) ไดเ้สนอรูปแบบพฤติกรรม
นกัท่องเท่ียวออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
                              1) นกัท่องเท่ียวแบบประหยดั (Budget Travelers) โดยทัว่ไปแลว้นกัท่องเท่ียว
ประเภทน้ีมีรายไดป้านกลาง แต่แสวงหาวนัหยดุพกัผอ่น หรือท่องเท่ียวท่ีใชค่้าใชจ่้ายต ่า 
                              2) นักเท่ียวท่ีชอบผจญภยั (Adventurous Travelers) เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมี
การศึกษาดี และมีรายไดป้านกลางถึงสูง มีความช่ืนชอบในกิจกรรมระหว่างวนัหยุดพกัผ่อน หรือ
การท่องเท่ียวแบบผจญภยั 
                              3) นกัท่องเท่ียวประเภทเดินทางระหว่างวนัหยุด (Vacationers Travelers) เป็น
นกัท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆซ่ึงมกัใชเ้วลาในการคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียวหรือการเดินทางคร้ังต่อไปวา่จะ
ไปท่ีไหน อยา่งไร นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีค่อนขา้งมีความกระตือรือร้นแต่รายไดค้่อนขา้งนอ้ย 
                              4) นกัท่องเท่ียวแบบชอบเดินทางโดยใชเ้วลายาวนาน (Moderate Travelers) เป็น
นกัท่องเท่ียวท่ีมีใจรักในการเดินทางอยา่งมาก แต่ไม่สนใจกบัการท่องเท่ียวในระหว่างวนัหยุดสุด
สัปดาห์หรือการใชเ้วลากบัการเล่นกีฬา แต่จะชอบการเดินทางท่ีใชร้ะยะเวลานานมากกวา่ 
                2.6  ปัจจยัท่ีท าใหน้กัท่องเท่ียวซ้ือบริการการท่องเท่ียว 

      ยุพดี  เสตพรรณ (2539) ได้เสนอแนวความคิดเ ก่ียวกับปัจจัย ท่ีส่ง เสริมให้
นกัท่องเท่ียวซ้ือบริการทางการท่องเท่ียว ไวว้า่ เน่ืองจากอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ี
ท ารายไดใ้ห้แก่ประเทศสูงกวา่สินคา้ส่งออกทุกชนิดอ่ืนๆ ดงันั้นการจะให้บริการท่ีลูกคา้พึงพอใจ 
ตอ้งค านึงถึงปัจจยัเหล่าน้ี 
                             1) แหล่งท่องเท่ียวหรือทรัพยากรการท่องเท่ียว หมายถึง สถานท่ีท่องเท่ียว 
กิจกรรม ประเพณีและวฒันธรรมท่ีสามารถดึงดูดใจนกัท่องเท่ียวใหม้าเยอืน 
                              2) การคมนาคม ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศจะตอ้งสะดวก ปลอดภยั 
รวดเร็วทุกทาง มีความทนัสมยั มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก มีสายการบินมาลงหลายสาย 
                             3) พิธีการเข้าเมืองและบริการข่าวสาร จดัระเบียบวิธีการเขา้เมืองได้สะดวก 
รวดเร็ว มีบริการใหข้่าวสาร บริการจองท่ีพกั บริการขนส่งสู่ท่ีพกั เป็นตน้ 
                             4) ท่ีพกั โรงแรม มีท่ีพกัระดบัต่างๆให้เลือก มีอตัราค่าท่ีพกัเหมาะสมกบัคุณภาพ 
สะอาด และมีบริการตามมาตรฐานสากล 
                             5) ร้านอาหาร มีร้านอาหารให้เลือกหลายชนิด ทั้งท่ีเป็นอาหารสากล และอาหาร
ในทอ้งถ่ิน ถูกสุขลกัษณะ มีบริการท่ีสุภาพ มีการก าหนดราคาอาหารไวใ้หแ้น่นอน 
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                             6) บริการน าเท่ียว มีบริการจดัน าเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ มีมคัคุเทศก์ท่ีมี
ความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง มีความซาบซ้ึงต่อความงามของธรรมชาติและศิลปวฒันธรรมของ
ประเทศ มีอธัยาศยัไมตรี มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 
                             7) สินคา้ของท่ีระลึก มีการควบคุมคุณภาพ ก าหนดราคา การส่งเสริมการใชว้สัดุ
พื้นบา้น การออกแบบสินคา้ใหมี้เอกลกัษณ์ รวมทั้งการบรรจุหีบห่อท่ีสวยงาม ดึงดูดใจ และมีความ
แขง็แรง 
                             8) ความปลอดภยั ตอ้งมีมาตรการรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ทัว่ถึงทุกแหล่งท่องเท่ียว เช่นมีต ารวจท่องเท่ียว การใหค้วามปลอดภยัในการจราจร มีสายการบินท่ีมี
ประวติัอุบติัเหตุทางการบินนอ้ยท่ีสุด 
                             9) ความสงบเรียบร้อยของประเทศ โดยไม่มีการสู้รบกันทางการเมือง การ
ปราบปรามท่ีรุนแรงในการชุมนุมทางการเมือง จะท าใหน้กัท่องเท่ียวไม่เดินทางมาเยอืน 
                            10) ความเป็นมิตรไมตรีของเจา้ของทอ้งถ่ิน เช่น การยิม้แยม้แจ่มใส ทกัทายดว้ย
อธัยาศยัไมตรี การแสดงความเอ้ืออารีเล็กๆนอ้ยๆ เป็นตน้ 
                            11) การโฆษณาเผยแพร่ เพื่อสนองแหล่งท่องเท่ียวให้ชาวต่างประเทศไดรู้้จกัและ
อยากมาเท่ียว ช่วยใหอุ้ตสาหกรรมการท่องเท่ียวขยายตวัมากข้ึน 
2.2.3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ตามความเห็นของอลาสแตร์ เอ็ม มอริสัน (Alastair M. Morrison: 1996 อา้งใน กานดา 
สีหเนตรและคนอ่ืนๆ: 2550) นั้นปัจจยัท่ีก าหนดพฤติกรรมผูบ้ริโภคมี 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัภายใน 
(ปัจจยัส่วนบุคคล) และปัจจยัภายนอก (ปัจจยัระหวา่งบุคคล) 
                            1) ปัจจยัภายใน (Personal Factor/Internal Variable) ไดแ้ก่ 
                            1.1 ความจ าเป็น ความตอ้งการ และแรงจูงใจ (Needs, Wants and Motivation) 
ความจ าเป็นของผูบ้ริโภค เป็นปัจจยัพื้นฐานของการตลาด การท าให้ผูบ้ริโภคพอใจท่ีได้รับการ
ตอบสนองความจ าเป็น เป็นหัวใจของการประสบความส าเร็จในระยะยาวของธุรกิจ ความจ าเป็น
เกิดข้ึนจากช่องว่างระหว่างส่ิงท่ีผูบ้ริโภคมีหรือได้รับ และส่ิงท่ีผูบ้ริโภคอยากจะมีหรืออยากจะ
ไดรั้บ ในขณะท่ีความตอ้งการนั้นเป็นการแสดงออกเพื่อสนองความจ าเป็น ส่วนแรงจูงใจ คือการ
รับรู้วา่อะไรเป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความจ าเป็น 
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ภาพที ่2. 2   แผนภูมิล าดบัความตอ้งการของ Maslow 
ทีม่า:  http:www.novabizz.com สืบคน้เม่ือ 19 มิถุนายน 2556 
                      

 ทฤษฎีส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับความจ าเป็น ความต้องการ และแรงจูงใจ ท่ีได้รับการ
ยอมรับมากทฤษฎีหน่ึงคือ ทฤษฎีล าดับขั้นตามความต้องการ (Hierarchy of Needs) ของ 
Dr.Abraham Maslow (Morrison: 1996) ซ่ึง Maslow ไดแ้บ่งความจ าเป็นออกเป็น 5 ล าดบัขั้นดงัน้ี 
ล าดบัขั้นท่ี 1 คือ ปัจจยัเบ้ืองตน้ในการด ารงชีวิต เช่น อาหาร อากาศ น ้ า ท่ีอยูอ่าศยั ล าดบัขั้นท่ี 2 คือ 
ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั ไดแ้ก่ความตอ้งการให้มีดารคุม้ครอง มีสุขภาพท่ีดี ล าดบัขั้นท่ี 3 
คือความตอ้งการทางสังคม เช่นการมีครอบครัว มีความรัก มีส่วนร่วม มีมิตรภาพ ล าดบัขั้นท่ี 4 คือ
ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับ เช่นการสร้างช่ือเสียง สร้างฐานะ มีทรัพยสิ์น สุดทา้ยคือล าดบัท่ี 5 ความ
ตอ้งการดา้นความปรารถนาของตวัเอง เช่น การไดไ้ปถึงจุดๆหน่ึงในชีวิตท่ีมนุษยส์ามารถเป็นส่ิงท่ี
ควรจะเป็นได ้ล าดบัขั้นความตอ้งการของ Maslow น้ี แต่ละระดบัมีความเป็นอิสระต่อกนั ในแต่ละ
ระดบัไม่มีความตอ้งการใดท่ีมีการตอบสนองจนพอเพียงเต็ม 100% หรือท าให้ไม่ตอ้งการระดบันั้น
อีกแลว้ในชัว่ชีวติน้ี 
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                       1.2 การรับรู้ (Perception) การรับรู้ในทฤษฎีของ Alastair M. Morrison นั้น การรับรู้ 
หมายถึงกระบวนการท่ีแต่ละคนน าขอ้มูลต่างๆมาเรียบเรียงข้ึนเป็นตวัช่วยในการเลือกส่ิงต่างๆ 
ผูบ้ริโภคไม่ไดต้อ้งการแค่แรงจูงใจให้ซ้ือเท่านั้น แต่ยงัตอ้งเกิดความเขา้ใจว่าสินคา้หรือบริการนั้น
สามารถสนองตอบความจ าเป็นและความตอ้งการของตนได ้กระบวนการท่ีท าให้เกิดการรับรู้นั้นมี 
4 ขั้นตอน คือ การคดักรอง การสร้างอคติ การสร้างความทรงจ า และ การปิดกั้นการรับรู้ 
                       1.3 การเรียนรู้ (Learning) เป็นรูปแบบของพฤติกรรมท่ีมกัจะมาจากประสบการณ์ 
การเรียนรู้นั้นเป็นการผสมผสานกนัระหวา่ง ความจ าเป็น เหตุจูงใจ จุดประสงค ์ค าแนะน า การตอบ
รับ การสนับสนุน การเรียนรู้นั้นท าให้ผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยู่เสมอ เพื่อปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ 
รายไดเ้ปล่ียนแปลง ราคาสินคา้อุปโภคบริโภคเปล่ียนไป รวมถึง ความเช่ือต่างๆในแต่ละคนลว้นแต่
เป็นปัจจยัใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งส้ิน 
                       1.4 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นการระบุความแตกต่างของกลุ่มผูบ้ริโภคตามทฤษฎี
บุคลิกภาพของ Sigmund Freud เช่ือวา่ บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลถูกควบคุมโดยความนึกคิดภายใต้
จิตใจ ไดแ้ก่ ความรู้สึกโดยสัญชาตญาณ (Id) ความนึกคิดขณะรู้ตวั (Ego) สภาพความนึกคิดขณะท่ี
รู้ตวัและบางขณะไม่รู้ตวั (Super Ego) ซ่ึงท าให้แต่ละบุคคลมีความเฉพาะตวั ไม่ซ ้ าแบบกนัทั้งใน
การแสดงออกและความคิด แต่ก็สามารถจดักลุ่มบุคคลท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวับางอย่างเหมือนหรือ
ร่วมกนั กลุ่มคนดงักล่าวจะมีพฤติกรรมและค่านิยมคล้ายกนั ซ่ึงช่วยท าให้นกัการตลาดสามารถ
สร้างแรงจูงใจทางการโฆษณาหรือการขายได ้  
                       1.5 รูปแบบการด าเนินชีวิต (Life Style) คือวิธีใชชี้วิตของแต่ละบุคคล ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
กบัทศันคติ ความสนใจ ขอ้คิดเห็น 
                       1.6 ภาพลักษณ์ส่วนบุคคล (Self-concept) หมายถึงภาพท่ีแต่ละคนสร้างข้ึนมา
ประกอบไปดว้ย 4 องค์ประกอบไดแ้ก่ เน้ือแท ้ภาพอุดมคติ ภาพลกัษณ์ต่อหน้าผูอ่ื้น ภาพท่ีตนเอง
มองตน 
                       1.7 ทศันคติ (Attitudes) ทศันคติหมายถึงความโน้มเอียงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ในการ
ตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ไปในทิศทางท่ีสม ่าเสมอ หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิง
หน่ึง ทัศนคติเป็นพลังส าคญัและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการรับรู้และพฤติกรรมการบริโภคของ
นกัท่องเท่ียว  
                      2.ปัจจยัภายนอก (Interpersonal Factor/External Variable) เป็นปัจจยัท่ีไดรั้บอิทธิพล
มาจากบุคคลอ่ืนๆ ไดแ้ก่ วฒันธรรม กลุ่มอา้งอิง ชนชั้นทางสังคม ผูน้ าทางความคิด และ 
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                      1. วฒันธรรม (Cultural and Sub Cultural) คือการหลอมรวมกนัของความเช่ือ คุณค่า 
ทศันคติ นิสัย ค่านิยม รูปแบบพฤติกรรมร่วมท่ีมีร่วมกนัระหวา่งคนในสังคมเดียวกนั 
                      2. กลุ่มอา้งอิง (Reference Groups) Alastair M. Morrison ไดแ้บ่งกลุ่มอา้งอิงเป็น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ครอบครัวและเพื่อนฝงู และกลุ่มทุติยภูมิ ไดแ้ก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วม
สมาคม องคก์ร หรือชมรมต่างๆ 
                      3. ชั้นทางสังคม (Social Classes) Boone, Louis E. และ David L, Kurtz : 1995 ได้
แบ่งชั้นทางสังคมออกเป็น 6 ระดบั ไดแ้ก่ 1) Upper-Upper Class 2) Lower-Upper Class 3) Upper 
Middle Class 4) Lower Middle Class 5) Upper Lower Class 6) Lower Lower Class โดยพิจารณา
จากการประกอบอาชีพ แหล่งท่ีมาของรายได ้การสะสมความมัง่คัง่ การศึกษา แหล่งท่ีอยูอ่าศยั และ
ภูมิหลงัของครอบครัว ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้แต่ละระดบัชั้นมีรสนิยม การด าเนินชีวิต งานอดิเรก 
และวธีิท่ีใชใ้นการส่ือสารแตกต่างกนั 
                      4. ผูน้ าทางความคิด (Opinion Leaders) เป็นบุคคลส าคญัของแต่ละชั้นทางสังคม 
มักจะเป็นผู ้ท่ี เป็นแหล่งข้อมูล เป็นผู ้น าของแต่ละชนชั้ น สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ 
แหล่งขอ้มูลทางพาณิชย ์และแหล่งขอ้มูลทางสังคม  
                       5. ครอบครัว (Family) เป็นปัจจยัระหว่างบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่ือขอ้มูลระหวา่ง สามี ภรรยา และลูกๆ 
       2.2.4  ทศันคติ  (Attitudes) 

 พฤติกรรมของบุคคลหรือนักท่องเท่ียวเป็นไปตามทศันคติต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด บุคคลมี
ทศันคติท่ีดีต่อการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวท่ีมีทศันคติท่ีดีต่อประเทศใดประเทศหน่ึง ก็มีแนวโนม้ท่ี
จะเดินทางไปประเทศนั้นเม่ือเขา้มีโอกาส การเขา้ถึงทศันคติของนักท่องเท่ียวจะช่วยให้นักการ
ตลาดสามารถเขา้ใจและท านายพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว ตลอดจนสามารถก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                  1. ความหมายของทศันคติ 
                      ราชบณัฑิตยสถาน (2531) ไดใ้ห้ความหมายวา่ หมายถึงแนวความคิด ส่วนค าวา่ เจต
คติ หมายถึงท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
                      กมลรัตน์ หลา้สุวงษ ์(2527) กล่าววา่ ทศันคติ คือ ความรู้สึกของบุคคลท่ีไดรั้บจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ แลว้สภาวะทางร่างกายและจิตใจในดา้นความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อ
บุคคลหรือส่ิงต่างๆในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง กล่าวคือ แสดงความพร้อมท่ีจะเขา้ไปหาเม่ือเกิด
ความรู้สึกชอบเรียกว่าทศันคติท่ีดี หรือแสดงความพร้อมท่ีจะหลีกหนีเม่ือเกิดความรู้สึกท่ีไม่ชอบ
เรียกวา่ทศันคติท่ีไม่ดี หรือทางลบ 

DPU



29 
 

                      ทศันคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า
ทศันคติของบุคคลจะมีลกัษณะ 4 ประการดงัน้ี  
                            1) ทศันคติเป็นความรู้สึกนึกคิดท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ในทางการตลาดคือความคิดท่ี
มีผลต่อผลิตภณัฑ์หน่ึงๆ ตราผลิตภณัฑ์หน่ึงๆ หรือแมก้ระทัง่รูปแบบการโฆษณา การท่ีผูบ้ริโภคมี
ทศันคติต่อผลิตภณัฑย์ีห่้อใดยี่ห้อหน่ึง เราไม่สามารถน าเอาทศันคติต่อยี่ห้อนั้นไปวดัวา่ผูบ้ริโภคจะ
มีทศันคติต่อยีห่อ้อ่ืน ถึงแมจ้ะเป็นผลิตภณัฑเ์ดียวกนั 
                           2) ทศันคติเป็นเร่ืองของส่ิงท่ีสะสมอยูใ่นความคิดของบุคคล ทศันคติเป็นผลลพัธ์
การรับรู้และการประมวลส่ิงท่ีไดรั้บขอ้มูลมา และแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมอนัเป็นผลลพัธ์
ของทศันคติ 
    3) ทศันคติค่อนขา้งคงท่ีและไม่เปล่ียนแปลงง่าย เน่ืองจากเป็นการหล่อหลอม
ความรู้สึกข้ึนทีละนิดและมัน่คง เม่ือเกิดข้ึนแล้วเปล่ียนแปลงได้ยาก แต่ไม่ได้ความหมายว่าไม่
สามารถเปล่ียนแปลงได ้ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทศันคติตอ้งอาศยัเวลาและอาศยัเทคนิคการยอ้นกลบั
การเกิดทศันคติในการเปล่ียนแปลง 
    4) ทศันคติเกิดข้ึนภายใตส้ถานการณ์หน่ึงๆดงันั้น การรับรู้ขอ้มูลเพิ่มหรือการ
ปรับตวัของสถานการณ์อาจจะท าให้ทศันคติเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงน ามาเป็นแนวทางในการปรับ
ทศันคติของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือองคก์าร เช่นบางคนอาจมีทศันคติท่ีมีต่อรถยนตญ่ี์ปุ่นว่า
เป็นรถยนต์ท่ีมีมาตรฐานดอ้ยกว่ารถยุโรป จึงนิยมใช้เฉพาะรถยุโรป ต่อมาเม่ือมีการรับรู้ขอ้มูลถึง
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ รวมถึงราคาการบริการ และค่าใช้จ่ายประกอบอ่ืนๆ จึง
เปล่ียนทศันคติละยอมรับท่ีจะใชร้ถญ่ีปุ่น เป็นตน้ 
ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อทศันคติ 

