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This study aims to 1) study the potential for the Wat-Glangkhuweang Floating 
Market to become an ecotourism attraction, and 2) get data that will be used for the 
development of guidelines to develop the Wat-Glangkhuweang Floating Market into an 
ecotourism attraction. 

The research was conducted by interviewing 384 tourists, using a structured 
tourist’s satisfaction questionnaire regarding the tourist destination (Wat-Glangkhuweang 
Floating Market). The in-depth interviews were conducted among abbots and related temple’s 
officers , the officer of Sampatuan Sub-district Administrative Office, the officers of the Center 
of Sports and Recreation Development, Nakorn Pathom Province, the entrepreneurs who sell 
goods at the Wat-Glangkhuweang Floating Market, and local people  in the district. 

The results of the study revealed that the Wat-Glangkhuweang floating market had 

the potential to become an ecotourism attraction at a mean level ( x  = 2.75). The factors 

should be urgently improved were the tourism services ( x  = 2.50), the local people’s 

participation ( x  = 2.52), and the tourist’s security regarding their life and property ( x  = 2.58). 

Recommendations for developing the Wat-Glangkhuweang Floating Market into 
an ecotourism attraction included increasing the numbers of shops and restaurants, providing 
local tour guides, promoting Wat-Glangkhuweang Floating Market in tourism media, getting 
local people involved in tourism operations, and increasing security for tourists. These would 
contribute to the sustainable development of the Wat-Glangkhuweang Floating Market into an 
ecotourism attraction. 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม 

และประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวทั้ง

ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้

ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากและมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน 

แม้ว่าสถานการณ์ในโลกปัจจุบันจะประสบปัญหาด้านต่างๆ เช่น ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก ปัญหา

ความขัดแย้งทางการเมืองและปัญหาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เป็นต้น แต่อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวก็ยังคงมีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ดังจะเห็นได้จากสถิติจ านวน

นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในปี 2552 มีจ านวน 14,149,841 คน สร้างรายได้เข้าสู่

ประเทศประมาณ 527,326 ล้านบาท (ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 2553) และส าหรับในปี 2553 มี

จ านวน 15,936,400 คน ซึ่งคิดเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.63 เมื่อเทียบกับปี 2552 นอกจากนี้ ยังได้

ก าหนดเป้าหมายจ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2554โดยก าหนดจ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 15.5 

ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 คิดเป็นรายได้ทางการท่องเที่ยว 600,000 ล้านบาท (กรมการท่องเที่ยว 

2553)  

 อย่างไรก็ตาม การเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศได้ส่งผลท าให้สภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวถดถอย

ลงไป การจัดการท่องเที่ยวโดยทั่วไปมักประสบปัญหาข้อขัดแย้งที่สวนทางกันระหว่างการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายกับการพัฒนาอยู่เสมอ อาจกล่าวได้

ว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทาง

สังคมและวัฒนธรรมเมื่อการท่องเที่ยวได้พัฒนาเพิ่มขึ้นก็ย่อมมีการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม
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มากขึ้นเช่นกัน และเมื่อเกิดปัญหาหรือผลกระทบแล้วก็จะเกิดเป็นวงกว้างและสามารถลุกลามได้

อย่างต่อเน่ือง 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรส่งผลย้อนกลับมาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

เน่ืองจากการสูญเสียความสมดุลเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อความสมดุลในเร่ืองอ่ืนอย่าง

หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น รูปแบบการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคตจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน

แนวทางเพื่อสร้างความสอดคล้องทั้งในแง่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความต้องการที่จะ

อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ไปด้วยกัน ด้วยเหตุนี้รูปแบบการท่องเที่ยวที่เรียกว่า การ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) จึงเกิดขึ้นเพื่อสนองความต้องการของประเทศในการสร้างความ

สมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์และเสริมสร้างประชาธิปไตยที่มาจากประชาชนระดับราก

หญ้า (Grass Root) ประกอบกับกระแสของโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development) มีส่วนผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีก

ทั้งประเทศไทยยังคงมีปัญหาเร่ืองการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ประชาชนยังมีวิถี

