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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาทความสําคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญนํามาซึ่งเงินตราต่างประเทศ
การสร้างงาน และการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังมีส่วนสําคัญในกา ร
พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงการค้าและการลงทุน เมื่อประเทศประสบ
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศสามารถช่วยให้
เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าภาคผลิตและบริการอื่น
ๆ อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมกา ร
ท่องเที่ยวมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงขึ้นตามลําดับ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความอ่อนไหว
ง่ายจากปัจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
, 2553: ออนไลน์)
สุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กล่าวว่า จากแผนการ
ดําเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยว ในปี 2557 หากสถานการณ์ในประเทศและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ
เป็นปกติ ททท. คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาเยือนประเทศไทยประมาณ 28.01 ล้าน
คน เพิ่มขึ้น 7.28 % ประมาณการด้านรายได้ของตลาดต่างประเทศ 1.32 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตรา
13% และสําหรับนักท่องเที่ยวคนไทยเปูาหมายด้านรายได้ประมาณ 7 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นในอัตรา 9%
และคาดว่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวประมาณ 136 ล้านคนต่อครั้ง คิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้น 5.63%
โดยจากกระบวนการทําแผนการท่องเที่ยวปี 2557 ททท. ได้นําปัจจัยสําคัญมาประกอบในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวปี 2557 ประกอบด้วย 1. การขยายตัวอย่างก้าว
กระโดดของตลาดใหม่ อาทิ ตลาดจีน อินเดีย และรัสเซีย 2. การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC)
3. สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมทั้งสถานะของตลาดอิ่มตัวของตลาดหลัก 4. การพัฒนาด้านการ
คมนาคม ประกอบกับเปูาหมายการดําเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ททท. จึง
ได้กําหนดเปูาหมายหลักที่จะต้องไปให้ถึงใน 2 ส่วนควบคู่กันไป คือ 1. ต้องบรรลุเปูาหมายนํารายได้เข้า
ประเทศให้ได้ 2 ล้านล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งเป็นภารกิจ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556-2558 และ 2. ต้องปรับ
สมดุลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกมิติ ทั้งด้านตลาด พื้นที่ ฤดูกาล คุณค่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเติบโตและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างยั่งยืน
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การตั้งเปูาหมายในมิติเศรษฐกิจนั้น แบ่งเป็นเปูาหมายรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น 13% และรายได้หมุนเวียนในประเทศจากนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เพิ่มขึ้น 9% ทั้งนี้จะมีการปรับ
สมดุลเชิงการตลาดจากตลาด Mass ให้เข้าสู่ตลาดคุณภาพในทุกตลาดทั้งใน และต่างประเทศ โดยเฉพาะ
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูงระดับกลาง-บน และนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ หรือ Niche Market ได้แก่
กลุ่ม Wedding & Honeymoon กลุ่มที่เดินทางเข้ามารักษาพยาบาล ( Medical) และ กลุ่ม Golf กลุ่ม
Health & Wellness และกลุ่ม Green หรือ Eco-tourists นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้เกิดการกระจายการ
เดินทางไปยังภูมิภาค และเชื่อมโยงภายในประเทศในกลุ่ม AEC โดยไทยเป็นศูนย์กลาง
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการเจริญเติบโตของท่องเที่ยวทําให้เกิดผลกระทบจากการหวัง
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ทําให้มีผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่นทั้ง
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการท่องเที่ยวในปัจจุบันยัง
ขาดมาตรฐานคุณภาพรูปแบบที่เหมาะสม ขาดความตระหนักรู้ ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการมีส่วนร่วม
ของชุมชน และขาดการร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งราชการ องค์กรเอกชน และประชาชน (สมชัย
เบญจชย, 2549: ออนไลน์)
กระแสการท่องเที่ยวของโลกมีแนวโน้มมุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม เริ่มให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่ไม่ทําลายธรรมชาติ และเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น หลายประเทศได้มีมุมมองที่สําคัญว่า การท่องเที่ยวแบบมวลชน
(Mass Tourism) ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างขาดความระมัดระวัง ทําให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาว
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวจึงมีการพัฒนาขึ้นมาเป็นการบริหารจัดการและการเพิ่มคุณค่า
ของการท่องเที่ยว โดยการท่องเที่ยวไม่ใช่เพียงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ แต่ได้พัฒนามาเป็นการหาความรู้ การ
ท้าทายศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและผจญภัย ได้รับความนิยมมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะสถานที่ที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากร
และกิจกรรมเชิงนิเวศและผจญภัยที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ ทั้งนี้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยถือเป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้
ความสําคัญต่อการพักผ่อนกับธรรมชาติ และเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เป็นการเดินทาง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะพิเศษที่นักท่องเที่ยวเข้าไปแล้วได้รับความเพลิดเพลิน
ตื่นเต้น ท้าทาย ผจญภัย และได้ประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการหันมาให้
ความสําคัญกับกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบนี้ เช่น การพายเรือคายัก ล่องแก่ง ปีนเขา โรยตัว ดูนก
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และเดินปุา เป็นต้น โดยกิจกรรมเหล่านี้ ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษา
ความเป็นธรรมชาติ กลุ่มที่รักในความท้าทายหรือการนําความแปลกใหม่มาผสมผสานกับความท้าทาย ทํา
ให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2556: ออนไลน์)
สื่อมีบทบาทอย่างมากในการนําเสนอแนวความคิดในการเดินทางท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศ ซึ่งสื่อ
เป็นช่องทางในการกระจายข่าวสารจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่าง
แท้จริงในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบกับการสื่อสารนั้นช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยว
ในช่วงนอกฤดูกาลอีกด้วย
จังหวัดนนทบุรีจัดเป็นพื้นที่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ทําให้นักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีภายใน 1 วันได้ และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชาวบ้าน เช่น เกาะเกร็ด
ตลาดน้ําไทรน้อย เป็นต้น และทําเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้เมืองหลวง มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ํา
ทําให้จังหวัดนนทบุรีกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่ง
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตาม
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมุ่งศึกษาในปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยช่องทางการรับสื่อ ที่
มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
และเป็นแนวทางสําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คาถามการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันหรือไม่
2. ปัจจัยช่องทางการรับสื่อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกันหรือไม่
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยช่องทางการรับสื่อ
3. เป็นแนวทางในการให้ข้อเสนอแนะแก่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี
สมมติฐานการวิจัย
1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกัน
2. ปัจจัยช่องทางการรับสื่อที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี แตกต่างกัน
ประโยชน์ของงานวิจัย
ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการท่องเที่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรกลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
นนทบุรีที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน 117,950 คนต่อเดือน ในช่วงเดือนเดือนสิงหาคม 2556 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2557 (ข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี)
เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มชั้น (Stratified Random Sampling) ของพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี ตามสัดส่วน จํานวน 400 ตัวอย่าง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่กําหนดศึกษา ได้แก่ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ด้าน คือ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมี
ส่วนร่วม โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยช่องทางการรับสื่อ
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3. ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ทั้งหมด
6 อําเภอ ได้แก่
1. อําเภอเมืองนนทบุรี คือ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
2. อําเภอบางกรวย คือ ตลาดน้ําวัดตะเคียน
3. อําเภอไทรน้อย คือ ตลาดน้ําไทรน้อย
4. อําเภอบางใหญ่ คือ วัดสวนแก้ว
5. อําเภอบางบัวทอง คือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
6. อําเภอปากเกร็ด คือ เกาะเกร็ด
4. ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาในครั้งนี้กําหนดระยะเวลาศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2557 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน
5. ตัวแปรในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
2. ปัจจัยช่องทางการรับสื่อ ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวแปรตาม
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามองค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ด้าน คือ
ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม
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นิยามศัพท์เฉพาะ
การตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง องค์ประกอบทางการท่องเที่ยวที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจไปในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น แหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมี
กระบวนเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับ
ท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. องค์ประกอบด้านพื้นที่ หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น (Identity or Authentic or Endemic or Unique) รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-system)
2. องค์ประกอบด้านการจัดการ หมายถึง เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ( Responsible
travel) โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืน ค รอบคลุมไปถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การปูองกัน และการกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต
3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้
(Learning process) โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้อง
ต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นการท่องเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและประชาชนท้องถิ่น (Involvement of local community or People participation) ที่มี
ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบํารุงรักษา
ทรัพยากรท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การ ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย และในที่สุดท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ท้องถิ่นในที่นี้เริ่มต้นจากระดับรากหญ้า
จนถึงการปกครองท้องถิ่น อาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,
2540: 5 อ้างถึงใน ปิยวรรณ คงประเสิรฐ, 2551: 14)
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ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่
1. เพศ หมายถึง เพศชาย เพศหญิง
2. อายุ หมายถึง ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวชาวไทย ทั้งหมด 6 ช่วง ได้แก่
1. อายุระหว่าง 15 – 25 ปี
2. อายุระหว่าง 26 – 35 ปี
3. อายุระหว่าง 36 – 45 ปี
4. อายุระหว่าง 46 – 55 ปี
5. อายุระหว่าง 56 – 65 ปี
6. อายุ 66 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของนักท่องเที่ยวชาวไทย ได้แก่
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4. อนุปริญญา/ปวส.
5. ปริญญาตรี
6. สูงกว่าปริญญาตรี
7. อื่น ๆ
4. รายได้ต่อเดือน หมายถึง รายได้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อเดือน ได้แก่
1. รายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท
2. รายได้ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท
3. รายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท
4. รายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท
5. รายได้ระหว่าง 20,001 บาท – 30,000 บาท
6. รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป
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ปัจจัยช่องทางการรับสื่อ ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. สื่อมวลชน หมายถึง ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
เป็นต้น
2. สื่อบุคคล หมายถึง ตัวบุคคลที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง

ๆ สู่บุคคลอื่น เช่น

ญาติ/เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่รัฐ/เอกชน เป็นต้น ส่วนใหญ่อาศัยการพูดในลักษณะต่าง ๆ เช่น การ
สนทนาพบปะพูดคุย การประชุม การสอน การให้สัมภาษณ์ การโต้วาที การอภิปราย การปาฐกถา และ
การพูดในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การถ่ายทอดผ่าน อินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ต่าง ๆ
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กกกกกกกการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
2. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
4. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
5. ข้อมูลทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ความหมายของการท่องเที่ยว
สํานักพัฒนาการท่องเที่ยว ( 2552: ออนไลน์ ) กล่าวว่า ความหมายของการท่องเที่ยวตาม
องค์การท่องเที่ยวแห่งโลก ( World Tourism Organization: WTO) หมายถึง การเดินทาง (Travel) ที่มี
เงื่อนไข 3 ประการ คือ
1. การเดินทาง (Travel) หมายถึง การเดินทางที่ไม่ได้ถูกบังคับหรือเพื่อสินจ้าง โดยมี
การวางแผนเดินทางจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง และใช้ยานพาหนะไปเป็นระยะทางใกล้หรือ
ระยะทางไกลก็ได้
2. จุดหมายปลายทาง (Destination) หมายถึง มีจุดหมายปลายทางที่จะไปอยู่เป็นการชั่วคราว
แล้วต้องเดินทางกลับที่อยู่เดิมหรือภูมิลําเนาเดิมโดยเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไปเยือนและ
ใช้ช่วงเวลาหนึ่งอยู่ ณ ที่นั่น ซึ่ง ณ ที่นั่นมีสิ่งอํานวยความสะดวกและการบริการที่เพียงพอสําหรับสนอง
ความต้องการและความพอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
3. ความมุ่งหมาย (Purpose) หมายถึง มีความมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางใดก็ได้
ที่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้โดยมีความมุ่งหมายในการเดินทางมากกว่าหนึ่งอย่างก็ได้
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ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ ( 2550: 5) กล่าวว่า เมื่อเอาคํานิยามของนักท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว
มารวมเข้าด้วยกันแล้ว นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังสถานที่อื่น
เป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจไปและไปด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตามที่มิใช่เป็นการประกอบอาชีพหรือ
หารายได้โดยใช้เวลาเดินทางไปกลับมากกว่า 24 ชั่วโมง (ต้องมีการพักค้างคืนในจุดหมายปลายทางหรือ
สถานที่ท่องเที่ยว) ซึ่งเป็นการเดินทางที่มีเงื่อนไขสําคัญ 3 ประการ คือ
1. เดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว
2. เดินทางด้วยความสมัครใจกก
3. เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ได้ แต่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้
ฉันทัช วรรณถนอม (2552: 59) กล่าวว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไป
ยังที่อื่นเป็นการชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ในการพักผ่อนเที่ยวชม เพลิดเพลินหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพ
วิมล จิโรจพันธ์ และคณะ (2548: 47) กล่าวว่า โดยทั่วไปการท่องเที่ยว หมายถึง ผู้คนหรือ
ประชาชนได้ไปเยี่ยมเยือนยังสถานที่หนึ่ง เพื่อการเที่ยวชมเมือง เยี่ยมญาติและเพื่อน พักผ่อนวันหยุด
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และอาจหมายรวมถึง บุคคลที่เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ทาง
การเมือง การประชุมธุรกิจ หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ทางธุรกิจตลอดจนการเดินทางไปศึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ หรือไปทําการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วย โดยที่มาเหล่านี้สามารถใช้การคมนาคมขนส่ง ได้ทุก
รูปแบบนอกจากนี้ยังมีผู้ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่า หมายถึง การเดินทางไปสู่สถานที่ต่าง ๆ
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การประชุม การแสดง ธุรกิจและ
อื่น ๆ และนักวิชาการให้ความหมายไว้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง ผลรวมของปรากฏการณ์และ
ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐบาลผู้เป็นเจ้าของ
บ้าน และชุมชนผู้เป็นเจ้าบ้าน ในกระบวนการดึงดูดใจและต้อนรับขับสู้นักท่องเที่ยว และผู้มาเยือนอื่น ๆ
ม
หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548: 71) กล่าวว่า หากจะอธิบายคําว่า การท่องเที่ยวให้
ครอบคลุมที่สุด ต้องพิจารณา 4 ประเด็นหลักต่อไปนี้ คือ
1. นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน คือ ผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาประสบการณ์ ทั้งประสบการณ์
ที่สามารถรับได้ด้วยกายและทางจิตใจ ซึ่งจุดประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวดังกล่าว
จะเป็นตัวกําหนดกิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเลือกเดินทางไป
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2. ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คือ ธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความ
ต้องการหรือวัตถุประสงค์ในการเดินทางของนักท่องเที่ยว ซึ่งได้ผลกําไรจากการขายสินค้าและบริการ
ให้แก่นักท่องเที่ยว
3. ภาครัฐบาลที่ดูแลนักท่องเที่ยว คือ องค์กรที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมดูแลการท่องเที่ยวให้
เป็นไปตามนโยบายที่รัฐวางไว้ รัฐบาลในหลายประเทศส่วนใหญ่มักจะให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยว
เพราะการท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ อันเกิดจากรายได้ที่ธุรกิจใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว
4. ชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว คือ ประชาชนซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่เป็นพื้นที่สําหรับการท่องเที่ยว
โดยนอกจากจะมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว ในบางโอกาสยังเป็น
หน่วยงานที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวโดยตรง เมื่อประชาชนเข้ามาทํางานเป็นพนักงานส่วนหนึ่งของธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
พิมพรรณ สุจารินพงค์ (2549: 5) กล่าวว่า การท่องเที่ยว คือ การที่มนุษย์เดินทางออกจากที่พัก
ไปยังสถานที่อื่น ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ และมีการทํากิจกรรมต่าง ๆ ในระหว่างพักอาศัยชั่วคราวในสถานที่
ท่องเที่ยวโดยมีวัตถุประสงค์การท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
1. ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และเดินทางไปเยี่ยมญาติมิตร
2. เดินทางเพื่อไปประชุมสัมมนา
3. เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น การศาสนา การศึกษา เล่นกีฬา และรักษาสุขภาพ
เป็นต้น
วรรณา วงษ์วานิช (2546: 7) กล่าวว่า การท่องเที่ยวมิได้มีความหมายเพียงการเดินทางเพื่ อ
พักผ่อนหย่อนใจ หรือความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การเคลื่อนย้ายของประชากรจากแห่งหนึ่ง
ไปสู่อีกแห่งหนึ่ง รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวเป็น
กระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้รับความรู้
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ฉะนั้น การท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงเป็นธุรกิจที่กว้างขวาง ซึ่งสรุปได้ว่า
ความหมายของการท่องเที่ยว นั้นจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข 3 ประการ คือ
1. เดินทางจากที่อยู่อาศัยไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว
2. เดินทางด้วยความสมัครใจ
3. เดินทางด้วยจุดหมายใด ๆ ก็ได้ที่มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือหารายได้
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กกกกกกกโดยสรุป การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของการเดินทาง
ของบุคคลจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการหารายได้
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ก่อให้เกิดปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่
เดินทาง (นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน) ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ภาครัฐบาลที่ดูแลการท่องเที่ยว และชุมชนในพื้นที่ท่องเที่ยว
กกกกกกกองค์ประกอบของการท่องเที่ยว
บุญ
เลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549: 3-4) กล่าวว่า องค์ประกอบที่สําคัญของการท่องเที่ยวมี ดังภาพที่
2.1
อุปสงค์ทางการท่องเที่ยว
(นักท่องเที่ยว)
ตัวกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์
ทางการท่องเที่ยว
(การตลาดท่องเที่ยว)

ตัวทําให้อุปสงค์และอุปทาน
ทางการท่องเที่ยวพบกัน
(ธุรกิจท่องเที่ยว)

อุปทานทางการท่องเที่ยว
(แหล่งท่องเที่ยว)
ภาพ

ที่ 2.1 องค์ประกอบสําคัญของการท่องเที่ยว
ที่มา: บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2549)

จากภาพ ที่ 2.1 จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวนั้นจะต้องมีอุปทานทางการท่องเที่ยวหรือแหล่ง
ท่องเที่ยวก่อน และจึงใช้การตลาดท่องเที่ยวเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวหรือ
นักท่องเที่ยว จากนั้นนักท่องเที่ยวจะใช้ธุรกิจท่องเที่ยวอันประกอบด้วยธุรกิจขนส่ง ธุรกิจที่พัก ธุรกิจ
ร้านอาหารและบันเทิง ธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ ธุรกิจจําหน่ายสินค้าที่ระลึก โดยใช้วิธีการขนส่งเป็น
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พาหนะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว และใช้บริการของธุรกิจท่องเที่ยวอื่น ๆ
ระหว่าง
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ทําให้อุปสงค์ทางการท่องเที่ยวและอุปทานทางการท่องเที่ยวได้พบกัน
ถ้าหากไม่มีแหล่งท่องเที่ยว ก็จะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยว และก็จะไม่มีธุรกิจท่องเที่ยวตามมา
ด้วย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548: 91) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยว ได้แก่
นักท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว และธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
1. นักท่องเที่ยว จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของการท่องเที่ยว ปัจจัยหลักที่เกี่ยวกับ
นักท่องเที่ยวที่ควรศึกษา ได้แก่
1.1 ลักษณะพื้นฐานหรือลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยว จําแนกตามลักษณะ
ของเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส และถิ่นพํานัก ซึ่งแต่ละปัจจัยจะส่งผลถึง
พฤติกรรมการเดินทางและการเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ต่างกัน
1.2 การกระจายตัวของนักท่องเที่ยว
1.3 กิจกรรมต่าง ๆ ของนักท่องเที่ยว
1.4 ฤดูกาลท่องเที่ยว ในแต่ละช่วงเดือน จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวมีมากน้อยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแหล่งท่องเที่ยวและถิ่นที่อยู่อาศัยของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งระยะเวลาวันหยุดพักผ่อนของนักท่องเที่ยวด้วย
2. ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และวัฒนธรรมประเพณีที่
สะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมท้องถิ่นที่มีลักษณะเด่น และสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้
ทรัพยากรการท่องเที่ยวแบ่งเป็น 2 ลักษณะทั่วไป คือ
2.1ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
2.2ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
3. ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว คือ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า และบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยตรงเท่านั้น ประกอบไปด้วย 6 ธุรกิจหลัก คือ
3.1 ธุรกิจที่พักแรม
3.2 ธุรกิจนําเที่ยว
3.3 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
3.4 ธุรกิจจําหน่ายสินค้าและของที่ระลึก
3.5 ธุรกิจคมนาคมขนส่ง
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3.6 ธุรกิจนันทนาการ
พิมพรรณ สุจารินพงค์ (2549: 8 - 10) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวมีดังนี้
1. นักท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น 6 ประเภท
1.1 นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (International Visitor) หมายถึง บุคคลที่มิได้พํานัก
ถาวรอยู่ในราชอาณาจักร
1.2 นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ค้างคืน (International Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยว
ระหว่างประเทศที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 60 วัน
1.3 นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศไม่ค้างคืน (International Excursionist) หมายถึง
นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยแต่ละครั้งโดยมิได้ค้างคืน
1.4 นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Visitor) หมายถึง บุคคลทุกสัญชาติที่พํานัก
อาศัยถาวรอยู่ในราชอาณาจักรไทย และเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งในอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็นถิ่นที่อยู่
ประจํา
1.5 นักท่องเที่ยวภายในประเทศค้างคืน (Domestic Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยวภายใน
ประเทศที่ไปค้างคืนนอกที่พํานักอาศัยปัจจุบันแต่ละครั้งอย่างน้อย 1 คืน
1.6 นักท่องเที่ยวภายในประเทศไม่ค้างคืน (Domestic Excursionist) หมายถึง
นักท่องเที่ยวภายในประเทศที่มิได้พักค้างคืนนอกที่พํานักอาศัยปัจจุบัน
2. การตลาดการท่องเที่ยว เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญของการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะเข้า
มาท่องเที่ยวมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตลาดท่องเที่ยวจะชักชวนจูงใจนักท่องเที่ยว มากแค่ไหน ซึ่งมีวิธีสําคัญ
คือ
2.1 การให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว
สิ่งอํานวยความสะดวกในการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง ความปลอดภัยทางด้านการท่องเที่ยว
อัธยาศัยไมตรีของผู้คน เป็นต้น
2.2 การโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ อินเ ทอร์ เน็ต
เป็นต้น เพื่อเชิญชวน กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในแหล่งท่องเที่ยวของตน
3. ทรัพยากรการท่องเที่ยว แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
3.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ คือ แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
เช่น ทะเล น้ําตก หาด เกาะ แก่ง ปุาไม้ เป็นต้น