ทศันคติต่อวตัถุเป้าหมายต่างๆสามารถสร้างได ้ไม่วา่จะเป็นบุคคล ส่ิงของ สถานท่ีหรือ
สถานการณ์ เม่ือทศันคติถูกสร้างข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีจะมัน่คงหรือจะเปล่ียนแปลง ข้ึนอยูก่บัปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพล การเกิดทศันคติส่วนหน่ึงมาจากสภาพแวดลอ้มท่ีหล่อหลอมบุคคลให้นึกคิดและรู้สึก
สภาพแวดลอ้มดงักล่าว ดงัจะสังเกตไดว้า่ บุคคลท่ีมาจากพื้นเพเดียวกนัมกัจะมีทศันคติใกลเ้คียงกนั 
แต่ไม่ได้ยืนยนัได้เสมอไปว่า การได้รับข้อมูลรูปแบบเดียวกนัจะก่อให้เกิดบุคคลท่ีมีทศันคติท่ี
เหมือนกนัทั้งหมด ซ่ึงปัจจยัต่างๆท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดทศันคติของบุคคลสามารถแบ่งออกได ้
6 ประการดั้งน้ี 
    1) ปัจจยัด้านบุคลิกภาพ (Personality Factors) เป็นลักษณะเฉพาะบุคคล มี
ทศันคติพื้นฐานท่ีท าให้เป็นคนเขา้ใจง่าย มีทศันคติท่ีดี จะท าให้ยอมรับไดง่้าย ในทางตรงกนัขา้ม
หากมีพื้นฐานท่ีต่อตา้น มีทศันคติในทางลบ ก็จะยอมรับไดย้าก 
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     2) ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ในอดีต (Direct and past experience) 
การให้ขอ้มูลและการทดลองใช้เพื่อให้เกิดประสบการณ์โดยตรงเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ตอ้งท าการ
กระตุน้ต่อหลงัจากท่ีเกิดทศันคติใหต้ดัสินใจซ้ือ ทศันคติต่อผลิตภณัฑใ์ดๆ  
อาจจะเกิดจากประสบการณ์ตรงจากการเคยใชห้รือทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์ ประสบการณ์ของผูบ้ริโภค
แต่ละรายท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการ 
     3) อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน (Influence of family and friends) ค่านิยม
พื้นฐานของทศันคติมกัจะไดรั้บอิทธิพลจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือผูท่ี้มีอิทธิพล
ต่อความคิดโดยบุคคลต่างๆดงักล่าวจะใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ผูบ้ริโภค ท าให้สามารถสร้างทศันคติได ้
ใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงในการสร้างทศันคติ 
      4) เคร่ืองมือทางการตลาด (Marketing tools) ไม่วา่จะเป็นการตลาดทางตรง การ
ใชจ้ดหมายตรง โทรศพัทห์รืออินเตอร์เน็ตในการให้ขอ้มูลเพื่อสร้างภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑ์หรือ
องคก์ารเพื่อเขา้ถึงและจูงใจผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่มจนก่อให้เกิดทศันคติ จากพื้นฐานทางความคิดและ
ค่านิยมท่ีแตกต่างกนั เคร่ืองมือและรูปแบบในการสร้างทศันคติส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั
จึงเลือกใหเ้หมาะสม 
      5) การเปิดรับข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ (Exposure to mass media) ส่ือมีความ
หลากหลายและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน การเลือกใชส่ื้อท่ีเขา้ถึงไดมี้ประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ
จะสร้างทศันคติท่ีมัน่คงได ้ความน่าเช่ือถือของแหล่งขอ้มูล รวมถึงขนาดของขอ้มูลมีมากเพียงพอ
ในการตดัสินใจจะส่งผลต่อการเปิดรับของผูบ้ริโภค ตลอดจนการประมวลผลและสร้างเป็นทศันคติ
ข้ึนมาได ้
      6) อิทธิพลทางสังคม (Influence of Social) กระแสส่งผลถึงความรู้สึกนึกคิดใน
การเกิดความชอบหรือไม่ชอบใดๆได้ หากบุคคลใดมีทศันคติท่ีต่อต้านกระแสสังคม ก็จะเป็น
ทศันคติท่ีเขม็แขง็และยากต่อการเปล่ียนแปลง 
2.2.5 ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว (Tourism Products)  

ผลิตภัณฑ์จัดเป็นหัวใจส าคัญของส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หาก
ผลิตภณัฑไ์ม่อาจตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และไม่สามารถท าให้ลูกคา้ไดรั้บความพึงพอใจ
แลว้ การปรับใช้กลยุทธ์ ดา้นราคา การเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย หรือการส่งเสริมการขายดว้ย
วิธีการต่างๆก็คงไม่อาจท าให้ลูกคา้กลบัมาใชบ้ริการอีก ในทางตรงกนัขา้ม หากลูกคา้พึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ ก็จะกลับมาซ้ือผลิตภัณฑ์ซ ้ า และอาจมีการซ้ือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆเพิ่มเติมอีก จนอาจ
กลายเป็นลูกคา้ประจ า นอกจากนั้น ลูกคา้อาจแนะน าผลิตภณัฑ์นั้นให้คนอ่ืนๆโดยการบอกต่อ ซ่ึง
จะเป็นการส่งเสริมการและเพิ่มโอกาสในการขาย และยงัสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผลิตภณัฑ์และ
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ผูป้ระกอบการอีกดว้ย ดงันั้นการพฒันาสินคา้ผลิตภณัฑ์ให้เป็นท่ีตอ้งการของตลาดอยู่เสมอจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นส าหรับธุรกิจ 
 1 ความหมายของผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
    การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินทางของบุคคลจากท่ีอยู่อาศยั
ปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวเพื่อความเพลิดเพลินและการพกัผ่อน หรือเพื่อวตัถุประสงค์ทาง
ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวไม่เหมือนอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ท่ีธุรกิจจะผลิตสินคา้หรือบริการ
อย่างใดอย่างหน่ึง แต่อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวผูผ้ลิตจะผลิตสินคา้และบริการการท่องเท่ียวไป
พร้อมๆกันและสินค้าและบริการต่างๆจับจ้องไม่ได้ เช่น นักท่องเท่ียวเม่ือซ้ือผลิตภัณฑ์การ
ท่องเท่ียวเรือส าราญจะได้รับการบริการต่างๆควบคู่กนัไป เช่น บริการห้องพกั ริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมเป็นตอ้น จึงอาจกล่าวไดว้่า ในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว การบริการเป็นส่วนหน่ึงของ
ผลิตภณัฑท่ี์นกัท่องเท่ียวไดรั้บควบคู่กนัไปเม่ือซ้ือผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 

จิตานนัท์ ติกุล และคนอ่ืนอ่ืน (2550) ไดใ้ห้ความหมายว่า ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวคือ 
สินค้าหรือบริการท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของผูบ้ริโภคหรือ
ผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการใชสิ้นคา้หรือบริการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวนั้นๆ โดยลกัษณะของ
สินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวกบัการท่องเท่ียวนั้นมีทั้งท่ีสามารถจบัตอ้งไดแ้ละมีตวัตน หรือท่ีไม่สามารถ
จบัตอ้งได ้

ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้่า ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว (Tourism Product) หมายถึงสินคา้
และบริการ ท่ีน าเสนอแก่ตลาด เพื่อการเดินทางและท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ
และท าใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจสินคา้และบริการท่ีสามารถท าการตลาดการท่องเท่ียวได ้หมายถึง
รวม ส่วนต่างต่อไปน้ี 
    1) สินคา้ท่ีมีรูปร่างจบัตอ้งได ้เช่น ห้องพกัในโรงแรม ท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน อาหาร
และเคร่ืองด่ืมในร้านอาหาร เป็นตน้ 
    2) บริการ เช่น บริการท าความสะอาดห้องพกับริการต้อนรับบนเคร่ืองบิน 
บริการประกอบอาหาร บริการน าเท่ียว บริการปะชุมและนิทรรศการ เป็นตน้ 
                           3) สถานท่ี เช่น แหล่งท่องเท่ียวหรือจุดหมายปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวตอ้งการไป
เท่ียวชม  
                           4) บุคลากร เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานท าความสะอาด พนักงานขับรถ 
ผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม นกับิน เป็นตน้ 
                           5) องค์การ เช่น สมาคมโรงแรมไทย สมาคมมคัคุเทศก์อาชีพ การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ 
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                           6) แนวความคิด เช่น เท่ียวทัว่ไทย ซ้ือสินคา้ หัตถกรรมไทย เท่ียวเมืองไทยไม่ไป
ไม่รู้  

จึงอาจกล่าวไดว้่า การบริโภคผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว เป็นการบริโภคสินคา้และ
บริการประกอบกนัหลายประเภท ซ่ึงนกัท่องเท่ียวจะบริโภคควบคู่กนัไปในเวลาเดียวกนั 
                        2.  องคป์ระกอบของผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
                             แนวคิดของด๊ิกแมน (Dickman: 1996 อา้งใน พรพิษณุ พรหมศิวะพลัลภ และคน
อ่ืนๆ: 2548) ไดน้ าเสนอถึงองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวดงัน้ี สถานท่ีท่องเท่ียวและ
ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว (Tourism destination and tourism product) จ าเป็นตอ้งประกอบไปดว้ย 5 
องคป์ระกอบหลกั 5A คือ ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) ความสะดวกในการเดินทาง (Access) ส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ (Amenities) ท่ีพกั (Accommodation) และกิจกรรมต่างๆ (Activities) 
                            แนวคิดดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบั แนวคิดองคป์ระกอบของอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว (Components of Tourism 5A) ของ พะยอม ธรรมบุตร (2549) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของ
การท่องเท่ียวเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 1) แหล่งท่องเท่ียว (Attractions) 2) ความสะดวกในการเขา้ถึง
แหล่งท่องเท่ียว (Accessibility) 3) ส่ิงอ านวยความสะดวกในการตอ้นรับไดแ้ก่ ท่ีพกัแรมและมี
อาหารเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการคา้งคืน (Accommodation) 4) กิจกรรม (Activities) การ
ท่องเท่ียวและกิจกรรมนนัทนาการ (Tourist activities และ Recreational activities) 5) ส่วนประกอบ
อ่ืนๆบริการเบด็เตล็ด (Ancillary) 
                           นอกจากนั้น จิตานันท์ (จิตานันท์ ติกุล และคนอ่ืนๆ : 2550) ได้ให้รายละเอียด
เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวว่า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ สินค้าทางการ
ท่องเท่ียว กิจกรรมทางการท่องเท่ียว และบริการทางการท่องเท่ียว แต่ละองคป์ระกอบมีความหมาย
และองคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 
                          1) สินคา้ทางการท่องเท่ียว สินคา้ทางการท่องเท่ียวถือเป็นองค์ท่ีส าคญัท่ีสุดของ
ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว ในท่ีน้ี หมายถึง ทรัพยากรการท่องเท่ียวต่างๆ ซ่ึงทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวของประเทศแบ่งได ้3 ประเภท โดยก าหนดนิยามและความหมายไวด้งัน้ี 
                              1.1) ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทธรรมชาติ หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความ
สวยงามเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ ไดแ้ก่ ภูเขา น ้ าตก ถ ้า ล าธาร เกาะ แก่ง น ้ าพุร้อน บ่อน ้ าร้อน เขต
รักษาพนัธ์ุสัตว ์สวนสัตวเ์ปิด อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนรุกขชาติ เข่ือนอ่างเก็บน ้ า แหล่งน ้ า
จืด (หว้ย หนอง คลอง บึง) ปะการังและธรรมชาติใตท้ะเล เป็นตน้  
                              1.2) ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทประวติัศาสตร์ โบราณวตัถุและศาสนา 
หมายถึง แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ โบราณคดี หรือศาสนา ได้แก่ วดั 
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โบราณสถาน อุทยานประวติัศาสตร์ ชุมชนโบราณ พิพิธภณัฑ์ ศาสนสถาน ก าแพงเมืองคูเมือง
อนุสาวรียแ์ละอนุสรณ์สถาน เป็นตน้ 
                              1.3) ทรัพยากรการท่องเท่ียวประเภทศิลปวฒันธรรม ประเพณีและกิจกรรม 
หมายถึง ทรัพยากรท่องเท่ียวในลกัษณะพิธี งานประเพณี ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต (หมู่บา้นชาวเขา 
สภาพชีวิตในชนบท) ศูนยว์ฒันธรรม สวนสนุก สวนน ้ า สินคา้พื้นเมืองและแหล่งหัตถกรรม
พื้นบา้น ไร่ นา สวน พืช ผกั ผลไม ้เหมือง กีฬาประเภทต่างๆ ทั้งทางบกและทางน ้ า แหล่งซ้ือของ/
ศูนยก์ารคา้ แหล่งบนัเทิง โรงละคร โรงภาพยนตร์ สถานท่ีจดัแสดงทางวฒันธรรมและการละเล่น
อ่ืนๆ ในทอ้งถ่ิน โรงงานอุตสาหกรรม บริเวณเมืองท่ีมนัสมยั เป็นตน้ 
                          2) กิจกรรมทางการท่องเท่ียว เหตุการณ์และกิจกรรม ถือเป็นผลิตภัณฑ์การ
ท่องเท่ียวท่ีส าคญัประการหน่ึง โดยเหตุการณ์และกิจกรรมมีความแตกต่างกนั ดงัน้ีเหตุการณ์ มี
ขอบเขตครอบคลุมตั้งแต่ เทศกาล ประเพณี การแข่งขนัประเภทต่างๆ 
                          3) บริการทางการท่องเท่ียว บริการทางการท่องเท่ียวเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
ประการหน่ึงในผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว บริการเป็นส่ิงท่ีเสนอขายเพื่อสนองความจ าเป็นหรือความ
ตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจเช่นเดียวกบัสินคา้ แต่มีความแตกต่างจากสินคา้ กล่าวคือ 
บริการเป็นการกระท าท่ีเกิดข้ึน และส่งมอบแก่ผูรั้บบริการหรือลูกคา้ในเวลานั้นที โดยท่ีผูรั้บบริการ
ตอ้งสัมผสัและรับบริการนั้นๆ บริการไม่สามารถเก็บสะสมไวไ้ดแ้ละเส่ือมสลายเสียหายไปเม่ือไม่มี
ผูใ้ชบ้ริการ บริการทางการท่องเท่ียวแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม คือ บริการขนส่งและอ านวยความสะดวก
ในการเขา้เมือง บริการสารสนเทศ บริการน าเท่ียวและมคัคุเทศก์ บริการท่ีพกัและส่ิงอ านวยความ
สะดวก บริการภตัตาคารและร้านอาหาร บริการดา้นบนัเทิงเริงรมย ์บริการดา้นสินคา้ของท่ีระลึก 
และบริการดา้นความปลอดภยั 

จากแนวคิดดงักล่าวของจิตานนัท ์ผูว้ิจยัสามารถสรุปไดว้า่ สินคา้ทางการท่องเท่ียว คือ 
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ประเพณี และวฒันธรรม ส่วน
กิจกรรมทางการท่องเท่ียวและการบริการทางการท่องเท่ียวจดัเป็นผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียว 
                          3. ลกัษณะของผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว 
                               มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช (2545) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะของ
ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว ซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะและอิทธิพลต่อการตลาดและการขายผลิตภณัฑ์
ทางการท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก ดงัน้ี 
                                1) ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวส่วนใหญ่จบัตอ้งไม่ได้ (Intangible) เปรียบเสมือน
ประสบการณ์ท่ีนักท่องเท่ียวได้รับ เช่น การบริการตอ้นรับด้วยความอบอุ่น มีอธัยาศยัไมตรี การ
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เดินทางโดยเคร่ืองบิน การท่องเท่ียวเรือส าราญ การพกัแรมในห้องพกั การน าชมทศันียภาพ การฟัง
ดนตรีในไนทค์ลบั เป็นตน้ 
                               2) ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวมีความแตกต่างกนั (Heterogeneity) ผลิตภณัฑ์
ทัว่ไปจะมีความคลา้ยคลึงกนั เน่ืองจากมาตรฐานในกระบวนการผลิตของโรงงาน ผูผ้ลิตสินคา้และ
การควบคุมคุณภาพสินคา้ แต่ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวโดยเฉพาะการบริการมีความแตกต่างกนั ทั้งน้ี
ข้ึนอยู่กบัผูใ้ห้บริการ ลกัษณะการบริการและแหล่งท่ีจะบริการ ดงันั้น มาตรฐานหรือระดบัของ
คุณภาพการบริการจะมีความหลากหลาย เช่น โรงแรมแต่ละแห่งจะมีมาตรฐาน ระดบั และรูปแบบ
การใหบ้ริการของตนเอง 
                               3) ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวเป็นผลิตภณัฑ์รวม (Complementarity) ลิตภณัฑ์การ
ท่องเท่ียวเป็นผลิตภณัฑ์รวมท่ีประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ของธุรกิจต่างๆในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
รวมกนั เม่ือนกัท่องเท่ียวซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบดว้ย
สินคา้และบริการหลายประเภท 
                              4) ผลิตภณัฑท์างการท่องเท่ียวแยกออกจากกนัไดย้าก (Inseperability) ผลิตภณัฑ์
ทางการท่องเท่ียวประกอบดว้ยสินคา้ บริการ สถานท่ี และบุคลากร ซ่ึงแต่ละส่วนลว้นมีความส าคญั
และแยกออกจากกนัไดย้าก เม่ือนกัท่องเท่ียวบริโภคผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว นกัท่องเท่ียวจะ
บริโภคทุกส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงถา้หากส่วนใดไม่มีคุณภาพจะมีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 
                              5) ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวไม่สามารถเก็บรักษาไวไ้ด ้(Perishability) จากการท่ี
ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวจะผลิตและบริโภคในเวลาเดียวกนั ท าให้นกัท่องเท่ียวจะตอ้งบริโภค
สินคา้และบริการต่างๆไดใ้นช่วงเวลาสั้นมากๆ เช่น การรับประทานอาหารภายใน 2 ชัว่โมง การพกั
แรมใน 1 คืน การเท่ียวชมพิพิธภณัฑ์ใน 3 ชัว่โมง การเดินทางโดยเคร่ืองบินภายใน 1 ชัว่โมง เป็น
ตน้ หากผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวไม่สามารถขายไดใ้นช่วงเวลาท่ีก าหนด ผลิตภณัฑ์นั้นไม่สาม
รถน ามาขายในวนัรุ่งข้ึน เหมือนสินคา้บริการทัว่ไปได ้ผูป้ระกอบการจะเสียโอกาสทนัที 
                               6) ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวมีการซ้ือขายเป็นฤดูกาล (Seasonality) เน่ืองจาก
นกัท่องเท่ียวจะบริโภคผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวเม่ือตอ้งการเดินทางหรือมีเวลาวา่งหรือวนัหยุด
พกัผ่อน ประกอบกบัภูมิอากาศท่ีเป็นอุปสรรคส าหรับแหล่งท่องเท่ียวบางแห่ง ผลิตภณัฑ์ทางการ
ท่องเท่ียวบางประเภทจึงไมสามารถขายไดต้ลอดทั้งปี แต่ข้ึนอยูก่บัฤดูกาล เช่น นกัท่องเท่ียวไม่นิยม
เดินทางในฤดูฝน รายการน าเท่ียวทางทะเลขายไดม้ากในฤดูร้อน หรือภูเขาในฤดูหนาว 
                              7) ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวถูกลอกเลียนแบบได้ง่าย (Parity) ผลิตภณัฑ์
ทางการท่องเท่ียวหลายประเภทมีความคลา้ยคลึงกนัและถูกเลียนแบบไดง่้าย รูปแบบการให้บริการ
ท่ีได้รับความนิยมมกัถูกเลียนแบบได้ง่าย เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
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วตัถุดิบหรือเทคโนโลยีสูงในการผลิต การลอกเลียนแบบผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวก่อให้เกิด
ปัญหาดา้นจรรยา และธุรกิจท่ีอยู่รอดได้ตอ้งพยายามสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product 
differentiation) และระดบัของคุณภาพของการใหบ้ริการ เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจและ
กลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง 
                          4. การเสนอขายผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียว 
                              ฉลองศรี พิมลสมพงษ์ (2548) ได้กล่าวถึงรูปแบบผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวว่า 
สามารถจ าแนกไดโ้ดยการเสนอขาย ดงัน้ี 
                              1) ผลิตภณัฑ์หลกั (Core Product) หมายถึง สินคา้และบริการหลกัท่ีสร้างความ
พอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้มากท่ีสุด เป็นจุดขายหลักโดย
พิจารณาวา่ลูกคา้มีความตอ้งการจ าเป็น (Core Needs) ท่ีคลา้ยคลึงกนั และคู่แข่งก็รู้ถึงความตอ้งการ
น้ีเช่นเดียวกนั 
                              2) ผลิตภณัฑ์ท่ีคาดหวงั (Expected Product) หมายถึงสินคา้และบริการท่ีลูกคา้
คาดวา่จะไดรั้บหรือมีสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บเม่ือมาซ้ือสินคา้และบริการ เช่น การไดรั้บการบริการและส่ิง
อ านวยคามสะดวกต่างๆในโรงแรม ไดแ้ก่ ห้องอาหาร สระวา่ยน ้ า โทรศพัท์ มินิบาร์ สถานท่ีออก
ก าลงักาย การบริการอาหารในหอ้งพกั (room service) สถานท่ีจอดรถ ความสะดวกสบายและความ
ปลอดภยั 
                              3) ผลิตภณัฑ์ควบ (Augmented Product) หมายถึงสินคา้และบริการเสริมท่ีลูกคา้
จะไดรั้บเพิ่มเติมควบคู่ไปกบัการซ้ือสินคา้ อาจเป็นผลิตภณัฑ์ การบริการเสริม หรือขอ้เสนอพิเศษ
แบบใดก็ไดท่ี้ผูผ้ลิตคิดข้ึน และมอบให้กบัลูกคา้ควบคู่ไปกบัการขายผลิตภณัฑ์หลกั เช่น บริษทัน า
เท่ียวแถมรายการน าเท่ียวแบบเลือกซ้ือ (optional tour) เพิ่มเติมในโปรแกรม โรงแรมแถมอาหารเชา้
หรืออาหารเยน็หน่ึงม้ือ ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีมาพกัโรงแรมในเครือ สายการบินเพิ่ม รายการอาหาร รายการ
ภาพยนตร์ในเคร่ืองบินใหเ้ลือก 
                             4) ศกัยภาพผลิตภณัฑ์ (Potential Product) หมายถึง การพฒันาผลิตภณัฑ์ควบ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในอนาคต รูปแบบของการบริการใหม่ๆท่ีลุกคา้ไม่คาดหวงั
ว่าจะได้รับ หรือสร้างความพอใจ แปลกใจ ต่ืนเต้น ประทับใจให้แก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ เช่น 
พนกังานโรงแรมสามารถจ าช่ือลูกคา้ สามารถทกัทายและเสนอส่ิงท่ีลูกคา้ชอบถึงแมว้า่จะเคยมาพกั
เพียงคร้ังเดียว การบริการรับลุกคา้ท่ีสนามบินในช่วงท่ีมีลูกคา้นอ้ย โดยโรงแรมตรวจสอบเท่ียวบิน
ท่ีลูกค้าจะมาล่วงหน้าเอง การบริการซ้ือขายตั๋วเคร่ืองบินโดยเอทีเอ็ม การให้ข้อมูลด้วยระบบ
สารสนเทศ เป็นการพฒันาคุณภาพการผลิตใหดี้ข้ึน 
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2.3 แนวคิดเกีย่วกบัความรู้ 
2.3.1 ความหมายและนิยามความรู้ 
        เป็นความรู้เป็นความคิดของแต่ละบุคคลท่ีผา่นกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์จนเกิด
ความเขา้ใจ และน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการสรุปและตดัสินใจตามสถานการณ์ต่างๆ 
        กีรติ ยศยิ่งยง (2549, หน้า 4) ให้ความหมายของความรู้ไวว้่า ความรู้ คือ ความคิดของแต่ละ
บุคคลท่ีผา่นกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จนเกิดความเขา้ใจ และน าไปใชป้ระโยชน์ใน
การสรุปและตดัสินใจในสถานการณ์ต่างๆ จนไดรั้บการยอมรับโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของสังคม 
        น ้ าทิพย ์วิภาวิน (2547, หน้า 10) ให้นิยามความรู้ตามแนวคิดของ แมคคาร์ท่ี ว่าความรู้เป็น
ความคิดและการกระท าท่ีไดรั้บการยอมรับโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของสังคม     