ชีวิตที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยู่มาก แนวความคิดเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศจึงดูเป็นทางออกที่มีอนาคตและได้น ามาใช้เป็นมาตรการหนึ่งของการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวและร่วมมืออนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศ อันเป็นการก าหนดแนวทางการ

จัดการการท่องเที่ยวภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ( การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย 2540 : 15) 

ในประเทศไทยได้มีการปรับรูปแบบการท่องเที่ยว และให้ความส าคัญต่ออุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในรูปแบบของตลาดน้ า เนื่องจากตลาดน้ าเป็นการ

ท่องเที่ยวที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นในชุมชน ให้กับ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังชุมชนนั้นๆ อีกทั้งตลาดน้ า

ในปัจจุบันเป็นการแสดงให้เห็นภาพจ าลองชีวิตของคนไทยในอดีตได้เป็นอย่างดี จึงท าให้ตลาดน้ า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้

จากการพยายามพัฒนาพื้นที่บริเวณริมน้ าให้เหมาะสมเพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทตลาดน้ า

ในหลายๆ แห่งของจังหวัดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจ านวนขึ้นเร่ือยๆ  
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 ตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง ตั้งอยู่ที่ต าบลสัมปทวน อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็น

ตลาดน้ าขนาดเล็ก ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติได้ดี โดยมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีภูมิอากาศที่ดี เนื่องจาก

มีบริเวณแนวต้นไม้ริมฝั่ง สายน้ า ที่สร้างความชุ่มชื่นให้กับผู้พบเห็น อีกทั้งยังมีบรรยากาศที่เย็น

สบาย เนื่องจากมีสายลมที่พัดพาความเย็นมาให้ตลอดทั้งฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ทั้งนี้เพราะ

ตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงตั้งอยู่ในท าเลที่เป็นจุดรับลมได้ดี (สงัด กุลงามอ่ิม 2554) จึงเหมาะที่จะเป็นที่

พักผ่อนที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติบริเวณ 2 ฝั่งของแม่น้ านครชัยศรีที่มีทิวไม้ร่มร่ืน ในแม่น้ ามีปลา

สวายชุกชุมมาก จึงนับว่าเป็นจุดดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบกับการสัมผัส

ธรรมชาติได้เป็นอย่างดี  

ทั้งนี้ ทางวัดได้มีการบริหารจัดการตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงให้เป็นที่เรียบร้อยและได้รับการ

พัฒนาเป็นล าดับ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงหลังคาตลาดน้ าจากเดิมที่เป็นหลังคามุงจากมาเป็นหลังคา

กระเบื้อง เพื่อความมั่นคงแข็งแรง มีการจัดระเบียบ ความเรียบร้อย ดูแลความสะอาดบริเวณตลาด

น้ าซึ่งทางวัดให้ความส าคัญมาก รวมทั้งมีการรณรงค์ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดในแม่น้ า โดยมี

ป้ายค าขวัญว่า “น้ าให้ชีวิต อย่าสร้างมลพิษให้กับสายน้ า” จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดท่า

น้ า (สนั่น สาลีเวียง 2554) นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกซื้อสินค้า ทั้งอาหารคาว หวาน พืช ผัก ผลไม้ 

เสื้อผ้า ตลอดจนของใช้ พ่อค้า แม่ค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ วัด 

น าผลิตผลทางการเกษตรมาขาย ราคาไม่แพงนัก จึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว  

 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง เป็นตลาดน้ าที่มีคุณค่าในเร่ือง

ของความเป็นธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ น้ า อากาศ รวมถึงขยะมูลฝอย จึงไม่

ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันจ านวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น

เร่ือยๆ เนื่องการเบี่ยงเบนความสนใจจากตลาดน้ าดอนหวาย โดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ที่มี

นักท่องเที่ยวเดินทางไปเป็นจ านวนมาก จนเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ที่จอดรถไม่เพียงพอ และ

ด้วยเหตุผลที่ตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ าดอนหวายมากนัก สามารถเดินทางถึง

กันได้สะดวก จึงเหมาะที่จะเป็นทางเลือกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้ และด้วยศักยภาพของตลาดน้ า