15

3.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
และทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน เป็นต้น
4. สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เช่น การบริการด้านการขนส่ง บริการที่พักแรม
บริการร้านอาหารและภัตตาคาร บริการนําเที่ยวและมัคคุเทศก์ บริการร้านจําหน่ายสินค้าที่ระลึก รวมไป
ถึงการอํานวยความสะดวกด้านพิธีการเข้า-ออกประเทศ และให้ความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว
5. การต้อนรับอย่างมีไมตรีจิต เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมาใช้บริการและกลับบ้านแล้วสิ่งที่เขา
จะรําลึกถึง คือ ความประทับใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น ควรที่จะมีการคํานึงถึงแรงงานที่มีหน้าที่บริการ
นักท่องเที่ยว ให้มีลักษณะที่สุภาพนอบน้อม ซื่อสัตย์ บุคลิกที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีจิตใจที่พร้อมจะ
บริการผู้มาใช้บริการอยู่เสมอ
ประเภทของการท่องเที่ยว
วิมล จิโรจพันธ์ และคณะ (2548: 48) กล่าวว่า การจําแนกที่หมายปลายทางทางการท่องเที่ยว
หรือแหล่งท่องเที่ยว สามารถแบ่งออกเป็นประเภทของประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้เป็น 7 ประเภท
ได้แก่
1. การท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ (Recreation Tourism) เป็นการเข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา
เล่นกีฬา แช่น้ําพุ น้ําแร่รักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกันในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายจิตใจ
สถานที่ดังกล่าว เช่น ชายทะเล สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส เป็นต้น
2. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (In centive tour) เป็นการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นเพื่อเป็นรางวัล
แก่พนักงาน เป็นสวัสดิการของหน่วยงาน และบริษัทห้างร้านต่าง ๆ เพื่อดูงาน การนันทนาการ โดย
หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. การท่องเที่ยวเพื่อชมประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการท่องเที่ย วที่เน้น
ความรุ่งเรืองในอดีต ได้แก่ พิพิธภัณฑสถาน และโบสถ์เก่า ๆ หรือ อาจเป็นการเยือนอนุสาวรีย์ โบสถ์
วิหาร วังต่าง ๆ ชมการแสดงแสง สี เสียง เหตุการณ์เด่น ๆ ในอดีตกาล
4. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีลักษณะเด่นคือ การประชุมหรือพบปะกัน
หรือการสัมมนา ซึ่งมักจะรวมการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ ด้วย
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5. การท่องเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรม (Culture Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผัส และใน
บางครั้งเข้าร่วมวิถีชีวิตเก่า ๆ ที่หาได้ยาก ท้องถิ่นเก่า ๆ ที่มีความน่าสนใจ เป็นที่ดึงดูดความสนใจ เช่น
เครื่องแต่งกายตามประเพณี การเริงระบําพื้นบ้าน การแสดงศิลปะและหัตถกรรมโบราณ เป็นต้น
6. การท่องเที่ยวเพื่อชาติพันธุ์ (Ethnic Tourism) เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ
สังเกตเห็น แสดงออกทางวัฒนธรรมและแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่งรวมทั้งไปเยือน
บ้านเกิดเมืองนอน การเข้าร่วมพิธีกรรมรําฟูอน และเข้าร่วมพิธีทางศาสนาต่าง ๆ
7. การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Tourism) เน้นสิ่งดึงดูดใจที่เป็นสิ่ง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกกว่าที่เน้นขายชาติพันธุ์ มนุษย์ การกลับคืนสู่ธรรมชาติ รวมทั้งการถ่ายรูป
ปีนเขา ล่องแก่ง และการตั้งแค้มป์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2551: 7-8) กล่าวว่า ประเภทของการท่องเที่ยวแบ่ งออกเป็น 3 วิธี
ใหญ่ ๆ ได้แก่ การแบ่งตามสากล การแบ่งตามลักษณะการจัดการเดินทาง และการแบ่งตามจุดมุ่งหมาย
ของการท่องเที่ยว
1..แบ่งตามสากล ได้แก่ การแบ่งโดยใช้ประเทศเป็นกําหนด
1.1 การท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourism) หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศ
นั้น เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของตัวเอง
1.2 การท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ (Inbound Tourism) หมายถึง ผู้ที่มีถิ่นพํานักอาศัยที่
อื่นเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศนั้น ๆ
1.3 การท่องเที่ยวนอกประเทศ (Outbound Tourism) หมายถึง ผู้ที่มีถิ่นพํานักอยู่ใน
ประเทศหนึ่ง เดินทางออกไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ
2. แบ่งตามลักษณะการจัดการเดินทาง แบ่งออกเป็น
2.1 การท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ คือ การท่องเที่ยวของคณะนักท่องเที่ยวซึ่งมีความสัมพันธ์
กันอาจจะเป็นทางด้านส่วนตัวหรือหน้าที่การงานเดินทางร่วมกัน มีความต้องการคล้ายคลึงกัน
2.2 การท่องเที่ยวแบบอิสระ คือ นักท่องเที่ยวต้องการความอิสระ และมักเดินทางลําพัง
นักท่องเที่ยวอาจจะวางแผนการเดินทางด้วยตนเอง หรือใช้บริการบริษัทนําเที่ยวได้
3. การแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการท่องเที่ยว แบ่งออกได้เป็น
3.1 การท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินและพักผ่อน กิจกรรมทีเกิดขึ้นมักไม่ซับซ้อน
เรียบง่าย เช่น การเล่นน้ําทะเล การชมดอกไม้ การนั่งรถชมเมือง การซื้อของ เป็นต้น
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3.2 การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ กิจกรรมหลักที่เกิดขึ้น คือ กิจกรรมทางธุรกิจทั่วไปและที่จัดอยู่
ในกลุ่ม MICE ส่วนกิจกรรมเสริมจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพักผ่อน การผ่อนคลายเครียด ความ
สนุกสนาน เป็นต้น
3.3 การท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะมีความสลับซับซ้อนและเป็น
ระบบ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสชาติพันธุ์และวัฒนธรรมพื้นถิ่น การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา เป็นต้น
วรรณา วงษ์วานิช (2546: 17-18) กล่าวว่า ประเภทของการท่องเที่ยวสามารถแบ่งได้ตาม
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิง เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
ประกอบกับความอยากรู้อยากเห็น เพื่อชมวิวทิวทัศน์ วัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่น
ต่าง ๆ หรือท่องเที่ยวไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน บางครั้งเป็นการไป
เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ และสถานที่พักอาศัย การท่องเที่ยวแบบนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รสนิยม
ฐานะทางเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยว และสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของสถานที่แต่ละแห่ง
2. การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนและสุขภาพ เป็นการใช้เวลาว่าง เพื่อพักผ่อนร่างกายและสมอง
อาจจะรวมถึงการพักฟื้นหลังการเจ็บปุวย โดยใช้เวลาพักผ่อนให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ สถานที่ไปพักจะ
เลือกที่สงบ สะดวก สบาย อากาศบริสุทธิ์ เช่น ชายทะเล หรือบนภูเขาที่ห่างไกลจากความอึกทึก
ครึกโครม
3. การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่มักจะมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวด้วย เป็นการศึกษาชีวิตความ
เป็นอยู่ทั้งในแง่มนุษยวิทยาและสังคมวิทยา เช่น ชมโบราณสถาน เป็นต้น
4. การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา เป็นการไปชมการแข่งขันกีฬาที่ตนสนใจ หรือ เป็นการท่องเที่ยว
เพื่อไปเล่นกีฬา หรือออกกําลังกาย ซึ่งการท่องเที่ยวประเภทนี้สถานที่ที่จะไปเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เกิดการ
ท่องเที่ยว เช่น ชายทะเล หรือการเดินปุาเพื่อยิงนก ตกปลา เป็นต้น
5. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ การประชุม และสัมมนา การท่องเที่ยวประเภทนี้มักจะแบ่งเวลาส่วน
หนึ่งไว้สําหรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบนี้สิ่งที่จะเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ ต้องมีสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีสถานที่พักอาศัย หรือ โรงแรม และระบบการคมนาคมที่ดี สะดวกรวดเร็ว
6. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา คือ การที่บุคคลไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา ดูงาน หรือวิจัย
หรือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย
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ความหมายของนักท่องเที่ยว
สํานักพัฒนาการท่องเที่ยว ( 2552: ออนไลน์ ) ได้ ให้คําจํากัดความของคําว่า นักท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของการท่องเที่ยว ถ้าไม่มีนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวก็เกิดขึ้นไม่ได้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจร
ดังนี้
1. นักท่องเที่ยว (Tourists) หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปอยู่ในสถานที่อันมิใช่ที่พํานักถาวรของ
ตน ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยู่ชั่วคราวตั้งแต่ 24 ชั่วโมงขึ้นไป (มีการค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน) แต่ไม่เกิน
90 วัน เป็นการเดินทางโดยสมัครใจ ด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่การไปประกอบอาชีพ หรือ
หารายได้ ทั้งนี้ผู้โดยสารมาทางเรือสําราญทางทะเลแล้วไม่พักค้างคืนบนฝั่งไม่นับเป็นนักท่องเที่ยว จําแนก
เป็น
- นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ หรือนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ( Foreign Tourist or
International Tourist) หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
- นักท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic Tourists) หมายถึง นักท่องเที่ยวที่มีถิ่นที่อยู่หรือที่
พํานักถาวรในประเทศไทยในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง อาจจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่พํานักอาศัยถาวร
ในประเทศไทยก็ได้ และมีการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นอันมิใช่จังหวัดที่เขามีถิ่นที่อยู่
2. นักทัศนาจร (Excursionists) หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปอยู่ในสถานที่อันมิใช่ที่พํานักถาวรของ
ตน ซึ่งเป็นการเดินทางไปอยู่ชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ถึง 24 ชั่วโมง (ไม่ได้ค้างคืน) และเดินทางไป
โดยสมัครใจด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่การไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ ทั้งนี้ผู้ที่โดยสารเรือ
สําราญทางทะเลที่ค้างพักแรมในเรือสําราญจะถูกนับว่าเป็นนักทัศนาจร จําแนกเป็น
- นักทัศนาจรชาวต่างประเทศ (Foreign Excursionists) หมายถึง ชาวต่างประเทศที่
เดินทางมาจากต่างประเทศมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
- นักทัศนาจรภายในประเทศ (Domestic Excursionists) หมายถึง นักทัศนาจรที่มีถิ่นที่อยู่
หรือที่พํานักถาวรในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่หรือที่พํานักถาวรอยู่ใน
ประเทศไทยหรือในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก็ได้ เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นอันมิใช่จังหวัดที่เขามีถิ่นที่อยู่
หรือที่พํานักถาวร นอกจากนั้นยังจะพบคําว่า “ผู้มาเยือน” (Visitors) ซึ่งหมายรวมถึง ผู้ที่เดินทางเข้ามา
ในประเทศโดยจะจําแนกเป็นนักท่องเที่ยวหรือเป็นนักทัศนาจรก็ได้ตามแต่จะตรงกับคุณสมบัติหรือนิยาม
ในข้อใด
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แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO) เสนอแนวคิดว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (สํานักความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป.: ออนไลน์) หมายถึง
- การท่องเที่ยวที่คํานึงถึงธรรมชาติ
มีการให้ความรู้และการสื่อความหมาย
เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเล็ก
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธรรมชาติ
ก่อประโยชน์แก่ท้องถิ่น
กระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
กรมปุาไม้ ( 2548 อ้างถึงใน สํานักความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป. : ออนไลน์ ) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า
“การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมอย่างมี
ความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด การรบกวนหรือความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่น เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู้ และเพลิดเพลิน ไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และ
สัตว์ปุา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏ ในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งช่วยสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอีกด้วย”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( 2540: 5) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การ
ท่องเที่ยวไปในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น แหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมี
กระบวนเรียนรู้ทางสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมกับ
ท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยืน
วิมล จิโรจพันธ์ และคณะ (2548: 81-82) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การ
ท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวอย่างมี
ส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542: 2) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่ง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวโดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
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ผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเพื่อมุ่งให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน
ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2543: 12) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีความ
รับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ มีการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีการให้การศึกษาแก่ผู้ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ปรากฏอยู่ในรูปแบบและกิจกรรมของการท่องเที่ยวโดยรวมเป็นส่วนหนึ่งซึ่ง
สะท้อนลักษณะเฉพาะ และมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่มีความแตกต่างจากการท่องเที่ยวรูปแบบอื่น ๆ
องค์ประกอบหลักของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สมชัย เบญจชย (กรมปุาไม้, 2549: ออนไลน์ ) กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีองค์ประกอบ
สําคัญที่ควรพิจารณาอยู่ 3 ประการ คือ การสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว และการมีส่วนร่วมของชุมชนการสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญของแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติและระบบนิเวศ หากปัจจัยข้างต้นได้รับผลกระทบกระเทือนจากการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใดก็
ตามโอกาสที่จะเกิดความเสื่อมโทรมหรือถูกทําลายจนด้อยคุณค่าไปก็มีอยู่สูง
1. การให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งการสร้างจิตสํานึกในการปกปูองรักษา
ธรรมชาติแวดล้อมระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวจึงเป็นสิ่งจําเป็น รวมถึงการสร้างจิตสํานึกด้านการ
อนุรักษ์ให้กับราษฎรท้องถิ่น มัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวนั้นด้วย
วิธีการสร้างจิตสํานึกในด้านการอนุรักษ์สําหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปได้แก่ การ
จัดทําโปรแกรมสื่อความหมายธรรมชาติ เช่น การจัดตั้งศูนย์สื่อความหมายธรรมชาติในแหล่งท่องเที่ยว
การจัดเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จําเป็นต่อการศึกษาเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ/แผ่นปูายบรรยายตามจุดท่องเที่ยว
ต่าง ๆ การจัดทําเส้นทางเดินปุาศึกษาธรรมชาติ รวมถึงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ให้สามารถ
ชี้แนะและอธิบายเกี่ยวกับธรรมชาติและนิเวศวิทยาของสิ่งต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวพบเห็น
2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความสนใจที่จะ
ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในลักษณะต่าง ๆ ทั้งสภาพภูมิทัศน์ตามธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่ยากลําบากต่อการเดินทางและท้าทาย นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงต้องการการบริการและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งในระดับกว้างและระดับลึกซึ้ง
ซึ่งเป็นเสมือนการเพิ่มพูนประสบการณ์และได้รับความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
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3. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนท้องถิ่นในระยะยาว และขณะเดียวกันการท่องเที่ยวมีผลต่อการคงอยู่ของธรรมชาติ
แวดล้อม ดังนั้นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะช่วยให้
ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม และทําให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึง
คุณค่าและความสําคัญของแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติลง ซึ่งนับว่า
เป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมการอนุรักษ์ ซึ่งมีความสําคัญต่อสังคมส่วนรวมระดับประเทศ
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ( 2548: 276-278) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มี 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1. องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติ
(Nature-Based Tourism) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ทั้งนี้รวมถึง แหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ได้แก่ ปุาไม้ นก สัตว์ปุา ถ้ํา น้ําตก ทะเล เป็นต้น
นอกจากนั้นยังรวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น กิจกรรมการเดินปุา กิจกรรมการถ่ายรูป
กิจกรรมศึกษาท้องฟูา กิจกรรมปีนเขา เป็นต้น
2. องค์ประกอบด้านกระบวนการศึกษาสิ่งแวดล้อม เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการศึกษา
สิ่งแวดล้อม (Environmental Education-Based Tourism) โดยมีการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจใน
การสร้างความตระหนัก และปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้องทั้งต่อนักท่องเที่ยวประชาชนท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
3. องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่มีการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพ (Service Quality-Based Tourism) เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวโดยให้ธุรกิจ
ท่องเที่ยวต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยวพร้อมทั้งช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว
และสิ่งแวดล้อมด้วย
4. องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่ควรคํานึงถึงการตลาดท่องเที่ยว
คุณภาพ (Marketing Quality-Based Tourism) โดยแสวงหานักท่องเที่ยวคุณภาพเข้ามาท่องเที่ยว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวคุณภาพได้เรียนรู้และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวอย่างพึงพอใจ อีกทั้งช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วย
5. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่นเป็นการท่องเที่ยวที่มีการ
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation-Based Tourism) โดยให้ชุมชนท้องถิ่น
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ในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวเกือบตลอดกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่น ซึ่งหมายถึงการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิต การได้รับผลตอบแทนกลับมา
บํารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย และในที่สุดชุมชนท้องถิ่นจะมีส่วนร่วมในการควบคุมการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
6. องค์ประกอบด้านการสร้างจิตสํานึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่
คํานึงถึงการปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้องทางการท่องเที่ยวแก่ผู้เกี่ยวข้อง (Consciousness-Based Tourism)
โดยมีการให้ความรู้และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทุก
ฝุายเกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
วิมล จิโรจพันธ์ และคณะ (2548: 85-86) กล่าวว่า องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ได้แก่
1. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้
(Learning Process) โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสํานึกที่ถูกต้อง
ต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา
(Environment education-based tourism)
2. องค์ประกอบด้านพื้นที่ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น (Identity or Authentic or Endemic or Unique) รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ (Eco-system) ในพื้นที่นั้น ๆ องค์ประกอบด้านพื้นที่จึงเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานอยู่กับธรรมชาติ
3. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีการคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
และประชาชนท้องถิ่น (Involvement of local community or People participation) ที่มีส่วนร่วม
ในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ได้รับประโยชน์ ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบํารุงรักษา
ทรัพยากรท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ในท้องถิ่น ทั้งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบํารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย และในที่สุดท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ ท้องถิ่นในที่นี้เริ่มต้นจากระดับรากหญ้า
จนถึงการปกครองท้องถิ่น อาจรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการท่องเที่ยวอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Community Participation-Based Tourism)
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4. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible travel)
โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืน ค รอบคลุมไปถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การปูองกัน และการกําจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างมีเขอบเขต จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน (Sustainable Managed Tourism)
เพื่อให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ( 2548: 276-278) กล่าวว่า ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศออกเป็น
5 ประเภท
1. การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาธรรมชาติ (Nature Tourism) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่ง
ธรรมชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืช สัตว์และสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้รวมกัน
ของผู้เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสมเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึก
ต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ( Marine Ecotourism) เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความ
รับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติทางทะเลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศทาง
ทะเล โดนมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
อย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศทางทะเลอย่างยั่งยืน
3. การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Litho Travel) เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหินผา
ลานหินทราบ อุโมงค์โพลง ถ้ําน้ําลอด ถ้ําหินงอกหินย้อย เพื่อชมความสวยงามภูมิทัศน์ที่มีความแปลกจาก
การเปลี่ยนแปลงของพื้นโลก โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้องภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเกิดจิตสํานึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยืน
4. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agro Tourism) เป็นการท่องเที่ยวไปยังพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อชื่น
ชมความสวยงาม ความสําเร็จ และความเพลิดเพลินในพื้นที่เกษตรกรรมนั้น ๆ โดยมีกระบวนการเรียนรู้
ให้ได้ประสบการณ์ใหม่บนพื้นฐานความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่
เกษตรกรรมแห่งนั้น ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนับว่าเหมาะสมกับประเทศไทยเพราะประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศเป็นเกษตรกร
5. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทางธรรมชาติ (Natural Health Tourism) เป็นการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ธรรมชาติเพื่อทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือรักษาฟื้นฟูสุขภาพทางธรรมชาติ เช่น การอาบน้ําแร่
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หรือน้ําพุร้อน การออกกําลังกายในแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น โดยเน้นการดูแลรักษาสุขภาพทั้งกายและใจ
ของนักท่องเที่ยวด้วยวิธีทางธรรมชาติบําบัด อีกทั้งมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549 : 8-9) กล่าวว่า ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความหลากหลาย มี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น
สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้
1.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางบก ซึ่งมีระบบนิเวศเป็นปุาบก เช่น ปุาดิบชื้น ปุา
ดิบแล้ง และปุาสน เป็นต้น และมีสิ่งอื่น ๆ ที่น่าสนใจเป็นองค์ประกอบ เช่น น้ําตก ถ้ํา ลําห้วย ภูเขา
สัตว์ปุา พืชพันธุ์ และชุมชนที่ใช้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับปุา เป็นต้น รูปแบบหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทางบก เช่น การเดินปุา การศึกษาระบบนิเวศบนบก การขี่ม้า การนั่งช้าง การร่วมกิจกรรมเรียนรู้
พฤติกรรมของคนในชุมชน เป็นต้น หรือนักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจทํากิจกรรมเพียงบางส่วนเท่านั้น
เรียกว่า เป็นกิจกรรมกึ่งนิเวศ เช่น การถ่ายรูปสัตว์ปุา เป็นต้น นักท่องเที่ยวบางคนอาจมีกิจกรรมเพื่อ
ความเพลิดเพลิน พักผ่อน และชมความงาม เช่น การชมทิวทัศน์และการพักผ่อนปิกนิก เป็นต้น
1.2 ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ประกอบด้วย ทรัพยากรชายฝั่งทะเล เกาะ
แก่ง ทั้งนี้อาจรวมถึงพื้นที่รอยต่อ เช่น แนวปะการัง หญ้าทะเล กองหิน พันธุ์ไม้ตามชายหาด รวมถึงวิถี
ชีวิตของชาวประมงหรือชาวเล เป็นต้น รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล เช่น การพายเรือ
แคนูและคายัค การศึกษาระบบนิเวศในน้ําทะเล การล่องแพ การดําน้ําดูปะการังทั้งดําน้ําตื้นและดําน้ําลึก
การร่วมกิจกรรมเรียนรู้พฤติกรรมของคนในชุมชน ส่วนกิจกรรมกึ่งนิเวศ เช่น การถ่ายรูปและการตกปลา
เป็นต้น สําหรับกิจกรรมเพื่อความเพลิดเพลิน พักผ่อน และชมความงาม เช่น การล่องเรือชมทิวทัศน์ การ
เล่นเรือใบ การเล่นน้ําและการว่ายน้ํา เป็นต้น
2. สิ่งที่ถูกสร้างหรือพัฒนาขึ้นมารองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น สถานที่พัก สิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ สาธารณูปโภค และรายการท่องเที่ยว เป็นต้น

25

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
ความหมายของพฤติกรรมการท่องเที่ยว
วาสนา อ่องเอี่ยม (2546: 43 อ้างถึงใน สุขุมาลย์ หนุมาศ , 2552: 68-69) ให้ความเห็นว่า
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นลักษณะพฤติกรรมในการตัดสินใจ และเลือกรูปแบบที่จะเดินทางท่องเที่ยว
ซึ่งรูปแบบของการท่องเที่ยวจะมีอยู่หลาย ๆ ลักษณะที่แตกต่างกันไป และนักท่องเที่ยวจะทําการพิจารณา
เลือกรูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะ พฤติกรรมของตนเอง เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจในการท่องเที่ยว
สุกัญญา เจริญศรี (2549 อ้างถึงใน สุขุมาลย์ หนุมาศ , 2552: 68-69) ให้ความเห็นว่า
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในรูปแบบที่หลากหลาย แตกต่างกัน ของแต่ละบุคคล
ซึ่งส่งผลให้เปูาหมายของการท่องเที่ยวก็มีความแตกต่างกันไปด้วย เช่น ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่
ได้รับ ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลในแหล่งท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นต้น
สุปัญญา ไชยชาญ (2543 อ้างถึงใน สุขุมาลย์ หนุมาศ, 2552: 68-69) พฤติกรรม (Behavioral)
หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกทางด้านกล้ามเนื้อ ความคิด และความรู้สึก เพื่อตอบสนองสิ่งเร้า
ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543 อ้างถึงใน สุขุมาลย์ หนุมาศ , 2552: 68-69) ได้กล่าวถึงพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวไว้ว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเป็นแง่ของสังคมวิทยา เพราะพฤติกรรมหรือการแสดงออก
ของนักท่องเที่ยวย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น การอบรมเลี้ยงดู การศึกษา เพศ รสนิยม วัย เชื้อชาติ
ศาสนา และประสบการณ์
Best Witted (2553: ออนไลน์ ) พฤติกรรมนักท่องเที่ย ว หมายถึง “บุคคลผู้ซึ่งแสวงหา จัดซื้อ
ใช้ประโยชน์ และ ประเมิน สินค้าบริการที่คาดว่าจะสามารถสนองความต้องการได้”
นักท่องเที่ยวมีทรัพยากรที่สามารถใช้เพื่อแลกกับความพึงพอใจจากการใช้บริการ ที่เขาต้องการ
คือ เงิน เวลา และ ความพยายาม
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวทําให้ทราบถึง รูปแบบการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว ว่า
• นักท่องเที่ยวซื้อสินค้าบริการอะไร
• ทําไมถึงซื้อบริการนั้น ซื้อบริการเมื่อไร
• ซื้อบริการที่ไหน
• ซื้อบริการบ่อยแค่ไหน
• เขาประเมินบริการเหล่านั้นอย่างไร
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หากต้องการเอาชนะใจของนักท่องเที่ยวได้แล้ว หรือทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ
หลังจากการใช้บริการ ผู้ให้บริการจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว เช่น ศึกษาความ
ต้องการ ความคิด การทํางาน การใช้เวลาว่าง ของนักท่องเที่ยว เพื่อทําให้เกิดความเข้าใจทั้งปัจจัยส่วนตัว
และ ปัจจัยกลุ่มที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของนักท่องเที่ยว
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคนี้ดัดแปลงจากความหมายของ พฤติกรรมผู้บริโภค
(Consumer Behavior) นั่นคือนักท่องเที่ยวเองก็เป็นผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งเช่นกัน แต่สินค้าที่บริโภคเป็น
สินค้าบริการ
การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป็นการศึกษาเกี่ยวกับประเภทของนักท่องเที่ยว ประเภทของลูกค้า
ที่มาใช้บริการทางการท่องเที่ยว โดยศึกษาพฤติกรรมพื้นฐาน วัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ ฯลฯ ของ
นักท่องเที่ยวแต่ละชาติ แต่ละกลุ่ม ความแตกต่างของพฤติกรรมในรูปแบบต่าง ๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าในการให้บริการที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ ทําให้สามารถกําหนดโปรแกรมทัวร์ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่กลุ่มแต่ละประเภทได้ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการท่องเที่ยว
การสํารวจวิวัฒนาการของการท่องเที่ยวในประวัติศาสตร์ยุคต่าง ๆ ได้แสดงให้ทราบว่าการ
ท่องเที่ยวเกิดขึ้นบนพื้นฐานของปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายในประวัติศาสตร์ ในขณะที่การผลิต
สินค้าและบริการต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นในสังคมที่ส่งผลให้เกิดเงินตราและเวลาว่างเพื่อการพักผ่อนของ ผู้คน
มากขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันประชาชนที่ได้รับการศึกษาดีก็จะนิยมเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มพูนความรู้และการศึกษา การปรับปรุงการคมนาคมขนส่งช่วยทําให้การเดินทางท่องเที่ยวรวดเร็วขึ้น
ง่ายขึ้น ราคาถูกลงและมีความปลอดภัยมากขึ้น การปรับปรุงระบบการสื่อสารคมนาคมโดยผ่านระบบการ
พิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ช่วยทําให้ระบบการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวง่ายขึ้นในยุคปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับในอดีต
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 121-123) กล่าวว่า ปัจจัยที่จูงใจให้คนอยากเดินทางท่องเที่ยวมี
8 ประการ คือ
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1. ความต้องการผจญภัย เมื่อมีกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการล่องแพ
ปีนเขา ขี่ช้าง เป็นต้น ย่อมมีการประชาสัมพันธ์ ทําให้คนอยากลองผจญภัยกับกิจกรรมท่องเที่ยวใหม่ ๆ
เป็นต้น
2. ความต้องการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง เป็นการทําลายความจําเจในชีวิตประจําวัน โดย
ออกเดินทางไปค้นหาสิ่งแปลกใหม่ในชีวิต
3. ความต้องการคุณค่าในการเดินทางท่องเที่ยว เป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเดินทางท่องเที่ยว
ซึ่งผู้เดินทางท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงความสนุกสนานหรือความประทับใจในขณะที่ท่องเที่ยวแต่ละครั้ง
4. ความต้องการค้นคว้าทางวัฒนธรรม จะเห็นว่าการเดินทางท่องเที่ยวเป็นการเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศที่ตนไปเที่ยว เช่น ประเพณี เทศกาล พิธีการต่าง ๆ หรือศาสนาแตกต่างกัน ทําให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้น
5. ความต้องการเห็นความเป็นอยู่ของเพื่อนร่วมโลก คนทั่วไปต้องการเห็นว่าผู้ที่อยู่ในประเทศ
ที่ร่ํารวยกับประเทศที่ยากจนมีความเป็นอยู่แตกต่างกันอย่างไร
6. ความต้องการในการยอมรับของสังคม
7. ความต้องการความภาคภูมิใจ การที่คนต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศต่าง ๆ
เนื่องจากต้องการให้ผู้อื่นเห็นว่าได้ไปท่องเที่ยวสถานที่แปลก ๆ แตกต่างจากผู้อื่น
8. ความต้องการยกฐานะและเกียรติภูมิ การที่ได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวไม่ว่าเพื่อ
วัตถุประสงค์ใด เช่น ทําธุรกิจเข้าร่วมประชุม แข่งขันกีฬา เป็นต้น ล้วนแต่ทําให้ผู้เดินทางไปท่องเที่ยวเป็น
คนมีเกียรติในสังคม อันเป็นการยกฐานะและเกียรติภูมิของตนให้สูงขึ้นด้วย
กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (2551: 4, 14, 16) กล่าวว่า พฤติกรรมการซื้อของนักท่องเที่ยวมี
ลักษณะเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาพิจารณาและความพยายามในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใด
ผลิตภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอก กระบวนการตัดสินใจซื้อของนักท่องเที่ยวประกอบด้วย
5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตระหนัก หรือการรับรู้ปัญหา (Need Recognition)
- สิ่งกระตุ้นภายใน เช่น การบุคคลรู้สึกเครียด หรืออ่อนล้าจากการทํางานมาตลอดทั้งปี หรือใน
กรณีที่บุคคลรู้สึกจําเจกับชีวิตประจําวัน