         พรธิดา วเิชียรปัญญา (2547, หนา้ 21) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้คือกระบวนการของการขดั
เกลาเลือกใชแ้ละบูรณาการการใชส้ารสนเทศเหล่านั้นจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ (new knowledge) 
ความรู้ใหม่จึงเกิดข้ึนจากการผสมผสานความรู้และประสบการณ์เดิมผนวกกบัความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ
ซ่ึงความรู้ดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายในบุคคลเป็นความรู้ท่ีไม่ชดัแจง้ซ่ึงหากไดรั้บการถ่ายทอดออกมา
อยูใ่นรูปลายลกัษณ์อกัษรก็จะกลายเป็นความรู้ท่ีชดัแจง้และความรู้จะเกิดคุณค่าไดห้ากมีการ
น าไปใชใ้นการตดัสินใจ 

        น ้าทิพย ์วภิาวนิ (2547,หนา้ 10) ใหนิ้ยามความรู้ตามแนวคิดของ แมคคาร์ท่ี วา่ความรู้เป็น
ความคิดและการกระท าท่ีไดรั้บการยอมรับโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงของสังคม 

        อกัษร สวสัดี (2542, หนา้ 26-28) ไดใ้หค้วามหมายของความรู้ตามแนวคิดของเบนจามิน บลูม 
(Benjamin S. Bloom)ไวว้า่ ความรู้ หมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการระลึกถึงส่ิงเฉพาะวธีิการและ
กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวตัถุประสงคใ์นดา้นความรู้โดยเนน้ในเร่ือง
ของกระบวนการทางจิตวทิยาของความจ าอนัเป็นกระบวนการท่ีเช่ือมโยงเก่ียวกบัการจดัระเบียบ 
โดยตามแนวคิดของบลูมและคณะ ไดแ้จกแจงรายละเอียดของความรู้แต่ละระดบัไวด้งัน้ี 

            1. ความรู้ (knowledge) หมายถึงการเรียนรู้ท่ีเนน้ถึงการจ าและการระลึกไดถึ้งความคิด วตัถุ 
และปรากฎการณ์ต่าง ๆซ่ึงเป็นความจ าท่ีเร่ิมจากส่ิงง่าย ๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กนัไปจนถึงความจ าในส่ิง
ท่ียุง่ยากซบัซอ้นและมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั 

            2. ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) เป็นความสามารถทางสติปัญญาใน
การขยายความรู้ ความจ าให้กวา้งออกไปจากเดิมอยา่งสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเม่ือเผชิญ
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กบัส่ือความหมายและความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความส่ิงใดส่ิง
หน่ึง 

 3.การน าไปปรับใช้ (application) เป็นความสามารถในการน าความรู้ (knowledge) 
ความเขา้ใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเร่ืองใด ๆ ท่ีมีอยูเ่ดิมไปแกไ้ขปัญหาท่ีแปลก
ใหม่ของเร่ืองนั้ น โดยการใช้ความรู้ต่าง ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกับความคิดรวบยอดมา
ผสมผสานกบัความสามารถในการแปลความหมายการสรุปหรือการขยายความส่ิงนั้น 

4. การวิเคราะห์ (analysis) เป็นความสามารถและทกัษะท่ีสูงกว่าความเขา้ใจและการ
น าไปปรับใช ้โดยมีลกัษณะเป็นการแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนยอ่ยท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
รวมทั้งการสืบคน้ความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆเพื่อดูวา่ส่วนประกอบปลีกยอ่ยนั้นสามารถเขา้กนัได้
หรือไม่อนัจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดอยา่งแทจ้ริง 

5.การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมส่วนประกอบยอ่ยๆหรือ
ส่วนใหญ่ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อให้เป็นเร่ืองราวอนัหน่ึงอนัเดียวกนัการสังเคราะห์จะมีลกัษณะของการ
เป็นกระบวนการรวบรวมเน้ือหาสาระของเร่ืองต่างๆเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้าง
ท่ียงัไม่ชดัเจนข้ึนมาก่อนอนัเป็นกระบวนการท่ีตอ้งอาศยัความคิดสร้างสรรคภ์ายในขอบเขตของส่ิง
ท่ีก าหนดให ้

6.การประเมินผล (evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินเก่ียวกบัความคิดค่านิยม 
ผลงาน ค าตอบ วธีิการและเน้ือหาสาระเพื่อวตัถุประสงคบ์างอยา่งโดยมีการก าหนดเกณฑ์ (criteria) 
เป็นฐานในการพิจารณาตดัสิน การประเมินผลจดัได้ว่าเป็นขั้นตอนท่ีสูงสุดของพุทธิลักษณะ 
(characteristics of cognitive domain)ท่ีตอ้งใชค้วามรู้ความเขา้ใจ การน าไปปรับใชก้ารวิเคราะห์และ
การสังเคราะห์เขา้มาพิจารณาประกอบกนัเพื่อท าการประเมินผลส่ิงหน่ึงส่ิงใด 

        มาโนช เวชพนัธ์ (2532, หนา้ 15-16) ให้นิยามความรู้ ตามแนวคิดของฮอสเปอร์ไวว้า่ ความรู้
นับเป็นขั้นแรกของพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการจดจ าซ่ึงอาจจะโดยการนึกได ้
มองเห็น ได้ยิน หรือ ได้ฟัง ความรู้น้ีเป็นหน่ึงในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยค า
จ ากดัความหรือความหมายขอ้เทจ็จริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแกไ้ขปัญหา และมาตรฐานเป็น
ตน้ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่า ความรู้เป็นเร่ืองของการจ าอะไรได ้ระลึกไดโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ความคิดท่ี
ซับซ้อนหรือใช้ความสามารถของสมองมากนกั ดว้ยเหตุน้ีการจ าได้จึงถือว่าเป็น กระบวนการท่ี
ส าคญัในทางจิตวิทยาและเป็นขั้นตอนท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเขา้ใจการน าความรู้ไป
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ใชใ้นการวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผลซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีไดใ้ชค้วามคิดและความสามารถ
ทางสมองมากข้ึนประเภทของความรู้ 
            เจนสัน, และเมอร์คล่ิง (Jenson,&Meckling, 2001, p.17) แบ่งความรู้ออกตามลกัษณะการใช้
และพิจารณาถึงมูลค่าในการถ่ายโอนความรู้เป็น 2 ประเภทสรุปไดด้งัน้ี 
            1.ความรู้ท่ีเป็นความรู้เฉพาะ (specific knowledge) คือความรู้ท่ีมีค่าใชจ่้าย หรือราคาสูงใน
การถ่ายโอนไปยงับุคคลอ่ืน 
            2.ความรู้ทัว่ไป (general knowledge) คือ ความรู้ท่ีมีราคาไม่แพง หรือมีค่าใชจ่้ายไม่สูงใน
การถ่ายโอนไปยงับุคคลอ่ืน 
            สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2547, หนา้ 17) ไดแ้บ่งความรู้ออกเป็น 3 ประเภท โดยสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
            1.ความรู้เฉพาะบุคคล (individual knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวัพนกังานแต่ละคนท่ี
เป็นความรู้ในตวัของแต่ละคนท่ีรับรู้ไดเ้พียงแต่บุคคลนั้นๆ เท่านั้น 
            2.ความรู้ขององคก์าร (organizational knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งพนกังานท่ีอยูใ่นกลุ่ม หรือ ฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์ารหน่ึง ๆ ท าใหเ้กิดเป็นความรู้โดยรวมของ
องคก์าร สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานในองคก์ารไดม้ากข้ึน  
            3.ความรู้ท่ีเป็นโครงสร้าง (structural knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการสร้าง หรือ การ
ต่อยอดองคค์วามรู้ผา่นกระบวนการ คู่มือ และจรรยาบรรณต่าง ๆ ในองคก์าร 
เคมป์ ดา (Camp Da, 1976, p.25) แบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท สรุปไดด้งัน้ี 
            1. ความรู้ทางสังคม (social knowledge) หรือความรู้สาธารณะ (policy knowledge) เป็น
ความรู้ท่ีรวบรวมโดยระบบสังคม ซ่ึงสามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งอิสระและเท่าเทียมกนัของสมาชิกท่ีอยู่
ในสังคมนั้นๆ ผา่นการเก็บบนัทึกและรวบรวม 
            2.ความรู้ส่วนบุคคล (personal knowledge) หรือความรู้ส่วนตวั (individual knowledge) คือ 
ความรู้ท่ีอยู่ภายในจิตใจของบุคคล และสามารถเขา้ใจ หรือรับรู้ไดเ้พียงบุคคลนั้น หรือโดยผ่าน
บุคคลคนนั้นเท่านั้น เช่น การถามค าถามบุคคลนั้นโดยตรง 
2.3.2 วงจรหรือกระบวนการของความรู้ 
            บุญดี บุญญากิจ (2547, หนา้ 54) กระบวนการจดัการความรู้ มีอยูด่ว้ยกนั 7 ขั้นตอน, เป็น
กระบวนการหน่ึงท่ีจะช่วยใหอ้งคก์รสามารถสร้างและจดัการความรู้ทั้งท่ีมีอยูเ่ดิมภายในองคก์รและ
ความรู้ใหม่ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงรายละเอียดแต่ละขั้นตอนมี ดงัน้ี 
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            1.  การคน้หาความรู้ (knowledge identification) เป็นการคน้หาว่าองค์กรมีความรู้อะไร 
รูปแบบใด อยู่ท่ีใคร และความรู้อะไรท่ีองค์กรจ าเป็นตอ้งมี ซ่ึงท าให้องค์กรทราบว่าขาดความรู้
อะไรบา้งหรืออีกนยัหน่ึงก็คือ “รู้เรา” นัน่เอง 
            2.  การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) จากแผนท่ีความรู้
องค์กรจะทราบว่ามีความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีอยู่หรือไม่ ถา้มีแลว้องค์กรก็จะตอ้งหาวิธีการในการดึง
ความรู้จากแหล่งต่างๆ ท่ีอาจอยูอ่ยา่งกระจดักระจายไม่เป็นท่ีมารวมไวเ้พื่อจดัท าให้เน้ือหาเหมาะสม
และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
            3.  การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (knowledge organization) เม่ือมีเน้ือหาท่ีตอ้งการแลว้ องคก์ร
จดัความรู้ให้เป็นระบบเพื่อให้ผูใ้ช้สามารถคน้หาและน าความรู้ดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ การ
จดัการความรู้ให้เป็นระบบนั้นหมายถึงการจดัท าสารบญั และจดัเก็บความรู้ประเภทต่างๆเพื่อให้
การเก็บรวบรวม การคน้หา การน ามาใชท้  าไดง่้ายและรวดเร็ว 
            4.  การประมวลและกลัน่กรองความรู้ (knowledge codification and refinement) นอกจาก
การจดัท าสารบญัความรู้ให้อยูอ่ยา่งเป็นระบบแลว้ องค์กรยงัตอ้งประมวลความรู้ให้อยูใ่นรูปแบบ
และภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและใชไ้ดง่้ายอีกดว้ย 
            5.  การเขา้ถึงความรู้ (knowledge access) ความรู้ท่ีไดม้านั้นจะไร้ค่าถา้ไม่ถูกน ามาเผยแพร่
เพื่อให้ผูอ่ื้นใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นองค์กรจะต้องมีวิธีการในการจดัเก็บและกระจายความรู้ทั้ง
ความรู้ประเภท explicit และ tacit 
            6.  การแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) การจดัท าเอกสาร จดัท าฐานความรู้ รวมทั้งการ
ท าสมุดหนา้เหลืองโดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชจ้ะช่วยใหเ้ขา้ถึงความรู้ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน 
            7.  การเรียนรู้ (learning)วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัสุดในการจดัการความรู้คือการเรียนรู้ของ
บุคลากรและน าความรู้นั้นไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงองคก์ร หากวา่
องคก์รมีการก าหนด การรวบรวม คดัเลือก ถ่ายทอดและแบ่งปัน ความรู้เพียงใดก็ตาม หากบุคลากร
ไม่ไดเ้รียนรู้และน าไปใชป้ระโยชน์ก็เป็นการสูญเปล่าของเวลาและทรัพยากรท่ีใช ้
           2.3.3 การรับรู้ในดา้นความพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจ  
นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจต่าง ๆ พอสรุปไดด้งัน้ี 
 ทวพีงษ ์ หินค า (2541 : 8 ) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจวา่เป็นความชอบของ
บุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซึงสามารถลดความดึงเครียดและตอบสนองความตอ้งการของบุคคลได้
ท าใหเ้กิดความพึงพอใจต่อส่ิงนั้น 
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 ธนียา   ปัญญาแกว้ ( 2541 : 12 ) ไดใ้หค้วามหมายวา่ ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจท่ี
เก่ียวกบัลกัษณะของงาน ปัจจยัเหล่าน้ีน าไปสู่ความพอใจในงานท่ีท า ไดแ้ก่ ความส าเร็จ การยกยอ่ง 
ลกัษณะงาน ความรับผดิชอบ และความกา้วหนา้ 
 วรุิฬ   พรรณเทว ี(2542 : 11 ) ใหค้วามหมายไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ซ่ึงเป็นอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึง ส่ิงใดอยา่งไร 
ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทาง
ตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้
ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 
 Carnpbell ( 1976 : 117 – 124 อา้งถึงใน วาณี   ทองเสวต, 2548 ) กล่าววา่ ความพึง
พอใจเป็นความรู้สึกภายในท่ีแต่ละคนเปรียบเทียบระหวา่งความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ท่ีอยากให้
เป็นหรือคาดหวงั หรือรู้สึกวา่สมควรจะไดรั้บ ผลท่ีไดจ้ะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการ
ตดัสินของแต่ละบุคคล 
 Domabedian ( 1980; อา้งถึงใน วาณี  ทองเสวต,2548 ) กล่าววา่ ความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ หมายถึง ผูบ้ริการประสบความส าเร็จในการท าใหส้มดุลระหวา่งส่ิงท่ีผูรั้บบริการใหค่้า
กบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการ และประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวงั 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาทั้งหมดสรุปความหมายของความพึงพอใจไดว้า่เป็น
ความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง 
ๆ หรือเป็นความรู้สึกท่ีพอใจต่อส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความชอบ ความสบายใจ และเป็นความรู้สึกท่ีบรรลุ
ถึงความตอ้งการ http://maitree3.blogspot.com/2011/03/blog-post.html   Posted by Maitree 
Pongsapan at 5:09am 
 
2.4 แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎกีารรับรู้ 
             ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) การรับรู้ป็นพื้นฐานการเรียนรู้ท่ีส าคญัของบุคคล   
เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆ จะข้ึนอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อม ของตน และ
ความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้นๆ  ดงันั้น  การเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพจึงข้ึนอยู่
กบัปัจจยัการรับรู้  และส่ิงเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงปัจจยัการรับรู้ประกอบดว้ยประสาทสัมผสั และ
ปัจจัยทางจิต คือความรู้เดิม  ความต้องการ   และเจตคติเป็นต้น การรับรู้จะประกอบด้วย
กระบวนการสามดา้น คือการรับสัมผสัการแปลความหมายและอารมณ์ 
            การรับรู้ หมายถึง  การรู้สึกสัมผสัท่ีไดรั้บการตีความใหเ้กิดความหมายแลว้  เช่นในขณะน้ี  
เราอยูใ่นภาวะการรู้สึก(Conscious)  คือลืมตาต่ืนอยู ่ ในทนัใดนั้น  เรารู้สึกไดย้นิเสียงดงัปังมาแต่
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ไกล(การรู้สึกสัมผสั-Sensation)  แต่เราไม่รู้ความหมายคือไม่รู้วา่เป็นเสียงอะไร  เราจึงยงัไม่เกิดการ
รับรู้  แต่ครู่ต่อมามีคนบอกวา่เป็นเสียงระเบิดของยางรถยนต ์เราจึงเกิดการรู้ความหมายของการรู้สึก
สัมผสันั้น  ดงัน้ีเรียกวา่เราเกิดการรับรู้ 
           การรับรู้เป็นผลเน่ืองมาจาการท่ีมนุษยใ์ชอ้วยัวะรับสัมผสั (Sensory motor) ซ่ึงเรียกวา่ 
เคร่ืองรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิด คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น   และผวิหนงัการรับรู้จะเกิดข้ึนมากนอ้ย
เพียงใดข้ึน อยูก่บัส่ิงท่ีมีอิทธิพล   หรือปัจจยัในการรับรู้  ไดแ้ก่ ลกัษณะของผูรั้บรู้   ลกัษณะของส่ิง
เร้า  เม่ือมีส่ิงเร้าเป็นตวัก าหนดใหเ้กิดการเรียนรู้ไดน้ั้นจะตอ้งมีการรับรู้เกิดข้ึนก่อน    เพราะการรับรู้ 
เป็นหนทางท่ีน าไปสู่การแปลความหมายท่ีเขา้ใจกนัได ้   ซ่ึงหมายถึง  การรับรู้เป็นพื้นฐานของการ
เรียนรู้ ถา้ไม่มีการรับรู้เกิดข้ึน การเรียนรู้ยอ่มเกิดข้ึนไม่ได ้   การรับรู้จึงเป็นองคป์ระกอบส าคญั  ท่ี
ท าใหเ้กิดความคิดรวบยอด   ทศันคติของมนุษย ์  อนัเป็นส่วนส าคญัยิง่ในกระบวนการเรียนการ
สอน     
การจัดระบบการรับรู้          
          มนุษยเ์ม่ือพบส่ิงเร้าไม่ไดรั้บรู้ตามท่ีส่ิงเร้าปรากฏแต่จะน ามาจดัระบบตามหลกัดงัน้ี    
           1. หลกัแห่งความคลา้ยคลึง (Principle of similarity)     ส่ิงเร้าใดท่ีมีความคลา้ยกนัจะรับรู้วา่
เป็นพวกเดียวกนั  
          2. หลกัแห่งความใกลชิ้ด     (Principle of proximity )    ส่ิงเร้าท่ีมีความใกลก้นัจะรับรู้วา่เป็น
พวกเดียวกนั    
         3.หลกัแห่งความสมบูรณ์    (Principle of  closure)       เป็นการรับรู้ส่ิงท่ีไม่สมบูรณ์ให้
สมบูรณ์ข้ึน  
การเรียนรู้ของคนเราจากไม่รู้   ไปสู่การเรียนรู้   มี  5  ขั้นตอน     ดงัท่ี กฤษณา  ศกัด์ิศรี (2530) 
กล่าวไวด้งัน้ี  
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"…การเรียนรู้เกิดข้ึนเม่ือ  ส่ิงเร้า มาเร้า ประสาทก็ต่ืนตวั  เกิดการรับสัมผสักบัอวยัวะรับสัมผสัดว้ย
ประสาททั้ง  5  แลว้ส่งกระแสสัมผสัไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง  ท าให้เกิดการแปลความหมาย
ข้ึน โดยอาศยัประสบการณ์เดิมและอ่ืนๆ  เรียกวา่  การรับรู้ (perception) เม่ือแปลความหมายแลว้ก็
จะมีการสรุปผลของการรับรู้เป็นความคิดรวบยอด  แลว้มีปฏิกิริยาตอบสนอง(response) อยา่งหน่ึง
อย่างใดต่อส่ิงเร้าตามท่ีรับรู้   เป็นผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  แสดงว่าการเรียนรู้ได้
เกิดข้ึนแลว้ประเมินผลท่ีเกิดจากการตอบสนองต่อส่ิงเร้าไดแ้ลว้…"      
 