วัดกลางคูเวียงที่เป็นธรรมชาติก็สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ ทั้งนี้ จากการเพิ่มขึ้น

ของนักท่องเที่ยวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อตลาดน้ า ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศได้ หาก

มิได้รับการดูแลที่ดีและทั่วถึง  
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 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาศักยภาพของตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงในการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ าวัดกลางคู

เวียง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าแนวความคิดเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ที่ประสานประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเข้า

ด้วยกัน เพื่อปรับแนวความคิดการท่องเที่ยวของตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง ที่เป็นนามธรรมไปสู่

รูปธรรมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง

สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ต่อไป 

 

ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

 1.  เพื่อศึกษาศักยภาพของตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง  

3.  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

ศึกษาศักยภาพของตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย

พิจารณาจาก 7 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ปัจจัยด้าน

ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

นักท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว

เชิงนิเวศในพื้นที่ ปัจจัยด้านการบริการท่องเที่ยว และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

รวมถึงศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ

อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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2. ขอบเขตด้ำนประชำกร 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 4 กลุ่ม ประกอบด้วย  

1. เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง 

2.  เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลสัมปทวน และ

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม  

3. ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง 

4. ประชาชนในท้องถิ่น 

กลุ่มตัวอย่ำง 

กลุ่มตัวอย่างส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง 

 

3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 

พื้นที่ในการศึกษา คือ ตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

 

4. ขอบเขตด้ำนเวลำ 

การศึกษาคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 – เดือนมีนาคม 

2555 และเก็บข้อมูลภาคสนามในเดือนมกราคม 2555 

 

ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ต ารา 

บทความวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น ห้องสมุดและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เพื่อน ามา

ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว

ตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง จ านวน 384 ชุด ใช้แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เจ้าอาวาส

วัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ประจ า
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ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณ

ตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง และประชาชนในท้องถิ่น ใช้แบบสังเกต และใช้แบบแสดงความคิดเห็นจาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามจะน ามาลงรหัสใน

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

จะน ามาวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ สรุปผลและตีความ 

 4. การสรุปผลการศึกษา 

 5. การเสนอแนะ 

 

ค ำจ ำกัดควำมที่ใช้ในกำรศึกษำ 

1. กำรประเมินศักยภำพ หมายถึง การตรวจสอบความสามารถหรือความพร้อมของแหล่ง

ท่องเที่ยวตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงทั้งที่เด่นและที่ด้อย และสามารถน าผลหรือค่าการประเมินมา

วิเคราะห์จัดล าดับความส าคัญเพื่อการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป 

2. ตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง หมายถึง สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นตลาดน้ า โดยมีรูปแบบการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ตั้งอยู่ที่ต าบลสัมปทวน อ าเภอนครชัย

ศรี จังวัดนครปฐม 

3. แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง แหล่งที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะถิ่น โดยอาจมีเร่ืองราวทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศเข้าไปเกี่ยวข้อง โดยการ

จัดการการท่องเที่ยวในแหล่งนั้นจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง มีกิ จกรรมที่

ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศนั้น มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมี

ส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

4. ศักยภำพควำมเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง ความสามารถในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของพื้นที่ โดยพิจารณาจาก 7 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยว

และเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัยด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยด้านความ
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หลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ปัจจัยด้านการบริการท่องเที่ยว และปัจจัยด้าน

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ดังนี้  

  4.1 ปัจจัยด้ำนจุดดึงดูดด้ำนกำรท่องเท่ียวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชำติ หมายถึง 

แหล่งท่องเที่ยวที่จะจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้องมีสิ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเที่ยว

ชมได้เป็นอย่างดี และจุดดึงดูดดังกล่าวต้องก่อให้เกิดการเรียนรู้ในเร่ืองระบบนิเวศ สร้างความ

ภาคภูมิใจ ความหวงแหน และจิตส านึกในการที่จะรักษาสิ่งนั้นให้คงอยู่ตลอดไป 

4.2 ปัจจัยด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเท่ียว หมายถึง ความยากง่ายใน