28

- สิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น ข้อมูลข่าวสารที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ของแหล่งท่องเที่ยวหรือธุรกิจท่องเที่ยว
ทั้งสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอกทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการอยากพักผ่อนหย่อนใจ
หรือเดินทางไปท่องเที่ยวปลดปล่อยให้หายเหนื่อยหรือซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว
ขั้นตอนที่ 2 การหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ (Information Search)
- แหล่งข้อมูลภายใน นักท่องเที่ยวอาจนึกถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ตนรู้จักและจดจําไว้ในใจซึ่ง
อาจเคยมีประสบการณ์มาแล้ว
- แหล่งข้อมูลภายนอก นักท่องเที่ยวอาจหาข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวจากอินเ ทอร์เน็ต
จากนิตยสารท่องเที่ยว จากปูายโฆษณากลางแจ้ง จากบริษัทท่องเที่ยว จากสํานักส่งเสริมการท่องเที่ยว
รวมทั้งข้อมูลทางสังคม อาทิ ครอบครัว ญาติพี่น้อง อาจารย์ เพื่อนร่วมงาน ฯลฯ
ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะเลือกใช้บริการบริษัทที่มีเว็บไซต์ อาทิ นักท่องเที่ยวจะหาข้อมูลโรงแรม
ที่พักจากเว็บไซต์ หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวว่าจะไปจังหวัดใด หาข้อมูลว่าร้านที่ไหนน่าสนใจ ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)
- ระบุทางเลือกหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการไป
- เลือกแหล่งท่องเที่ยวที่ระบุไว้
การตัดสินใจซื้ออาจจะมาจากเกณฑ์ราคาอันดับแรก นักท่องเที่ยวที่กําลังมองหาโปรแกรมทัวร์
มักจะพิจารณาราคาโปรแกรมทัวร์ก่อน นักท่องเที่ยวที่ไม่ละเอียดรอบคอบก็จะตัดสินใจสิ่งที่มีราคาถูก
ที่สุด แต่นักท่องเที่ยวที่รอบคอบมักพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ด้วย โดยการสอบถามรายการนําเที่ยวเพิ่มเติม
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติครบแล้ว ก็นํามาจัดเรียงความสําคัญ แล้วก็ประเมินทางเลือกเพียงสิ่งเดียว
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจซื้อ และการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว (Decision Making)
หลังจากนักท่องเที่ยวได้ประเมินทางเลือกแล้วและทราบว่าผลิตภัณฑ์ใดที่ตนเองมีความต้องการ
จริง บางครั้งอาจมีตัวแปรต่าง ๆ เข้ามามีอุปสรรคต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การก่อการร้าย สงคราม ภัยพิบัติต่าง ๆ เหตุการณ์เหล่านี้อาจทําให้นักท่องเที่ยวเลื่อน
การเดินทางท่องเที่ยวหรือซื้อผลิตภัณฑ์ออกไปอีกหรืออาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงยกเลิกได้ อย่างไรก็ตาม
นักท่องเที่ยวจะมีความตั้งใจที่จะเดินทางและเตรียมตัวเดินทางโดยจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
เช่น การซื้อตั๋วเครื่องบิน การจองห้องที่พัก การแลกเงิน การทําวีซ่าเข้าประเทศ การจัดเตรียมสัมภาระ
เพื่อการเดินทาง ฯลฯ จากนั้นนักท่องเที่ยวจะเดินทางไปยังสถานที่ที่ตัดสินใจไว้
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ขั้นตอนที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการเดินทาง (Post-Purchase Behavior)
นักท่องเที่ยวจะประเมินผลจากประสบการณ์ที่ได้รับ ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างความคาดหวังที่นักท่องเที่ยวตั้งไว้ และประสบการณ์ที่ได้รับจริงจาก
การเดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวนั้น
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548: 124-129) กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวมี 9 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การส่งเสริมการตลาดทางการท่องเที่ยว (Tourism Product) เป็นการอํานวย
ข่าวสารข้อมูลทางการท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมายโดยผ่านสื่อต่าง ๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทําให้นักท่องเที่ยวได้รับข่าวสารทางการท่องเที่ยวเหล่านั้น ซึ่งข้อมูลทางการท่องเที่ยวอาจเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สภาพภูมิศาสตร์ ที่พัก คมนาคม ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2 ความต้องการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวแต่ละคน (Need) เมื่อนักท่องเที่ยว
กลุ่มเปูาหมายได้รับทราบข้อมูลทางการท่องเที่ยวแล้ว ก็จะก่อให้เกิดความต้องการท่องเที่ยวขึ้นภายใน
จิตใจของนักท่องเที่ยวแต่ละคน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต้องการเสริมสิ่งที่ขาดไปหรือเพิ่มรสชาติให้กับชีวิต เช่น
เกิดความเบื่อหน่าย อยากเปลี่ยนบรรยากาศ ต้องการเดินทางท่องเที่ยวให้ได้เห็นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 3 สิ่งจูงใจสําหรับนักท่องเที่ยว (Motivation) เป็นแรงกระตุ้นให้อยากท่องเที่ยวซึ่ง
เกิดจากปัจจัย 2 ประการ คือ Push Factor เป็นสภาพเงื่อนไขมากระตุ้นผลักดันให้เกิดความต้องการหลีก
หนีความจําเจซ้ําซากในชีวิตประจําวันเพื่อไปท่องเที่ยว และ Pull Factor เป็นสภาพเงื่อนไขที่ดึงดูดใจให้
ไปชมแหล่งท่องเที่ยวหรือร่วมกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ขั้นตอนที่ 4 การตัดสินใจของนักท่องเที่ยว (Decision Making) นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส่งผล
กระทบต่อการท่องเที่ยวมาก เมื่อผู้ประสงค์จะเดินทางท่องเที่ยวได้รับข้อมูลทางการท่องเที่ยวแล้ว เกิด
ความต้องการอยากท่องเที่ยวขึ้น อีกทั้งเกิดแรงกระตุ้นจากสิ่งจูงใจ จะทําให้เกิดภาพลักษณ์ทางการ
ท่องเที่ยว (Tourist Image) ของแต่ละท้องถิ่นขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะไปท่องเที่ยวที่
ไหนดีที่สุด โดยคํานึงถึงความประหยัด ปลอดภัย สะดวกสบาย มากที่สุดเป็นเกณฑ์ จากการสํารวจปัจจัย
ในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวมี 8 ประการตามลําดับตามความสําคัญดังต่อไปนี้
1. จะไปท่องเที่ยวที่ไหน
2. จะไปท่องเที่ยวเมื่อไหร่
3. จะไปท่องเที่ยวโดยทางใด
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4. จะไปท่องเที่ยวกับใคร
5. จะไปท่องเที่ยวนานเท่าไหร่
6. จะไปท่องเที่ยวเพื่อชมอะไร
7. จะไปพักแรมในสถานที่ประเภทไหน
8. จะไปท่องเที่ยวแต่ละสถานที่กี่วัน
ขั้นตอนที่ 5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว (Planning for Expenditure) โดยปกติเมื่อ
ตัดสินใจจะไปสถานที่ท่องเที่ยวใดก็จะต้องศึกษาค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว ยิ่งถ้าไปท่องเที่ยวต่างประเทศ
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก ก็ต้องเตรียมเก็บเงินไว้ จึงต้องมีการวางแผนล่วงหน้า 1-2 ปี ในการ
วางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยว จะต้องวางแผนค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการท่องเที่ยวสถานที่นั้น ๆ
ขั้นตอนที่ 6 การเตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) เมื่อตัดสินใจเลือกสถานที่
ท่องเที่ยวที่แน่นอน และมีการวางแผนค่าใช้จ่ายเสร็จหมดแล้ว ในขั้นนี้นักท่องเที่ยวต้องเตรียมตัวในเรื่อง
การจองตั๋วพาหนะที่เดินทาง การจองรายการนําเที่ยว การยืนยันการเดินทาง จัดทําเอกสารเดินทาง
เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 7 การเดินทางท่องเที่ยว (Travel) เป็นการออกเดินทางจากบ้านเพื่อท่องเที่ยว
จนกระทั่งท่องเที่ยวเสร็จแล้วกลับถึงบ้านโดยจะมีการประเมินผลการท่องเที่ยวเป็นระยะ ๆ ตาม
ประสบการณ์ที่ได้รับ
ขั้นตอนที่ 8 ประสบการณ์นักท่องเที่ยว (Experience) เมื่อนักท่องเที่ยวได้มีการประเมินผล
การเดินทางท่องเที่ยว อาจเป็นสถานที่ สภาพแวดล้อม ผู้คน การบริการ สิ่งอํานวยความสะดวก ก็จะ
ได้ผลของประสบการณ์ท่องเที่ยว คือ
1. มีความพึงพอใจ
2. ไม่มีความพึงพอใจ
ขั้นตอนที่ 9 ทัศนคติของนักท่องเที่ยว (Attitude) เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์จากการ
ท่องเที่ยวแล้ว ก็จะเกิดทัศนคติต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ ถ้าหากว่านักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจก็จะมี
ทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวครั้งนี้ อาจทําให้กลับมาเที่ยวอีก หรือบอกเล่าให้บุคคลอื่นมาเที่ยว ถ้าไม่ได้รับ
ความพึงพอใจก็จะมีทัศนคติที่ไม่ดี ทําให้ไม่อยากเดินทางท่องเที่ยวอีก หรือบอกเล่าบุคคลอื่นในทางที่ไม่ดี
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ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
ศุภลักษณ์ อัครางกูร (2549: 82-83) กล่าวว่า คนที่มีบทบาทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
แบ่งออกเป็น 5 ฝุาย ดังนี้
ผู้ริเริ่ม

ผู้ใช้

การ
ตัดสินใจ
ผู้ซื้อ

ผู้มีอิทธิพล

ผู้ตัดสินใจ

ภาพที่ 2.2 ผู้เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ
ที่มา: Kotler (1999 อ้างถึงใน ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2549)