 2.4 แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
       ความหมายของความพึงพอใจ 
       ความพึงพอใจ (Satisfaction) ไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของความพึงพอใจไวห้ลายความหมาย ดงัน้ี 
วรุิฬ พรรณเทว ี(2542) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั 
ข้ึนอยูก่บัแต่ละบุคคลว่าจะมีความคาดหมายกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างไร ถา้คาดหวงัหรือมีความตั้งใจ
มากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้มอาจผิดหวงัหรือไม่
พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไวท้ั้งน้ีข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีตั้งใจไวว้า่จะมี
มากหรือนอ้ยสอดคลอ้งกบั ฉตัรชยั  (2535) กล่าววา่ ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทศันคติ
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของ
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บุคคลไดรั้บการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึง ความรู้สึกดงักล่าวจะลดลงหรือไม่
เกิดข้ึน หากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง 
นภารัตน์ เสือจงพรู (2544) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกทางบวกความรู้สึกทางลบและ
ความสุขท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอย่างซับซ้อน โดยความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความรู้สึกทางบวก
มากกวา่ทางลบ 
เทพพนม และสวงิ (2540) กล่าววา่ ความพึงพอใจเป็นภาวะของความพึงใจหรือภาวะท่ีมีอารมณ์ใน
ทางบวกท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจากการประเมินประสบการณ์ของคนๆหน่ึง ส่ิงท่ีขาดหายไประหว่างการ
เสนอใหก้บัส่ิงท่ีไดรั้บจะเป็นรากฐานของการพอใจและไม่พอใจได ้
สง่า ภู่ณรงศ์ (2540) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือได้รับผลส าเร็จตาม
ความมุ่งหมายหรือเป็นความรู้สึกขั้นสุดทา้ยท่ีไดรั้บผลส าเร็จตามวตัถุประสงค ์
วิรุฬ   พรรณเทวี (2542 : 11 ) ให้ความหมายไวว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของ
มนุษยท่ี์ไม่เหมือนกนั ซ่ึงเป็นอยูก่บัแต่ละบุคคลวา่จะคาดหมายกบัส่ิงหน่ึง ส่ิงใดอยา่งไร ถา้คาดหวงั
หรือมีความตั้งใจมากและไดรั้บการตอบสนองดว้ยดี จะมีความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกนัขา้ม
อาจผดิหวงัหรือไม่พึงพอใจเป็นอยา่งยิง่ เม่ือไม่ไดรั้บการตอบสนองตามท่ีคาดหวงัไว ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ส่ิงท่ีตนตั้งใจไวว้า่จะมีมากหรือนอ้ย 
   
2.5 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
         ในการทบทวนเอกสาร บทความวชิาการและงานวิจยัผูว้ิจยัสามารถน ามาใชส้นบัสนุนแนวใน
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
        2.5.1 ดา้นความรู้ความเขา้ใจ 
                 สมหมาย เท่ียงแท ้(2549) ไดศึ้กษาเร่ือง แนวทางการพฒันาตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
ส าหรับนักท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาถึง
พฤติกรรมและรูปแบบความตอ้งการ การท่องเท่ียว ความสนใจและความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียว
สูงอายุชาวญ่ีปุ่น 2) ศึกษาความคิดเห็นทศันคติของหน่วยงานภาครัฐ ผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การท่องเท่ียวท่ีมีต่อตลาดนักท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่น 3) ศึกษาสภาพพื้นท่ีทั่วไปในแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นนิยมเดินทางไปเยี่ยมเยือนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ถนนสีลม 
สยามช็อปป้ิงเซ็นเตอร์ ถนนสุขมุวิท 4) วิเคราะห์ศกัยภาพทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม การท่องเท่ียว สังคม 
เศรษฐกิจในแหล่งท่องเท่ียวท่ีนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่นนิยมเดินทางไปท่องเท่ียวบริเวณเกาะ
รัตนโกสินทร์ ถนนสีลม สยามช็อปป้ิงเซ็นเตอร์ ถนนสุขมุวทิ 5) ศึกษาแนวทางพฒันาการตลาดการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศส าหรับนักท่องเท่ียวสูงอายุชาวญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
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พฤติกรรม รูปแบบความตอ้งการท่องเท่ียว ความสนใจ และความคิดเห็นของนกัท่องเท่ียวสูงอายุ
ชาวญ่ีปุ่นส่วนมากอายุระหว่าง 50-60 ปี ทั้งเพศชายและหญิง มีความสนใจกิจกรรมการท่องเท่ียว
มากท่ีสุด นักท่องเท่ียวชายเคยมีประสบการณ์เดินทางมาท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร และมกั
เดินทางมาช่วงวนัหยุดท่ีมีระยะเวลาพ านกั 7-10 วนั นกัท่องเท่ียวเพศชายมีค่าเฉล่ียในการใช้จ่าย
มากกวา่นกัท่องเท่ียวเพศหญิง และมีแรงจูงใจในการเดินทางมาท่องเท่ียวเพราะวา่คนไทยมีอธัยาศยั
ไมตรี มีความสุภาพ ท าใหอ้ยากกลบัมาพ านกัระยะยาวในประเทศไทยหลงัเกษียณอายกุารท างาน 

ส่วนนกัท่องเท่ียวช่วงอาย ุ61-70 ปี และอาย ุ70 ปีข้ึนไปสนใจท่ีจะมาพ านกัระยะยาวใน
กรุงเทพมหานคร สนใจท่ีจะพกัในอพาร์ทเมน้ท์ ตอ้งการความปลอดภยัทั้งร่างกายและทรัพยสิ์น 
ตอ้งการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ตอ้งการส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ตอ้งการการดูแล
ด้านสุขภาพ ราคาท่ีพกัอาศยัและงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการท่องเท่ียวในแต่ละวนัมีความ
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัรายได ้และตอ้งการส่วนลดราคาพิเศษ ชอบสินคา้ราคาถูกไม่ชอบแพค็เกจช็อป
ป้ิง ตอ้งการเดินทางไปท่องเท่ียวต่างจงัหวดั โดยนักท่องเท่ียวทุกช่วงอายุมีความสนใจในแหล่ง
ท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ประเพณีศิลปวฒันธรรม บนัเทิงและสันทนาการ และ
แหล่งท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ มีวิธีการติดตามข่าวสารการท่องเท่ียวจากอินเตอร์เน็ต แผ่นพบั เพื่อน
หรือญาติ หนังสือน าเท่ียว และบริษทัน าเท่ียว ปัญหาส่วนใหญ่ท่ีนักท่องเท่ียวพบคือ การส่ือสาร 
ป้ายส่ือความหมาย/ป้ายบอกทิศทาง การจราจรยานพาหนะ/คนขบัรถ มคัคุเทศก์ พฤติกรรมคนขาย
ของ ปัญหาการซ้ือของ อนัเป็นอุปสรรคทางดา้นการตลาด การท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานคร ผล
การส ารวจพื้นท่ีพบว่า กรุงเทพมหานครมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวพร้อมหลายด้าน สามารถ
รองรับนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวญ่ีปุ่นได ้แต่ยงัขาดความพอเพียงทางดา้นส่ิงอ านวยสะดวกและความ
ปลอดภยัทางดา้นต่างๆและการจดัการท่ีเหมาะสมในบางส่วนท่ีควรหาแนวทางพฒันาเพื่อให้เกิด
ความพร้อมในการใหบ้ริการดา้นการท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มนกัท่องเท่ียวสูงอายชุาวญ่ีปุ่น  

คือ เป็นสถานท่ีมีศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียวสูง มีความเป็นเลิศทางดา้นประวติัศาสตร์ 
ประเพณีวฒันธรรมและมีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย มีค่าครองชีพสูง มีส่ิงอ านวยความสะดวก
ด้านสาธารณูปโภคต่างๆ แต่ยงัมีปัญหาและอุปสรรคจากภายนอก คือ เหตุการณ์ความไม่สงบ
ภายในประเทศ สภาวะความแปรปรวนของเศรษฐกิจโลก หน่วยงานภาครัฐและผูป้ระกอบการท่ี
เก่ียวข้องควรมีแนวทางพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดด้านการน าเสนอสินค้าและผลิตภณัฑ์การ
ท่องเท่ียว ช่องทาง การจดัจ าหน่าย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ราคาขายสินคา้และผลิตภณัฑ์การ
ท่องเท่ียว กระบวนการขั้นตอนการบริการ บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพของกรุงเทพมหานครการ
จดัแพ็คเกจพิเศษเพื่อมุ่งเน้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ อนัจะเป็นการตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวท่ีถูกทิศทาง โดยทุกหน่วยงานควรยึดหลกัการให้บริการภายใตจิ้ตส านึกของการเป็น

DPU



45 
 

เจ้าบ้านท่ีดี สร้างความไวว้างใจได้และทุกฝ่ายควรร่วมกันแก้ไขปัญหาการท่องเท่ียวเพื่อการ
พฒันาการตลาดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนืส าหรับผูสู้งอายชุาวญ่ีปุ่นในกรุงเทพมหานคร 

กฤษณะ เดชาสุรักษช์น. (2552) ศึกษาวจิยัเร่ือง พฤติกรรมและทศันคติของนกัท่องเท่ียว
อิสระชาวต่างชาติท่ีมีต่อวดัพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร มี
วตัถุประสงค์เพื่อการศึกษา พฤติกรรมและทศันคติของนักท่องเท่ียวอิสระชาวต่างชาติท่ีมีต่อวดั
พระเชตุพนวิมลมงัคลาราม ราชวรมหาวิหาร(วดัโพธ์ิ) กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ 1.ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ สัญชาติยุโรป เพศชายและเพศหญิงมีจ านวนใกลเ้คียงกนั วนใหญ่นบัถือ
ศาสนาคริสต์ มีอายุ 21-30 ปี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ส่วนบุคคลต่อปี น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั US$ 10,000 วตัถุประสงค์หลกัการเดินทางเขา้มาในประเทศไทย คือ มาท่องเท่ียว และ
นกัท่องเท่ียวอิสระชาวต่างชาติส่วนใหญ่ไม่เคยเท่ียววดัอ่ืนในประเทศไทยมาก่อน 2. พฤติกรรมการ
ท่องเท่ียววดัโพธ์ิ ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาตินั้ น พบว่า ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
เดินทางมาเท่ียววดัโพธ์ิคร้ังแรก การรับรู้ขอ้มมูลข่าวสารการท่องเท่ียว จากแหล่งอ่ืนๆไดแ้ก่ หนงัสือ
แนะน าการเดินทาง เช่น Lonely Planet, Guide Book และแหล่งขอ้มูลการท่องเท่ียว เป็นตน้ เวลาท่ี
ใช้ในการท่องเท่ียววดัโพธ์ิส่วนใหญ่ อยู่ท่ี 2 ชั่วโมง นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติส่วนใหญ่มี
วตัถุประสงคห์ลกัการท่องเท่ียววดัโพธ์ิ คือ สนใจในศิลปะและประวติัศาสตร์ตะวนัออก โดยในช่วง
เวลาในการเดินทางเขา้เท่ียวชมวดัโพธ์ิ คือ 11:00-12:59 น  นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางมาเท่ียว
วนัธรรมดามาเท่ียวกับเพื่อน และจะกลบัมาท่องเท่ียวพร้อมทั้งแนะน าผูอ่ื้นมาท่องเท่ียววดัโพธ์ิ
เช่นกนั 3.ทศันคติของนกัท่องเท่ียวอิสระชาวต่างชาติท่ีมีต่อวดัโพธ์ิ พบวา่นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ส่วนใหญ่มีทศันคติต่อการท่องเท่ียววดัโพธ์ิ ดา้นโบราณสถาน/โบราณวตัถุและดา้นการบริการและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัดี ในดา้นอ่ืนๆอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 2.5.2 ดา้นความพึงพอใจ 
        พรพิษณุ พรหมศิวะพลัลภ และคณะ (2548) ไดว้ิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ
ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวของจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี มีวตัถุประสงค์ 2 ขอ้คือ 1) เพื่อวดั
ระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ต พงังา และกระบ่ี 
และ 2) เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคของแต่ละผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวในการสร้างความพึง
พอใจแก่นักท่องเท่ียว ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวท่ีรวบรวมอยู่ในกรอบการวิจัยประกอบด้วย 5 
องคป์ระกอบ คือ ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) การคมนาคมขนส่งและ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
เดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว (Access) การบริการท่ีพกั (Accommodation) กิจกรรมสันทนาการ
ต่างๆ (Activities) และส่ิงอ านวยความสะดวก ณ แหล่งท่องเท่ียว (Destination amenities) ประกอบ
กบัปัจจยัหลกัของความพึงพอใจ คือ คุณภาพการบริการ คุณภาพสินคา้ และราคา เป็นองคป์ระกอบ
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ส าคญัของการวจิยั ผลการวจิยัท่ีไดจ้ากนกัท่องเท่ียวช้ีให้เห็นวา่ ค่าเฉล่ียของผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว
เกือบทุกผลิตภณัฑ์ในทั้ง3 จงัหวดัจดัว่าอยู่ในกลุ่มระดับพอใจท่ีพกั (Accommodation) เป็น
ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดของทั้ง 3 จงัหวดั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูเก็ต และ
กระบ่ี เม่ือเปรียบเทียบระหวา่ง 3 จงัหวดัโดยภาพนกัท่องเท่ียวมีระดบัความพึงพอใจต่อผลิตภณัฑ์
การท่องเท่ียวในจงัหวดัภูเก็ตมากกว่ากระบ่ี และกระบ่ีมากกว่าพงังา ตามล าดบั ซ่ึงเจ้าบา้นก็มี
ความเห็นสอดคล้องกบัความเห็นของนกัท่องเท่ียว ผลการวิจยัช้ีให้เห็นว่าทั้ง 3 จงัหวดั มีปัญหา
ทางดา้นการท่องเท่ียวหลายประการท่ีคลา้ยกนั โดยเฉพาะปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเท่ียวและ
ความสะดวกในการเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว ผูว้ิจยัไดเ้สนอขอ้แนะน าให้ทั้ง 3 จงัหวดัร่วมกนั
ท าการปรับปรุงแกไ้ขผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวท่ีเป็นจุดอ่อนเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของนกัท่องเท่ียว 

ศูนยว์ิจยักรุงเทพโพลล์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ (2547) ส ารวจเร่ืองพฤติกรรมและระดบั
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อตอ้งการทราบถึงพฤติกรรม
การท่องเท่ียวและระดบัความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ท่ีมีต่อกรุงเทพมหานคร ผล
ส ารวจพบวา่นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คือร้อยละ 63.3 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 36.7 โดยอายุ
ส่วนใหญ่ของนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 25-34 ปี กลุ่มนกัท่องเท่ียวสูงอายุ มีอายุ 55 ปี มี
เพียงร้อยละ 9.7 โดยทั้งน้ีระดบัการศึกษาของนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คือ ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ (ร้อย
ละ 84.8) นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่(ร้อยละ 37.2) เดินทางมาประเทศไทยคร้ังน้ีเป็นคร้ังแรก ร้อยละ 
36.0 มาประเทศไทยแลว้มากกวา่ 3 คร้ัง โดยร้อยละ 27.1 ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัประเทศไทยโดยการ
บอกต่อจากเพื่อน/ญาติ รองลงมา ร้อยละ 17.2 ทราบจากบริษทัท่องเท่ียว นิตยสาร ร้อยละ 10.8 และ
โทรทศัน์ ร้อยละ 10.7 วตัถุประสงค์ของการเดินทางมาประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่เดินทางมาเพื่อ
พกัผอ่น/ท่องเท่ียว ร้อยละ 60.9 รองลงมา คือ ติดต่อธุรกิจ ร้อยละ 21.7 โดยกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 74.1 
จะพกัโรงแรมในระหวา่งท่ีอยูใ่นกรุงเทพฯ จงัหวดัหรือสถานท่ีท่ีท่องเท่ียวเหล่าน้ี นิยมไปเท่ียวมาก
ท่ีสุด คือ กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 82.7) ตามดว้ยพทัยา (ร้อยละ 13.5) และภูเก็ต (ร้อยละ 3.8) เม่ือ
สอบถามความคาดหวงัในการเดินทาง มากรุงเทพฯ นักท่องเท่ียวร้อยละ 38.9 ให้ความเห็นว่า 
เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวก่้อนท่ีจะเดินทางมากรุงเทพฯ อีกร้อยละ 30.0 ระบุว่า ดีกว่าท่ีคาดหวงัไว้
มาก และอีกร้อยละ 26.6 ระบุวา่ ดีกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้โดยรวมแลว้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ร้อยละ 
69.3 มีความพึงพอใจต่อการเดินทางมากรุงเทพมหานคร ร้อยละ 28.5 มีความพึงพอใจมาก แต่ยงัมี
นักท่องเท่ียวท่ีมาพึงพอใจอยู่ ร้อยละ 2.2 เ ม่ือท่องเท่ียวอยู่ในกรุงเทพฯ ส่ิงท่ีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาตินึกถึงและประทบัใจมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก คือ อาหารและเคร่ืองด่ืม (ร้อยละ 15.2 ) 
ประทบัใจคนไทย (ร้อยละ 11.8) และประทบัใจในความมีมิตรไมตรี (ร้อยละ 11.1) โดย 3 อนัดบั
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แรกในส่ิงท่ีไม่ประทบัใจมากท่ีสุด คือ การจราจรติดขดั (ร้อยละ 18.1) มลภาวะ(ร้อยละ 5.8) และ
ปัญหาความสกปรก (ร้อยละ 5.6) เม่ือการมาท่องเท่ียวกรุงเทพมหานครน้ีมีทั้งส่ิงท่ีประทบัใจและไม่
ประทบัใจ แต่นกัท่องเท่ียว ร้อยละ 88.6 ก็บอกวา่จะมาเท่ียวกรุงเทพฯอีกในอนาคต และร้อยละ 89.6 
จะแนะน าผูอ่ื้นให้มาเท่ียวกรุงเทพฯอีกดว้ยมีเพียงร้อยละ 1.2 เท่านั้นท่ีบอกจะไม่มากรุงเทพฯอีก 
และเพียงร้อยละ 2.9 ท่ีจะไม่แนะน าใหผู้อ่ื้นมาเท่ียวกรุงเทพฯ 
2.6 กรอบแนวคิดงานวจัิย   
 
      ตวัแปรตน้เหตุ                                                                  ตวัแปรตาม 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.3 กรอบแนวคิดงานวจิยั 
 