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และความหลากหลายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 

4.3 ปัจจัยด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว หมายถึง การ

ดูแลรักษาความปลอดภัยทั้งที่เป็นตัวบุคคลและป้ายฉุกเฉินต่างๆ ที่ เป็นการให้ความเชื่อมั่นแก่

นักท่องเที่ยวถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระหว่างการท่องเที่ยว 

4.4 ปัจจัยด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก หมายถึง สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ ที่

จัดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวภายในแหล่งท่องเที่ยว 

4.5 ปัจจัยด้ำนควำมหลำกหลำยของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื้นท่ี หมายถึง 

กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่จัดขึ้นภายในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้บริการแก่

นักท่องเที่ยว 

  4.6 ปัจจัยด้ำนกำรบริกำรท่องเท่ียว หมายถึง การให้บริการขั้นพื้นฐานแก่

นักท่องเที่ยว โดยมีการจัดการที่เหมาะสม ท าให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในการได้รับบริการที่

คุ้มค่ากับการมาท่องเที่ยว 

  4.7 ปัจจัยด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หมายถึง การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่นในด้านต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว 

5. นักท่องเท่ียว หมายถึง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ตลาดน้ าวัดกลางคู

เวียงโดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 
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ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงศักยภาพของตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. ทราบถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน้ าวัดกลางคูเวียง  

3. ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาตลาดน้ าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  อันจะน าไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว

ต่อไป 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาการประเมินศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต้ารา และงานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องใน 7 ประเด็นตามล้าดับ 

ดังนี  

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

2. แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยว 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

4. แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 

5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

6. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 

7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

 วัดกลางคูเวียง เดิมชื่อว่า วัดกลางลาว เป็นวัดเก่าแก่ สร้างมาแต่เมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัดแต่มี

การบูรณะวัดนี ในสมัยรัชการที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ คือ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย ในสมัยนั นประเทศไทยหรือประเทศสยาม ได้ท้าการรบชนะเมืองเวียงจันทร์  จึง

กวาดต้อนราษฎรชาวเมืองเวียงจันทร์ ล่องมาตามล้าน ้าท่าจีน เข้าสู่เขตมณฑลนครชัยศรี และหยุดตั ง

ถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ที่บ้านสัมปทวน คือ ต้าบลสัมปทวน อ้าเภอนครชัยศรี ปัจจุบัน 

               "วัดกลางลาว" จึงเป็นชื่อโบราณที่ชาวบ้านเรียกเพราะเป็นวัดที่ตั งอยู่ระหว่างกลางที่อยู่ของ

ชาวลาวเวียงจันทร์ ต่อมาในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ท้าการเลี่ยนชื่อวัดเสีย
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ใหม่เพื่อให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมและสอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศที่มีคูล้อมรอบวัดจึงได้ตั ง

ชื่อวัดเสียใหม่ว่า  "วัดกลางคูเวียง" 

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง ตั งอยู่ที่ต้าบลสัมปทวน อ้าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตลาดน ้า

จัดให้มีเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เร่ิมเปิดตลาดตั งแต่ 08.00-16.00 น. ตลาดน ้า

วัดกลางคูเวียง บริหารจัดการโดย พระครูโสภณ สาธุการ (อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียง) เป็นพระ

นักพัฒนา ได้ทุ่มเทความรู้  ความสามารถ ความริเร่ิม และประสบการณ์ สร้างสรรค์ พัฒนา 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวัด และสิ่งแวดล้อมโดยรวมในลักษณะการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ 

วัฒนธรรม ประเพณี หรือสิ่งใดที่ดีที่มีประโยชน์ก็ให้ด้ารงรักษาไว้ จึงได้ด้าริให้จัดสร้างตลาดน ้าขึ น

เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยร่วมกับกลุ่มราษฎรริมฝั่งแม่น ้า กลุ่มองค์การบริหารส่วนต้าบล 

กลุ่มแม่บ้านและชมรมเรารักแม่น ้าท่าจีน จัดตั งตลาดน ้าแห่งนี ขึ นภายใต้ค้าขวัญที่ว่า "ตลาดน ้า  แพ

ปลา  หม้อยาใหญ่" (ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง, ม.ป.ป.) 