ผู้ริเริ่ม คือ ผู้ที่เสนอความคิดในการใช้บริการทางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการเสนอความคิดที่
จะไปเที่ยวหรือการเสนอแหล่งท่องเที่ยว ผู้มีอิทธิพลนั้นเป็นผู้ที่มีความคิดหรือความเห็นที่มีน้ําหนักในการ
ตัดสินใจ เป็นผู้เลือกครั้งสุดท้ายในสิ่งที่ต้องการซื้อและอาจรวมถึงวิธีการซื้อ ผู้ซื้อ หมายถึง ผู้กระทําการ
ซื้อ และผู้ใช้คือ บุคคลที่ใช้บริการนั้น ๆ
จะเห็นได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจนั้นอาจมีมากกว่า 1 คน ดังนั้นความเข้าใจถึงบทบาทที่
แท้จริงของบุคคลที่เกี่ยวข้องนี้จึงเป็นสําคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจที่เสนอบริการและโฆษณาออกมาเพื่อจูงใจให้
เกิดการตัดสินใจซื้อ
แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสาร
ความหมายของสื่อสาร
คําว่า “การสื่อสาร” ในภาษาอังกฤษใช้คาว่า “Communication” มีรากศัพท์มาจากภาษา
ละตินว่า Communis หมายถึง การร่วม ( Common) มีผู้ให้ความหมายของคําว่า “Communication”
หรือ “การสื่อสาร” (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540: 5) ไว้ดังต่อไปนี้
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โรเจอร์ส และชูเมคเกอร์ (Rogers & Shoemaker, 1971: 188) ให้ความหมายว่า “การสื่อสาร
คือกระบวนการซื่งสารถูกส่งจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร”
ออสกูด (Osgood, 1971: 171) ให้ความหมายว่า “การสื่อสารเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อ
ฝุายหนึ่งคือ ผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝุายหนึ่งคือ ผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง
ๆ เช่น คําพูด หรือ
ท่าทาง ส่งผ่านสื่อซึ่งเชื่อมระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร”
กิติมา สุรสนธิ (2542 : 1-6, 11-13) กล่าวว่า การสื่อสาร หมายถึง การสร้างความร่วมมือกัน
ความคล้ายคลึงกัน ให้เกิดระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ซึ่งทั้งสองฝุายจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร
ที่สอดคล้องต้องกัน การสื่อสารจึงจะประสบผลสําเร็จ การสื่อสารที่ปรากฏอยู่ในสังคมนี้ อาจแบ่งออกได้
หลายประเภทด้วยกัน ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เราจะนํามาใช้ในการพิจารณา ซึ่งการสื่อสารแต่ละ
ประเภทจะมีลักษณะ ประโยชน์ และข้อจํากัดในการใช้ที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารลักษณะใด ก็มักมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๆ อยู่ 4 ประการ คือ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message)
ช่องสาร (Receiver) และองค์ประกอบเหล่านี้จะมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์ประกอบตัวอื่น
ๆ ด้วย ลักษณะ
ธรรมชาติของการสื่อสารมีอยู่หลายลักษณะ เช่น การสื่อสารในเชิงของกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบ การสื่อสารที่มีบทบาทเป็นเครื่องมือของสังคม และการสื่อสารในลักษณะความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันของบุคคล
สุมาลี ชัยเจริญ (ม.ป.ป.: ออนไลน์) กล่าวว่า การสื่อสาร (Communication) เป็นคําที่รากศัพท์
มาจากภาษาลาตินว่า " communius" หมายถึง "พร้อมกัน" หรือ "ร่วมกัน" ( common) หมายความว่า
เมื่อมีการสื่อสารระหว่างกันเกิดขึ้น คนเราพยายามที่จะสร้าง "ความพร้อมกันหรือความร่วมกัน" ทางด้าน
ความคิดเรื่องราวเหตุการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ กับบุคคลที่เรากําลังสื่อสารด้วยนั้น ดังนั้น การสื่อสารจึง
หมายถึง การถ่ายทอดเรื่องราว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออกของความคิดและความรู้สึก
ตลอดรวมไปถึง "ระบบ" (เช่น ระบบโทรศัพท์) เพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ การ
สื่อสารยังเป็นการที่บุคคลในสังคมมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันโดยผ่านทางข้อมูลข่าวสาร สัญลักษณ์ตลอดจน
เครื่องหมายต่าง ๆ ด้วย
ความหมายโดยสรุป
การสื่อสาร หรือ การสื่อความหมาย เป็นการที่ผู้ส่ง ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มชน หรือสถาบัน ถ่ายทอด
เรื่องราว ข่าวสาร ข้อมูล ความรู้แนวความคิด เหตุการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ โดยอาศัยสื่อหรือช่องทางในการ
ถ่ายทอดไปยังผู้รับซึ่งเป็นบุคคล กลุ่มชน หรือสถาบัน เพื่อให้ผู้รับได้รับทราบข่าวสารร่วมกัน
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ประเภทของสื่อ
เสรี วงษ์มณฑา (2540: 20) กล่าวว่า สื่อที่ใช้ในการสื่อสารสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท
1. สื่อบุคคล เป็นสื่อที่สามารถใช้สื่อสารได้ 2 ทาง มีการตอบโต้กันได้ แต่มักเป็นไปในวงแคบ
เช่น พนักงานขาย พนักงานแนะนําสินค้า (PC)
2. สื่อสารมวลชน ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Internet, E-mail มีข้อดีคือ ให้ข้อมูลข่าวสารได้มาก มีภาพ เสียง
สามมิติ มีการเคลื่อนไหว มีภาพเสมือนจริงมีลูกเล่นมาก แต่มีข้อเสีย คือ มีราคาสูง จํานวนผูรับสารอยู่ใน
วงแคบ จึงเป็นสื่อเพื่อสนองภาพลักษณ์มากกว่า
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2542: 13) กล่าวว่า การสื่อสารแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท
คือ
1. การสื่อสารภายในบุคคล เป็นการสื่อสารของบุคคลคนเดียว เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นภายใน
ตัวของบุคคลคนเดียว มีจํานวนคนเพียงคนเดียวเข้าร่วมในการสื่อสาร ทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับ
สาร โดยมีระบบประสาทส่วนกลางของบุคคล ควบคุมการสื่อสาร และเป็นตัวทําให้การสื่อสารเกิดขึ้น
2. การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการสื่อสารที่ประกอบด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาทําการ
สื่อสารกันในลักษณะที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถแลกเปลี่ยนสารกันได้โดยตรง และเป็นการสื่อสาร
แบบตัวต่อตัว
3. การสื่อสารกลุ่มใหญ่ เป็นการสื่อสารที่ประกอบด้วยคนจํานวนมาก ซึ่งมารวมอยู่ในที่เดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน โอกาสที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารจะแลกเปลี่ยนข่าวสารกันได้โดยตรงนั้นมีน้อย รวมทั้ง
ลักษณะของการสื่อสารแบบตัวต่อตัวก็เป็นไปได้ยาก
4. การสื่อสารในองค์การ เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ที่เป็นสมาชิกขององค์การหรือหน่วยงานที่
เป็นทางการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ นโยบาย มีการจัดองค์การ การแบ่งงานกันทํา เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจขององค์การให้บรรลุเปูาหมาย
5. การสื่อสารมวลชน เป็นกิจกรรมด้านการสื่อสารที่สลับซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับคนจํานวน
มาก จึงต้องอาศัยเป็นระบบการสื่อสารมวลชน เพื่อให้สามารถทําการสื่อสารกับคนจํานวนมากได้
เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารถูกพัฒนาขึ้นตามความเจริญของเทคโนโลยีเพื่อเป็นสื่อในการสื่อสารกับมวลชน
ได้โดยไม่ถูกจํากัดในเรื่องเวลาและสถานที่
กิติมา สุรสนธิ (2542 : 12) สามารถแบ่งสื่อออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ส่วนบุคคล และ
สื่อสาธารณะ โดยแต่ละสื่อแยกประเภทย่อยออกไป ดังนี้
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1. สื่อส่วนบุคคล แบ่งเป็นสื่อส่วนบุคคลแบบเผชิญหน้า (Face to Face) และสื่อบุคคลแบบมี
สื่อกั้น (Interposed) เช่น การเขียนจดหมาย
2
. สื่อสาธารณะ แบ่งเป็นสื่อสาธารณะแบบเผชิญหน้า และสื่อสาธารณะแบบมีสื่อกั้น
(Interposed) เช่น การสื่อสารมวลชน ซึ่งในแบบสื่อสาธารณะแบบมีสื่อกั้นยังแยกประเภทย่อยๆ ออกไป
เป็นสื่อสาธารณะแบบมีสื่อขวางกั้นที่มีลักษณะการสื่อสารที่มีการชุมชน (Assembled) เช่น การดู
ภาพยนตร์และสื่อสาธารณะที่มีสื่อขวางกั้นที่มีลักษณะการสื่อสารที่มีการชุมชุน (Assembled) เช่น การดู
ภาพยนตร์และสื่อสาธารณะที่มีสื่อขวางกั้นแบบไม่มีการชุมชน (Non-assembled) เช่น โทรทัศน์ วิทยุ
เป็นต้น
สุมาลี ชัยเจริญ (ม.ป.ป. : ออนไลน์ ) กล่าวว่า ประเภทของการสื่อสาร แบ่งได้เป็น 4 ประเภท
ดังนี้
3.1 การสื่อสารในตนเอง ( Intapersonal or Self-Communication) เป็นการสื่อสารภายใน
ตัวเอง หมายถึง บุคคลผู้นั้นเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน เช่น การเขียนและอ่านหนังสือ เป็นต้น
3.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างคน
2 คน เช่น การสนทนา หรือการโต้ตอบจดหมายระหว่างกัน เป็นต้น
3.3 การสื่อสารแบบกลุ่มชน ( Group Communication) เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับ
กลุ่มชนซึ่งประกอบด้วยคนจํานวนมาก เช่น การสอนในห้องเรียนระหว่างครูเพียงคนเดียวกับนักเรียนทั้ง
ห้อง หรือระหว่างกลุ่มชนกับบุคคล เช่น กลุ่มชนมาร่วมกันฟังคําปราศรัยหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นต้น
3.4 การสื่อสารมวลชน ( Mass Communication) เป็นการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชน
ประเภทวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ
แผ่นโปสเตอร์ ฯลฯ เพื่อการติดต่อไปยังผู้รับสารจํานวนมากซึ่งเป็นมวลชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเดียวกัน
ในเวลาพร้อม ๆ หรือไล่เลี่ยกัน
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2554: ออนไลน์) กล่าวว่า แต่ละระดับ
ของการสื่อสารนั้น สามารถเป็นได้ทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการ (
formal) และไม่เป็นทางการ
(informal) วัตถุประสงค์ของการสื่อสารอาจมีความแตกต่างกันหรือเหลื่อมกัน ในที่นี้จะยกเอาการแบ่ง
ประเภทการสื่อสารที่นิยมใช้กันทั่วไป ได้แก่ การแบ่งตามวิธีการสื่อสาร และแบ่งตามระดับการสื่อสาร
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1. ประเภทของการสื่อสารแบ่งตามวิธีการสื่อสาร
การแบ่งประเภทของการสื่อสารตามวิธีการสื่อสารนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
ได้แก่
1.1 การสื่อสารด้วยวาจา หรือ “วัจนภาษา” (Oral/Verbal Communication) เช่น การพูด
การร้องเพลง อย่างไรก็ตาม บางครั้งมีการนับเอาการเขียน ( Writing) และภาษาสัญลักษณ์ (Sign
Language) เข้าเป็นวัจนภาษาด้วย ด้วยเหตุที่ว่าต่างก็เป็นการนําเอาคําพูด “word” มาใช้เหมือนกัน
1.2 การสื่อสารที่ไม่ใช่วาจา หรือ “อวัจนภาษา” (Nonverbal Communication) เช่น การ
สื่อสารด้วยตัวหนังสือ สีหน้า ท่าทาง ภาษามือ การส่งสายตา เสียงและน้ําเสียง เป็นต้น
โดยปกติแล้วการสื่อสารด้วยคําพูดหรือวัจนภาษาเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถก่อให้เกิดอิทธิพล
ต่อผู้ฟังได้มากนัก แต่ถ้าคําพูดนั้นประกอบด้วย อวัจนภาษาอื่น ๆ เช่น สําเนียงการพูด ความดัง ความเบา
ของเสียง จังหวะการพูด เสียงสูงต่ํา เสียงทุ้มแหลม และกิริยาท่าทาง สิ่งต่าง
ๆ เหล่านี้ทําให้ผู้ส่งสาร
สามารถ “สื่อ” กับผู้รับได้ลึกซึ้งมากขึ้น ดังนั้น จึงนับว่าการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาก็มีความสําคัญอย่าง
มาก มีการศึกษาพบว่าในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้น มีการใช้คําพูดเพียงร้อยละ 7 จากเนื้อหา
สาร ( message) ทั้งหมด ส่วนที่เหลือร้อยละ 93 เป็นอวัจนภาษา ซึ่งในจํานวนของอวัจนภาษานี้
ก็สามารถแยกได้เป็นการใช้น้ําเสียงร้อยละ 38 การใช้สีหน้าและภาษากายอื่น ๆ อีกร้อยละ 55
2. ประเภทของการสื่อสารแบ่งตามระดับของการสื่อสาร
นักวิชาการได้มีการจัดประเภทของการสื่อสารตามระดับ ( levels) ของการสื่อสาร โดยแบ่งได้
เป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.1 การสื่อสารในตนเอง ( Intrapersonal or Self-Communication) เป็นการสื่อสาร
ภายในตัวเอง หมายถึง บุคคลผู้นั้นเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในขณะเดียวกัน ได้แก่ 1) การตระหนักรู้ตนเอง
(self-concept หรือ self-awareness) เกี่ยวข้องกับปัจจัยสามประการ ได้แก่ ความเชื่อ ( believe)
ค่านิยม ( values) และทัศนคติ ( attitudes) ปัจจัยทั้งสามประการนี้ล้วนมีอิทธิพลต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะ
เกี่ยวกับการพูดหรือการแสดงออกทางกายภาพ นักจิตวิทยาบางคนได้รวมเอาภาพลักษณ์ทางร่างกาย
(body image) เป็นองค์ประกอบของการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วย เพราะภาพลักษณ์ทางร่างกายเป็นสิ่ง
ที่เรารับรู้ตนเอง ไม่ว่าจะในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ตาม ขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางสังคมของวัฒนธรรมของเรา
สิ่งอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการตระหนักรู้ตนเอง ได้แก่ คุณลักษณะ ( attributes) ความสามารถพิเศษ
(talents) บทบาททางสังคม ( social role) เป็นต้น 2) การรับรู้ (perception) ในขณะที่การตระหนักรู้
ตนเองเป็นการมุ่งเน้นเรื่องภายใน การรับรู้เป็นการมุ่งเน้นเรื่องภายนอก การที่คนเราจะรับรู้โลกภายนอก
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อย่างไรนั้นย่อมมีรากมาจากความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติ นั่นเอง ดังนั้น การตระหนักรู้ตนเองและการ
รับรู้จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันกัน และมีอิทธิพลซึ่งกันและกันในการเกิดความเข้าใจในตนและความเข้าใจต่อโลก
ภายนอก 3) ความคาดหวัง ( expectation) เป็นการมองไปข้างหน้าเกี่ยวกับบทบาทในอนาคต บางครั้ง
เป็นการคาดการณ์ความสัมพันธ์ที่เรียนรู้กันภายในครอบครัวหรือสังคม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการสื่อสารในตนเองมีหลายระดับ เช่น
1) การสนทนาภายใน ( Internal Discourse) เช่น การคิด การตั้งอกตั้งใจ และ
การวิเคราะห์ นักจิตวิทยาบางคนรวมเอาการฝัน การสวดมนต์ การไตร่ตรอง และการทําสมาธิ ด้วย
2) การพูดหรือร้องเพลงคนเดียว ( Solo Vocal Communication) เป็นการออกเสียง
ดังๆเพื่อสื่อสารกับตนเองเพื่อทําให้ความคิดชัดเจนขึ้น หรือเป็นการปลดปล่อย เช่น บ่นกับตนเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง
3) การเขียนคนเดียว (Solo Written Communication) เป็นการเขียนที่ไม่มีความตั้งใจ
จะให้ผู้อื่นได้รับทราบ เช่น การเขียนสมุดบันทึกส่วนตัว เป็นต้น
2.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล ( Interpersonal Communication) เป็นการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้าระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เป็นการสื่อสารที่กระทําอย่างทันทีทันใด ( immediacy) และ
กระทํา ณ สถานที่เดียวกัน ( Primacy) ทําให้เห็นปฏิกิริยาโต้ตอบ ( feedback) ได้ง่าย หากผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารมีความสัมพันธ์กันเป็นระยะเวลานาน การสื่อสารระหว่างบุคคลก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การ
สื่อสารระหว่างบุคคลไม่ได้จํากัดเพียงวัจนภาษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอวัจนภาษาด้วย วัตถุประสงค์ของการ
สื่อสารระหว่างบุคคลคือ เพื่อให้เกิดอิทธิพลระหว่างกันทางใดทางหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือ ค้นหา แบ่งปัน และ
เล่นด้วยกันการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นสามารถจําแนกประเภทได้อีกตามจํานวนของผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
สื่อสารได้แก่
1) การสื่อสารระหว่างบุคคลสองคน ( Dyadic Communication) เช่น แดงคุยกับดํา
เป็นต้น
2) การสื่อสารแบบกลุ่ม ( Group Communication) เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่าง
บุคคลจํานวนสามคนขึ้นไป แต่ถ้าจํานวนคนผู้มีส่วนร่วมยิ่งน้อย การสื่อสารก็จะใกล้เคียงกับการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลมากขึ้น การสื่อสารแบบกลุ่มมักจะกระทําโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ปัญหาหรือการ
ตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น กลุ่มศึกษาในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
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3) การสื่อสารสาธารณะ (Public Communication) เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใหญ่ ๆ โดยมี
รูปแบบหลักเป็นวิธีการพูดฝุายเดียว ( monologue) ซึ่งทําให้มีปฏิกิริยาโต้ตอบน้อย ส่วนใหญ่เป็นการ
สื่อสารเพื่อความบันเทิงและเพื่อการจูงใจ เช่น การบรรยายในชั้นเรียนในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
4) การสื่อสารองค์กร ( Organizational Communication) เป็นการสื่อสารที่กระทําใน
องค์กรขนาดใหญ่ เช่น องค์กรธุรกิจ บางครั้งถูกจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารกลุ่มแต่นักวิชาการมัก
เน้นการสื่อสารองค์กรไปที่การสื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่างบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่
ต่าง ๆ ในองค์กรธุรกิจเป็นหลัก
5) การสื่อสารครอบครัว ( Family Communication) เป็นรูปแบบการสื่อสารที่เกิดขึ้น
ภายในครอบครัวเดี่ยว ( nuclear family) ครอบครัวขยาย ( extended family) และครอบครัวผสม
(blended family) ที่เกิดจากการแต่งงานระหว่างพ่อหม้ายและแม่หม้าย เช่น การสื่อสารระหว่างคู่สมรส
บิดามารดากับบุตร ญาติพี่น้อง และการสื่อสารระหว่างประเพณีในครอบครัว เป็นต้น
2.3 การสื่อสารมวลชน ( Mass Communication) เป็นการสื่อสารที่บุคคลส่งข้อมูลโดย
อาศัยสื่อมวลชน ไปยังผู้รับสารจํานวนมากพร้อม ๆ กัน เมื่อเรากล่าวถึงสื่อมวลชน (mass media) ดั้งเดิม
มักจะหมายถึงหนังสือพิมพ์ วารสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และภาพยนตร์ เมื่อกล่าวถึง
สื่อมวลชนสมัยใหม่อาจรวมถึงอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สามารถส่งข่าวสารไปยังผู้รับจํานวน
มากได้ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
การสื่อสารมวลชนประกอบด้วยคุณลักษณะห้าประการ ได้แก่
1. ใช้วิธีการทางเทคโนโลยีและเป็นระบบในการผลิต(
Production) และเผยแพร่
(Distribution)
2. การสื่อสารมวลชนจัดว่าเป็นสินค้าเชิงสัญลักษณ์ ( Symbolic goods) ซึ่งขณะนี้ระบบของ
การแปลงสัญลักษณ์ให้เป็นสินค้าได้ ( commodification) ได้มีการปรับเปลี่ยนจากระบบแอนะล็อกเป็นดิ
จิตัล ทําให้การสื่อสารระหว่างบุคคลต่างๆมีความก้าวหน้ามากขึ้น
3. การผลิต (Production) และการรับ (Reception) ข้อมูลอยู่ในบริบทที่แยกจากกัน
4. ผู้ผลิตสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้ที่อยู่ห่างไกลด้วยเวลา (Time) และสถานที่ (Space) ได้
5. การสื่อสารมวลชนเกี่ยวข้องกับ “การเผยแพร่ข้อมูล ” ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบส่งจาก
ผู้หนึ่งไปยังคนจํานวนมาก ( one to many) ซึ่งหมายความว่าสินค้าจะถูกผลิตจํานวนมาก เพื่อส่งไปยัง
ผู้ชม/ผู้ฟังที่มีปริมาณมากเช่นเดียวกัน
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3. ประเภทของการสื่อสารตามทิศทางของการสื่อสาร ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท
คือ
1. การสื่อสารทางเดียว ( One - Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อ
ความหมายไปยังผู้ รับแต่เพียงฝุายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันที (
immediate
response) ให้ผู้ส่งทราบได้ แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับ (feedback) ไปยังผู้ส่งภายหลังได้ การสื่อสาร
ในรูปแบบนี้จึงเป็นการที่ผู้รับไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที
จึงมักเป็นการสื่อสารโดยอาศัย
สื่อมวลชน เช่น การฟังวิทยุ หรือการชมโทรทัศน์ เหล่านี้เป็นต้น
2. การสื่อสารสองทาง ( Two-Way Communication) เป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย
ที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจอยู่คนละ
สถานที่ก็ได้ แต่ทั้งสองฝุายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝุายต่างผลัดกันทํา
หน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน เช่น การพูดโทรศัพท์ การประชุม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ด้วย
ศักยภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต การสื่อสารสองทางสามารถเกิดขึ้น
ได้โดยไม่จําเป็นต้องเกิดระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่อาจเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ก็ได้ และการตอบสนองก็ไม่จําเป็นต้องกระทําในทันที เช่น การที่เราไปเขียนคําถามทิ้งไว้บน
เว็บบอร์ดหรือกระดานข่าว อาจต้องรอเวลาที่จะมีคนมาตอบหรือให้ความเห็น ซึ่งก็จัดว่าเป็นการสื่อสาร
สองทางเช่นกัน
องค์ประกอบของการสื่อสาร
สุมาลี ชัยเจริญ (ม.ป.ป.: ออนไลน์) กล่าวว่า องค์ประกอบของการสื่อสารมีดังนี้
1. ผู้ส่ง ผู้สื่อสาร หรือต้นแหล่งของการส่ง ( Sender, Communication or Source) เป็นแหล
หรือผู้ที่นําข่าวสารเรื่องราว แนวความคิด ความรู้ ตลอดจนเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อส่งไปยังผู้รับซึ่งอาจเป็น
บุคคลหรือกลุ่มชนก็ได้ ผู้ส่งนี้จะเป็นบุคคลเพียงคนเดียว กลุ่มบุคคลหรือสถาบัน โดยอยู่ในลักษณะต่าง ๆ
ได้หลายอย่าง
2. เนื้อหาเรื่องราว ( Message) ได้แก่ เนื้อหาของสารหรือเรื่องราวที่ส่งออกมา เช่น ความรู้
ความคิด ข่าวสาร บทเพลง ข้อเขียน ภาพ ฯลฯ เพื่อให้ผู้รับรับข้อมูลเหล่านี้
3. สื่อหรือช่องทางในการนําสาร ( Media or Channel) หมายถึง ตัวกลางที่ช่วยถ่ายทอด
แนวความคิด เหตุการณ์ เรื่อราวต่าง ๆ ที่ผู้ส่งต้องการให้ไปถึงผู้รับ
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4. ผู้รับหรือกลุ่มเปูาหมาย ( Receiver or Target Audience) ได้แก่ ผู้รับเนื้อหาเรื่องราวจาก
แหล่งหรือที่ผู้ส่งส่งมา ผู้รับนี้อาจเป็นบุคคล กลุ่มชน หรือสถาบันก็ได้
5. ผล (Effect) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ส่งส่งเรื่องราวไปยังผู้รับ ผลที่เกิดขึ้นคือ การที่
ผู้รับอาจมีความเข้าใจหรือไม่รู้เรื่อง ยอมรับหรือปฏิเสธ พอใจหรือโกรธ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นผลของการ
สื่อสาร และจะเป็นผลสืบเนื่องต่อไปว่าการสื่อสารนั้นจะสามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหรือไม่ ทั้งนี้
ย่อมขึ้นอยู่กับทัศนคติของผู้รับ สื่อที่ใช้ และสถานการณ์ในการสื่อสารเป็นสําคัญด้วย
6. ปฏิกิริยาสนองกลับ (Feedback) เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากผลซึ่งผู้รับส่งกลับมายังผู้ส่งโดยผู้รับ
อาจแสดงอาการให้เห็น เช่น ง่วงนอน ปรบมือ ยิ้ม พยักหน้า การพูดโต้ตอบ หรือการแสดงความคิดเห็น
เพื่อเป็นข้อมูลที่ทําให้ผู้ส่งทราบว่า ผู้รับมีความพอใจหรือมีความเข้าใจในความหมายที่ส่งไปหรือไม่
ปฏิกิริยาสนองกลับนี้คือข้อมูลย้อนกลับอันเกิดจากการตอบสนองของผู้รับที่ส่งกลับไปยังผู้ส่งนั่นเอง
แบบจาลองทางการสื่อสารของเบอร์โล
เบอร์โล ( Berlo,1960: 40-71 อ้างถึงใน ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
E-Learning
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ม.ป.ป.: ออนไลน์) เป็นผู้คิดกระบวนของการสื่อสารไว้ในลักษณะรูป แบบจําลอง
S M C R Model อันประกอบด้วย

กกก

ภาพที่ 2.3 รูปแบบจําลอง S M C R Model ของเบอร์โล
ที่มา: ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ป.ป.)
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จากแบบจําลองการสื่อสารตามแนวคิดของเบอร์โลข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ส่งสาร ( Source
or S) คือ ผู้เริ่มต้นการสื่อสาร ทําหน้าที่ในการเข้ารหัส ซึ่งผู้ส่งสารจะทําหน้าที่ในการสื่อสารได้ดีเพียงใด
นั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติต่าง ๆ 5 ประการคือ
1. ทักษะในการสื่อสาร เช่น ความสามารถในการพูด การเขียน และ ความสามารถในการคิด
และการใช้เหตุผล เป็นต้น
2. ทัศนคติ หมายถึง วิธีการที่บุคคลประเมินสิ่งต่าง ๆ โดยความโน้มเอียงของตนเองเพื่อที่จะ
เข้าถึงหรือเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งนั้น ๆ เช่น ทัศนคติต่อตนเอง ต่อหัวข้อของการสื่อสาร ต่อผู้รับสาร
ต่อสถานการณ์แวดล้อมการสื่อสารในขณะนั้น เป็นต้น
3. ความรู้ หมายถึง ความรู้ของผู้ส่งสาร ในเหตุการณ์หรือเรื่องราวต่าง ๆ บุคคลหรือกรณี
แวดล้อมของสถานการณ์การสื่อสารในครั้งหนึ่ง ๆ ว่ามีความแม่นยําหรือถูกต้องเพียงไร
4. ระบบสังคม ซึ่งจะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคล เพราะบุคคลจะขึ้นอยู่กับ
กลุ่มทางสังคมที่ตนเองอยู่ร่วมด้วย
5. ระบบวัฒนธรรม หมายถึง ขนบธรรมเนียม ค่านิยม ความเชื่อ ที่เป็นของตัวมนุษย์ในสังคม
และเป็นตัวกําหนดที่สําคัญในการสื่อสารด้วย เช่น การสื่อสารระหว่างบุคคลต่างวัฒนธรรมกัน อาจ
ประสบความล้มเหลวได้เนื่องจากความคิดและความเชื่อที่มีไม่เหมือนกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ในแง่ของสาร (Message or M) นั้น เบอร์โล หมายรวมถึง ถ้อยคํา เสียง การแสดงออกด้วย
สีหน้า อากัปกิริยาท่าทาง ที่มนุษย์สร้างขึ้นในขณะที่เป็นผู้ส่งสาร ถ้าความหมายเป็นทางการ คือ ผลผลิต
ทางกายภาพที่เป็นจริงอันเกิดจากผลการเข้ารหัสของผู้ส่งสารนั่นเอง ตามความคิดของเบอร์โลนั้น สารมี
คุณสมบัติ 3 ประการคือ
1. รหัสของสาร (message code) เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง หรือรหัสอื่น ๆ
2. เนื้อหา (content)
3. การจัดสาร (treatment) คือ วิธีการที่ผู้ส่งสารเลือกและจัดเตรียมเนื้อหาของสาร เช่น การ
ใช้ภาษา ไวยากรณ์ ศัพท์ รวมถึง คําถาม คําอุทาน ความคิดเห็น เป็นต้น สารที่ถูกจัดเตรียมไว้ดี จะทําให้
เกิดการรับรู้ความหมายในผู้รับสารได้
ส่วนช่องทาง (Channel or C) ช่องทาง ซึ่งเป็นพาหนะนําสารไปสู่ผู้รับสาร และตามทัศนะของ
เบอร์โล ทางติดต่อหรือช่องทางที่จะนําสารไปสู่ประสาทรับความรู้สึกทั้ง 5 ประการของมนุษย์ ได้แก่
1. การเห็น
2. การได้ยิน
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3. การสัมผัส
4. การได้กลิ่น
5. การลิ้มรส
ประการสุดท้ายในด้านของผู้รับสาร ( Receiver or R) นั้น ก็จําเป็นจะต้องมีคุณสมบัติด้าน
ต่าง ๆ 5 ประการ เช่นเดียวกับผู้ส่งสาร คือ ทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ความรู้ ระบบสังคมและระบบ
วัฒนธรรม
แบบจาลองทางการสื่อสารของลาสเวลล์
เป็นแบบจําลองการสื่อสารที่อธิบายกระบวนการสื่อสารเชิงพฤติกรรม ( The Behavioral of
Thought) เป็นการศึกษาปฏิกิริยาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เนื้อหาข่าวสาร ชนิดของสื่อที่ใช้และผล
อันเกิดจากการกระทําการสื่อสาร ลาสเวลล์อธิบายกระบวนการสื่อสารโดยตั้งเป็นคําถามเกี่ยวกับผู้ส่งสาร
ผู้รับสาร และผลของการสื่อสาร คือ ใคร พูดอะไร ผ่านช่องทางใด ถึงใคร ได้ผลอย่างไร อาจเขียนเป็น
แผนภาพได้ ดังนี้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2536: 26)
ใคร คือ ผู้ส่งสาร ซึ่งเป็นตัวกําหนดและควบคุมเนื้อหาข่าวสาร
พูดอะไร คือ สาร หรือเนื้อหาสาระของเรื่องที่ถูกสื่อสารออกไป
ด้วยทางใด คือ ตัวกลาง หรือสื่อที่ข่าวสารถูกส่งผ่านไปยังผู้รับ
กับใคร คือ ผู้รับสาร
ผลอะไร คือ สิ่งที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการสื่อสาร
แนวคิดโดยสรุป ตามแบบจาลองของลาสเวลล์ คือ
1. อธิบายกระบวนการสื่อสารแบบง่าย
ๆ ซึ่งความจริงแล้วการสื่อสารของมนุษย์มีความ
สลับซับซ้อนมากกว่านี้ และการสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ เป็นตัวกําหนด หรือมีอิทธิพล
อย่างอื่น ในการสื่อสาร เช่น สภาวะแวดล้อมทางสังคม จุดมุ่งหมายในการสื่อสาร เป็นต้น
2. เน้นการสื่อสารแบบเห็นหน้ากัน ผู้สื่อสารปรากฏตัวขณะทําการสื่อสาร
3. เนื้อหาข่าวสารที่ส่งไปยังจุดหมายปลายทาง จะต้องมีจุดมุ่งหมาย เพราะคาดว่าจะต้องเกิดผล
อย่างใดอย่างหนึ่ง ความจริงแล้วไม่จําเป็นเสมอไปว่าการส่งสารจะต้องมีจุดมุ่งหมายอย่างแน่นอน หรือ
เฉพาะเจาะจง
ขาดปัจจัยสําคัญตัวหนึ่งคือ ปฏิกิริยาการปูอนกลับ
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ภาพที่ 2.4 แบบจําลองการสื่อสารตามแนวคิดของฮาโรลด์ ดี ลาสเวลล์
ที่มา: ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ป.ป.)
แบบจาลองการสื่อสารของชแรมม์
วิลเบอร์ ชแรมม์ (n.d. อ้างถึงใน ธนวดี บุญลือ , 2529: 507-508 ) ได้เสนอแบบจําลองการ
สื่อสารตามแนวความคิดของเขาไว้ 3 แบบ คือ
แบบที่ 1 อธิบายการสื่อสารเป็นกระบวนการเส้นตรง ประกอบด้วย แหล่งข่าวสาร ( Source)
เข้ารหัส (Encoder) สัญญาณ (Signal) ถอดรหัส (Decoder) และจุดหมายปลายทาง ( Destination)
ไม่ให้ความสําคัญกับการตอบสนองและปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อสาร
แบบที่ 2 อธิบายกระบวนการสื่อสารที่ผู้ส่งและผู้รับสารมีประสบการณ์บางอย่างร่วมกัน ทําการ
สื่อสารอยู่ภายใต้ขอบเขตประสบการณ์ของแต่ละฝุาย ความสําเร็จของการสื่อสารจึงขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ร่วมของผู้สื่อสาร
แบบที่ 3 ในกระบวนการสื่อสาร จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สื่อสาร อันเกิดจากการที่ทั้งสองฝุาย
ต้องทํางานเหมือนกันในระหว่างที่ทําการสื่อสาร คือการเข้ารหัสสาร แปลความ และถอดรหัสให้เป็น
สัญลักษณ์ ส่งไปยังผู้รับสาร ซึ่งเมื่อรับเนื้อหาข่าวสารไว้แล้ว ก่อนที่จะทําการส่งสารออกไป ก็ต้องนําสารที่
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จะส่งออกมาเข้ารหัส แปลความ และถอดรหัส เช่นเดียวกัน เพื่อส่งกลับไปยังผู้รับ ซึ่งเป็นผู้ส่งในครั้งแรก
ชแรมม์เรียกกระบวนการสื่อสารนี้ว่า เป็นกระบวนการสื่อสารแบบวงกลม