 ความรู้ ความเขา้ใจของนกัท่องเท่ียวต่อการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ของอุทยานแห่งชาติกุย

บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

การรับรู้ในดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ต่อ
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
 
 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.อาชีพ 

 4.ระดบัการศึกษา 

5.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 

จากการศึกษาเร่ืองการรับรู้ในดา้น ความรู้ ความเขา้ใจ และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้ิจยัได้มุ่งเน้น
การศึกษาเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี นอกจากน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาเก่ียวกบัเร่ืองการรับรู้ในดา้นความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิ
เวช และในเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวชของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
การศึกษาวจิยั ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  
  3.1  การก าหนดประชากร และการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
  3.2  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
  3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากรท่ีใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งการวจิยั 
              ประชากรเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักท่องเท่ียวชาวไทยอายุ20ปีข้ึนไปท่ีเดินทางไป
ท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

3.1.2 การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
              1) กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยใช้ข้อมูลจากสถิตินักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าไปในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 
    2) ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  

ในปี 2558 อุทยานมีจ านวนนักท่องเท่ียว ประมาณ 8,212 คน ดังนั้นผูว้ิจยัจึงใช้จ  านวน
นกัท่องเท่ียวดงักล่าวในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยน ามาค านวณขนาดตวักลุ่มอยา่งดว้ยการแทนค่า
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ในสูตรการก าหนดขนาดตวัอย่างของ Taro Yamane’s (อา้งถึงใน เยาวรี เจริญสวสัด์ิ, 2543 :38) โดย
ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนไวร้้อยละ 5 (0.05) 
              สูตรท่ีใชใ้นการค านวณดงัน้ี 
                                    n         =               N                                   
                                                      (1+Ne2) 
              เม่ือ                 n      =      ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                                    N      =      ขนาดของประชากร (8,212 คน) 
                                     e      =      ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (0.05)  
              ในการวจิยัคร้ังน้ีสามารถค านวณขนาดตวัอยา่งไดด้งัน้ี 
                                     n       =      8,212            =  381.42  หรือประมาณ 381                              
                                               1+ (8,212)(0.05)2 
              ดงันั้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะใช้กลุ่มตวัอย่างของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางเขา้ไปใน
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน       

3) การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
           การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางไปท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 400 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Convenience Sampling) จน
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
 
3.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้ิจยัได้น าเอางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเพื่อน ามาใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ โดยมีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณ ดงัน้ี 
  3.2.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
   ตอนท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 ตอนท่ี 2 ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

   โดย 
1) แบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questionnaire) เป็นลักษณะข้อค าถามแบบเลือกตอบ 

เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และใน
ส่วนของค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว ไดแ้ก่ ส่ือท่ีแนะน าให้
รู้จกัท่ีท่องเท่ียว ขนาดของกลุ่มนกัท่องเท่ียว ระยะเวลาในการเขา้มาใชบ้ริการท่องเท่ียว แหล่ง
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ท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเลือกใช้บริการ กิจกรรมท่ีตั้งใจท าในการท่องเท่ียว ประสบการณ์ใน
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ เป็นตน้ 

2) แบบสอบถามแบบประเมินค่า(Rating Scale)เป็นแบบสอบถามประเมินค่าเพื่อวดัระดับ
ความส าคญัเก่ียวกบัขอ้มูลใน2ส่วนไดแ้ก่ 

                   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
        ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 

        
      3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

         ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ
โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

              1. ศึกษาจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางก าหนดแบบสอบถาม 
              2. ลงมือสร้างแบบสอบถามส าหรับนกัท่องเท่ียว 
              3. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความตรงและเช่ือถือไปเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่ง 
 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจ ัยได้รวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นจากข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร หนังสือ รายงานการวิจยั อินเตอร์เน็ต และ
ขอ้มูลสถิตินกัท่องเท่ียว   โดยมีวธีิเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1. ลงส ารวจพื้นท่ีท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อให้ทราบเก่ียวกบัวิธีการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว ลกัษณะ
การเดินทางท่ีเหมาะสม ช่วงเวลาท่ีสะดวกแก่การเก็บขอ้มูล  

2. ด าเนินการน าส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือในการขอขอ้มูลและเก็บรวบรวม
ขอ้มูลต่างๆ ท่ี 

3. ผูว้จิยัด าเนินการประสานงานไปยงัหน่วยงานเพื่อแจง้ความประสงคข์องผูว้ิจยัและนดัหมายก าหนด
วนัและเวลาในการเขา้ไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. ผูว้ิจ ัยน าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขข้อบกพร่องแล้วไปด าเนินการแจกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น
นกัท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรีโดยใชว้ิธีสุ่มแบบบงัเอิญ
จนครบจ านวน 400 ชุด  

5. จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามใหเ้ป็นระบบและน าไปตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกตอ้งแลว้
น าไปวเิคราะห์ประมวลทางสถิติ แปลผล และสรุปผลตามล าดบั 

 

DPU



51 
 

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตน้จะด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าตอบ
จากแบบสอบถาม จากนั้นจะลงรหสัของขอ้มูลลงในแบบฟอร์มการลงรหสัทัว่ไป (General Coding Form) 
เพื่อเป็นการเตรียมขอ้มูล ท่ีจะใช้ในการกรอกรหัสลงใน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS แล้วจึง
วิเคราะห์ประมวลผลเพื่อหาค่าทางสถิติและน าเสนอในลกัษณะเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) และ
ตารางแสดงค่าความสัมพนัธ์ต่างๆ ทั้งน้ีก าหนดวธีิวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ดงัน้ี 
                1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงเป็นค่าแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในภาพรวม 
                2. ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็น
ค่าเฉล่ีย  
3. การรับรู้วดัในระดบัความพึงพอใจ เก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
เป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) โดยผูว้ิจยัไดใ้ชม้าตราวดัแบบประเมินค่า 5 ระดบั
ตามมาตราวดัแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ดงัน้ี 
                    ค่าเฉล่ีย        หมายถึง 

4.21 - 5.00  ระดบัมากท่ีสุด 
3.41 - 4.20  ระดบัมาก 
2.61 - 3.40  ระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60  ระดบันอ้ย 
1.00 - 1.80  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

การก าหนดอนัตรภาคชั้นค่าเฉล่ีย 
 
พิสัย (Range) = ระดบัมากท่ีสุด-ระดบันอ้ยท่ีสุด = 5-1 = 0.80 
                                        จ  านวนชั้น                        5 

 
3.5   สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ในส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยสถิตินั้นผูว้จิยัไดแ้บ่งสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2ส่วน 
ดงัน้ี 
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1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ในการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของนักท่องเท่ียวและพฤติกรรมการเดินทาง มาท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลแสดงเป็นค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ในภาพรวมในส่วนขอ้มูลท่ีใช้แบบประเมินค่า (Rating Scale) ไดแ้ก่ขอ้มูลส่วนความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
เร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นค่าเฉล่ีย และในส่วนขอ้มูลส่วนระดบัความ
พึงพอใจเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD.) 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในส่วนน้ีผูว้ิจยัจะใชส้ถิติเชิง
อนุมานเพื่อใชใ้นการทดสอบสมมติฐานและหาค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามดงัน้ี 

 การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉล่ีย2ประชากร เม่ือสุ่มตวัอย่างประชากรแต่ละ
กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent-Sample T-test) ซ่ึงเป็นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของ2
กลุ่ม วา่แตกต่างกนัหรือไม่ โดยสุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นอิสระต่อกนั และการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-
test หรือ One-way ANOVA) ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวหรือแบบปัจจยัเด่ียว เป็น
การจ าแนกขอ้มูลของตวัแปรหรือปัจจยัเพียงปัจจยัเดียวหรือเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างกนัของระดบั
ต่างๆ ของปัจจยัท่ีสนใจ เพื่อทดสอบความแตกต่างของตวัแปรท่ีมากกวา่2กลุ่มข้ึนไป (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 
2553: 238-244) 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาความคิดเห็นดา้นการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุย

บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยเก่ียวกบัเร่ือง
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์โดยบทน้ีจะเป็นการ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล และแปลผลความหมายของผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้น าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 3 ตอน ตามล าดบั ดงัน้ี 

ตอนที ่1ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนที ่2ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่มตวัอยา่ง 
ตอนที่ 3ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิง 

นิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
ตอนที ่4ทดสอบสมมติฐาน 

 
ตอนที ่1ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพและรายไดต่้อเดือน โดยแจกแจงจ านวน(ความถ่ี)และร้อยละดงัตารางท่ี1 
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ตารางที ่4.1 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ 
อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือน 
 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ   
 ชาย 190 47.5 
 หญิง 210 52.5 

รวม 400 100.0 

2.อายุ   
 ไม่เกิน20 ปี 81 20.3 
 21 – 30ปี 102 25.5 
 31 – 40 ปี 116 29.0 
 41 – 50 ปี 82 20.5 
 มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 19 4.7 

รวม 400 100.0 

3.อาชีพ   
 นกัเรียน/นกัศึกษา 142 35.5 
 รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 80 20.0 
 พนกังานบริษทั 45 11.3 
 แม่บา้น/พอ่บา้น 26 6.5 
 รับจา้งทัว่ไป 32 8.0 
 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 64 16.0 
 เกษตรกรรม 11 2.7 

รวม 400 100.0 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

  

4.ระดับการศึกษา   
 ระดบัประถมศึกษา 12 3.0 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 32 8.0 
 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 82 20.5 
 ระดบัอนุปริญญา/ปวส./ปวท. 49 12.3 
 ระดบัปริญญาตรี 186 46.4 
 สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 39 9.8 

รวม 400 100.0 

5.รายได้ต่อเดือน   
 ต ่ากวา่ 5,000 บาท 92 23.0 
 5,001 – 10,000 บาท 64 16.0 
 10,001 – 15,000 บาท 67 16.7 
 15,001 – 20,000 บาท 153 38.3 
 มากกวา่ 20,000บาทข้ึนไป 24 6.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1สามารถอธิบายลกัษณะทัว่ไปของนกัท่องเท่ียวได ้ดงัน้ี 
จากนกัท่องเท่ียว จ านวน 400 คน เป็นนกัท่องเท่ียวเพศชาย จ านวน 190 คน (ร้อยละ 47.5) 

เป็นเพศหญิงจ านวน 210 คน (ร้อยละ 52.5) เม่ือพิจารณาตามอายุโดยเรียงล าดบัค่าร้อยละจากมาก
ไปหานอ้ย พบวา่ ขอ้ท่ีมีร้อยละมากท่ีสุดคือ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี มีจ  านวน 116 คน (ร้อย
ละ 29.0) รองลงมาคือ อายุ 21 – 30 ปี มีจ  านวน 102 คน (ร้อยละ 25.5) และอันดับสุดท้าย 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายมุากกวา่ 50 ปี มีจ  านวน 19 คน (ร้อยละ 4.7) ในส่วนของอาชีพของนกัท่องเท่ียว
ขอ้ท่ีมีร้อยละมากท่ีสุดคืออาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีจ านวน 142 คน (ร้อยละ 35.5) รองลงมาคือ รับ
ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ มีจ านวน 80 คน (ร้อยละ 20.0) และอนัดบัสุดทา้ย อาชีพเกษตรกรรม 
มีจ านวน 11 คน (ร้อยละ 2.8) ในดา้นระดบัการศึกษา เรียงล าดบัค่าร้อยละจากมากไปหานอ้ย พบวา่ 
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นักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาปริญญาตรี มีจ  านวน 186 คน (ร้อยละ 46.5) รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. มีจ  านวน 82 คน (ร้อยละ 20.5) และอันดับสุดท้าย การศึกษา
ระดบัประถมศึกษามีจ านวน 12 คน (ร้อยละ 3) ทางดา้น และสุดทา้ยทางดา้นรายไดต้่อเดือน ขอ้ท่ีมี
ร้อยละมากท่ีสุดคือ ผูท่ี้มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาทมีจ านวน 153 คน (ร้อยละ 38.3)  
รองลงมาคือ ผูท่ี้มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่า5,000 บาท มีจ านวน 92 คน (ร้อยละ 23.0) และอนัดบั
สุดทา้ย รายไดต่้อเดือนมากกวา่ 20,001 บาท มีจ านวน 24 คน (ร้อยละ 6.0) 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละประเภทของส่ือ ท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างรู้จกัและ 
เขา้มาอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
 

 

ประเภทส่ือ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ส่ือมวลชนวทิยโุทรทศัน์ 58 14.4 
2.วารสารหนงัสือพิมพ ์ 185 46.3 
3.เพื่อนกลุ่มญาติ 5 1.3 
4.บริษทัหรือองคก์รจดัการท่องเท่ียว 21 5.3 
5.ป้ายประชาสัมพนัธ์ 117 29.2 
6.เอกสารแผน่พบัของอุทยาน 6 1.5 
7.อ่ืนๆ(โรงเรียน) 8 2.0 

รวม 400 100.0 
 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ประเภทของส่ือ ที่ท  าให้นักท่องเท่ียวรู้จกัและเขา้มาอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรีมากท่ีสุดคือวารสารหนงัสือพิมพ ์มีจ านวน 185 คน (ร้อยละ 46.3) รองลงมาคือป้าย
ประชาสัมพนัธ์ มีจ านวน 117 คน (ร้อยละ 29.2) และอนัดบัสุดทา้ยคือเพื่อนกลุ่มญาติ มีจ านวน 5 
คน (ร้อยละ 1.3)  
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวน(ความถ่ี)และร้อยละขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเดินทางมาท่องเท่ียว 
 
 

ท่านจะบอกต่อหรือไม่ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.มาล าพงัเพียงคนเดียว 56 14.0 
2.มาเป็นกลุ่ม (จ านวน 2 – 9 คน) 276 69.0 
3.มาเป็นกลุ่มคณะ (จ านวน 10 คนข้ึนไป) 68 17.0 

รวม 400 100.0 
 
 

จากตารางท่ี 4.3แสดงให้เห็นวา่นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเป็นกลุ่ม (จ านวน 2 – 9 คน)มาก
ท่ีสุด มีจ านวน 276 คน (ร้อยละ 69.0) รองลงมาคือมาเป็นกลุ่มคณะ (จ านวน 10 คนข้ึนไป) มีจ  านวน 
68 คน (ร้อยละ 17.0)และสุดทา้ยมาล าพงัเพียงคนเดียว มีจ านวน 56 คน (ร้อยละ 14.0)  
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวน(ความถ่ี)และร้อยละ ของระยะเวลาในการเขา้มาใชบ้ริการการท่องเท่ียว 
 
 

ท่านจะบอกต่อหรือไม่ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ไปกลบัวนัเดียวไม่พกัคา้งคืน 349 87.3.0 
2.พกัคา้งคืนจ านวน 1 คืน 38 9.5 
3.พกัคา้งคืนมากกวา่ 1 คืน 13 3.2 

รวม 400 100.0 
 

 
จากตารางท่ี 4.4แสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวไปกลบัวนัเดียวไม่พกัคา้งคืนมากท่ีสุด มี

จ านวน 349 คน (ร้อยละ 87.3) รองลงมาคือพกัคา้งคืนจ านวน 1 คืน มีจ านวน 38 คน (ร้อยละ 9.5)
และสุดทา้ยพกัคา้งคืนมากกวา่ 1 คืน มีจ านวน 13 คน (ร้อยละ 3.2)  
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวน(ความถ่ี)และร้อยละ ของแหล่งท่องเท่ียวท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ขา้ไปใช ้
บริการ 
 

แหล่งท่องเทีย่ว จ านวน(ค าตอบ) ร้อยละ 

1.ท่ีท าการ/ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว 225 24.2 
2.ทุ่งก๊ิก 4 0.4 
3.เส้นทางศึกษาธรรมชาติ/ศึกษาตอไมจ้นัทร์หอม 133 14.3 
4.จุดชมชา้งป่า 319 34.3 
5.น ้าตกดงมะไฟ 6 1.7 
6.น ้าตกผาหมาหอน 2 0.2 
7.น ้าตกผาสวรรค ์ 2 0.2 
8.น ้าตกด่านมะค่า 0 0.0 
9.น ้าตกแพรกตะคร้อ 18 1.9 
10.จุดชมกระทิง 212 22.8 

รวม 931 100.0 
 

 
จากตารางท่ี 4.5แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัท่องเท่ียวไดไ้ปจุดชมชา้งป่ามากท่ีสุด มีจ านวน 319 คน 

(ร้อยละ 34.3) รองลงมาคือจุดชมกระทิงมีจ านวน 212 คน (ร้อยละ 22.8)และสุดทา้ยไม่มีใครเลือก
ไปเท่ียว น ้าตกด่านมะค่า 
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวน(ความถ่ี)และร้อยละ ของกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดท้  าหรือ 
ตั้งใจจะท า 
 
 

กจิกรรมการท่องเทีย่ว จ านวน(ค าตอบ) ร้อยละ 

1.เท่ียวชมน ้าตก 30 3.0 
2.เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 96 9.7 
3.ดูนก 118 11.9 
4.ดูผเีส้ือ 80 8.1 
5.ส่องสัตวป่์า 26 2.6 
6.ดูดาว 6 0.6 
7.ท าโป่งเทียม 66 6.7 
8.ป่ันจกัรยาน 4 0.4 
9.ดูชา้ง/ดูกระทิง 342 34.6 
10.ตั้งแคม้ป์พกัแรม/กางเตน็ท ์ 50 5.1 
11.ค่ายเยาวชนศึกษาธรรมชาติ 16 1.6 
12.ท าฝายชะลอความชุ่มช้ืน 24 2.4 
13.ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ 20 2.0 
14.นัง่รถชมธรรมชาติ 110 11.1 

รวม 998 100.0 
 

 
จากตารางท่ี 4.6แสดงให้เห็นว่า นักท่องเท่ียวได้ไป หรือตั้งใจจะไป ดูช้าง/ดูกระทิงมาก

ท่ีสุด มีจ านวน 342 คน (ร้อยละ 34.6) รองลงมาคือดูนกมีจ านวน 118 คน (ร้อยละ 11.9)และสุดทา้ย
ป่ันจกัรยาน มีจ านวน 4 คน (ร้อยละ 0.4)  
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ตารางที ่4.7 แสดงจ านวน(ความถ่ี)และร้อยละ ของประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 

ประสบการณ์ในการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.มี 356 89.0 
2.ไม่มี 44 11.0 

รวม 400 100.0 
 

 
จากตารางท่ี 4.7แสดงให้เห็นวา่ นกัท่องเท่ียวเคยมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

มากท่ีสุด มีจ านวน 356 คน (ร้อยละ 89.0) และไม่มีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ มีจ านวน 
44 คน (ร้อยละ 11.0)  
 
ตารางที ่4.8 แสดงจ านวน(ความถ่ี)และร้อยละ ของความตอ้งการจะกลบัมาท่องเท่ียวในอุทยาน 
แห่งชาติกุยบุรีอีกคร้ังของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 

ความต้องการจะกลบัมาท่องเทีย่วในอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี 

จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.มา 376 94.0 
2.ไม่มา 24 6.0 

รวม 400 100.0 
 

 
จากตารางท่ี 4.8แสดงใหเ้ห็นวา่ นกัท่องเท่ียวมีความตอ้งการจะกลบัมาท่องเท่ียวในอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรีอีกมากท่ีสุด มีจ านวน 376 คน (ร้อยละ 94.0) และไม่มีความต้องการจะมาอีก มี
จ านวน 24 คน (ร้อยละ 6.0)  
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ตารางที ่4.9 แสดงจ านวน(ความถ่ี)และร้อยละของขอ้เสนอแนะ 
 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวน(คน) ร้อยละ 

1.ขาดการปรับปรุง ควรปรับปรุงใหดี้กวา่น้ี 6 1.5 
2.เพิ่มการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว 4 1.0 
3.การใหค้  าแนะน าการเวลท่องเท่ียว 2 0.5 
4.ท าป้ายแสดงใหช้ดัเจนมากกวา่น้ี 4 1.0 
5.เพิ่มร้านอาหารในพื้นท่ี 4 1.0 
6.เพิ่มเจา้หนา้ท่ีในการใหบ้ริการ 2 0.5 
7.จดัการดา้นความปลอดภยั 2 0.5 
ไม่มีขอ้เสนอแนะ 376 94.0 

รวม 400 100.0 

 

จากตารางท่ี4.9 นกัท่องเท่ียวเห็นว่าแหล่งท่องเท่ียวควรมีเการปรับปรุงให้ห้ดีกว่าน้ีมาก