ในการจัดสร้างตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงนั นได้ใช้เงินทุนบริหารจัดการจากทางวัด ที่ผ่านมา

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับการพัฒนาเป็นล้าดับ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงหลังคาตลาดน ้า

จากเดิมที่เป็นหลังคามุงจากมาเป็นหลังคากระเบื อง เพื่อความมั่นคงแข็งแรง มีการจัดระเบียบ ความ

เรียบร้อย ดูแลความสะอาดบริเวณตลาดน ้าซึ่งทางวัดให้ความส้าคัญมาก รวมทั งมีการรณรงค์ให้

ช่วยกันรักษาความสะอาดในแม่น ้า โดยมีป้ายค้าขวัญว่า “น ้าให้ชีวิต อย่าสร้างมลพิษให้กับสายน ้า” 

จนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดท่าน ้า (สนั่น สาลีเวียง 2554) 

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเป็นตลาดน ้าที่รวมความคิดสร้างสรรค์ มีความละเอียดอ่อน วาง

ระบบการค้าขายแบบภูมิปัญญาแบบไทย คือ อบอุ่น มีน ้าใจให้กันและกัน ทั งต่อผู้ค้าขายด้วยกันเอง

นักท่องเที่ยว และผู้มาจับจ่ายซื อของ  ตลาดน ้าแห่งนี ได้ช่วยเหลือราษฎรในบริเวณใกล้เคียงวัด ให้มี

อาชีพเสริมในวันหยุด ท้าให้มีรายได้เพิ่มขึ นด้าเนินรอยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผลให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ น เพราะเศรษฐกิจ คือ 

ปัจจัยพื นฐานที่ส้าคัญของครอบครัวในปัจจุบัน เป็นตัวเสริมอันส้าคัญที่จะท้าให้ความรัก ความเอื อ

อาทรภายในครอบครัวมั่นคงยิ่งขึ น นอกจากนี ยังมีการแสดงพิเศษ  เช่น การชกมวยทะเล มวยไทย 

การแสดงดนตรี และการแสดงโชว์ต่างๆ ที่น่าสนใจหมุนเวียนกันไปทุกสัปดาห์ (องค์การบริหาร

ส่วนต้าบลสัมปทวน 2553) 
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ทั งนี  ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงยังเป็นตลาดน ้าขนาดเล็ก ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติได้ดี โดย

มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีภูมิอากาศที่ดี เนื่องจากมีบริเวณแนวต้นไม้ริมฝั่ง สายน ้า ที่สร้างความชุ่มชื่น

ให้กับผู้พบเห็น อีกทั งยังมีบรรยากาศที่เย็นสบาย เน่ืองจากมีสายลมที่พัดพาความเย็นมาให้ตลอดทั ง

ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ทั งนี เพราะตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงตั งอยู่ในท้าเลที่เป็นจุดรับลมได้ดี 

(สงัด กุลงามอ่ิม 2554) จึงเหมาะที่จะเป็นที่พักผ่อนที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติด้วยการล่องเรือชม

ทิวทัศน์บริเวณสองฝั่งของแม่น ้านครชัยศรีที่มีทิวไม้ร่มร่ืน และยังได้ชมวิถีชีวิตชุมชนริมฝั่งน ้าอีก

ด้วย  

จุดที่น่าสนใจของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงอีกจุดหนึ่งก็คือ แพปลาวัดกลางคูเวียง เกิดขึ น

ตั งแต่ปี พ.ศ.2542 ด้วยสาเหตุที่ต้องการให้เป็นที่พักอาศัยของปลา หรือที่เรียกกันว่า อุทยานปลา ซึ่ง

เป็นแหล่งที่รวมของปลานานาพันธุ์  จึงได้ร่วมกันปรับปรุงสภาพแพปลาให้สวยงาม แข็งแรง เป็น

ระเบียบ และเป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไป มีสภาพแวดล้อมที่ร่มร่ืน ได้สัมผัสกับความเย็น