ภาพที่ 2.5 แบบจําลองการสื่อสารตามแนวคิดของออสกูดและวิลเบอร์ ชแรมม์
ที่มา: ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ E-Learning มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ป.ป.)
ข้อมูลทั่วไปของแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี
คําขวัญประจําจังหวัด : พระตําหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่า
นามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ
จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาในเขตภาคกลาง ติดกับกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัด
หนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑลที่มีความเจริญในแทบทุกด้านเทียบเท่ากับกรุงเทพมหานคร และเป็นจังหวัดที่
มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยแต่ในท่ามกลางความเจริญของสังคมเมืองใน
ปัจจุบัน นนทบุรีกลับมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ งดงามไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมและไทยผสมผสาน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมากมายอย่างคาดไม่ถึง
และด้วยทําเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้เมืองหลวง มีการคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ํา ทําให้จังหวัดนนทบุรีใน
วันนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรมองข้ามจังหวัดนนทบุรีมีเนื้อที่
ประมาณ 622.38 ตารางกิโลเมตร หรือ 388 ,939 ไร่ เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 74 ของ
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ประเทศ มีแม่น้ําไหลผ่านและแบ่งพื้นที่จังหวัดออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบลุ่มน้ําท่วมถึง มีคูคลองสาขาขนาดต่าง ๆ เชื่อมโยงถึงกันหลายสาย ทําให้เหมาะแก่การทําสวนผลไม้
และทําการเกษตรอื่น ๆ และฝั่งตะวันออก ได้แก่ พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีและเทศบาลนคร
ปากเกร็ด อันเป็นเขตเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น และอาจถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กรุงเทพมหานคร จากสภาพพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนนทบุรี ทําให้มีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานเป็น
ชุมชนมาตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะตามริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่มีชุมชนอยู่หนาแน่น เช่น บ้านวัดชลอ บ้านวัด
เขมา บ้านบางม่วง บ้านตลาดขวัญ และบ้านบางขนุน เป็นต้นเมืองนนทบุรีนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
ถึงกว่า 400 ปี เดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองนนทบุรีตั้งอยู่ที่ตําบลบ้านตลาดขวัญ ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ขึ้น
ชื่อในสมัยนั้น ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นเมืองนนทบุรีเมื่อ พ.ศ. 2092 ในรัชกาลสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ และในปี พ.ศ. 2179 สมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดให้ขุดคลองขึ้นใหม่ ตั้งแต่ทางตอนใต้
ของวัดท้ายเมือง ลัดไปทะลุยังวัดเขมา กลายเป็นเส้นทางไหลของแม่น้ําเจ้าพระยาใหม่ในปัจจุบันกระทั่งใน
ปี พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเห็นว่าการที่แม่น้ําเปลี่ยนทางเดินใหม่นั้น อาจทําให้ข้าศึก
ประชิดพระนครได้ง่าย จึงโปรดให้สร้างปูอมปราการไว้ ณ ปากแม่น้ําอ้อม และโปรดให้ย้ายศาลหลักเมือง
และเมืองนนทบุรีมาอยู่ที่ปากแม่น้ําอ้อมด้วยต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองนนทบุรีก็ยิ่งมีความสําคัญ
มากขึ้น เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ติดกับพระนครหลวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4
โปรดให้ย้ายเมืองนนทบุรีไปตั้งที่ปากคลองบางซื่อ บ้านตลาดขวัญ และในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดให้ตั้งศาลากลางเมืองขึ้นที่ปากคลองบางซื่อ ฝั่งซ้ายของแม่น้ํา
เจ้าพระยาต่อมาในปี พ.ศ. 2471 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดให้ย้ายศาลา
กลางมาตั้งที่ราชวิทยาลัย บ้านบางขวาง ตําบลบางตะนาวศรี ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
กองฝึกอบรมกระทรวงมหาดไทย อยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 1 อําเภอเมืองฯ มีตัวอาคารเป็น
สถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่กรมศิลปากรได้ขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งแล้วปัจจุบันศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรีได้ย้ายที่ทําการมาอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์ และจังหวัดนนทบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น
6 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางบัวทอง
และอําเภอไทรน้อย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.: ออนไลน์)
เทศกาลงานประเพณี
งานสงกรานต์ของชาวมอญ อําเภอปากเกร็ด ที่เกาะเกร็ด ในวันที่ 13 เมษายนจนถึงต้นเดือน
พฤษภาคมของทุก ๆ ปี ถือเป็นการเริ่มศักราชใหม่ จึงจัดการเฉลิมฉลอง เป็นการทําบุญรักษาศีลเพื่อ
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ต้อนรับศักราชใหม่ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยและนางสงกรานต์ และเป็นเทศกาลทําบุญของคนมอญ พิธีจะ
เริ่มจากการทําบุญฉลองสงกรานต์ การทําบุญกลางบ้าน และการร่ายรําประจําปีของแต่ละหมู่บ้าน ก่อน
วันสงกรานต์ชาวบ้านจะเตรียมกวนกาละแม ข้าวเหนียวแดง ข้าวเหนียวแก้วซึ่งเป็นขนมสําหรับในการ
ทําบุญเทศกาลนี้ และมีการทําขนมจีน “คะนอมจิน ” เป็นอาหารของคนมอญแต่โบราณเพื่อทําบุญรวม
และข้าวแช่ ซึ่งเรียกว่า “เปิงฮงกราบ”
งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองนนท์ กําหนดจัดงานช่วงกลางเดือนเมษายน – ต้นเดือน
มิถุนายนของทุกปี บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางเก่า อําเภอเมือง มีการจําหน่ายผลไม้ เช่น ทุเรียน มังคุด
กระท้อน มะไฟ มะม่วง ฯลฯ และไม้ดอกไม้ประดับของนนทบุรี
ประเพณีการทําบุญตักบาตรพระร้อยแปด เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานในอําเภอ
บางกรวย อําเภอปากเกร็ด โดยจัดขึ้นตามลําน้ําในคลองบางกอกน้อยและแม่น้ําเจ้าพระยา บริเวณเกาะ
เกร็ด งานจัดขึ้นในวันแรม 8 ค่ําเดือน 12 เป็นประจําของทุกปี
ประเพณีรํามอญ เป็นนาฏศิลป์เก่าของคนมอญ ยังคงสืบทอดกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ลูกหลาน
มอญรุ่นหลัง ๆ ยังคงได้รับการถ่ายทอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปากเกร็ด พระประแดงและปทุมธานียังมีผู้ที่
รํามอญได้เป็นจํานวนมาก ซึ่งรวมทั้งวงปี่พาทย์ที่บรรเลงประกอบการรํายังคงมีอยู่
พื้นที่ที่ทาการวิจัย 6 แหล่ง
1. อาเภอเมืองนนทบุรี ได้แก่ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ํา
เจ้าพระยาด้านทิศตะวันตก (ฝั่งขวา) ที่ตําบลบางศรีเมือง อําเภอเมืองนนทบุรี เยื้องศาลากลางจังหวัดไป
ทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ มีเนื้อที่ประมาณ 24 ไร่ 7 งาน 22 ตารางวา แบ่งออกเป็น 3 เขต
คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตนอกกําแพงใหญ่
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ที่มีความสําคัญ คู่บ้านคู่เมือง มาร่วม 135 ปี
แล้ว พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดให้ทําการสร้างขึ้น ด้วยทรงมีพระราชดําริว่า
บริเวณปูอมเก่า (ปูอมทับทิมสมัยกรุงศรีอยุธยา) ซึง่ ตัง้ อยูร่ มิ ฝัง่ แม่นาํ้ เจ้าพระยาฝัง่ ตะวันตก ใต้วดั ตลาด
ขวัญ เมืองนนทบุรีเคยเป็นที่ตั้งนิวาสสถานของพระอัยกา พระอัยกี และเป็นสถานที่ประสูติของ สมเด็จ
พระศรีสุลาลัย พระราชชนนีพันปี หลวงแห่งพระองค์ เนื่องจากพระอัยกา (นามเดิม บุญจัน เคยเป็นผู้ว่า
ราชการ จังหวัดนนทบุรีที่ พระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน สมควรที่จะสร้างพระอารามหลวง ขึ้นไว้เพื่อเป็น
การ เฉลิมพระเกียรติพระอัยกา พระอัยกี และ สมเด็จพระราชชนนี จึงได้โปรดให้พระยาพระคลัง
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(ดิศ บุนนาค) สมุหพระกลาโหม เป็นแม่กอง สร้างวัดขึ้นในบริเวณนั้น โปรดให้สร้าง ปูอมปราการก่ออิฐถือ
ปูน มีใบเสมา (ทํานองเดียวกับกําแพงพระบรมมหาราชวัง) เป็นรูป 4 เหลี่ยมไว้รอบวัดเพื่อเป็น อนุสรณ์
ด้วยแล้ว พระราชทานนามพระอารามแห่งนี้ว่า "วัดเฉลิมพระเกียรติ"
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวยังสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติไม่แล้วเสร็จก็ทรงประชวร
และเสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่อยู่ รัชกาลที่ 4 เสด็จเถลิงถวัลย์
ราชสมบัติแล้วจึง ทรงรับพระราชภารกิจ ดําเนินการสร้างต่อ จนเสร็จเรียบร้อย วัดเฉลิมพระเกียรตินี้จึง
เป็นอีกวัดหนึ่งในหลาย ๆ วัดที่รัชกาลที่ 3 ทรงสร้างค้างไว้ และรัชกาลที่ 4 ทรงรับเป็น พระราชภารกิจ
ดําเนินการต่อภายในวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารมีอุโบสถที่สร้างด้วย สถาปัตยกรรมแบบไทยปนจีน
มีภาพเขียนฝาผนังอันสวยงาม ด้านในประดิษฐาน พระประธานปางมารวิชัย หล่อด้วยทองแดง ทั้งองค์
หน้าตักกว้าง 6 ศอก สูงจรดพระเศียร 8 ศอก 2 คืบ 4 นิ้ว พระนามว่า พระพุทธมหาโลกาภินันทปฎิมา
ส่วนภายนอกมีลายปูนปั้นประดับกระเบื้อง หน้าบัน ลวดลายปูนปั้นที่กรอบประตูหน้าต่าง สวยงามมาก
(wikimapia, ม.ป.ป.: ออนไลน์)
2. อาเภอบางกรวย ได้แก่ ตลาดน้าวัดตะเคียน
ตลาดน้ําวัดตะเคียน ถูกเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 โดยหลวงปูุแย้ม
ได้มาทําพิธีเปิดพร้อมได้พรมน้ํามนต์ให้กับเหล่าบรรดาพ่อค้า แม่ค้า ที่เตรียมตัวมาพายเรือค้าขายอยู่
บริเวณตลาดน้ําวัดตะเคียนแห่งนี้ ด้วยแนว ความคิดที่ต้องการพลิกฟื้นวิถีชีวิตของคนในอดีตให้กับคนรุ่น
ใหม่ได้สัมผัส และท่านต้องการที่จะใช้พื้นที่บริเวณลําคลองแห่งนี้ให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้าน ที่มาอาศัย
อยู่ในบริเวณนี้ให้สามารถทํามาหากินได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ โดยการนําพืชผักต่าง ๆ ที่ปลูกกันเอง
รวมถึงของกินที่หลากหลาย นํามาขายโดยใช้เรือเป็นพาหนะ เพราะถือเป็นการตอบแทนให้กับชาวบ้าน
เหล่านี้ด้วยเช่นกัน เพราะว่าวัดแห่งนี้อยู่มาได้ก็เพราะชาวบ้านในละแวกนี้ ที่มาทําบุญ บริจาค ถวาย
อาหาร อยู่เป็นประจํา ปัจจุบันตลาดน้ําวัดตะเคียนแห่งนี้เริ่มได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็น
จํานวนมาก เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก
ความน่าสนใจของการมาเที่ยวที่ตลาดน้ําวัดตะเคียนแห่งนี้คือ การล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่ง
คลองบางคูเวียง และคลองบางราวนก ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองที่ยังรักษาบ้านเรือนไทยโบราณ
ซึง่ เต็มไปด้วยสีสนั ของธรรมชาติ และร่องรอยอารยธรรม ศิลปกรรม กิจกรรมการเดินลอดโบสถ์
เสือ มังกร ก็ถือเป็นอีกกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่ตลาดน้ําวัดตะเคียนนิยมทํากัน
การเดินทางไปตลาดน้ําวัดตะเคียน เริ่มต้นจากแยกแคราย จ.นนทบุรี วิ่งตรงไปข้ามสะพาน
พระราม 5 จากนั้นวิ่งตรงไปตาม ถ.นครอินทร์ ถึง ถ.กาญจนาภิเษก ให้กลับรถใต้สะพานก่อนข้ามแยก
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แล้วมุ่งหน้าย้อนกลับมาทางเดิมประมาณ 1 ก.ม. จะเห็นสะพานลอยให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปช่องคู่ขนาน และ
เลี้ยวซ้ายเข้าไปตรงปูาย "วัดตะเคียน" ในกรณีที่มาจากบางใหญ่ เมื่อถึงแยกที่จะเลี้ยวซ้ายไปสะพาน
พระราม 5 ให้เลี้ยวซ้าย แล้ววิ่งตรงไปประมาณ 1 ก.ม. เจอสะพานลอยและทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือ จากนั้น
วิ่งไปตามถนนประมาณ 1 ก.ม. เจอวัดข้างหน้า ให้ข้ามสะพานเข้าไปจอดในลานวัด (hoteldirect,
ม.ป.ป.: ออนไลน์)
3. อาเภอไทรน้อย ได้แก่ ตลาดน้าไทรน้อย
ตลาดน้ําไทรน้อย ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมลราชา หน้าวัดไทรใหญ่ เริ่มก่อตั้งตลาดน้ําจากความคิด
ริเริ่มของอดีตปลัดอําเภอนายสุรพล วานิชเสนีย์ ซึ่งเห็นว่าชาวบ้านที่ได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพจากทาง
ราชการ ไม่มีสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จึงคิดว่าบริเวณหน้าเทศบาลอําเภอไทรน้อย
มีภูมิทัศน์ที่เหมาะสมอยู่ติดกับคลองพระพิมลราชา จึงได้ร่วมมือกับชาวบ้าน จัดตลาดน้ําขึ้นและเปิดเป็น
ครั้งแรกในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดยจัดตั้งตลาดน้ําขึ้นเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนในไทร
น้อย และให้เป็นศูนย์รวมของอาหารคาวหวานผัก ผลไม้ หลายชนิดที่ชาวบ้านนํามาจําหน่ายบริเวณตลาด
น้ําริมคลอง ที่มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัยและราคาเป็นกันเอง สามารถเลือกซื้อเลือกหาตาม
ต้องการ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถชมวิถีชีวิตของชาวนนทบุรี ที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งคลอง ที่ยังคง
สภาพความเป็นธรรมชาติและความเป็นไทยอยู่ เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
มีการจัดนําเที่ยว โดยใช้รถกระแทะ (คล้ายรถอีแต๋น) และมีคนขับรถเป็นคนพานําชม พาเที่ยวชมสถานที่
ท่องเที่ยว 4 แห่ง คือ 1. ศาลเจ้าพ่อจุ้ย 2. สวนบอนสีเฉลิมพระเกียรติ 3. สวนไม้ดอกไม้ประดับไทรน้อย
4. สวนบัว โดยคิดค่าราคาค่าบริการ 20 บาทต่อท่าน
4. อาเภอบางใหญ่ ได้แก่ วัดสวนแก้ว
ประวัติวัดสวนแก้ว
เดิมชื่อ วัดแก้ว เป็นวัดร้างมา 80 ปี ภายหลังหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และพระภิกษุอีก 3-4 รูป
ได้เข้ามาพํานักแต่พื้นที่ ของวัดเต็มไปด้วยเรือกสวน หลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได้เพราะขาดบุคลากรที่
จะช่วยพัฒนา
พ.ศ. 2521 พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูป ได้เดินทางมากราบหลวงพ่อเทียน เพื่อขอ
ทําโครงการ บวชเณรภาคฤดูร้อน เมื่อเสร็จแล้วก็จะลากลับสวนโมกข์ เมื่อหลวงพ่อเทียนได้อนุญาตให้
พํานักแล้ว ยังได้ช่วยสนับสนุนงานบวชเณรภาคฤดูร้อนด้วยโดยช่วยเป็นพระพี่เลี้ยงให้
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พ.ศ. 2522 หลวงพ่อเทียนได้มอบหมายให้พระพยอมและเพื่อนภิกษุเป็นผู้ดูแลรักษาวัดต่อไป
ส่วนตัวหลวงพ่อเทียน กลับจังหวัดเลย ที่วัดแก้วนี้ พระพยอมได้พัฒนาพื้นที่ของวัดและเตรียมจําลองสวน
โมกขพลารามให้เกิดขึ้นในเมือง ตามคําที่ท่านพุทธทาสเคยปรารภเมื่อคราวที่ยังศึกษาธรรมอยู่ที่สวนโมกข
ท่านได้ทุ่มเทชีวิตใจเพื่อการบูรณะวัดอย่างเต็มที่และได้นําทรัพย์ส่วนตัวมาพัฒนาวัดแก้ว
ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสวนแก้ว เมื่อพัฒนาวัดจนเหมาะสมกับสภาพสิ่งแวดล้อมของวัดแล้วจึงมุ่ง
เผยแพร่พุทธศาสนา
อีกครั้งหนึ่ง พ.ศ. 2529 เป็นปีที่พระพยอมรับกิจนิมนต์มากทําให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของคน
ระดับกลางลงมาซึ่งต้องยอมรับว่า บุคคลเหล่านี้ มีพฤติกรรมที่หลงใหล ใฝุต่ําเรื่องเพศ เรื่องเหล้า เมายา
ไม่มีสมองที่จะคิดพัฒนาใด ๆ เท่าที่ควรทําให้พระพยอมตัดสินใจที่จะช่วยบุคคลเหล่านี้ ให้มีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น พระพยอมจึงได้รวบรวม ทุนทรัพย์ส่วนตัว ซึ่งมีไม่มากนักนํามาใช้พัฒนาบริเวณวัด และหาทุนซื้อ
ที่ดินบริเวณใกล้เคียงต่อออกไปอีก เพื่อทําเป็นมูลนิธิสวนแก้ว
กกกกกกก ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการบริหารงานช่วยสังคม ปัญหาของสังคมทุกวันนี้ เป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นระหว่าง ฐานะ อาชีพ ความรู้ และโอกาส ซึ่งพระสงฆ์ควรจะมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหานี้ด้วย ด้วย
ปณิธานที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเผยแพร่ ศีลธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้ประชาชนได้รู้จัก
การใช้ หลักธรรม ในการดําเนินชีวิตและแก้ปัญหาด้วยตนเอง ท่านจึงได้จัดตั้งมูลนิธิสวนแก้วขึ้น ในปี พ.ศ.
2529 (มูลนิธิสวนแก้ว, ม.ป.ป.: ออนไลน์)
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 6 ประการ คือ
1. เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา
2. เพื่อส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอันดี
3. เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย
4. เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
5. ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
6. จัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษา
5. อาเภอบางบัวทอง ได้แก่ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ เดิมเป็นโรงเจขนาดเล็ก บน
พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ต่อมา คณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย โดยวัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) ได้
มอบหมายให้ พระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมปัญญาจริยาภรณ์ (ท่านเจ้าคุณเย็นเชี้ยว) เป็น
ประธานดําเนินการจัดสร้างฝุายสงฆ์ และ พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร เป็นประธานที่ปรึกษา
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การจัดสร้างฝุายสงฆ์ โดยเปิดให้พุทธบริษัทไทย-จีนได้ร่วมบุญ ในการจัดสร้าง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ในวโรกาสดังกล่าว
โดยมี นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้ดําเนินการขอพระบรมราชานุญาต
จัดสร้างวัดฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ มีพระบรมราชานุญาต ซึ่งในการนี้
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกาย
รังสรรค์ โดยเมื่อเวลา 15.00 น. วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จทรงเป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์วัด
ปัจจุบัน วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ ได้จัดสร้างเสร็จ
สมบูรณ์ โดยใช้ระยะเวลาดําเนินการกว่า 12 ปี (2539-2551) ในบริเวณวัดประกอบด้วยวิหารต่าง ๆ ที่มี
รูปแบบสถาปัตยกรรม ตามแนวปรัชญา และคติธรรมทางพระพุทธศาสนา จีนนิกายฝุายมหายาน อัน
ประกอบด้วย วิหารพระกวนอิมโพธิสัตว์ วิหารหมื่นพุทธเจ้า วิหารบูรพาจารย์ ห้องปฏิบัติธรรม ที่พํานัก
สงฆ์ และโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ พร้อมด้วย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีสมโภชเมื่อวันที่ 20 มีนาคม
พ.ศ. 2551 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงตัดหวาย
ลูกนิมิตพระอุโบสถ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2556: ออนไลน์)
6. อาเภอปากเกร็ด ได้แก่ เกาะเกร็ด
เกิดขึ้นจากการขุดคลองลัดแม่น้ําเจ้าพระยา ตรงส่วนที่เป็นแหลม ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท้ายสระ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมื่อปี พ.ศ. 2265 เรียกว่า “คลองลัดเกร็ดน้อย ” (คลองลัดเกร็ดใหญ่อยู่ที่
จังหวัดปทุมธานี ขุดลัดแม่น้ําเจ้าพระยาตอนท้ายอําเภอสามโคกมาทางใต้ถึงคลองขวางเชียงราก) ต่อมา
กระแสน้ําเปลี่ยนทิศทางแรงขึ้นเซาะตลิ่งทําให้คลองขยาย แผ่นดินตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะ เดิม
เรียกว่า เกาะศาลากุน เกาะเกร็ดมีความเจริญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สังเกตได้จากวัดวาอารามต่าง ๆ
บนเกาะส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะในสมัยอยุธยา แต่คงจะมาร้างคนเมื่อพม่ามายึดกรุงศรีอยุธยาได้ หลังจาก
กอบกู้เอกราชได้แล้ว พระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดให้ชาวมอญมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ ชาวมอญบนเกาะเกร็ด
นั้นมีทั้งที่เข้ามาในสมัยกรุงธนบุรี และสมัยรัชกาลที่ 2 ต่อมาเมื่อตั้งอําเภอปากเกร็ดขึ้นแล้วเกาะศาลากุน
จึงมีฐานะเป็นตําบลและเรียกว่าตําบลเกาะเกร็ด เกาะนี้จึงมีชื่อว่า เกาะเกร็ด ประชาชนบนเกาะมีทั้งชาว
ไทยเชื้อสายรามัญ ชาวไทยพุทธและชาวไทยอิสลามรวมกันด้วยความสามัคคีปรองดองกัน
ตําบลเกาะเกร็ดแบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ
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หมู่ที่ 1 บ้านลัดเกร็ด
หมู่ที่ 2 บ้านศาลากุลนอก
หมู่ที่ 3 บ้านศาลากุลใน
หมู่ที่ 4 บ้านคลองสระน้ําอ้อย
หมู่ที่ 5 บ้านท่าน้ํา
หมู่ที่ 6 บ้านเสาธงทอง
หมู่ที่ 7 บ้านโอ่งอ่าง
อาชีพของชาวบ้านคือ การทําสวน การทํานา การรํามอญรํา การทําเครื่องปั้นดินเผา การทํา
ขนมหวานขายส่งและปลีก อาหารมอญโบราณที่ขึ้นชื่อคือแกงกล้วยดิบ แกงเขียวหวานคอ มะพร้าว
แกงลูกโยงผักบุ้งใบมะขาม พริกกะเกลือ และข้าวแช่
ประเพณีสําคัญของเกาะเกร็ดได้แก่
1. ประเพณีสงกรานต์ (ปัจอะห์ต๊ะห์) จะจัดตั้งแต่วันที่ 13 เมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมถือว่า
เป็นช่วงที่เปิดศักราชใหม่จึงมีการทําบุญต้อนรับ และเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและนางสงกรานต์
2. ประเพณีค้ําต้นโพธิ์ จัดขึ้นในเดือนเมษายนเพื่อรดน้ําต้นโพธิ์หรือปลูกต้นโพธิ์ (ชาวมอญที่
อื่น ๆ ต้องปลูกเพิ่ม) แต่ที่เกาะเกร็ดจะทําการค้ําต้นโพธิ์แทน เพราะบนเกาะมีต้นโพธิ์อยู่จํานวนมากจึงไม่
จําเป็นต้องปลูกเพิ่ม
3. ประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา มีการทําบุญตักบาตร ถวายพุ่ม ถวายเครื่องไทยธรรม อาหาร
เครื่องดื่ม สิ่งของที่พระจําเป็นต้องใช้ในพรรษา
4. ประเพณี “เจ้าภาพกัณฑ์เทศ” ตลอดไตรมาสเข้าพรรษาเป็นกิจกรรมที่ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา
แต่ละครอบครัว จะสลับกันเป็นเจ้าภาพวันพระละบ้านทุกวันพระ เจ้าภาพจะจัดเครื่องกัณฑ์เทศที่มี
เทศนาธรรมทุกวันพระตลอดพรรษา เพื่อเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป
5. ประเพณีตักบาตรตักน้ําผึ้ง เดือนกันยายน ขึ้น 15 ค่ําเดือน 10 เป็นวันตักบาตรน้ําผึ้ง ข้าวต้ม
ลูกโยง
6. ประเพณีทําบุญออกพรรษา เดือนตุลาคมหรือเดือน 11 ทั้งชาวไทยและชาวรามัญถือว่างาน
ทําบุญออกพรรษาเป็นงานที่ใหญ่และสําคัญ จะมีการทําบุญ 3 วัน เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ํา 15 ค่ํา และ
แรม 1 ค่ําเดือน 11
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7. ประเพณีตักบาตรขนมจีน ในช่วงออกพรรษาชาวบ้านจะทําขนมจีนน้ําพริกน้ํายา หรือแกง
เผ็ด ทั้งมีกระยาสารท และกล้วยไข่ เพื่อใส่บาตรถวายพระและแบ่งปันเพื่อนบ้านและผู้ที่นับถือเพื่อเป็น
การทําทาน
8. ประเพณีตักบาตรทางน้ํา ในช่วงออกพรรษาชาวบ้านจะทําการตักบาตรทางเรือ ทั้ง 3 วันใน
เทศกาลออกพรรษาตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ํา 15 ค่ํา และแรม 1 ค่ําเดือน 11 เวลาประมาณ 07.30 - 08.00 น.
โดยจะนิมนต์พระหนุ่มลงเรือที่ได้รับการตกแต่งให้สวยงามจากชาวบ้านพร้อมด้วยฝีพายออกมารับพระ
ที่ท่าวัดลําละ 1 องค์ เพื่อมารับบาตรจากญาติโยม
9. ประเพณีชอนธูป (การถวายธูปเทียนแก่พระสงฆ์) ในช่วงออกพรรษา (วันขึ้น 15 ค่ําเดือน
11) จะมีชาวบ้านและประชาชนทั่วไป หลังจากพระฉันเพล พระสงฆ์จะเดินเข้าสู่พระอุโบสถ์ เพื่อปวารนา
ออกพรรษา ตามเส้นทางที่พระผ่านจะมีชาวบ้านมานั่งเพื่อนําดอกไม้ธูปเทียน มาใส่บาตรเพื่อให้วัดมีธูป
เทียนใช้บริการแก่ผู้ที่จะมาไหว้พระ
10. ประเพณีลอยกระทง จะทําตามประเพณีของชาวไทย และชาวมอญทั่วไป ยกเว้นตอนเที่ยง
คืน ซึ่งมีพระจันทร์อยู่เหลือศีรษะพอดี จะมีการตักน้ําในแม่น้ํามารดศีรษะหรือตักใส่โอ่ง เพื่อเป็นศิริมงคล
เพราะเชื่อว่าน้ําในแม่น้ําเป็นน้ํามนต์ที่เรียกว่า “น้ําเพ็ญ ” (แผ่นพับการท่องเที่ยวนนทบุรี การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พีรกานต์ ศิริรักษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา พบว่า
1. กลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยอายุระหว่าง 20-24 ปี มี
สถานภาพสมรสโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เดือน 5,001 - 15,000 บาท ตามลําดับ
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า นักท่องเที่ยวที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด
3. ลักษณะบุคลิกภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะบุคลิกภาพมีระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านชอบค้นหาผจญภัย ด้านชอบเดินทางในสถานที่แปลกใหม่ ด้านมีความยึด
มั่นในตนเองสูง ด้านชอบเดินทางท่องเที่ยว ด้านชอบเปิดรับนวัตกรรมใหม่ ด้านความเป็นคนสนุกสนาน
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มีความคิดเห็นในระดับมาก ส่วนด้านการมุ่งเน้นตนเองเป็นหลักด้านความเป็นนักอนุรักษ์ ที่มีความคิดเห็น
ในระดับกลาง
4. รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจในรูปแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในระดับสนใจมาก
5. พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า ด้านระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย
ประมาณ 3 วันต่อครั้ง และงบประมาณการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวต่อครั้ง ประมาณ 5,416 บาท
6. แนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต พบว่า ด้านการกลับมาท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ อยู่ในระดับกลับมาอย่างแน่นอน และ ด้านการแนะนําให้บุคคลรู้จักมาท่องเที่ยว อยู่ในระดับแนะนํา
บุคคลที่รู้จักมาท่องเที่ยวอย่างแน่นอน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ อาชีพ ที่แตกต่างกันมี
ผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันต่อ
ครั้ง)ไม่แตกต่างกันแต่ ระดับการศึกษา รายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้าน
ระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ .01 ตามลําดับ
2. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ในด้านระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยที่ไม่
แตกต่างกัน และ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ด้านงบประมาณการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อ
ครั้งแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ .01 ตามลําดับ
3. ลักษณะบุคลิกภาพด้านมีความยึดมั่นในตนเองสูง ด้านมีความสนุกสนาน และด้านชอบ
เปิดรับนวัตกรรมใหม่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ด้านระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยและภูเก็ต ด้านงบประมาณการใช้จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศต่อครั้งในระดับต่ํามากและความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
และ .01 ตามลําดับ
4. รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านกิจกรรมพายเรือแคนนู ( Canoeing) / เรือคายัค
(Kayak) / เรือบด (Browbeating) / เรือใบ (Sailing) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ด้านระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย ในระดับต่ํามากและ
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และ .01
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5. รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านกิจกรรมการเดินปุา(
Hiking/Trekking)
ด้านกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ ( Nature Education) ด้านกิจกรรมส่อง/ดูนก ( Bird Watching)
ด้านกิจกรรมศึกษา/เที่ยวถ้ํา (Cave Exploring/Visiting) ด้านกิจกรรมล่องเรือศึกษาธรรมชาติ ( Boat
Sightseeing) ด้านกิจกรรมพายเรือแคนนู ( Canoeing)/เรือคายัค ( Kayak)/เรือบด ( Browbeating)
/เรือใบ (Sailing) ด้านกิจกรรมดําน้ําชมปะการังน้ําตื้น ( Snorkel Skin Diving) ด้านกิจกรรมดําน้ําลึก
(Scuba Diving) มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต ด้านการกลับมา
ท่องเที่ยว และ ด้านการแนะนําบุคคล ในระดับต่ํามากและความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 และ .01 ตามลําดับ
6. พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ด้านงบประมาณการใช้
จ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต
ด้านการกลับมาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในระดับต่ํามากและความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01
ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545) ศึกษาเรื่อง การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และแนวโน้ม
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ผลการศึกษาพบว่า
1. นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ในระดับ
ค่อนข้างต่ํา มีความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ในระดับปานกลาง มีทัศนคติที่ดีต่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ และมีแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์อยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง 2. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจแตกต่างกันผู้ที่มีอาชีพต่างกัน มีการเปิดรับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อเฉพาะกิจแตกต่างกัน แต่เปิดรับข่าวสารจาก
สื่อมวลชน และสื่อบุคคลไม่แตกต่างกัน ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีเพศ สถานภาพสมรส การศึกษา
และรายได้ต่างกัน มีการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อมวลชน สื่อ
บุคคล และสื่อเฉพาะกิจไม่แตกต่างกัน 3. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์
จากสื่อมวลชนสื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศแบบโฮมสเตย์ 4. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อเฉพาะกิจมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ 5. การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์จากสื่อมวลชนสื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ 6. ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบ
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โฮมสเตย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงเนิเวศแบบโฮมสเตย์
7. ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแนวโน้มพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบโฮมสเตย์
สุภาพร รัตนะรัต (2542) ศึกษาเรื่อง การสํารวจพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทางสื่อโทรทัศน์
และการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า รับข่าวสารสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารสิ่งแวดล้อมทางสื่อ
โทรทัศน์ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขตกรุงเทพมหานคร กับความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยศึกษาจาก กลุ่มตัวอย่างจํานวน
398 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ใช้การ แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว ( One-Way Analysis of Variance)
และหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) โดยประมวลผล ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการ
ชมรายการ โทรทัศน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับ
นานๆ ครั้ง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางและความตระหนักรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก 2. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเปิดรับ
ข่าวสาร สิ่งแวดล้อม 3. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อโทรทัศน์แตกต่างกัน มีความตระหนักรู้ไม่แตกต่างกัน
4. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน มีความตระหนัก รู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
แตกต่างกัน 5. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
มีความสัมพันธ์กับความตระหนักรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
โสภี โสพิน (2544) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้สื่อแผ่นพับ
กรณีศึกษาการท่องเที่ยว ล่องแก่ง ตําบลกรุงชิง กิ่งอําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการศึกษา
พบว่า ในกลุ่มทดลองมีระดับความรู้และทัศนคติแตกต่างจากกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สําหรับปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรู้เรื่องการท่อง เที่ยวเชิงนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย การรับรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และจํานวนครั้ง
ในการท่องเที่ยว ส่วนปัจจัย ที่มีผลต่อทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วย ลักษณะกลุ่มผู้ร่วม
เดินทาง จํานวนผู้ร่วมเดินทาง และความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