ท่ีสุด(ร้อยละ1.5) รองลงมาคือ เพิ่มการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการท่องเท่ียว(ร้อยละ 1.0) และ

สุดทา้ยจดัการดา้นความปลอดภยั( ร้อยละ 0.5) ตามล าดบั  
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ตอนที ่2 แบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของกลุ่ม ตวัอยา่ง 
ตารางท่ี 4.10แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูล  
ด้านประสบการณ์และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
 

ประเด็น 

จ านวน
คนตอบ 
ถูก 

(ร้อยละ) 

จ านวน
คนตอบ 
ผดิ 

(ร้อยละ) 

รวม 

1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจ าเป็นท่ีนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งตอ้งมีความรับผดิชอบในการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีจาก
การท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระบบนิเวศ 

396 
(99.0) 

4 
(1.0) 

400 
(100) 

2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรเนน้การตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวเป็นหลกัโดยเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

138 
(34.5) 

262 
(65.5) 

400 
(100) 

3. การเท่ียวชมสวนป่าสวนผลไมแ้ละฟาร์มปศุสัตวเ์ป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่งหน่ึง 

132 
(33.0) 

268 
(67.0) 

400 
(100) 

4. ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งมีการจ ากดัและควบคุม
ปริมาณนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 

326 
(81.5) 

74 
(18.5) 

400 
(100) 

5.นกัท่องเท่ียวจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ดา้นธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มก่อนจะเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

306 
(76.5) 

94 
(23.5) 

400 
(100) 

6. การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นหนา้ท่ี
ของเจา้หนา้ท่ีเท่านั้น 

296 
(74.0) 

104 
(26.0) 

400 
(100) 

7. การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนมีเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นท่ีเขา้ไป
เก่ียวขอ้ง 

222 
(55.5) 

178 
(44.5) 

400 
(100) 

8. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมุ่งให้เกิด
จิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

382 
(95.5) 

18 
(4.5) 

400 
(100) 

9. การชกัน าใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติแต่ละแห่งในคราวเดียวกนัมากๆจะส่งผลดีต่อแหล่ง
ท่องเท่ียวนั้น 

138 
(34.5) 

262 
(65.5) 

400 
(100) 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) 

 

 

 
ประเดน็ 

จ านวนคน
ตอบถูก 
(ร้อยละ) 

จ านวน
คนตอบ
ผดิ 

(ร้อยละ) 

รวม 

10. เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียว ควรเป็นผูแ้นะน าและให้
ความรู้ ขอ้ควรปฏิบติัแก่นกัท่องเท่ียว 

384 
(96.0) 

16 
(4.0) 

400 

11. การท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติไม่อนุญาตใหน้กัท่องเท่ียวน าสตัวเ์ล้ียง
หรือสตัวพ์าหนะเขา้ไปในอุทยานแห่งชาติ 

392 
(98.0) 

8 
(2.0) 

400 

12. นกัท่องเท่ียวไม่ควรท้ิงส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิง เช่น กน้บุหร่ี ในอุทยาน
แห่งชาติกยุบุรี ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดเพลิงไหม ้

398 
(99.5) 

2 
(0.5) 

400 

13. นกัท่องเท่ียวไม่ควรท้ิงขยะ หรือส่ิงปฏิกลูในอุทยานแห่งชาติกยุบุรี 384 
(96.0) 

16 
(4.0) 

400 

14. นกัท่องเท่ียวไม่ควรใหอ้าหารสตัว ์เพราะจะท าใหพ้ฤติกรรมการกินของ
สตัวเ์ปล่ียนไป 

388 
(97.0) 

12 
(3.0) 

400 

15.นกัท่องเท่ียวไม่ส่งเสียงดงัอ้ือฉาวหรือกระท าการอ่ืนอนัเป็นการรบกวน
หรือเป็นท่ีเดือดร้อน ร าคาญแก่คนหรือสตัวใ์นขณะท่องเท่ียวในอุทยาน
แห่งชาติ กยุบุรี 

390 
(97.5) 

10 
(2.5) 

400 

16. นกัท่องเท่ียวไม่ควรน ายานพาหนะเขา้ออกหรือขบัข่ียานพาหนะในทาง
ท่ีมิไดจ้ดัไวใ้ห ้

398 
(99.5) 

2 
(0.5) 

400 

17. นกัท่องเท่ียวไม่ควรปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในท่ีต่างๆ 396 
(99.0) 

4 
(1.0) 

400 

18. นกัท่องเท่ียวไม่ควรเก็บหาของป่า  386 
(96.5) 

14 
(3.5) 

400 

19. อุทยานแห่งชาติไม่อนุญาตใหน้กัท่องเท่ียวน าเคร่ืองมือส าหรับล่าสตัว ์
หรือจบัสตัวใ์ดๆ เขา้ไปในอุทยาน 

390 
(97.5) 

10 
(2.5) 

400 

20. นกัท่องเท่ียวควรปฏิบติัตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ และ
ค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัด เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ
อุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ ตวันกัท่องเท่ียวเอง 

388 
(97.0) 

12 
(3.0) 

400 
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จากตาราง 4.10 สามารถสรุปในดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ การ
เท่ียวชม สวนป่าสวนผลไมแ้ละฟาร์มปตุสัตว ์เป็นการท่องเท่ียวอยา่งหน่ึง มีผูต้อบผิดมากท่ีสุด ร้อย
ละ 67 การท่องเท่ียวเชิงเวศควรเน้น การตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวเป็นหลัก
โดยเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวก และการชกัน าใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
แต่ละแห่งในคราวเดียวกนัมากๆ จะส่งผลดีต่อแหล่งท่องเท่ียว ซ่ึงนกัท่องเท่ียวตอบผดิมากตาล าดบั 
 
ตอนที ่3 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิง 

นิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
ตารางที4่.11 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิง 
นิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยรวม 

 

ความพงึพอใจ 
(โดยรวม) 

            _ 

x 
 

 
(S.D.) 

ระดับความพงึ
พอใจ 

1.ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 3.28 0.22 ปานกลาง 

2.ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 3.06 0.29 ปานกลาง 

3.ดา้นท่ีพกั 3.25 0.05 ปานกลาง 

4.ดา้นอาหาร 3.16 0.06 ปานกลาง 

5.ดา้นของท่ีระลึก/ของฝาก 2.82 0.11 ปานกลาง 

รวม 3.11 0.18 ปานกลาง 
 

 
จากตารางท่ี4.11พบว่านักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเก่ียวกับเร่ืองการ

จดัการการท่องเท่ียวเชิง นิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรีโดยมีค่าเฉล่ียรวม = 3.11 (ระดบัปานกลาง) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองค์ประกอบ (1-5) พบว่านกัท่องเท่ียว มีความพึงพอใจกบัดา้น

กิจกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย = 3.28 (ระดบัปานกลาง) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นท่ีพกั 
ค่าเฉล่ีย = 3.25 (ระดบัปานกลาง) ดา้นอาหาร ค่าเฉล่ีย = 3.16 (ระดบัปานกลาง)ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวกค่าเฉล่ีย = 3.06 (ระดบัปานกลาง)และดา้นของท่ีระลึก/ของฝาก ค่าเฉล่ีย = 2.82 (ระดบัปาน
กลาง) 
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ตารางที ่4.12 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 
 

 

1.ด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว 
            _ 

x 
 

 

S.D. 
ระดับความพงึ

พอใจ 

1.1  เท่ียวชมน ้าตก 3.14 0.80 ปานกลาง 

1.2  เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 3.50 0.74 มาก 

1.3  ดูนก 3.26 0.87 ปานกลาง 

1.4  ดูผเีส้ือ 3.25 0.80 ปานกลาง 

1.5  ส่องสัตวป่์า 2.99 0.90 ปานกลาง 

1.6  ดูดาว 3.02 0.84 ปานกลาง 

1.7  ท าโป่งเทียม                                                             3.41 0.89 มาก 

1.8  ป่ันจกัรยาน 3.03 0.89 ปานกลาง 

1.9  ดูชา้ง/ดูววักระทิง 3.86 1.11 มาก 

1.10 ตั้งแคม้ป์พกัแรม/กางเตน็ท ์ 3.24 0.92 ปานกลาง 

1.11 ค่ายเยาวชนศึกษาธรรมชาติ 3.25 0.86 ปานกลาง 

1.12 ท าฝายชะลอความชุ่มช้ืน 3.26 0.91 ปานกลาง 

1.13 ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ 3.33 0.90 ปานกลาง 

1.14 นัง่รถชมธรรมชาติ 3.44 0.99 มาก 

รวม 3.28 0.22 ปานกลาง 
 

 
จากตารางท่ี 4.12พบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัดา้นกิจกรรม

การท่องเท่ียวโดยมีค่าเฉล่ียรวม = 3.28 (ระดบัปานกลาง) 
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เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองค์ประกอบย่อย (1.1-1.14) พบว่านกัท่องเท่ียว มีความพึง
พอใจกับดูช้าง/ดูววักระทิงมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.86 (ระดับมาก) รองลงมาคือ เดินป่าศึกษา
ธรรมชาติ ค่าเฉล่ีย = 3.50 (ระดบัมาก) และอนัดบัสุดทา้ย ส่องสัตวป่์า ค่าเฉล่ีย = 2.99 (ระดบัปาน
กลาง) 
 
ตารางที ่4.13 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
 
 

2. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
            _ 

x 
 

S.D. ระดับความพงึ
พอใจ 

2.1  ท่ีจอดรถ 3.19 0.97 ปานกลาง 

2.2  ร้านคา้ 2.68 0.96 ปานกลาง 

2.3  ร้านอาหาร 2.72 1.00 ปานกลาง 

2.4  หอ้งน ้า 3.49 0.96 มาก 

2.5  ป้ายบอกทาง 2.90 1.04 ปานกลาง 

2.6  ท่ีพกั มา้นัง่ 3.10 0.90 ปานกลาง 

2.7  ศูนยใ์หข้อ้มูลนกัท่องเท่ียว 3.43 0.99 มาก 

2.8  ระบบบริการสาธารณูปโภค  

(ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท)์ 

2.94 0.94 ปานกลาง 

2.9  ระบบบริการสาธารณสุข เช่น 

โรงพยาบาล 

2.80 0.84 ปานกลาง 

2.10 ระบบบริการดา้นการรักษาความ

ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น เช่น 

ต ารวจ หรือเจา้หนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยั 

3.36 0.85 ปานกลาง 

รวม 3.06 0.29 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.13 พบว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อ ดา้นส่ิงอ านวย

ความสะดวกมีค่าเฉล่ียรวม = 3.06 (ระดบัปานกลาง) 
เม่ือพิจารณาเป็นแต่ละดา้นในองค์ประกอบยอ่ย (2.1-2.10) พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึง

พอใจกบัห้องน ้ ามากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.49 (ระดบัมาก)  รองลงมาคือศูนยใ์ห้ขอ้มูลนกัท่องเท่ียว
ค่าเฉล่ีย = 3.43 (ระดบัมาก) และอนัดบัสุดทา้ยร้านคา้ ค่าเฉล่ีย = 2.68 (ระดบัปานกลาง) 
 
ตารางที ่4.14 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นท่ีพกั 
 
 

3. ด้านทีพ่กั 
            _ 

x 
S.D. ระดับความพงึ

พอใจ 
3.1  ความสะดวกในการติดต่อ

สอบถามหรือจองท่ีพกั 

3.32 0.90 ปานกลาง 

3.2  ความสะอาดของท่ีพกั 3.27 0.94 ปานกลาง 

3.3  ความเพียงพอของจ านวนท่ีพกั/

หอ้งพกั 

3.16 0.86 ปานกลาง 

3.4  ความปลอดภยัของท่ีพกั 3.30 0.90 ปานกลาง 

3.5  ความเหมาะสมของราคาท่ีพกั 3.23 0.92 ปานกลาง 

3.6  การบริการของพนกังานผู ้

ใหบ้ริการดา้นท่ีพกั 

3.29 0.95 ปานกลาง 

3.7  การเสนอเง่ือนไขหรือสิทธิพิเศษ

ส าหรับท่ีพกั 

3.22 0.90 ปานกลาง 

3.8  กระบวนการโดยรวมของการ

ใหบ้ริการดา้นท่ีพกั 

3.23 0.90 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.05 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.14 พบว่านกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อด้านท่ีพกัมีค่าเฉล่ียรวม = 3.25 
(ระดบัปานกลาง) 

เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองคป์ระกอบยอ่ย (3.1-3.8) พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ
กบัความสะดวกในการติดต่อสอบถามหรือจองท่ีพกั มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.32 (ระดบัปานกลาง)  
รองลงมาคือความปลอดภยัของท่ีพกัค่าเฉล่ีย = 3.30 (ระดบัปานกลาง) และอนัดบัสุดทา้ยความ
เพียงพอของจ านวนท่ีพกั/หอ้งพกั ค่าเฉล่ีย = 3.16 (ระดบัปานกลาง) 
 
ตารางที ่4.15 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นอาหาร 
 

 

4. ด้านอาหาร 
_ 

x 
 

S.D. ระดับความพงึ
พอใจ 

4.1  รสชาติอาหาร 3.16 0.88 ปานกลาง 

4.2  ความเหมาะสมของราคาอาหาร 3.08 0.81 ปานกลาง 

4.3  การบริการของพนกังานในสถานท่ี

บริการอาหาร 

3.23 0.81 ปานกลาง 

4.4  ความสะอาดของสถานท่ีบริการ

อาหาร 

3.19 0.82 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.06 ปานกลาง 
 

 
จากตารางท่ี 4.15พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีความพึงพอใจต่อดา้นอาหารมีค่าเฉล่ียรวม = 3.16 

(ระดบัปานกลาง) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองคป์ระกอบยอ่ย (4.1-4.4) พบวา่นกัท่องเท่ียว มีความพึงพอใจ

กบัการบริการของพนกังานในสถานท่ีบริการอาหารมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.23 (ระดบัปานกลาง) 
รองลงมาความสะอาดของสถานท่ีบริการอาหาร ค่าเฉล่ีย = 3.19 (ระดบัปานกลาง) และอนัดบั
สุดทา้ย ความเหมาะสมของราคาอาหาร ค่าเฉล่ีย = 3.08 (ระดบัปานกลาง) 
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ตารางที ่4.16 ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อดา้นของท่ีระลึก/ของฝาก 
 

 

5. ด้านของที่ระลกึ/ของฝาก 
_ 

x 
 

S.D. ระดับความพงึ
พอใจ 

5.1  ความเหมาะสมของการกระจายตวั

ของร้านจ าหน่ายของท่ีระลึก 

2.78 0.96 ปานกลาง 

5.2  ของท่ีระลึกมีความหลากหลาย 2.75 0.91 ปานกลาง 

5.3 ความเหมาะสมของราคาของท่ี

ระลึก 

2.81 0.90 ปานกลาง 

5.4  รูปแบบการส่งเสริมการขายของท่ี

ระลึก 

2.75 0.88 ปานกลาง 

5.5  การบริการของพนกังานผูจ้  าหน่าย

ของท่ีระลึก 

3.03 0.88 ปานกลาง 

รวม 2.82 0.11 ปานกลาง 
 

 
จากตารางท่ี 4.16พบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีความพึงพอใจต่อดา้นของท่ีระลึกของฝากมีค่าเฉล่ีย

รวม = 2.82 (ระดบัปานกลาง) 
เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นในองคป์ระกอบยอ่ย (5.1-5.5) พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจ

กบัการบริการของพนักงานผูจ้  าหน่ายของท่ีระลึกมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย = 3.03 (ระดับปานกลาง) 
รองลงมาความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึก ค่าเฉล่ีย = 2.81 (ระดบัปานกลาง) และอนัดบัสุดทา้ย 
ของท่ีระลึกมีความหลากหลาย และ รูปแบบการส่งเสริมการขายของท่ีระลึก ค่าเฉล่ีย = 2.75 (ระดบั
ปานกลาง) 
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ตอนที ่ 4 ทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานหลักข้อที่ 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา และรายได)้ แตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 
จากสมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 1 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยดงัน้ี 
สมมติฐานย่อย 1.1 
H0:นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่

แตกต่างกนั 
H1:นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความรู้ ความเข้าใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบค่าโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งสองกลุ่มท่ี

เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tails Prob (p) มีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 
 

ตารางที ่ 4.17 ความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยจ าแนกตามเพศ 

 

จากการวิเคราะห์ในตาราง 4.17 โดยใชส้ถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบ
พบว่า ค่า Probability (p) โดยรวมมีค่าความน่าจะเป็น (Probability) เท่ากบั .000 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05  
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) หมายความวา่ นกัท่องเท่ียว ท่ีมีเพศต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจ
ต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนัโดยเพศชายมีความรู้ความเขา้ใจมากกวา่เพศหญิง 

 
 
 
 

ความรู้ ความเขา้ใจ 
เพศ 

t P 
ชาย หญิง 

ความรู้ ความเขา้ใจโดยรวม 17.35 16.52 4.368 0.00* 
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สมมติฐานย่อย 1.2 
H0:นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่

แตกต่างกนั 
H1:นักท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความรู้ ความเข้าใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั  
 

ตารางที ่ 4.18 ความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยจ าแนกตามอายุ 

 

จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว โดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way Anova) เม่ือ
พิจารณาความรู้ ความเขา้ใจโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงหมายความวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่าง
กนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกต่างกนั 

เพื่อให้ทราบว่านกัท่องเท่ียว ท่ีมีอายุแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้งท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจใน
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย
เป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัน้ี 
 

ความรู้ ความเขา้ใจ 

อาย ุ

df Sig. ต ่ากวา่ 
20ปี 

21-30 
ปี 

31-40 
ปี 

41-50 
ปี 

มากกวา่ 
50ปี 

ความรู้ ความเขา้ใจ
โดยรวม 

16.96 17.28 15.97 17.70 17.05 12.366 0.00* 
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ตารางที่ 4.19 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
จ าแนกตามอาย ุโดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 

 

อายุ น้อยกว่า 20ปี  21-30 ปี 
 

31-40 ปี            41-50 ปี มากกว่า 50ปี   

นอ้ยกวา่ 20 ปี - -3214 
(.243) 

.9888* 
(.000) 

-.7444* 
(.010) 

-.0897 
(.849) 

21-30 ปี 
 

 - 1.3102* 
(.000) 

-.4230 
(.123) 

.2317 
(.616) 

31-40 ปี           - -1.7332* 
(.000) 

-1.0785* 
(.019) 

41-50 ปี    - .6547 
(.164) 

มากกวา่ 50 ปี  
 

   - 

 
หมายเหตุ:* ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอาย ุแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวธีิ LSD ท่ีระดบั 
0.05  

สืบเน่ืองจากตารางท่ี 4.19พบว่าค่าเฉล่ียความรู้ ความเข้าใจมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05)ดงันั้นตารางท่ี 4.19 จึงวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
รายคู่ของนกัท่องเท่ียว (โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD)ท่ีมีอายุแตกต่างกนั พบวา่ 
นกัท่องเท่ียวกลุ่มอายุ31-40 ปี มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกต่างกบักลุ่มท่ีมี
อายุน้อยกวา่ 20 ปี ,อายุ 21-30 ปี, 41-50 ปี และมากกวา่ 50 ปี ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั .000,.000,.000 
และ .019 ตามล าดบั และกลุ่มอายุ 41-50ปี แตกต่างกบักลุ่มอายุนอ้ยกวา่20 ปี ซ่ึงมีค่า Sig = .010 ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  
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สมมติฐานย่อย 1.3 
H0:นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศไม่

แตกต่างกนั 
H1:นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way Analysis of Variance : One Way Anova) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือมี
ค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ยหน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั  
 
ตารางที ่ 4.20 ความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยจ าแนกตามอาชีพ 
 

 
 

จากตารางท่ี 4.20 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบอาชีพของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว โดยใช้
สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 
เม่ือพิจารณา พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงหมายความวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความรู้ ความ
เขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 

เพื่อใหท้ราบวา่กลุ่มตวัอยา่ง ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้ง ท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจใน
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  แตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้จิยัจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ีย
เป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัน้ี 

ความรู้
ความ
เขา้ใจ 

อาชีพ 

df Sig. นกัเรียน/
นกัศึกษา 

รับ
ราชการ 

พนกั
งาน 

แม่บา้น 
รับจา้ง
ทัว่ไป 

คา้ขาย 
เกษตร
กรรม 

ความรู้ 
ความ
เขา้ใจ
โดยรวม 

17.63 18.56 16.61 17.39 16.68 17.50 17.13 11.083 0.00* 
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ตารางที ่4.21 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียดา้นความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจ าแนกตามอาชีพ
ของนกัท่องเท่ียว โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 

 

อาชีพ 
นักเรียน/
นักศึกษา 

รับ
ราชการ 

พนักงาน
บริษัท 

แม่บ้าน 
รับจ้าง
ทัว่ไป 

ค้าขาย 
เกษตร 
กรรม 

นักเรียน/
นักศึกษา 

- 
.07969* 

 
.06039* 

 
.08171* 

 
.09943* 

 
.07804* 

 
.08208* 

 
รับราชการ 

 - 
-.01930 

 
.00202 

 
.01974 

 
-.00164 

 
.00239 

 
พนักงาน
บริษัท 

  - 
.02132 

 
.03904 

 
.01765 

 
.02169 

 
แม่บ้าน 

   - 
.01771 

 
-.00367 

 
.00037 

 
รับจ้างทัว่ไป 

    - 
-.02138 

 
-.01734 

 
ค้าขาย 

    - - 
.00404 

 
เกษตรกรรม     - - - 

 
หมายเหตุ: * ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มอาชีพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยวธีิ LSD ท่ี
ระดบั 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.21พบว่า ค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.21 จึงวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของ

นกัท่องเท่ียว (โดยใช้วิธี Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั พบว่า 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกต่างกบั

นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับราชการพนกังานบริษทัแม่บา้นรับจา้งทัว่ไปคา้ขาย และเกษตรกรรม 
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สมมติฐานย่อย 1.4 
H0:นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศไม่แตกต่างกนั 
H1:นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว

เชิงนิเวศแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือมีค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ย
หน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั  
 
ตารางที ่ 4.22 ความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

 
จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการศึกษาของนกัท่องเท่ียวท่ีมาท่องเท่ียว 

โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way 
Anova) เม่ือพิจารณา พบว่า มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงหมายความวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 
 เพื่อให้ทราบว่านักท่องเท่ียว ท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันในรายคู่ใดบ้าง ท่ีมีความรู้ 

ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  แตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่าง

ของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัน้ี 

ความรู้ ความเขา้ใจ 

ระดบัการศึกษา 

df Sig. ประถ
มศึกษ
า 

มธัยม
ศึกษา
ตอนต้
น 

มธัยม
ศึกษา
ตอน
ปลาย/
ปวช. 