55

ระหว่างความรู้และทัศนคติ โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ความรู้เรื่องการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ แต่ความรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของแหล่ง
ท่องเที่ยวและความรู้โดยรวม ไม่มีผลต่อทัศนคติ สําหรับความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ พบว่า
ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การรับรู้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะส่งผลกระทบในด้านบวก
ต่อระดับ ทัศนคติ ในขณะที่การใช้สื่อแผ่นพับและลักษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ในด้านลบต่อระดับทัศนคติ จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยใช้สื่อแผ่น
พับ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี จําเป็นต้องในเน้นเรื่องการให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศผ่านสื่อประเภทต่าง

ๆ ให้มากขึ้น ซึ่งจาก

การศึกษาพบว่าแผ่นพับที่ให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับนักท่องเที่ยว มีประโยชน์ในการ
นําไปใช้เป็นคู่มือประกอบในการท่องเที่ยว ช่วยเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพ ที่ท่องเที่ยวอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถ นําไปปรับปรุงใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
งอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง ( 2549) ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
จังหวัดนนทบุรีภายใต้การจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการศึกษาพบว่า
1. การสํารวจศักยภาพและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวทั้ง
4 แหล่งมีคะแนนในการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างกัน อันดับ 1. เกาะเกร็ด อันดับ 2.
วัดสวนแก้ว อันดับ 3. วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อันดับ 4. ตลาดน้ําไทรน้อย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป กลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่วิจัย ส่วนใหญ่่มีอายุระหว่าง
31-40 ปีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่วนใหญ่่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มใด ด้านความรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดีเท่าที่ควร ด้านการพัฒนา
มีระดับความต้องการทุกด้านอยู่ในระดับสูงและความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอยู่ในระดับสูง
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวในพื้นที่วิจัย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปีเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 42 อาชีพค้าขายมากที่สุดรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 5,000 บาท
ส่วนใหญ่เคยมาเที่ยวจังหวัดนนทบุรีมากกว่า 3 ครั้ง ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งต่ํากว่า 500 บาท เดินทางโดย
รถส่วนตัวและมากับเพื่อน เพื่อพักผ่อนหย่อนใจชมภูมิทัศน์มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างดี
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3. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนนทบุรี
ภายใต้การจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ ปัญหาเรื่องความปลอดภัย ปูายบอกทาง ที่จอด
รถมีน้อย นักท่องเที่ยวใช้จ่ายน้อยในการมาเที่ยวงบประมาณที่ได้รับไม่ต่อเนื่อง ขาดระบบการจัดการที่ดี
ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมด้านการพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมทั้งปีแนวทางใน
การพัฒนาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนนทบุรีภายใต้การจัดการและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนวิสัยทัศน์ นนทบุรีแหล่งวิถีชีวิตชาวสวน ล้วนหลากหลายวัฒนธรรม งามล้ําไม้
ประดับกลยุทธ์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่วิจัย 4 แหล่ง กําหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนา
4 ด้าน คือ
1. กลยุทธ์ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. กลยุทธ์ในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว
3. กลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้แก่ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ
กก

4. กลยุทธ์ในการพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์
ศหลิน เดียวสุรินทร์ ( 2546) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการของประชาชน

ท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ: ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนบ้านโคกเกตุ ตําบลปลายโพงพาง
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท้องถิ่นมีความต้องการให้มีการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับสูง และมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเงินทุนในการ
เริ่มต้นทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากที่สุด ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การรับรู้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มี
ความสัมพันธ์กับความต้องการที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 ส่วนตัวแปรระยะเวลาที่อยู่อาศัยในท้องถิ่น เขตพื้นที่ที่ประชาชนอาศัย และการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
งานวิจัยนี้เสนอแนะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ประชาชน
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ท้องถิ่นในด้านพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและควรให้ประชาชนท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งทางตรงและทางอ้อม และควรให้การสนับสนุนเงินทุนใน
การประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแก่ประชาชนท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมี
ส่วนร่วมมากขึ้น
สรุปเข้าสู่ประเด็นปัญหาการวิจัย
จากการเจริญเติบโตของท่องเที่ยวทําให้เกิดผลกระทบจากการหวังผลประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวของผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง ทําให้มีผลกระทบต่อชุมชนในท้องถิ่นทั้งวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดแนวคิดในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่
มุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม เริ่มให้ความสําคัญ
กับกิจกรรมที่ไม่ทําลายธรรมชาติ และเป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่เรียกว่า การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และปัจจุบันการเผยแพร่ข่าวสารการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี้ได้มีการเผยแพร่อย่าง
หลากหลายผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ทําให้นักท่องเที่ยว
เมื่อได้รับข่าวสารดังกล่าว ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวและให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ระบบนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติ ของแหล่งท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น
จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งใน 5 จังหวัดปริมณฑลที่มีความเจริญในแทบทุกด้านเทียบเท่า
กับกรุงเทพมหานคร และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทยดั้งเดิมและไทยผสมผสาน และทําเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้เมืองหลวง มีการคมนาคม
สะดวกทั้งทางบกและทางน้ํา ทําให้จังหวัดนนทบุรีกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่ง จากที่
กล่าวมาข้างต้นทําให้ผู้วิจัยสนใจศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวตามองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมุ่งศึกษาในปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยช่องทางการรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี และเป็นแนวทาง
สําหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variables)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. ระดับการศึกษา
5. รายได้ต่อเดือน

ปัจจัยช่องทางการรับสื่อ
1. สื่อมวลชน
2. สื่อบุคคล
3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตัวแปรตาม
(Dependent Variables)

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย ตามองค์ประกอบ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
1. ด้านพื้นที่
2. ด้านการจัดการ
3. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
4. ด้านการมีส่วนร่วม

ภาพที่ 2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรกลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน 117,950 คนต่อเดือน (แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี
, 2555)
การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางและการคํานวณจากสูตรของ Yamane’s ในระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จํานวน 400 คน (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551: 62)
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มเปูาหมาย นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว 6
อําเภอ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 400 คน ผู้วิจัยทําการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มชั้น
(Stratified
Random Sampling) ของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ได้จํานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน ดังตาราง 3.1
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
อาเภอ/แหล่งท่องเที่ยว
1.วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อําเภอเมืองนนทบุรี
(วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร, 2555)
2. ตลาดน้ําวัดตะเคียน อําเภอบางกรวย
(ตลาดน้ําวัดตะเคียน, 2556)
3. ตลาดน้ําไทรน้อย อําเภอไทรน้อย
(สุภัทรา เพี้ยนดิษฐ, 2553)
4. วัดสวนแก้ว อําเภอบางใหญ่
(วัดสวนแก้ว, 2556)
5. วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
อําเภอบางบัวทอง (เทศบาลบางบัวทอง, 2555)

จานวนนักท่องเที่ยว
ต่อเดือน (คน)
2,600

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน)
9

5,000

17

8,300

28

6,250

21

37,500

127
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อาเภอ/แหล่งท่องเที่ยว
6. เกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด
(ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน), 2553)
รวม

จานวนนักท่องเที่ยว
ต่อเดือน (คน)
58,300

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน)
198

117,950

400

เครื่องมือในการวิจัย
ลักษณะเครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน และปัจจัยช่องทางการรับสื่อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
นนทบุรี จํานวนรายการแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่
1. ด้านพื้นที่ จํานวน 5 ข้อ
2. ด้านการจัดการ
จํานวน 5 ข้อ
3. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
จํานวน 5 ข้อ
4. ด้านการมีส่วนร่วม จํานวน 5 ข้อ
แบบสอบถาม
มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท
(Likert) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแต่ละระดับ มี
ความหมาย คือ
5
หมายถึง
อยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง
อยู่ในระดับ
มาก
3 หมายถึง
อยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง
อยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง
อยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ เป็นคําถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบ
ได้อย่างอิสระ
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ องค์ประกอบ
ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
และด้านการมีส่วนร่วม
2. สร้างข้อคําถาม เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
ด้านพื้นที่
จํานวน 10 ข้อ ด้านการจัดการ จํานวน 7 ข้อ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ จํานวน 7 ข้อ และด้านการมี
ส่วนร่วม จํานวน 5 ข้อ
3. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย
3.1 นําแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการที่ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนําเสนอที่
ปรึกษางานวิจัยเพื่อตรวจสอบ
3.2 การหาความเที่ยงตรง โดยนําแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่อที่ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ที่ปรึกษางานวิจัย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วรรณรัตน์ เพื่อทําการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของคําถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้นก็นํามาแก้ไข
ปรับปรุงโดยปรับจํานวนข้อเหลือด้านละ 5 ข้อ เพื่อดําเนินการในขั้นต่อไป
3.3 นําแบบสอบถามฉบับที่แก้ไข ปรับปรุงเรียบร้อย ไปทดลองใช้กับกลุ่มทดสอบซึ่งไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างของงานวิจัยในครั้งนี้ จํานวน 30 คน แล้วนําผลมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น ( Reliability) โดย
การหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค ( Cronbach’s Alpha Coefficient:
α) โดยกําหนดให้แบบทดสอบที่มีค่า α = 0.7 ขึ้นไป เป็นแบบทดสอบที่มีค่าความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับได้
โดยได้ค่า α = 0.782
3.4 นําแบบสอบถามที่ได้มาจัดพิมพ์ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. เตรียมแบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด เพื่อนําไปเก็บข้อมูล ยังแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดใน
จังหวัดนนทบุรี
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2. ดําเนินการนําแบบสอบถามไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดในจังหวัดนนทบุรี เพื่อขอความ
ร่วมมือให้นักท่องเที่ยวชาวไทยตอบแบบสอบถามระหว่างเดือน มกราคม – มีนาคม 2557
3. ผู้ช่วยนักวิจัยทําการแจกแบบสอบถามออกไปยังกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ชุด โดยนํา
แบบสอบถามไปสอบถามกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้อ่านและ
ตอบแบบสอบถามเอง โดยผู้ช่วยนักวิจัยจะอยู่รอรับแบบสอบถามกลับคืนโดยทันที
กรณีที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีข้อสงสัยไม่เข้าใจผู้ช่วยนักวิจัยจะคอยชี้แจง และอธิบายข้อสงสัยให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคําตอบในแบบสอบถาม
5. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อนําข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนําผลคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมดไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1. ปัจจัยเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยช่องทางการรับสื่อ
วิเคราะห์ด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ
2. ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในจังหวัดนนทบุรี วิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากเกณฑ์ดังกล่าว สามารถจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
1-5 คะแนน โดยกําหนดในการแบ่งช่วงคะแนนออกเป็น 5 ช่วง (บุญชม ศรีสะอาด, 2535)
จะได้เกณฑ์การวัดระดับคะแนนทีแ่ บ่งเป็น 5 ช่วงได้ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
4.51 - 5.00
มากทีส่ ุด
3.51 - 4.50
มาก
2.51 - 3.50
ปานกลาง
1.51 - 2.50
น้อย
1.00 - 1.50
น้อยทีส่ ุด
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3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยช่องทางการรับสื่อ ต่อการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ใช้ค่า t-test กรณีที่มีตัวแปรต้น 2 กลุ่มและการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - way ANOVA) กรณีที่มีตัวแปรต้น 3 กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบความ
แตกต่าง ตรวจสอบรายคู่โดยใช้วิธี LSD
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บทที่ 4
ผลของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา “ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ” ผู้ศึกษาได้จัดแบ่งการนําเสนอผลการศึกษาข้อมูล ตามลําดับ
ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
2. ระดับ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นนทบุรี
3. การเปรียบเทียบ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรีเมื่อจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยช่องทางการรับสื่อ
4. ข้อมูลด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
ปัจจัยช่องทางการรับสื่อ
ตาราง 4.1 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
เพศ (N = 400)
ชาย
หญิง
อายุ (N = 400)
15 – 25 ปี
26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 – 65 ปี
66 ปีขึ้นไป

จานวน
187
213

ร้อยละ
46.8
53.2

94
105
53
55
78
15

23.5
26.2
13.2
13.8
19.5
3.8
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ตาราง 4.1 (ต่อ)
การศึกษา (N = 400)
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่น ๆ
อาชีพ (N = 400)
นักเรียน-นักศึกษา
ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท/ห้างร้าน/เอกชน
รับจ้างทั่วไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
อื่น ๆ
รายได้ต่อเดือน (N = 400)
ต่ํากว่า 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001 บาทขึ้นไป

29
73
77
79
111

7.2
18.2
19.2
19.8
27.8

25
6

6.2
1.5

88
29
63
112
44
59
5

22.0
7.2
15.8
28.0
11.0
14.8
1.2

41
63
104
71
69
52

10.2
15.8
26.0
17.8
17.2
13.0
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จากตาราง 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เมื่อจําแนกตามเพศ 2 กลุ่ม เป็น
เพศหญิง จํานวน 213 คิดเป็นร้อยละ 53.2 เพศชาย จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8
เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุ 6 กลุ่ม ปรากฏว่า เป็นผู้มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มากที่สุด จํานวน 105
คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมา อายุระหว่าง 15-25 ปี จํานวน 9 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 อายุ
ระหว่าง 56-65 ปี จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 อายุช่วง 46-55 ปี จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ
13.8 อายุ ระหว่าง 36-45 ปี จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และอายุ 6 6 ปีขึ้นไป จํานวน 1 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.8
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา 7 กลุ่ม ปรากฎว่า ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสูงสุด จํานวน
111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ระดับประถมศึกษา จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7. 2 ระดับ สูงกว่า
ปริญญาตรี จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และอื่น ๆ คือ ไม่ได้ศึกษา จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
1.5
เมื่อจําแนกตามอาชีพ 7 กลุ่ม ปรากฏว่า อาชีพบริษัท/ห้างร้าน/เอกชน สูงสุด จํานวน 112 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาอาชีพนักเรียน-นักศึกษา จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 อาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.8 อาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 อาชีพข้าราชการ จํานวน
29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
เมื่อจําแนกตามรายได้ 6 กลุ่ม ปรากฏว่า รายได้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท สูงสุด
จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมา มีรายได้ ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 71 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.8 รายได้ ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 รายได้
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน
52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2
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ตาราง 4.2 แสดงจํานวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่องทางการรับสื่อ
ช่องทางการรับสื่อ (N = 400)
สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร/วารสาร แผ่นพับ, ใบปลิว
สื่อบุคคล ได้แก่ ญาติ/เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่รัฐ/เอกชน/บริษัท
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ

จานวน
109
184
107

ร้อยละ
27.2
46.0
26.8

จากตาราง 4.2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เมื่อจําแนกตามช่องทางการรับสื่อ
3 ช่องทาง ปรากฏว่า สื่อบุคคล ได้แก่ ญาติ/เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่รัฐ/เอกชน/บริษัท มากที่สุด
จํานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาได้แก่ สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร/วารสาร แผ่นพับ , ใบปลิว จํานวน 109 คิดเป็นร้อยละ 27.2 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ จํานวน 107 คิดเป็นร้อยละ 26.8
2. ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
การนําเสนอครั้งนี้เสนอระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม
ตาราง 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
ด้านพื้นที่
ด้านการจัดการ
ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
ด้านการมีส่วนร่วม
รวม

ค่าเฉลี่ย


3.97
3.62
3.63
3.65
3.72

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.568
0.655
0.597
0.671
0.467

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตาราง 4.3 ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.72) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านด้านพื้นที่ ( = 3.97) ด้านการมีส่วนร่วม ( = 3.65) ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ ( = 3.63) และด้านการจัดการ ( = 3.62) ตามลําดับ
สรุป
ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นนทบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.72) และรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก (  = 3.623.97)
เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่ละด้านปรากฏผลดังตาราง 4.4-4.7
ตาราง 4.4 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้านพื้นที่
ด้านพื้นที่

ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มาก
มาก
ปาน
น้อย
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

ความอุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพ ความสวยงาม 212
และความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
(53.0)
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น วิถีชีวิตของ
95
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (ที่อยู่อาศัย
(23.8)
สภาพแวดล้อมของชุมชน ระบบนิเวศ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และความดึงดูด
ใจของแหล่งท่องเที่ยว
สภาพพื้นที่มีความสัมพันธ์และมีความ
103
เหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
(25.8)
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
อัธยาศัยและการบริการของคนในท้องถิ่นใน
แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพียงพอในการให้บริการ
ด้านการท่องเที่ยว

66
(16.5)
113
(28.2)

รวม

ค่าเฉลี่ย


ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปล
ผล

123
(30.8)
238
(59.5)

58
(14.5)
59
(14.8)