อนุปริ
ญญา/
ปวส./
ปวท. 

ปริญญ
าตรี 

ปริญ
ญาโท
หรือ
สูงกวา่ 

 
ความรู้ ความเขา้ใจ
โดยรวม 15.83 16.30 16.62 17.34 16.51 17.56 5.332 0.00* 
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ตารางที ่ 4.23 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจ าแนกตามระดบั 
การศึกษา โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 

 

ระดับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษาตอน
ปลาย/
ปวช. 

อนุปริญญา/
ปวส./ปวท. 

ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โทหรือ
สูงกว่า 
 

ประถมศึกษา 
- 

-1.7292* 
(.007) 

-1.6789* 
(.004) 

-1.5136* 
(.014) 

-.7903 
(.163) 

-.4744 
(.449) 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

 - 
.0503 
(.899) 

.2156 
(.618) 

.9388* 
(.010) 

1.2548* 
(.006) 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 
  - 

.1653 
(.630) 

.8885* 
(.000) 

1.2045* 
(.001) 

อนุปริญญา/
ปวส./ปวท. 

   - 
-.7233* 
(.018) 

1.0392* 
(.011) 

ปริญญาตรี 
 

    - 
.3160 
(.345) 

ปริญญาโท
หรือสูงกว่า 

 
     - 

 

จากตารางท่ี 4.23พบว่า ค่าเฉล่ียความรู้ความเขา้ใจมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง

สถิติ (P<0.05) ดงันั้นตารางท่ี 4.23 จึงวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง (โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference : LSD) ท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั 
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นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แตกต่างกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และ
อนุปริญญา/ปวส./ปวท.โดยนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอน
ปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส./ปวท.มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากกว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษา 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ แตกต่างกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทโดยนกัท่องเท่ียวท่ี
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากกวา่
นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ แตกต่างกบันกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทโดยนกัท่องเท่ียวท่ี
มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากกวา่
นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

นักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท.มีความรู้ความเข้าใจในการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกต่างกบันักท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโทโดย
นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท มีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษาระดบัอนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
สมมติฐานย่อย 1.5 

H0:นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศไม่แตกต่างกนั 

H1:นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศแตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ จะใชก้ารทดสอบดว้ยค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 
ดงันั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือมีค่าเฉล่ียอยา่งนอ้ย
หน่ึงคู่ท่ีแตกต่างกนั  ในดา้นลกัษณะกายภาพ พบวา่ ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีความรู้
ความเขา้ใจ แตกต่างกบัผูท่ี้มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และ
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั .007 ,.004 และ .014 
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ในส่วนผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมีความรู้ ความเขา้ใจ แตกต่างเป็นรายคู่กบัผูท่ี้มี
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส./ปวท.ซ่ึงมีค่า 
Sig เท่ากบั .010 ,.000 และ .018 

และผูท่ี้มีการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสูงกวา่มีความรู้ ความเขา้ใจ แตกต่างเป็นรายคู่กบั
ผูท่ี้มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส./ปวท.
ซ่ึงมีค่า Sig เท่ากบั .006 ,.001 และ .011ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

 
ตารางที ่ 4.24ความรู้ ความเข้าใจในการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ โดยจ าแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 

 
จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียวท่ีมา

ท่องเท่ียว โดยใชส้ถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One 
Way ANOVA) เม่ือพิจารณาความรู้ ความเขา้ใจโดยรวม มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงหมายความวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมี
อายแุตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แตกต่างกนั 

เพื่อให้ทราบวา่กลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัในรายคู่ใดบา้งท่ีมีความรู้ 
ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดท้  าการทดสอบความแตกต่างของ
คะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใชว้ธีิ Least Significant Difference (LSD) ปรากฏผลดงัน้ี 

 
 
 

ความรู้ ความเขา้ใจ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

df Sig. ต ่ ากว่า 
5,000 
บาท 

5,000 - 
10,000 
บาท 

10,001 
- 
15,000 
บาท 

15,001 
- 
20,000 
บาท 

มากกวา่ 
20,000 
บาท 

ความรู้ ความเขา้ใจ
โดยรวม 

15.96 15.28 16.77 17.30 16.05 11.366 0.00* 
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ตารางที่ 4.25 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียด้านความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศจ าแนกตาม
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของนกัท่องเท่ียว โดยเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 
 
 

รายได้ ต ่ากว่า 5,000 
บาท 

5,000 - 
10,000 บาท 

10,001 - 
15,000 บาท 

15,001 - 
20,000 บาท 

มากกว่า 
20,000 บาท 

ต ่ากวา่ 5,000 
บาท 

- .03197* 
 

.02934 
 

-.05628* 
 

-.00477 
 

5,000 - 10,000 
บาท 

 - -.00263 
 

-.08825* 
 

-.03673 
 

10,001 - 15,000 
บาท 

  - -.08562* 
 

-.03411 
 

15,001 - 20,000 
บาท 

   - .05151* 
 

มากกวา่ 20,000 
บาท 

 
 

   - 

 
หมายเหตุ.* ค่าเฉล่ียของคะแนน 2 กลุ่มรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
โดยวธีิ LSD ท่ีระดบั 0.05 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ค่าเฉล่ียความรู้ ความเขา้ใจมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (P<0.05)ดังนั้นตารางท่ี 4.25 จึงวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่ของ
นกัท่องเท่ียว (โดยใชว้ิธี Least Significant Difference : LSD)ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั 
พบวา่  

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้ต ่ากว่า 5,000บาท มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แตกต่างกบักลุ่มท่ีมีรายได ้5,000 - 10,000 บาทและกลุ่มท่ีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาทโดยกลุ่มท่ี
มีรายได ้5,000 - 10,000 บาท และกลุ่มท่ีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาท มีความรู้ ความเขา้ใจในการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาท 
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นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได5้,000 - 10,000 บาท มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แตกต่างกบักลุ่มท่ีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาทโดยกลุ่มท่ีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาทมีความรู้ 
ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได5้,000 - 10,000 บาท 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได1้0,001 - 15,000 บาท มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แตกต่างกบักลุ่มท่ีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาทโดยกลุ่มท่ีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาท มีความรู้ 
ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได1้0,001 - 15,000 บาท 

นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาท มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
แตกต่างกบักลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาทโดยกลุ่มท่ีมีรายไดม้ากกว่า 20,000 บาทมีความรู้ 
ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากกวา่นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้15,001 - 20,000 บาท 

สมมติฐานหลกัข้อที ่2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ รายได)้ แตกต่าง
กนั ความพึงพอใจต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกนั 

จากสมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 2 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยไดด้งัน้ี 
สมมติฐานย่อย 2.1 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานไดด้งัน้ี 
H0:นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

ไม่แตกต่างกนั 
Ha:นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ

แตกต่างกนั 
ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบค่าโดยใช้กลุ่มตวัอย่างทั้งสองกลุ่มท่ี

เป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้น จะปฎิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ก็ต่อเม่ือ 2-tails Prob (p) มีค่านอ้ยกวา่ .05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง 
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ตารางที ่ 4.26 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ โดยจ าแนกตามเพศ 

 

 
จากการวิเคราะห์ในตาราง 4.26 โดยใช้สถิติ Independent Sample t-test ในการทดสอบ

พบว่า ค่า Probability (p) โดยรวมมีค่าความน่าจะเป็น (Probability) เท่ากบั .017 ซ่ึงนอ้ยกว่า .05  
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (Ho) หมายความวา่ นกัท่องเท่ียว ท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อ
การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นท่ีพกั และดา้นของท่ีระลึก/ของฝาก  พบว่า มีความน่าจะ
เป็น (Probability) เท่ากบั .050 และ.396 ตามล าดบั ซ่ึงมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) หมายความวา่ นกัท่องเท่ียว ท่ีมีเพศต่างกนั  มีความพึงพอใจต่อการท่องเท่ียว ในดา้นท่ีพกั และ
ดา้นของท่ีระลึก/ของฝาก  ไม่แตกต่างกนั 

แต่ในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ,ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นอาหารมีความน่าจะ
เป็น (Probability) เท่ากบั .019,.006 และ.029 ตามล าดบั ซ่ึงน้อยกว่า .05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (Ho) หมายความว่า นกัท่องเท่ียว ท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ,
ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก และดา้นอาหารแตกต่างกนั 
  

ความพงึพอใจ เพศชาย เพศหญงิ 
t p _ 

x 
_ 

x 
1. ดา้นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

3.30 3.27 0.495 .019* 

2. ดา้นส่ิงอ านวยความ
สะดวก 

3.10 3.02 1.246 .006* 

3. ดา้นท่ีพกั 3.26 3.24 0.329 .050 

4. ดา้นอาหาร 3.26 3.08 2.291 .029* 

5. ดา้นของท่ีระลึก/ของ
ฝาก 

2.92 2.74 2.162 .396 

รวม 3.17 3.07 1.622 .017 
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ตารางที ่ 4.27 ทดสอบสมมติฐานดา้นความพึงพอใจ โดยจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

ความพงึพอใจต่อการท่องเทีย่ว 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 

ต ่า
กวา่

5,000 

5,001-
10,000
บาท 

10,001-
1,5000
บาท 

15,001-
20,000
บาท 

มากวา่ 
20,001 

F ค่าP 

1. ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว 3.45 3.25 3.31 3.20 3.40 4.395 .002* 

2. ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 2.75 2.68 2.90 2.80 2.79 1.161 .328 

3. ดา้นท่ีพกั 3.20 2.88 2.70 2.85 2.77 2.747 .028 

4. ดา้นอาหาร 2.21 2.35 2.40 2.25 2.60 .629 .642 

5. ดา้นของท่ีระลึก/ของฝาก 2.90 2.65 2.75 2.71 2.84 1.363 .246 

 
จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมาท่องเท่ียว 

โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way 
Anova) เม่ือพิจารณาแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก ,ดา้นท่ีพกั ,ดา้นอาหาร และดา้น
ของท่ีระลึก/ของฝาก มีค่า Pเท่ากบั .328,.028,.642 และ.246 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกว่า .05 นัน่คือ
ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่านกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได้
เฉล่ียแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกนั 

แต่เม่ือพิจารณาในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว พบว่า มีค่า Pเท่ากบั .002 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ซ่ึงหมายความว่า
นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียแตกต่างกนั มีพึงพอใจในดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกนั 
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บทที ่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

   
จากวตัถุประสงค์ท่ีมุ่งศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวไทยเก่ียวกบัระดบัความรู้ความ

เขา้ใจเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และศึกษาระดบั
ความพึงพอใจเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติแห่งน้ี เพื่อน าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไป
ใชใ้นการพฒันาและปรับปรุง  รวมถึงส่งเสริมการตลาดการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุย
บุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์นั้น  ในบทน้ี ผูว้ิจยัจะน าผลของการศึกษา มาสรุปผลและเสนอช้ีแนะเพิ่มเติม  
เพื่อให้ผลวิจยัดงักล่าวน้ีถูกผูส้นใจโดยเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบน าไปใช้ประโยชน์ อย่างจริงจงั เพื่อให้
แหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีสามารถด ารงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกิจกรรมการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

 
 5.1   สรุปผลการวจัิย 

จากขอ้มูลท่ีไดใ้นบทท่ี 4 ท าใหผู้ว้จิยัสามารถสรุปผลการศึกษาออกเป็น 3 ตอนดงัต่อไปน้ี 
       5.1.1  สถานภาพโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว 
                สถานภาพโดยทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี เม่ือจ าแนกตามเพศพบวา่ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย (ร้อยละ52.5) และ(ร้อยละ47.5)  ซ่ึงก็หมายความวา่ ประชากรตวัอยา่งเพศหญิง
มาเท่ียวมากกว่าเพศชาย นอกจากน้ีผลการวิจยัยงับ่งช้ีวา่ ประชากรเพศหญิงยงัให้ความสนใจการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศมากกวา่เพศชายถึงร้อยละ5 ดว้ย เม่ือจ าแนกตามอายุพบว่า ประชากรท่ีมาเยือนอุทยานแห่งชาติกุย
บุรีส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มากท่ีสุด(ร้อยละ29.0) เม่ือจ าแนกตามอาชีพพบว่า ส่วนใหญ่เป็น 
นกัเรียน/นกัศึกษา(ร้อยละ35.5) เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี
(ร้อยละ46.4) และเม่ือจ าแนกตามรายไดต่้อเดือนพบวา่มากท่ีสุด 15,001 – 20,000 บาท  (ร้อยละ38.3) 

เม่ือผูว้ิจยัไดท้  าการสอบถามถึงประเภทของส่ือ ท่ีท าให้กลุ่มตวัอย่างรู้จกัและกระตุน้ให้อยาก
เดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี พบวา่ส่วนใหญ่รู้จกัแหล่งท่องเท่ียวแห่งน้ีจากวารสาร/หนงัสือพิมพ์
มากท่ีสุด (ร้อยละ46.3) และส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นกลุ่ม (จ านวน 2 – 9 คน) มากท่ีสุด (ร้อยละ69.0) กลุ่ม
ตวัอยา่งไปกลบัวนัเดียวไม่พกัคา้งคืนเป็นกลุ่มท่ีมีมากท่ีสุด (ร้อยละ87.3) 
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       5.1.2 การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
จากการวิเคราะห์ความรู้และความเขา้ใจในการท่องเท่ียวจ าแนกตามเพศ นกัท่องเท่ียวเพศชายมี

ความรู้ความเขา้ใจมากกวา่เพศหญิง และในการวดัระดบัความรู้และความเขา้ใจในการท่องเท่ียวจ าแนกตาม
อายพุบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาย ุ41-50ปี มีความรู้ความเขา้ใจมากสุด และรองลงมาอายุ 21-30 ปี และ มากกวา่ 
50 ปี ตามล าดบั และในดา้นอาชีพ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพรับราชการมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด รองลงมา
คือ นักเรียน นักศึกษา และอาชีพค้าขายตามล าดับ และในการวดัระดับความรู้และความเข้าใจในการ
ท่องเท่ียวจ าแนกตามการศึกษา พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หรือสูงกวา่ มีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด 
รอลงมาคือระดบัอนุปริญญา ปวส ปวท  ระดบัปริญญาตรี ตามระดบั และ และในการวดัระดบัความรู้และ
ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวจ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ีย 15,001- 20,000 มีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุด รองลงมา
คือ 10,001- 15,000 และ มากกวา่ 20,000 ตามล าดบั   

ดา้นความรู้ความเขา้ใจของนกัท่องเท่ียวท่ียงัไม่ถูกตอ้งซ่ึงมีนกัท่องเท่ียวตอบผิดเป็นจ านวนมาก
เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรเน้นการตอบสนองความตอ้งการของนักท่องเท่ียวเป็นหลกัโดยเฉพาะส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ การเท่ียวชมสวนป่าสวนผลไมแ้ละฟาร์มปศุสัตวเ์ป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยา่ง
หน่ึง การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนมีเฉพาะหน่วยงาน
ภาครัฐเท่านั้นท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง และ . การชกัน าให้นกัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแต่
ละแห่งในคราวเดียวกนัมากๆจะส่งผลดีต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้น สะทอ้นให้เห็นวา่ยงัมีนกัท่องเท่ียวบางส่วนมี
ความรู้ความเขา้ใจท่ีผิด ดงันั้นควรเพิ่มช่องทางให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้ความเขา้ใจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
มากข้ึน เช่นทางสารคดีหรือทางภาพยนตร์สมควรใหภ้าครัฐและเอกชนช่วยประชาสัมพนัธ์ในดา้นท่ีดีในการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 
       5.1.3 การวิเคราะห์ขอ้มูลด้านความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

 จากการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์สรุปไดว้า่ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.11อยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัพบวา่ ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียรวมมากท่ีสุดท่ีระดบั 3.28 ซ่ึงจดั
อยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นขององค์ประกอบยอ่ยนกัวิจยัพบว่า นกัท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจกบัการดูชา้ง/ดูววักระทิงมากท่ีสุด รองลงมา คือ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ เม่ือพิจารณาดา้น
ส่ิงอ านวยความสะดวกมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่3.06 อยูใ่นระดบัปานกลาง 

เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นขององคป์ระกอบย่อยพบว่า นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจกบัห้องน ้ า
มากท่ีสุด รองลงมา คือ ศูนยใ์ห้ขอ้มูลนกัท่องเท่ียว เม่ือพิจารณาดา้นท่ีพกัมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี3.25 จดัอยู่ใน
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ระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นขององคป์ระกอบยอ่ยพบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจกบัความ
สะดวกในการติดต่อสอบถาม หรือ จองท่ีพกัมากท่ีสุด รองลงมาคือความปลอดภยัของท่ีพกั  

เม่ือพิจารณาความพึงพอใจดา้นอาหาร พบวา่มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี3.16 จดัอยู่ในระดบัปานกลาง
เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านขององค์ประกอบย่อยพบว่า นักท่องเท่ียวมีความพึงพอใจกับการบริการของ
พนกังานในสถานบริการอาหารมากท่ีสุดแต่จะตอ้งมีการปรับปรุงร้านคา้ให้มีความทนัสมยัน่าสนใจมากข้ึน 
รองลงมา คือ ความสะอาดของสถานท่ีบริการอาหารซ่ึงจะตอ้งมีการให้ความรู้กบัผูใ้ห้บริการให้มากข้ึนและ
ท าการประสัมพนัธ์ด้านสถานบริการอาหาร และท่ีพกั  เม่ือพิจารณาด้านของท่ีระลึก ของฝากมีค่าเฉล่ีย
รวมอยูท่ี่ 2.82 อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นขององคป์ระกอบยอ่ยพบวา่ นกัท่องเท่ียวมี
ความพึงพอใจกบัการบริการผูจ้  าหน่ายของท่ีระลึกมากท่ีสุด รองลงมา คือ ความเหมาะสมของราคาของท่ี
ระลึกในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีควรใหเ้อกชนภายนอกเขา้มามีบทบาทเพิ่มเติมของฝากของท่ีระลึกให้มีความ
หลากหลายและท าการประชาสัมพนัธ์ดา้นของฝากของท่ีระลึกดว้ยท าให้ภาพลกัษณ์ของอุทยานแห่งชาติกุย
บุรีดียิง่ข้ึนและยงัสามารถสร้างความประทบัใจใหน้กัท่องเท่ียวอีกดว้ย 
       5.1.4  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการทดสอบสมมติฐาน 
         สมมติฐานขอ้ท่ี 1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และ
รายได)้ แตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 
         จากสมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 1 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยดงัน้ี 