6
(1.5)
8
(2.0)

1
(0.2)
-

4.35

0.799

มาก

4.05

0.681

มาก

151
(37.8)
162
(40.5)
175
(43.8)

128
(32.0)
132
(33.0)
102
(25.5)

17
(4.2)
33
(8.2)
9
(2.2)

1
(0.2)
7
(1.8)
1
(0.2)

3.84

0.865

มาก

3.62

0.916

มาก

3.97

0.807

มาก

3.97

0.568

มาก
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จากตาราง 4.4 ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี ด้านพื้นที่ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.97) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพ ความสวยงามและความหลากหลายของแหล่ ง
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.35) รองลงมาได้แก่ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น วิถีชีวิตของ
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมของชุมชน ระบบนิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และ
ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ( = 4.05) อัธยาศัยและการบริการของคนในท้องถิ่นในแหล่ ง
ท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพียงพอในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ( =
3.97) สภาพพื้นที่มีความสัมพันธ์และมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ( = 3.84) และ
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.62) ตามลําดับ
ตาราง 4.5 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้านการจัดการ
ด้านการจัดการ

การกําหนดข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการ
ท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวอย่างไม่
รบกวนและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
การคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว
การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย คุณภาพน้ํา ไฟฟูา เป็นต้น
ความชัดเจนของปูายสื่อความหมายเส้นทาง
พันธุ์ไม้ และแหล่งท่องเที่ยว
ที่ตั้งของที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร และร้าน
จําหน่ายสินค้าและของที่ระลึกมีความ
เหมาะสมมีความเหมาะสมและกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ

ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
86
190
99
22
3
(21.5) (47.5) (24.8) (5.5) (0.8)
48
(12.0)
67
(16.8)
64
(16.0)
90
(22.5)

รวม

126
(31.5)
174
(43.5)
160
(40.0)
156
(39.0)

154
49
(38.5) (12.2)
119
32
(29.8) (8.0)
136
37
(34.0) (9.2)
110
34
(27.5) (8.5)

23
(5.8)
8
(2.0)
3
(0.8)
10
(2.5)

ค่าเฉลี่ย


ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การแปล
ผล

3.84

0.851

3.32

1.024

ปานกลาง

3.65

0.919

มาก

3.61

0.888

มาก

มาก

มาก
3.71

0.990

3.62

0.655

มาก
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จากตาราง 4.5 ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.62) เมื่อพิจารณารา ยข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก 4 ด้าน คือ การกําหนดข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว
อย่างไม่รบกวนและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.84) รองลงมาได้แก่ ที่ตั้งของที่
พัก ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านจําหน่ายสินค้าและของที่ระลึกมีความเหมาะสมมีความเหมาะสมและ
กลมกลืนกับธรรมชาติ ( = 3.71) การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย คุณภาพน้ํา
ไฟฟูา เป็นต้น ( = 3.65) และความชัดเจนของปูายสื่อความหมายเส้นทาง พันธุ์ไม้ และแหล่งท่องเที่ยว
( = 3.61) อยู่ในระดับ ปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ การคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
( = 3.32)
ตาราง 4.6 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
ด้านกิจกรรมและกระบวนการ

ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ได้แก่ ดูนก/ส่องสัตว์ ล่องแพ
ศึกษาธรรมชาติ ปีนเขา ดําน้ํา เที่ยวถ้ํา/
น้ําตก ตกปลา ขี่ม้า/ขี่ช้าง เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน เป็นต้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้าง
ประสบการณ์และความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยว เช่น เที่ยวถ้ํา/น้ําตก ตกปลา ขี่
ม้า/ขี่ช้าง ปีนเขา ดําน้ํา เป็นต้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเอื้อต่อการสร้าง
จิตสํานึกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ศึกษา
ธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวเอื้อต่อการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น

ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
64
139
151
39
7
(16.0) (34.8) (37.8) (9.8) (1.8)

ค่าเฉลี่ย


การแปล
ผล

3.53

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.933

มาก

52
(13.0)

155
(38.8)

145
41
(36.2) (10.2)

7
(1.8)

3.51

0.907

มาก

59
(14.8)

146
(36.5)

148
46
(37.0) (11.5)

1
(0.2)

3.54

0.889

มาก

60
(15.0)

220
(55.0)

105
(26.2)

1
(0.2)

3.81

0.735

มาก

14
(3.5)
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ด้านกิจกรรมและกระบวนการ

มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูล
เกี่ยวแก่นักท่องเที่ยว เช่น โฆษณา แผ่นพับ
นิทรรศการ เป็นต้น

ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
74
180
130
14
2
(18.5) (45.0) (32.5) (3.5) (0.5)

ค่าเฉลี่ย


รวม

การแปล
ผล

3.78

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.804

3.63

0.597

มาก

มาก

จากตาราง
4.6 ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้านกิจกรรมและกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.63) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเอื้อต่อกา รเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.81) รองลงมาได้แก่ มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้
ข้อมูลเกี่ยวแก่นักท่องเที่ยว เช่น โฆษณา แผ่นพับ นิทรรศการ เป็นต้น ( = 3.78) กิจกรรมการท่องเที่ยว
เอื้อต่อการสร้างจิตสํานึกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น ( = 3.54)
ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ดูนก/ส่องสัตว์ ล่องแพ ศึกษาธรรมชาติ ปีน
เขา ดําน้ํา เที่ยวถ้ํา/น้ําตก ตกปลา ขี่ม้า/ขี่ช้าง เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น ( = 3.53) และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวสามารถสร้างประสบการณ์และความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เช่น เที่ยวถ้ํา/น้ําตก ตกปลา ขี่
ม้า/ขี่ช้าง ปีนเขา ดําน้ํา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.51)
ตาราง 4.7 แสดงจํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้านการมีส่วนร่วม
ด้านการมีส่วนร่วม

การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว

ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
58
176
140
24
2
(14.5) (44.0) (35.0) (6.0) (0.5)

ค่าเฉลี่ย

3.66

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.816

การแปล
ผล
มาก
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ด้านการมีส่วนร่วม

การรวมกลุ่มของประชาชนใน
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว
ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในทาง
เศรษฐกิจและการกระจายรายได้
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในการ
อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
มาก
มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
61
189
112
32
6
(15.2) (47.2) (28.0) (8.0) (1.5)
84
(21.0)
81
(20.2)
76
(19.0)
รวม

155
(38.8)
146
(36.5)
140
(35.0)

114
45
(28.5) (11.2)
123
40
(30.8) (10.0)
140
36
(35.0) (9.0)

2
(0.5)
10
(2.5)
8
(2.0)

ค่าเฉลี่ย


การแปล
ผล

3.67

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.883

3.69

0.945

มาก

3.62

0.997

มาก

3.60

0.960

มาก

3.65

0.671

มาก

จากตาราง 4.7 ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้านการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.65) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.69) รองลงมาได้แก่ การรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว ( = 3.67) การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ( = 3.66) การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว ( =
3.62) และ การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.60)

มาก
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3. การเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นนทบุรีเมื่อจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยช่องทางการรับสือ่
3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตำมเพศ
ตาราง 4.8 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามเพศชายและหญิง
การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
ด้านพื้นที่
ด้านการจัดการ
ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
ด้านการมีส่วนร่วม
รวม

ตัวแปร

ค่าเฉลี่ย


ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

3.95
3.98
3.60
3.64
3.60
3.66
3.62
3.66
3.69
3.73

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.573
0.564
0.657
0.654
0.613
0.581
0.644
0.694
0.452
0.479

การทดสอบ t-test
t
df
Sig.
(2-tailed)
-0.534
398
0.594
-0.625

398

0.532

-1.034

398

0.302

-0.671

398

0.503

-0.953

398

0.341

จากตาราง 4.8 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามเพศชายและหญิง พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกันมี
ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีในภาพรวม
และรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
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3.2 ปัจจัยส่วนบุคคลจำแนกตำมกลุ่มอำยุ
ตาราง 4.9 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุ
ที่

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี
1 ด้านพื้นที่
2 ด้านการจัดการ
3 ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
4 ด้านการมีส่วนร่วม
ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม

Df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

5
394
5
394
5
394
5
394
5
394

1.287
127.398
2.656
168.553
2.362
139.735
4.296
175.279
1.279
85.706

0.257
0.323
0.531
0.428
0.472
0.355
0.859
0.445
0.256
0.218

0.769

0.553

1.242

0.289

1.332

0.250

1.931

0.088

1.176

0.320

จากตาราง
4.9 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุ
พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน
มี ระดับ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
ใน ภาพรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน
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3.3 ปัจจัยส่วนบุคคลจาแนกตามระดับการศึกษา
ตาราง 4.10 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา
ที่

1

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
ด้านพื้นที่

2

ด้านการจัดการ

3

ด้านกิจกรรมและกระบวนการ

4

ด้านการมีส่วนร่วม
ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม

Df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

6
393
6
393
6
393
6
393
6
393

2.420
126.265
5.015
166.195
3.474
138.624
7.182
172.393
2.680
84.305

0.403
0.321
0.836
0.423
0.579
0.353
1.197
0.439
0.447
0.215

1.255

0.277

1.976

0.068

1.641

0.134

2.729

0.013*

2.082

0.054

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตาราง
4.10 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
แต่ถ้าพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อนํามาทดสอบรายคู่ เฉพาะด้านที่แตกต่างกันด้วยวิธี LSD ผลปรากฏ ดังตารางที่ 4.11
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ตาราง 4.11 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี ด้านการมีส่วนร่วม เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา โดยวิธีเปรียบเทียบรายคู่ LSD
ระดับ
การศึกษา
1
2
3
4
5
6
7



3.86
3.67
3.71
3.41
3.67
3.58
4.06

1
3.86
-

2
3.67
-

3
3.71
-

4
3.41
0.44*
0.26*
0.29*
-

5
3.67
0.26*
-

6
3.58
-

7
4.06
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1= ประถมศึกษา
2 = มัธยมศึกษาตอนต้น
3 = มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4 = อนุปริญญา/ปวส. 5 = ปริญญาตรี
6 = สูงกว่าปริญญาตรี
7 = อื่น ๆ

จากตาราง 4.11 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้านการมีส่วนร่วม เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา โดยวิธีเปรียบเทียบรายคู่
LSD พบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มการศึกษาระดับประถมศึกษา มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านการมีส่วน
ร่วม แตกต่างกับ การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวกลุ่มการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการ
มีส่วนร่วม แตกต่างกับ การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวกลุ่มการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้านการมีส่วนร่วม แตกต่างกับ การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวกลุ่มการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วน
ร่วม แตกต่างกับ การศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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สรุป นักท่องเที่ยวกลุ่มการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้าน
การมีส่วนร่วม แตกต่างกับ การศึกษาระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. และระดับ ปริญญาตรี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อื่นไม่พบความ
แตกต่าง
3.4 ปัจจัยส่วนบุคคลจาแนกตามกลุ่มอาชีพ
ตาราง 4.12 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามกลุ่มอาชีพ
ที่

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี
1 ด้านพื้นที่
2 ด้านการจัดการ
3 ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
4 ด้านการมีส่วนร่วม
ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม

Df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

6
393
6
393
6
393
6
393
6
393

1.743
126.942
2.155
169.055
4.525
137.573
8.784
170.792
2.692
84.292

0.290
0.323
0.359
0.430
0.754
0.350
1.464
0.435
0.449
0.214

0.899

0.495

0.835

0.543

2.154

0.47

3.369

0.003*

2.092

0.053

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตาราง
4.12 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตาม กลุ่มอาชีพ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี อาชีพ ต่างกัน มีการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
แต่ถ้าพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เมื่อนํามาทดสอบรายคู่ เฉพาะด้านที่แตกต่างกันด้วยวิธี LSD ผลปรากฏ ดังตารางที่ 4.13

78

ตาราง 4.13 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี ด้านการมีส่วนร่วม เมื่อจําแนกตามกลุ่มอาชีพ โดยวิธีเปรียบเทียบรายคู่ LSD
อาชีพ



1
2
3
4
5
6
7

3.86
3.79
3.47
3.53
3.75
3.56
3.60

1
3.86
-

2
3.79
-

3
3.47
0.38*
0.31*
-

4
3.53
0.33*
-

5
3.75
0.27*
-

6
3.56
0.29*
-

7
3.60
-

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1= นักเรียน - นักศึกษา
4 = บริษัท/ ห้างร้าน/ เอกชน

2 = ข้าราชการ 3 = พนักงานรัฐวิสาหกิจ
5 = รับจ้างทั่วไป
6 = ประกอบธุรกิจส่วนตัว 7 = อื่น ๆ

จากตาราง 4.13 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้านการมีส่วนร่วม เมื่อจําแนกตาม กลุ่มอาชีพ โดยวิธีเปรียบเทียบรายคู่ LSD
พบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพนักเรียน - นักศึกษา มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม
แตกต่างกับ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพนักเรียน - นักศึกษา มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม
แตกต่างกับ บริษัท/ ห้างร้าน/ เอกชน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพ
นักเรียน - นักศึกษา มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม
แตกต่างกับ ประกอบธุรกิจส่วนตัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพข้าราชการ มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม แตกต่าง
กับ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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นักท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพ
รับจ้างทั่วไป มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม
แตกต่างกับพนักงานรัฐวิสาหกิจ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุป นักท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพ นักเรียน - นักศึกษา มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมี
ส่วนร่วม แตกต่างกับอาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อาชีพ บริษัท/ ห้างร้าน/ เอกชน และประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว
นักท่องเที่ยวกลุ่มอาชีพ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม
แตกต่างกับอาชีพนักเรียน - นักศึกษา อาชีพข้าราชการ และอาชีพ รับจ้างทั่วไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง
3.5 ปัจจัยส่วนบุคคลจาแนกตามกลุ่มรายได้
ตาราง 4.14 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามกลุ่มรายได้
ที่

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี
1 ด้านพื้นที่
2 ด้านการจัดการ
3 ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
4 ด้านการมีส่วนร่วม
ภาพรวม
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ระหว่างกลุ่ม

Df

SS

MS

F

Sig.

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

5
394
5
394
5
394
5
394
5
394

3.690
124.994
4.662
166.548
1.495
140.602
6.849
172.726
2.243
84.741

0.738
0.317
0.932
0.423
0.299
0.357
1.370
0.438
0.449
0.215

2.326

0.042*

2.206

0.053

0.838

0.523

3.125

0.009*

2.086

0.066
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จากตาราง
4.14 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตาม กลุ่มรายได้ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี รายได้ ต่างกัน มีการ
ตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
แต่ถ้าพิจารณารายด้านพบว่า ด้ านพื้นที่และด้าน การมีส่วนร่วม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อนํามาทดสอบรายคู่ เฉพาะด้านที่แตกต่างกันด้วยวิธี LSD ผลปรากฏ
ดังตารางที่ 4.15 – 4.16
ตาราง 4.15 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี ด้านพื้นที่ เมื่อจําแนกตามกลุ่มรายได้ โดยวิธีเปรียบเทียบรายคู่ LSD
รายได้



1
2
3
4
5
6

4.00
3.85
4.10
3.88
3.81
4.00

1
4.00
-

2
3.85
-

3
4.10
0.25*
-

4
3.88
0.21*
-

5
3.89
0.21*
-

6
4.00
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1= ต่ํากว่า 5,000 บาท
2 = 5,001 – 10,000 บาท 3 = 10,001 – 15,000 บาท
4 = 15,001 – 20,000 บาท
5 = 20,001 – 30,000 บาท
6 = 30,001 บาทขึ้นไป

ตาราง
4.15 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้านพื้นที่ เมื่อจําแนกตามกลุ่มรายได้ โดยวิธีเปรียบเทียบรายคู่ LSD พบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ระหว่าง
10,001 – 15,000 บาท มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้าน
พื้นที่ แตกต่างกับ รายได้ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้าน
พื้นที่ แตกต่างกับ รายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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นักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้าน
พื้นที่ แตกต่างกับ รายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุป นักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้านพื้นที่ แตกต่างกับ รายได้ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท รายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท
และรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อื่นไม่พบความ
แตกต่าง
ตาราง 4.16 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี ด้านการมีส่วนร่วม เมื่อจําแนกตามกลุ่มรายได้ โดยวิธีเปรียบเทียบรายคู่ LSD
รายได้



1
2
3
4
5
6

3.91
3.73
3.71
3.53
3.50
3.53

1
3.91
-

2
3.73
-

3
3.71
-

4
3.53
0.38*
-

5
3.50
0.41*
0.21*
-

6
3.53
0.38*
-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1= ต่ํากว่า 5,000 บาท
2 = 5,001 – 10,000 บาท 3 = 10,001 – 15,000 บาท
4 = 15,001 – 20,000 บาท
5 = 20,001 – 30,000 บาท
6 = 30,001 บาทขึ้นไป

ตาราง 4.16 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้าน การมีส่วนร่วม เมื่อจําแนกตามกลุ่ม รายได้ โดยวิธีเปรียบเทียบรายคู่ LSD
พบว่า
นักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้
ต่ํากว่า 5,000 บาท มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม
แตกต่างกับ รายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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นักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม
แตกต่างกับ รายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมีส่วนร่วม
แตกต่างกับ รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้าน
การมีส่วนร่วม แตกต่างกับ รายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
สรุป นักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ ต่ํากว่า 5,000 บาท มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านการมี
ส่วนร่วม แตกต่างกับรายได้ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท รายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท
และรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป
นักท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ระหว่าง
10,001 – 15,000 บาท มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีแตกต่างกับรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนคู่อื่นไม่พบความแตกต่าง
3.6 จาแนกตามปัจจัยช่องทางการรับสือ่
ตาราง 4.17 เปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามปัจจัยช่องทางการรับสื่อ
ที่

1

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี
ด้านพื้นที่

2

ด้านการจัดการ

3

ด้านกิจกรรมและกระบวนการ

4

ด้านการมีส่วนร่วม

ระหว่างกลุ่ม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

Df

SS

MS

F

Sig.

2
397
2
397
2
397
2
397

0.511
128.174
1.949
169.261
0.489
141.609
0.717
178.858

0.255
0.323
0.974
0.426
0.244
0.357
0.359
0.451

0.791

0.454

2.285

0.103

0.685

0.505

0.796

0.452
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ที่

การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี
ภาพรวม

ระหว่างกลุ่ม

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม

Df

SS

MS

F

Sig.

2
397

0.530
86.455

0.265
0.218

1.217

0.297

จากตาราง
4.17 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามปัจจัยช่องทางการรับสื่อ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มี
ช่องทางการรับสื่อ ต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ข้อมูลด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ตารางที่ 4.18 ผลการประมวลข้อเสนอแนะ ความต้องการ และข้อควรปรับปรุง
ในจังหวัดนนทบุรี
ที่
1
2
3
4
5

ข้อเสนอแนะ
ที่จอดรถ ห้องน้ํา ไม่เพียงพอ
มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ
ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว
ควรมีปูายแนะนําแหล่งท่องเที่ยวให้มากขึ้น
ควรมีการจัดการเรื่องความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว
รวม

ความถี่
2
2
1
1
1
7

แหล่งท่องเที่ยว
ร้อยละ
28.57
28.57
14.29
14.29
14.29
100.00

จากตาราง 4.18 ผลการประมวลข้อเสนอแนะ ความต้องการ และข้อควรปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี โดยเรียงลําดับตามความถี่สูงสุดไปต่ําสุด มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.75 จากจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดได้แก่ ที่จอดรถ ห้องน้ํา ไม่เพียงพอ
และมีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ไม่เพียงพอ มีผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.57
รองลงมา ได้แก่ ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยว ควรมีปูายแนะนําแหล่งท่องเที่ยวให้มาก
ขึ้น และควรมีการจัดการเรื่องความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว มีจํานวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14.29
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยไว้
ดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยช่องทางการรับสื่อ
3. เป็ นแนวทางในการให้ ข้อเสนอแนะแก่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี
2. ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรกลุ่มเปูาหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ท่องเที่ยวในจังหวัด
นนทบุรีที่มีอายุ ตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จํานวน 117,950 คนต่อเดือน ในช่วงเดือนเดือนสิงหาคม 2556 ถึง
เดือนกรกฎาคม 2557 (ข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี)
เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มชั้น (Stratified Random Sampling) ของพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี ตามสัดส่วน จํานวน 400 ตัวอย่าง
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
เนื้อหาที่กําหนดศึกษา ได้แก่ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามองค์ประกอบของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 ด้าน คือ ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมี
ส่วนร่วม โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยช่องทางการรับสื่อ
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยทําการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี ทั้งหมด
6 อําเภอ ได้แก่
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1. อําเภอเมืองนนทบุรี คือ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
2. อําเภอบางกรวย คือ ตลาดน้ําวัดตะเคียน
3. อําเภอไทรน้อย คือ ตลาดน้ําไทรน้อย
4. อําเภอบางใหญ่ คือ วัดสวนแก้ว
5. อําเภอบางบัวทอง คือ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
6. อําเภอปากเกร็ด คือ เกาะเกร็ด
4.
ขอบเขตด้านเวลา
การศึกษาในครั้งนี้กําหนดระยะเวลาศึกษา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556 – กรกฎาคม 2557 รวม
ระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน
3. วิธีดาเนินการ
3.1 กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาในครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยว ถนน
ข้าวสาร กรุงเทพมหานคร โดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน
3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ต่อเดือน และปัจจัยช่องทางการรับสื่อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list)
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดนนทบุรี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)
จํานวนรายการแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่
1. ด้านพื้นที่ จํานวน 5 ข้อ
2. ด้านการจัดการ
จํานวน 5 ข้อ
3. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
จํานวน 5 ข้อ
4. ด้านการมีส่วนร่วม จํานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ
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กกกกกก3.3 การดาเนินการศึกษา มีขั้นตอนในการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ
กกกกกกขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมโครงการวิจัย โดยกําหนดกรอบแนวคิดเพื่อวางระบบการดําเนินการ ศึกษา
เอกสารข้อมูล ปัญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างและพัฒนาแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือ
กกกกกก ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการตามโครงการวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นําข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบความถูกต้อง คัดเลือกและทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
กกกกกกขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย
4. สรุปผลการศึกษา
4.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน เมื่อจําแนกตามเพศ 2 กลุ่ม เป็นเพศหญิง จํานวน 213
คิดเป็นร้อยละ 53.2 เพศชาย จํานวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8
เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุ 6 กลุ่ม ปรากฏว่า เป็นผู้มีอายุระหว่าง 26-35 ปี มากที่สุด จํานวน 105
คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมา อายุระหว่าง 15-25 ปี จํานวน 9 4 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 อายุ
ระหว่าง 56-65 ปี จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 อายุช่วง 46-55 ปี จํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ
13.8 อายุ ระหว่าง 36-45 ปี จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และอายุ 6 6 ปีขึ้นไป จํานวน 1 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.8
เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา 7 กลุ่ม ปรากฎว่า ระดับการศึกษา ปริญญาตรีสูงสุด จํานวน
111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จํานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 ระดับประถมศึกษา จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7. 2 ระดับ สูงกว่า
ปริญญาตรี จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และอื่น ๆ คือ ไม่ได้ศึกษา จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ
1.5
เมื่อจําแนกตามอาชีพ 7 กลุ่ม ปรากฏว่า อาชีพบริษัท/ห้างร้าน/เอกชน สูงสุด จํานวน 112 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาอาชีพนักเรียน-นักศึกษา จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน
59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 อาชีพรับจ้างทั่วไป จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 อาชีพข้าราชการ
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และอาชีพอื่นๆ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2
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เมื่อจําแนกตามรายได้ 6 กลุ่ม ปรากฏว่า รายได้ต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท สูงสุด
จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมา มีรายได้ ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 71 คน
คิดเป็นร้อยละ 17.8 รายได้ ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 รายได้
ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท จํานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 รายได้ 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน
52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 และรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาท จํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2
เมื่อจําแนกตามช่องทางการรับสื่อ
3 ช่องทาง ปราก ฏว่า สื่อบุคคล ได้แก่ ญาติ/เพื่อน เพื่อน
ร่วมงาน เจ้าหน้าที่รัฐ/เอกชน/บริษัท มากที่สุด จํานวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาได้แก่
สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร/วารสาร แผ่นพับ , ใบปลิว จํานวน 109 คิดเป็น
ร้อยละ 27.2 และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ จํานวน 107 คิดเป็นร้อยละ 26.8
4.2 ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี
ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี ด้านพื้นที่ ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.97) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับ
มากทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพ ความสวยงามและความหลากหลายของแหล่ง
ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 4.35) รองลงมาได้แก่ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น วิถีชีวิตของ
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม (ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมของชุมชน ระบบนิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และ
ความดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว ( = 4.05) อัธยาศัยและการบริการของคนในท้องถิ่นในแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพียงพอในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ( =
3.97) สภาพพื้นที่มีความสัมพันธ์และมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการท่องเที่ยว
( = 3.84) และศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.62) ตามลําดับ
ผลการวิเคราะห์ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.62) เมื่อพิจารณารา ยข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมาก 4 ด้าน คือ การกําหนดข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว
อย่างไม่รบกวนและทําลายทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.84) รองลงมาได้แก่ ที่ตั้งของที่
พัก ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านจําหน่ายสินค้าและของที่ระลึกมีความเหมาะสมมีความเหมาะสมและ
กลมกลืนกับธรรมชาติ ( = 3.71) การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย คุณภาพน้ํา
ไฟฟูา เป็นต้น ( = 3.65) และความชัดเจนของปูายสื่อความหมายเส้นทาง พันธุ์ไม้ และแหล่งท่องเที่ยว
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( = 3.61) อยู่ในระดับ ปานกลาง 1 ข้อ ได้แก่ การคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
( = 3.32)
ผลการวิเคราะห์
ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้านกิจกรรมและกระบวนการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.63) เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยวเอื้อต่อกา รเสริมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.81) รองลงมาได้แก่ มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้
ข้อมูลเกี่ยวแก่นักท่องเที่ยว เช่น โฆษณา แผ่นพับ นิทรรศการ เป็นต้น ( = 3.78) กิจกรรมการท่องเที่ยว
เอื้อต่อการสร้างจิตสํานึกแก่นักท่องเที่ยว เช่น ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น ( = 3.54)
ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้แก่ ดูนก/ส่องสัตว์ ล่องแพ ศึกษาธรรมชาติ ปีน
เขา ดําน้ํา เที่ยวถ้ํา/น้ําตก ตกปลา ขี่ม้า/ขี่ช้าง เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น ( = 3.53) และกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวสามารถสร้างประสบการณ์และความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เช่น เที่ยวถ้ํา/น้ําตก ตกปลา ขี่
ม้า/ขี่ช้าง ปีนเขา ดําน้ํา เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.51)
ผลการวิเคราะห์
ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้านการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.65) เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( = 3.69) รองลงมาได้แก่ การรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยว ( = 3.67) การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ( = 3.66) การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว ( =
3.62) และ การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว
มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( = 3.60)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยช่องทางการรับ สื่อ
ที่มีต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
4.3.1
ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามเพศชายและหญิง พบว่า เพศที่ต่างกันมี การตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กัน

89

4.3.2
ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า อายุ ที่ต่างกัน มีระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4.3.3
ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา ที่ต่างกัน มีการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมไม่ แตกต่างกัน แต่รายด้านแตกต่างกัน 1
ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3.4 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพที่ต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมไม่ แตกต่างกัน ไม่แตกต่างกัน แต่รายด้านแตกต่างกัน 1 ด้าน
คือ ด้านการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3.5 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตาม รายได้ พบว่า รายได้ที่ ต่างกัน มีการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน แต่รายด้านแตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านพื้นที่
และด้านการมีส่วนร่วม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.3.6 ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตาม ปัจจัยช่องทางการรับสื่อ พบว่า ปัจจัยช่องทางการรับสื่อที่
ต่างกันมี การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
5. อภิปรายผล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้
5.1 ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
แหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี
ด้านพื้นที่ ผลการวิเคราะห์
ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ความอุดมสมบูรณ์
ทัศนียภาพ ความสวยงามและความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
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อัศวิน แสงพิกุล(2552: 21) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งเสริมให้ตลาดการท่องเที่ยวเติบโต ได้แก่ ความหลากหลาย
ของทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่ง
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น และอาหารไทยที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
และยังสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548 : 93) กล่าวว่า ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ สภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ําตก ภูเขา แม่น้ํา ปุาไม้ เป็น
ต้น เป็นสิ่งดึงดูดความต้องการพื้นฐานของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ให้เดินทางท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ได้
ด้านการจัดการ ผลการวิเคราะห์
ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารา
ยข้อ พบว่า
การกําหนดข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวอย่างไม่รบกวนและทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548 : 64) กล่าวว่า
แนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ต้องมีการออกกฎ ข้อบังคับในการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติสําหรับนักท่องเที่ยว โดยมีการออกกฎระเบียบข้อบังคับให้
นักท่องเที่ยวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ โดยจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตาม
ระเบียบ เพื่อรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติให้คงความสวยงามตามธรรมชาติไว้อย่าง
ยั่งยืน และมีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ เนื่องจาก
ต้องการให้ทุกฝุายร่วมมือในการอนุรักษ์ จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์โดยการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้ทราบถึงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวนั้นเป็นอย่างดี และ
สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในการเข้าไปท่องเที่ยวสถานที่แห่งนั้น คู่มือการท่องเที่ยวนั้น ประกอบไป
ด้วยการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยว จุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรละเว้นการปฏิบัติ
เพื่อให้ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาตินั้นดํารงความเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
ผลการวิเคราะห์ ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวเอื้อต่อกา รเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึง่
สอดคล้องกับ พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553 : 7) กล่าวว่า ชุมชนสามารถมองถึงผลประโยชน์ของการ
ท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวหากสามารถนํารายได้
ระยะยาวมาสู่ชุมชนได้ก็จะสร้างความมั่นใจและได้รับความร่วมมือจากชุมชน 2. ด้านจิตวิทยา การ
ท่องเที่ยวสามารถทําให้ชุมชนภูมิใจในท้องถิ่นของตนและอยากที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมชุมชน
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เพราะต้องการให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก 3. ด้านสังคม การท่องเที่ยวเป็นการเสริมสร้างความเสมอภาคและ
สันติภาพแก่ทุกฝุาย รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมของชุมชน 4. ด้านการเมือง ชุมชนมีสิทธิ์มีเสียง
ทางการเมืองเนื่องจากมีตัวแทนมาร่วมวางแผน และริเริ่มทางการท่องเที่ยว ทําให้ชุมชนรู้สึกถึงว่าพวกเขา
ได้รับสิทธิ์และเกิดความรู้สึกหวงแหนและเป็นเจ้าของชุมชนอย่างแท้จริง 5. ด้านสิ่งแวดล้อม หากชุมชน
ตระหนัก จะเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน และยังสอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2549 : 62-63) กล่าวว่า ผลจากการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีส่วนส่งเสริมให้ชุมชมมีความเข้มแข้ง ดังนี้ 1.ด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนมี
จิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการการใช้ประโยชน์โดยคํานึงถึงความยั่งยืน ชุมชนมีการ
วางแผนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการเส้นทาง การไม่รบกวนสัตว์ปุา
การกําจัดให้มีจํานวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสม เป็นต้น ชุมชนเกิดแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม 2. ด้านวัฒนธรรม ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณี และรู้จักคุณค่าในสิ่งที่ตน
ทําอยู่ ชุมชนเกิดการฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมจากรุ่นอาวุโสสู่คนหนุ่มสาว 3. ด้านสังคม ชุมชน ได้ร่วม
คิด ร่วมแลกเปลี่ยน เกิดการทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เป็นการลดช่องว่างระหว่างชุมชนกับรัฐบาล
ชุมชนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเคารพซึ่งกันและกัน และยอมรับกัน 4.
ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ชุมชนมีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านการมีส่วนร่วม
ผลการวิเคราะห์ ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ประโยชน์ต่อ
ชุมชนท้องถิ่นในทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ ฉันทัช วรรณ
ถนอม (2552 : 105) กล่าวว่า การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค กล่าวคือ เมื่อมีการ
ท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ก็จะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
ประชาชนในสถานที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัดจึงมีรายได้เพียงพอและขยายบริการไปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การขายของที่ระลึก การให้บริการในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น
และยังสอดคล้องกับพิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ (2553: 7, 34) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวมีความสําคัญในการสร้างรายได้สู่ชุมชน และยังได้นําเสนอเหตุผลที่ควรให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นฐาน ดังนี้
- การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินการวางแผน และตั้งกลยุทธ์
ทางการท่องเที่ยว
- การมีส่วนร่วมของชุมชนนําสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในหลาย ๆ ทาง
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- การมีส่วนร่วมของชุมชนทําให้เพิ่มพูนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
- การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยให้นักวางแผนทางการท่องเที่ยวตัดสินใจหรือวางแผนท่องเที่ยว
ได้ง่ายขึ้น
- การมีส่วนร่วมของชุมชนทําให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวแก่ชุมชน
อย่างทั่วถึง
- การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยให้ความต้องการชุนสําเร็จได้
- การมีส่วนร่วมของชุมชนทําให้เกิดกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงในแหล่ง
ท่องเที่ยวนั้น ๆ
5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยช่องทางการรับ
ข่าวสาร ที่มีต่อ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นนทบุรี
เพศ
ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่ง
ท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามเพศชายและหญิง พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีระดับ การตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
ด้านพื้นที่
ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ พีร
กานต์ ศิริรักษ์ (2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวใน
จังหวัดภูเก็ต ผลการศึกษา พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ
อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยว
โดยเฉลี่ย (จํานวนวันต่อครั้ง ) ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกจากนี้ผลยังไม่สอดคล้อง
กับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548: 91) ที่กล่าวว่า โดยทั่วไปนักท่องเที่ยวจะมีพฤติกรรมการ
เดินทางที่แตกต่างกัน โดยเพศชายเป็นกลุ่มที่มีการเดินทางมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากสามารถเดินทางได้
ตามลําพังและเป็นกลุ่ม มักจะกระจายตัวไปได้แทบทุกแหล่งท่องเที่ยว และสามารถทํากิจกรรมที่
หลากหลายมากกว่า ในขณะที่นักท่องเที่ยวเพศหญิงมีความคล่องตัวน้อยกว่า มักเดินทางมากับเพื่อนหรือ
บริษัทนําเที่ยว โดยจะพิถีพิถันในการเลือกแหล่งท่องเที่ยวเป็นพิเศษ มักเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
ปลอดภัย เดินทางได้สะดวก จากผลการวิจัยที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยคิดว่าเกิดจากกลุ่มตัวอย่าง พื้นที่ที่ศึกษา
และวิธีการดําเนินการวิจัยที่แตกต่างกัน
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กลุ่มอายุ ผลการเปรียบเทียบ ระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันมี ระดับ การตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและ
กระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ พีรกานต์ ศิริรักษ์ (2554) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
ผลการศึกษา
พบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และ อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านระยะเวลาที่เดินทางท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย (จํานวนวันต่อครั้ง )
ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 นอกจากนี้ผลยังไม่สอดคล้องกับ บุญเลิศ พงษ์มงคลสาม
(2546: 71) กล่าวว่า ผู้บริโภคที่มีอายุหรือวัยที่แตกต่างกัน ก็ย่อมจะมีความต้องการสินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน ตลาดจึงต้องจัดเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มอายุของผู้บริโภค
และยังไม่
สอดคล้องกับ Kotler and Armstong (2004: 179 อ้างถึงใน ปณิศา ลัญชานนท์ : 2548: 113) กล่าวว่า
บุคคลที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง อีกทั้งความชอบและรสนิยมของ
บุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัย โดยที่ในแต่ละวัยจะแบ่งเป็นช่วงอายุที่แตกต่างกัน และยังไม่สอดคล้อง
กับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 43) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน
ระดับการศึกษา ผลการเปรียบเทียบระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษา ที่แตกต่าง
กัน มี ระดับ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ
และด้านกิจกรรมและกระบวนการไม่ แตกต่างกัน แ ต่ แตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม ซึง่
สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2540: 135) กล่าวว่า ผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีแนวโน้มบริโภคผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพดีมากกว่าผู้มีการศึกษาต่ํา และยังสอดคล้องกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช: 2548: 92) กล่าวว่า ส่วนใหญ่บุคคลที่มีการศึกษาสูงก็มักจะมีอาชีพและ
รายได้ที่ดี ส่งผลให้เดินทางได้บ่อยครั้งกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาต่ํา
อาชีพ
ผลการเปรียบเทียบ ระดับ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตาม อาชีพ พบว่า อาชีพที่ แตกต่างกัน มี ระดับ การตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการและด้านกิจกรรมและ
กระบวนการไม่ แตกต่างกัน แ ต่ แตกต่างกัน 1 ด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ซึ่งสอดคล้องกับ
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ศิริวรรณ เสรีรัตน์
(2541 : 87) กล่าวว่า อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและ
ความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น นักธุรกิจจะเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้จ่ายสูงกว่าอาชีพ
อื่น ๆ และยังสอดคล้องกับปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 2548: 92)
กล่าวว่า กลุ่มที่มีภารกิจหน้าที่การงานที่แตกต่างกันมีโอกาสในการเดินทางแตกต่างกัน โดยกลุ่มคนที่
ทํางานในอาชีพระดับสูง จะมีโอกาสเดินทางได้มากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น ๆ เพราะมีทุนทรัพย์มากกว่า
นอกจากนี้ภาระหน้าที่การงานก็มีส่วนกําหนดให้ต้องเดินทางไปติดต่องานบ่อยครั้งเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่
อยู่ในกลุ่มบริหาร กลุ่มนักวิชาชีพเฉพาะ ตัวแทนขาย
รายได้ ผลการเปรียบเทียบ ระดับ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตาม รายได้ พบว่า รายได้ที่ แตกต่างกัน มี ระดับ การตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้านการจัดการและด้านกิจกรรมและกระบวนการไม่
แตกต่างกัน แต่แตกต่างกัน 2 ด้าน คือ ด้านพื้นที่และด้านการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับ สุวิช แย้มเผื่อน:
2537: 54) กล่าวว่า รายได้ที่ต่างกัน จะมีอํานาจซื้อที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ที่มีรายได้มากจะ สามารถซื้อสิ่ง
อํานวยความสะดวกได้มากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย และยังสอดคล้องกับ เสาวลักษณ์ ปโกฎิประภา: 2548:
26) กล่าวว่า ผู้บริโภคแต่ละคนย่อมมีรสนิยมที่ต่างกัน ผู้ที่มีรายได้สูงและผู้ที่มีรายได้ต่ําย่อมมีรสนิยมใน
การเลือกบริโภคสินค้าที่ต่างกัน ผู้ที่มีรายได้สูงย่อมมีรสนิยมในการเลือกบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดี ราคา
แพง และยังสอดคล้องกับ บัณฑิต ผังนิรันดร์(2548: 54) กล่าวว่า รายได้เป็นตัวกําหนดอํานาจการซื้อและ
ปริมาณความต้องการซื้อของผู้บริโภค เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นผู้บริโภคจะสามารถซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น
เมื่อรายได้ของผู้บริโภคลดลงจะทําให้ซื้อสินค้าในปริมาณที่ลดลง
ปัจจัยช่องทางการรับสื่อ ผลการเปรียบเทียบ ระดับ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เมื่อจําแนกตาม ปัจจัยช่องทางการรับสื่อ พบว่า
ปัจจัยช่องทางการรับสื่อที่แตกต่างกันมีระดับ การตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมี
ส่วนร่วม ไม่แตกต่างกัน และพบว่าสื่อบุคคล ได้แก่ ญาติ/เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่รัฐ/เอกชน/
บริษัท เป็นสื่อที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในจังหวัดนนทบุรีมากที่สุด ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุนิสา พักตร์เพียงจันทร์ (2531) ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและทัศนคติต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า สื่อบุคคล เช่น ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน คนใน
ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ทางราชการ เป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับมากที่สุด และยัง
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สอดคล้องกับ เสถียร เชยประทับ ( 2528) กล่าวว่า สื่อบุคคลมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัว
สามารถโต้ตอบได้ทันที ถ้าผู้รับไม่เข้าใจสารก็สามารถไต่ถามหรือขอข่าวสารเพิ่มเติมจากแหล่งสารได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว ส่วนผู้ส่งสารก็สามารถปรับปรุงแก้ไขสารที่ส่งออกไปให้เข้ากับความต้องการและความ
เข้าใจของผู้รับได้ในเวลาอันรวดเร็วเช่นเดียวกัน ทําให้มีประสิทธิภาพสูง และสามารถจูงใจให้คน
เปลี่ยนแปลงทัศนคติได้ดี และยังสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ( 2540) กล่าวว่า การขายโดยพนักงาน
ขายเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับข่าวสารโดยตรง ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลโดยผู้ส่งข่าวสารจะสามารถรับและประเมินผลจากผู้รับข่าวสารได้ทันที และยัง
สอดคล้องกับ สมยศ โอ่งเคลือบ (2544) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การที่สื่อบุคคลเป็นสื่อที่ผู้รับและผู้ส่งสาร
สามารถโต้ตอบกันได้ทันที มีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้างความเข้าใจ จูงใจให้เปลี่ยนทัศคติได้ดีแล้ว การ
ที่สื่อบุคคลมีอิทธิพลสูงอาจเป็นเพราะลักษณะวิถีชีวิตของสังคมไทยที่อยู่กันอย่างเครือญาติ เมื่อมีเรื่อง
อะไรก็มักจะมีการปรึกษากันอยู่เสมอ ทําให้สื่อบุคคลยังคงมีบทบาทสูงต่อคนไทย
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 การใช้ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม นักท่องเที่ยวชาวไทยชี้แจงให้เห็นถึงข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจัดการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัด
นนทบุรี ดังสรุปเป็นประเด็นได้ดังนี้
1. ด้านพื้นที่ จากผลสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการจัดระเบียบ
แหล่งท่องเที่ยว โดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นหลัก และควรพัฒนาศักยภาพในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว เรื่องการมีขนส่งสาธารณะรับ-ส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง
สะดวกสบาย
2. ด้านการจัดการ จากผลสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีร ะดับการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการเพิ่ม
ความชัดเจนในเรื่องปูายสื่อความหมายและส้นทางศึกษาธรรมชาติ
3. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ จากผลสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีร ะดับการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
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กิจกรรมและความหลากหลายทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศยังมีน้อย ไม่ว่าจะเป็น นก/ส่องสัตว์ ล่องแพ
ศึกษาธรรมชาติ ปีนเขา ดําน้ํา เที่ยวถ้ํา/น้ําตก ตกปลา ขี่ม้า/ขี่ช้าง เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น
4. ด้านการมีส่วนร่วม จากผลสํารวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีร ะดับการตัดสินใจท่องเที่ยว
เชิงนิเวศในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ควรมีการ
ส่งเสริมอย่างจริงจังให้ประชาชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตนเอง
เพื่ออนุรักษ์ให้แหล่งท่องเที่ยวมีความยั่งยืนและชุมชนมีอาชีพ มีรายได้
6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากผลการศึกษาที่ได้รับแล้วนั้น ผู้ศึกษาได้พบประเด็นอื่น ๆ
ที่น่าสนใจที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจนําผลการศึกษาในครั้งนี้ไปขยายเพื่อเป็นประเด็นศึกษาใน
โอกาสต่อ ๆ ไป จึงขอเสนอข้อแนะนําไว้ดังนี้
1. ควรมีการศึกษาการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนต่อไป
2. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
การมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
3. ควรมีการศึกษาในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดนนทบุรีด้วย เพราะจะได้นําผลมา
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพต่อไป
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ-ชื่อสกุล
เกิดเมื่อ
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

: นางสาววันทิกา หิรัญเทศ
: 23 พฤศจิกายน 2526
: โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
: บ้านเลขที่ 60/21 หมู่บ้านพฤกษา 41 หมู่ 1 ตาบลบ้านใหม่
อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร. 089-4430429
ตาแหน่งหน้าที่
: อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
สถานที่ทางาน
: วิทยาลัยราชพฤกษ์ เลขที่ 9 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางขนุน
อาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
11130
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2550
จังหวัดพิษณุโลก

: บธ.บ. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
: ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
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แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในแหล่งท่องเที่ยว
จังหวัดนนทบุรี
กกกกกกกแบบสอบถามนี้จัดทาขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการวิจัย
การท่องเที่ยว คาตอบของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจะใช้เป็นข้อมูลเพื่อสรุปผลการศึกษา โดยผลที่ได้จากการ
วิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษา และเป็นข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
กกกกกกก ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาให้ความอนุเคราะห์เวลาในการตอบแบบสอบถามอันจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาครั้งนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่อง ตามความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของท่าน
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
1.1 เพศ
 1.ชาย
 2.หญิง
1.2 อายุ
 1. 15 – 25 ปี
 2. 26 – 35 ปี
 3. 36 – 45 ปี
 4. 46 – 55 ปี
 5. 56 – 65 ปี
 6. 66 ปีขึ้นไป
1.3 ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4. อนุปริญญา/ปวส.  5. ปริญญาตรี
 6. สูงกว่าปริญญาตรี
 7. อื่น ๆ.........................................................
1.4 อาชีพ
 1. นักเรียน - นักศึกษา
 2. ข้าราชการ
 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4. บริษัท/ ห้างร้าน/ เอกชน
 5. รับจ้างทั่วไป
 6. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 7. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................
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1.5 รายได้ประจาต่อเดือน
 1. ต่ากว่า 5,000 บาท
 2. 5,001 – 10,000 บาท
 3. 10,001 – 15,000 บาท
 4. 15,001 – 20,000 บาท  5. 20,001 บาท – 30,000 บาท  6. 30,001 บาทขึ้นไป
2. ปัจจัยช่องทางการรับสือ่ (ที่ท่านได้รับ/ใช้บ่อย/มากที่สุด)
 1. สื่อมวลชน ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร/วารสาร แผ่นพับ, ใบปลิว
 2. สื่อบุคคล ได้แก่ ญาติ/เพื่อน เพื่อนร่วมงาน เจ้าหน้าที่รัฐ/เอกชน/บริษัท
 3. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ต่างๆ
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี
คาชี้แจง โปรดตอบคาถามทุกข้อ โดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ตรงตามความเป็นจริงหรือตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน
*การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
และให้ชุมชนท้องถิ่น และสร้างจิตสานึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ด้านพื้นที่
1 ความอุดมสมบูรณ์ ทัศนียภาพ ความสวยงามและความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว
2 ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น วิถีชีวิตของวัฒนธรรมแบบ
ดั้งเดิม (ที่อยู่อาศัย สภาพแวดล้อมของชุมชน
ระบบนิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และความ
ดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยว
3 สภาพพื้นที่มีความสัมพันธ์และมีความเหมาะสมกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยว
4 ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว

ระดับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ที่สดุ
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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องค์ประกอบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5

อัธยาศัยและการบริการของคนในท้องถิ่นในแหล่ง
ท่องเที่ยว รวมถึงบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพียงพอในการให้บริการด้านการท่องเที่ยว
ด้านการจัดการ
6 การกาหนดข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยว
และเส้นทางท่องเที่ยวอย่างไม่รบกวนและทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
7 การคานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
8 การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย
คุณภาพน้า ไฟฟ้า เป็นต้น
9 ความชัดเจนของป้ายสื่อความหมายเส้นทาง พันธุ์ไม้ และ
แหล่งท่องเที่ยว
10 ที่ตั้งของที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านจาหน่ายสินค้า
และของที่ระลึกมีความเหมาะสมมีความเหมาะสมและ
กลมกลืนกับธรรมชาติ
ด้านกิจกรรมและกระบวนการ
11 ความหลากหลายของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ได้แก่ ดูนก/ส่องสัตว์ ล่องแพ ศึกษาธรรมชาติ ปีนเขา ดา
น้า เที่ยวถ้า/น้าตก ตกปลา ขี่ม้า/ขี่ช้าง เรียนรู้วิถีชีวิต
ชุมชน เป็นต้น
12 กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างประสบการณ์และ
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว เช่น เที่ยวถ้า/น้าตก
ตกปลา ขี่ม้า/ขี่ช้าง ปีนเขา ดาน้า เป็นต้น
13 กิจกรรมการท่องเที่ยวเอื้อต่อการสร้างจิตสานึกแก่
นักท่องเที่ยว เช่น ศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน
เป็นต้น

ระดับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ที่สดุ
5
4
3
2
1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1
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14 กิจกรรมการท่องเที่ยวเอื้อต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนท้องถิ่น
15 มีสื่อหลากหลายประเภทในการให้ข้อมูลเกี่ยวแก่
นักท่องเที่ยว เช่น โฆษณา แผ่นพับ นิทรรศการ เป็นต้น
ด้านการมีส่วนร่วม
16 การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว
17 การรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว
18 ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในทางเศรษฐกิจและการ
กระจายรายได้
19 การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว
20 การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว
ในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว

ระดับการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย
น้อย
กลาง
ที่สดุ
5
4
3
2
1
5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
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