1.1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 
       ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความรู้ความเขา้ใจในการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
1.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 
       ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมีอายุแตกต่างกนั จะมีความรู้ ความเขา้ใจ

ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
                 1.3 นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนั 

      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั จะมีความรู้ ความเขา้ใจ
ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

1.4  นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
แตกต่างกนั 

       ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความรู้ จะความ
เขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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1.5  นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่าง
กนั 

       ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่นกัท่องเท่ียว ท่ีมีรายไดต่้างกนั มีความรู้ จะความเขา้ใจใน
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ และรายได้) แตกต่างกนั ความพึง
พอใจต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกนั 
         จากสมมติฐานหลกัขอ้ท่ี 2 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานยอ่ยดงัน้ี 

2.1 นกัท่องเท่ียวท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี
แตกต่างกนั 

      ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมีเพศต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อการ
จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

       
2.2 นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายได ้แตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ี

แตกต่างกนั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย ต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อการ

จดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเห็นไดว้า่ ดา้นกิจกรรมมี
การท่องเท่ียวแตกต่างกนั 

     
5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัประสบการณ์ ความรู้ความเขา้ใจ และความพึงพอใจเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ สามารถสรุปประเด็น ไดด้งัน้ี 
  1. นักท่องเท่ียวท่ีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา และรายได้
แตกต่างกนัมีความรู้ ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศแตกต่างกนัพบวา่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือน
อุทยานแห่งชาติกุยบุรีส่วนใหญ่มีความเขา้ใจต่อความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวชเป็นอยา่งดี(ร้อยละ99) 
มีประชากรกลุ่มตวัอย่างเพียงร้อยละ1เท่านั้นท่ียงัไม่เข้าใจความหมายดังกล่าว เม่ือเปรียบเทียบกับผล
การศึกษาของอนุสิทธ์ เมธาวรารักษ์ (2544) เร่ืองความรู้เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวชของนกัท่องเท่ียว
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความรู้ความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิง
นิเวชในระดบัดี เช่นกนั  
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อย่างไรก็ดีในงานวิจยัน้ีเม่ือทดสอบความรู้และความเขา้ใจของนกัท่องเท่ียวโดยเฉพาะดา้นส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ส่ิงอ านวยความสะดวกในท่ีน้ีหมายถึงป้ายบอกทางท่ีชดัเจน ป้ายบอกเส้นทาง
ท่องเท่ียว สถานท่ีจอดรถ ความสะอาดของหอ้งน ้าร้านคา้ ร้านอาหารซ่ึงนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เขา้ใจเป็นอยา่ดี นอกจากน้ี ผลจากการศึกษายงัพบการนิยามของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัการท่องเท่ียวเชิงท่ี
มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  
            2. นกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ และรายไดเ้ฉล่ีย แตกต่างกนัความพึงพอใจ
ต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกนัพบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยอืนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอยูท่ี่ระดบั3.11 ซ่ึงจดัวา่อยูใ่นระดบัปานกลางและเม่ือ
พิจารณาในแต่ละปัจจยัพบวา่นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจต่อดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียวอยูใ่นค่าเฉล่ียรวม
มากท่ีสุด3.28ซ่ึงก็อยู่ในระดบัปานกลางเท่านั้น ผลการวิจยัดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อส่ิง
อ านวยความสะดวกและบริการอาหารและของท่ีระลึก นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
มีความพึงพอใจดา้นอาหารคิดเป็นค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่3.16 จดัอยูใ่นระดบัปานกลางส่วนในองคป์ระกอบยอ่ย
แต่ละดา้นก็พบวา่ นกัท่องเท่ียวมีความพึงพอใจกบัการบริการของพนกังานในสถานบริการอาหารมากท่ีสุด
รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อความสะอาดของสถานท่ีบริการอาหาร   

และผลการศึกษาความพึงพอใจในดา้นของท่ีระลึกและของฝากพบว่า นกัท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ีย
ของความพึงพอใจรวมอยูท่ี่ 2.82  ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัปานกลางเม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นของความพึงพอใจ
ต่อองคป์ระกอบย่อยก็พบวา่ นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางไปเยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีความพึงพอใจกบัการ
บริการผูจ้  าหน่ายของท่ีระลึกมากท่ีสุดรองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึกใน
อุทยานแห่งชาติกุยบุรีสอดคล้อง การศึกษาของ วชิราพนัธ์ จมฟอง (2553)  เร่ือง ความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวท่ีมีต่อการใหบ้ริการบา้นพกัโฮมสเตย ์ของชมรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศบา้นโปง ต าบลป่าไผ ่อ าเภอ
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงระบุวา่ นกัท่องเท่ียวให้ความพึงพอใจใน “ระดบัมากท่ีสุด” ดา้นอธัยาศยัไมตรี
ของเจา้ของบา้นและสมาชิกในครัวเรือน  รองลงมาคือ ความพึงพอใจดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม   ดา้น
บริการ ดา้นอาหาร ดา้นวฒันธรรม ดา้นความปลอดภยั ดา้นกิจกรรมการท่องเท่ียว ดา้นท่ีพกั และดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ตามล าดบั ทั้งน้ี เป็นผลเน่ืองมาจากลกัษณะทางกายภาพท่ีแตกต่างกนัของแหล่งท่องเท่ียวทั้ง
สองแห่ง  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา เร่ือง ความรู้ ความเขา้ใจและการรับรู้ ในเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ พบว่า
นกัท่องเท่ียวตอบผิดเป็นจ านวนมากเช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรเน้นการตอบสนองความตอ้งการของ
นกัท่องเท่ียวเป็นหลกัโดยเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ การเท่ียวชมสวนป่าสวนผลไมแ้ละฟาร์มปศุ
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สัตว์เป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอย่างหน่ึง การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและรับ
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนมีเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง และ . การชกัน าให้นกัท่องเท่ียวเขา้
มาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแต่ละแห่งในคราวเดียวกนัมากๆจะส่งผลดีต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้น 
ดงันั้น ควรเพิ่มช่องทางดา้นต่างๆให้นกัท่องเท่ียวมีความรู้ความเขา้ใจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศมากข้ึนเช่นท า
สารคดีหรือภาพยนตร์ โดยใหภ้าครัฐและเอกชนช่วยประชาสัมพนัธ์ดา้นท่ีดีของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวดา้นร้านคา้ร้านอาหาร และดา้นของฝากของท่ี
ระลึก พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ควรให้เอกชนภายนอกเขา้มา
มีบทบาทเพิ่มเติมจากร้านคา้เดิมท่ีมีอยู่และปรับปรุงร้านคา้ร้านอาหารให้สะอาดทั้งภายในร้านและรอบ
บริเวณและควรเพิ่มของท่ีระลึกใหมี้หลากหลายมากข้ึนการส่งเสริมการขายควรใหล้ดราคาสินคา้ทุกประเภท
ลงและติดป้ายบอกราคาใหช้ดัเจน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

5.4.3 ควรท าการศึกษาปัจจยัเง่ือนไขท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาในการพฒันาอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อผล
การศึกษาจะใชเ้ป็นประโยชน์ในการหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาอุทยานแห่งชาติกุยบุรีต่อไป 

5.4.4 ควรศึกษาวเิคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) และโครงสร้าง
ตลาด (Market Structure) ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเพื่อให้ทราบขอ้เท็จจริงต่างๆ อนัจะน ามาใช้ในการ
วางแผนการตลาด และช่วยในการปรับปรุงกลยทุธ์การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
มากยิง่ข้ึน 
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แบบสอบถาม (นักท่องเทีย่วชาวไทย) 

 
เร่ืองความรู้ความเขา้ใจ และความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวต่อการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของ

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถามการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทางวชิาการผลการศึกษาไม่มี 
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อผูใ้หข้อ้มูลแต่อยา่งใดแต่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมใน
อนาคต 
ดงันั้นจึงขอไดโ้ปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อท่ีผลการศึกษาจะไดต้รงกบัความเป็น
จริง 
มากท่ีสุด 
โปรดท าเคร่ืองหมาย/ ลงใน ( ) หรือกรอกขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีก าหนดให้ 
 
ตอนที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
1. เพศ 

( ) 1. ชาย( ) 2.หญิง 
2. อาย ุ

( ) 1. ไม่เกิน 20 ปี( ) 2.อาย ุ21 - 30 ปี 
( ) 3. อาย ุ31 - 40 ปี( ) 4.อาย ุ41 - 50 ปี 
( ) 5. อายมุากกวา่ 50 ปีข้ึนไป 

3. อาชีพ 
( ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา( ) 2.รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
( ) 3. พนกังานบริษทั( ) 4.แม่บา้น/พอ่บา้น 
( ) 5. รับจา้งทัว่ไป( ) 6.คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
( ) 7. เกษตรกรรม( ) 8.อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ....................... 

4. ระดบัการศึกษา 
( ) 1.ระดบัประถมศึกษา( ) 2.ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
( ) 3.ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.( ) 4. ระดบัอนุปริญญา/ปวส./ปวท. 
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( ) 5. ระดบัปริญญาตรี( ) 6.สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
( ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
( ) 1. ต ่ากวา่ 5,000 บาท( ) 2. 5,000 - 10,000 บาท 
( ) 3. 10,001 - 15,000 บาท( ) 4. 15,001 - 20,000 บาท 
( ) 5. มากกวา่ 20,000 บาท 

 
6. ท่านรู้จกัและเขา้มาในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจากส่ือใด 

( ) 1. ส่ือมวลชนวทิยโุทรทศัน์( ) 2.วารสารหนงัสือพิมพ ์
( ) 2. เพื่อนกลุ่มญาติ( ) 4.บริษทัหรือองคก์รจดัการท่องเท่ียว 
( ) 5. ป้ายประชาสัมพนัธ์( ) 6.เอกสารแผน่พบัของอุทยาน 
( ) 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................................. 

7. ขนาดของกลุ่มนกัท่องเท่ียว 
( ) 1. มาล าพงัเพียงคนเดียว( ) 2.มาเป็นกลุ่ม (จ านวน 2 – 9 คน) 
( ) 3. มาเป็นกลุ่มคณะ (จ านวน 10 คนข้ึนไป) 

8. ระยะเวลาในการเขา้มาใชบ้ริการการท่องเท่ียว 
( ) 1. ไปกลบัวนัเดียวไม่พกัคา้งคืน( ) 2.พกัคา้งคืนจ านวน 1 คืน 
( ) 3. พกัคา้งคืนมากกวา่ 1 คืน 

9. แหล่งท่องเท่ียวใดบา้งท่ีท่านไดเ้ขา้ไปใชบ้ริการ (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
( ) 1. ท่ีท าการ/ศูนยบ์ริการนกัท่องเท่ียว( ) 2.ทุ่งก๊ิก 
( ) 3. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ/ศึกษาตอไมจ้นัทร์หอม( ) 4.จุดชมชา้งป่า 
( ) 5. น ้าตกดงมะไฟ( ) 6.น ้าตกผาหมาหอน 
( ) 7. น ้าตกผาสวรรค ์                                                      ( ) 8.น ้าตกด่านมะค่า 
( ) 9.น ้าตกแพรกตะคร้อ                                                   ( ) 10.จุดชมกระทิง 

10. ท่านไดท้  าหรือตั้งใจจะท ากิจกรรมการท่องเท่ียวใดบา้งในการมาเท่ียวคร้ังน้ี (เลือกไดม้ากกวา่ 1 
ขอ้) 

( ) 1. เท่ียวชมน ้าตก( ) 2.เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
( ) 3. ดูนก( ) 4.ดูผเีส้ือ 
( ) 5. ส่องสัตวป่์า( ) 6.ดูดาว 
( ) 7. ท าโป่งเทียม                                                             ( ) 8.ป่ันจกัรยาน 
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( ) 9. ดูชา้ง/ดูกระทิง                                                          ( ) 10.ตั้งแคม้ป์พกัแรม/กางเต็นท ์
( ) 11. ค่ายเยาวชนศึกษาธรรมชาติ( ) 12.ท าฝายชะลอความชุ่มช้ืน 
( ) 13. ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ( ) 14.นัง่รถชมธรรมชาติ 

11.ท่านมีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือไม่ 
( ) 1. มี( ) 2.ไม่มี 

12. ท่านจะกลบัมาเท่ียวในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอีกหรือไม่ 
( ) 1. มา( ) 2.ไม่มา 

 
ตอนที ่2ขอ้มูลดา้นประสบการณ์และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของผูต้อบ 
แบบสอบถาม(โปรดท าเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีท่านเห็นวา่ถูกตอ้งท่ีสุดและท าเคร่ืองผดิ ลง
ในช่องท่ีท่านเห็นวา่ผิด) 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศจ าเป็นท่ีนกัท่องเท่ียวและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งมีความ
รับผดิชอบในการใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีจากการท่องเท่ียวท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ระบบนิเวศ 

  

2. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศควรเนน้การตอบสนองความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว
เป็นหลกัโดยเฉพาะส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ 

  

3. การเท่ียวชมสวนป่าสวนผลไมแ้ละฟาร์มปศุสัตวเ์ป็นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
อยา่งหน่ึง 

  

4. ในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวจ าเป็นตอ้งมีการจ ากดัและควบคุมปริมาณ
นกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้ไปใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 

  

5.นกัท่องเท่ียวจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ดา้นธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก่อนจะ
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 

  

6. การดูแลรักษาความสะอาดในพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวเป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
เท่านั้น 

  

7. การเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวและรับผลประโยชน์ท่ี
เกิดข้ึนมีเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นท่ีเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
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8. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมุ่งให้เกิดจิตส านึกต่อการ
รักษาระบบนิเวศอยา่งย ัง่ยนื 

  

9. การชกัน าใหน้กัท่องเท่ียวเขา้มาเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแต่ละแห่ง
ในคราวเดียวกนัมากๆจะส่งผลดีต่อแหล่งท่องเท่ียวนั้น 

  

10. เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบในแหล่งท่องเท่ียว ควรเป็นผูแ้นะน าและใหค้วามรู้ ขอ้
ควรปฏิบติัแก่นกัท่องเท่ียว 
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ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

11. การท่องเท่ียวอุทยานแห่งชาติไม่อนุญาตให้นกัท่องเท่ียวน าสัตวเ์ล้ียงหรือ
สัตวพ์าหนะเขา้ไปในอุทยานแห่งชาติ 

  

12. นกัท่องเท่ียวไม่ควรทิ้งส่ิงท่ีเป็นเช้ือเพลิง เช่น กน้บุร่ี ในอุทยานแห่งชาติกุย
บุรี ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดเพลิงไหม ้

  

13. นกัท่องเท่ียวไม่ควรทิ้งขยะ หรือส่ิงปฏิกลูในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี   

14. นกัท่องเท่ียวไม่ควรใหอ้าหารสัตว ์เพราะจะท าใหพ้ฤติกรรมการกินของสัตว์
เปล่ียนไป 

  

15.นกัท่องเท่ียวไม่ส่งเสียงดงัอ้ือฉาวหรือกระท าการอ่ืนอนัเป็นการรบกวนหรือ
เป็นท่ีเดือดร้อน ร าคาญแก่คนหรือสัตวใ์นขณะท่องเท่ียวในอุทยานแห่งชาติ กุย
บุรี 

  

16. นกัท่องเท่ียวไม่ควรน ายานพาหนะเขา้ออกหรือขบัข่ียานพาหนะในทางท่ี
มิไดจ้ดัไวใ้ห้ 

  

17. นกัท่องเท่ียวไม่ควรปิดประกาศ โฆษณา หรือขีดเขียนในท่ีต่างๆ   

18. นกัท่องเท่ียวไม่ควรเก็บหาของป่า    

19. อุทยานแห่งชาติไม่อนุญาตใหน้กัท่องเท่ียวน าเคร่ืองมือส าหรับล่าสัตว ์หรือ
จบัสัตวใ์ดๆ เขา้ไปในอุทยาน 

  

20. นกัท่องเท่ียวควรปฏิบติัตามกฎระเบียบของอุทยานแห่งชาติ และค าแนะน า
ของเจา้หนา้ท่ีอยา่งเคร่งครัด เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่ออุทยานแห่งชาติ 
สัตวป่์า และ ตวันกัท่องเท่ียวเอง 
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ตอนที ่3ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 
ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการ ระดบัความพึงพอใจ 

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (5) (4) (3) (2) (1) 

1. ด้านกจิกรรมการท่องเทีย่ว      
1.1  เท่ียวชมน ้าตก      
1.2  เดินป่าศึกษาธรรมชาติ      
1.3  ดูนก      
1.4  ดูผเีส้ือ      
1.5  ส่องสัตวป่์า      
1.6  ดูดาว      
1.7  ท าโป่งเทียม                                                                  
1.8  ป่ันจกัรยาน      
1.9  ดูชา้ง/ดูววักระทิง      
1.10 ตั้งแคม้ป์พกัแรม/กางเตน็ท ์      
1.11 ค่ายเยาวชนศึกษาธรรมชาติ      
1.12 ท าฝายชะลอความชุ่มช้ืน      
1.13 ปลูกป่าเสริมธรรมชาติ      
1.14 นัง่รถชมธรรมชาติ      
2. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก      
2.1  ท่ีจอดรถ      
2.2  ร้านคา้      
2.3  ร้านอาหาร      
2.4  หอ้งน ้า      
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2.5  ป้ายบอกทาง      
2.6  ท่ีพกั มา้นัง่      
2.7  ศูนยใ์หข้อ้มูลนกัท่องเท่ียว      
2.8  ระบบบริการสาธารณูปโภค  
(ไฟฟ้า น ้าประปา โทรศพัท)์ 

     

 

ความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวเก่ียวกบัเร่ืองการจดัการ ระดบัความพึงพอใจ 
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ (5) (4) (3) (2) (1) 
2.9  ระบบบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล      
2.10 ระบบบริการดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น เช่น ต ารวจ หรือเจา้หนา้ท่ีรักษาความ
ปลอดภยั 

     

3. ด้านทีพ่กั      
3.1  ความสะดวกในการติดต่อสอบถามหรือจองท่ีพกั      
3.2  ความสะอาดของท่ีพกั      
3.3  ความเพียงพอของจ านวนท่ีพกั/หอ้งพกั      
3.4  ความปลอดภยัของท่ีพกั      
3.5  ความเหมาะสมของราคาท่ีพกั      
3.6  การบริการของพนกังานผูใ้หบ้ริการดา้นท่ีพกั      
3.7  การเสนอเง่ือนไขหรือสิทธิพิเศษส าหรับท่ีพกั      
3.8  กระบวนการโดยรวมของการใหบ้ริการดา้นท่ีพกั      
4. ด้านอาหาร      
4.1  รสชาติอาหาร      
4.2  ความเหมาะสมของราคาอาหาร      
4.3  การบริการของพนกังานในสถานท่ีบริการอาหาร      
4.4  ความสะอาดของสถานท่ีบริการอาหาร      
5. ด้านของที่ระลกึ/ของฝาก      
5.1  ความเหมาะสมของการกระจายตวัของร้านจ าหน่าย      
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ของท่ีระลึก 
5.2  ของท่ีระลึกมีความหลากหลาย      
5.3 ความเหมาะสมของราคาของท่ีระลึก      
5.4  รูปแบบการส่งเสริมการขายของท่ีระลึก      
5.5  การบริการของพนกังานผูจ้  าหน่ายของท่ีระลึก      
 

 

 

 
โปรดตรวจสอบความครบถว้นและความถูกตอ้งของขอ้มูลอีกคร้ังก่อนส่งแบบสอบถาม 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน 
ผูศึ้กษาวจิยั 

สาขาวชิาการจดัการการท่องเท่ียวคณะศิลปะศาสตร์และวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ประวตัิผู้เขยีน 

 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ-นามสกุล โดมอินทรกระทึก 
ประวติัการศึกษา ปริญญาตรีสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลวทิยา 

เขตเฉพาะช่าง 
ปริญญาโทมหาวทิยาลยัศรีปทุมสาขาการจดัการการ 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน ผูจ้ดัการบา้นฟ้ารีสอร์ท 
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