สบายของสายลมริมฝั่งแม่น ้าท่าจีน ความสดใสของแม่น ้า ประกอบกับความน่ารัก สวยงามของฝูง

ปลา จึงน้ามาซึ่งความสุขสดชื่นความปีติ ลดความเหนื่อยล้าให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี ทางเดินสู่

แพปลามีการสร้างที่แข็งแรง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ครั งละนับร้อยคน อีกทั งยังมีร้านค้า 

ร้านอาหารบนแพที่สามารถเลือกซื อได้ทั งอาหารคาว หวาน พืช ผัก ผลไม้ เสื อผ้า ตลอดจนของใช้ 

ซึ่งพ่อค้า แม่ค้า เป็นชาวบ้านที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณรอบๆ วัด น้าผลิตผลทางการเกษตรมาขาย 

ราคาไม่แพงนัก นับว่าเป็นจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  

นอกจากนี  บริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงยังมีสวนพฤกษชาติ และสวนสมุนไพรขนาดเล็ก 

มีพืชสมุนไพรหลายชนิด ได้แก่ คูน โคกกระสุน ขี เหล็ก ไพร ผักเสี ยนผี บอระเพ็ด เตยหอม ซึ่ง

สมุนไพรเหล่านี สามารถน้ามาท้าเป็นยารักษาโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั งยังเป็นจุดหนึ่งในการ

ท้ากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นั่นคือ กิจกรรมเส้นทางเดินศึกษาพันธุ์ไม้สมุนไพรส้าหรับนักเรียน 

นักศึกษา และนักท่องเที่ยวนั่นเอง  เพราะฉะนั น ด้วยจุดเด่นของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงดังกล่าวจึง

ท้าให้ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ ยวได้

เป็นอย่างมาก 
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2. แนวคิดและทฤษฎีการท่องเท่ียว 

1.1 ความหมายของการท่องเท่ียว 

การท่องเที่ยว เป็นกิจกรรมรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินชีวิตของคนตั งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ในอดีตมนุษย์มักเดินทางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหาที่อยู่อาศัยใหม่ เพื่อ

ติดต่อค้าขาย เพื่อเผยแพร่ศาสนาและเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ปัจจุบันการเดินทาง

เกิดขึ นในหลายวัตถุประสงค์ หากเป็นการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางต้องการที่จะไปเพื่อพักผ่อน

หย่อนใจ เพื่อความเพลิดเพลินใจและเป็นการผ่อนคลายความเครียด จากวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย

ของการเดินทางจึงมีผู้ให้ค้าจ้ากัดความของการเดินทางและการท่องเที่ยว ดังนี  

องค์การสหประชาชาติ ได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและท่องเที่ยวระหว่างประเทศขึ นที่

กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2506 และได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว คือ “การเดินทาง

เพื่อความบันเทิงร่ืนเริงใจ เยี่ยมญาติ หรือการไปร่วมประชุม แต่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพเป็น

หลักฐาน หรือไปพ้านักอยู่ เป็นการถาวร” พร้อมกับให้ประเทศสมาชิกใช้ค้าว่า “ผู้มาเยือน” 

(Visitors) แทนค้าว่า “นักท่องเที่ยวที่ค้างคืน” (Tourist)  

Gee, Choy และ Maskens (1984 : 4) ให้ความหมายของการเดินทางไว้ว่า การเดินทาง 

หมายถึง การออกจากสถานที่หนึ่งไปสู่สถานที่อ่ืนๆ เช่น การเดินทางออกจากบ้านตามปกติ และ

การเดินทางเพื่อไปอาศัยที่อ่ืน 

 McIntosh และ Goeldner (1986 : 4) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่าหมายถึง ผลของ

ปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ที่ เกิดขึ นมาจากปฏิสัมพันธ์ (การกระท้าซึ่งกันและกัน) ของ

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจ รัฐบาลและชุมชนผู้เป็นเจ้าของบ้าน เป็นการดึงดูดใจและต้อนรับ

นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนอ่ืนๆ 

 จริญญา เจริญสุกใส และสุวัฒน์ จุธากรณ์ (2545 : 72) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว

ไว้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางของบุคคล จากที่อยู่อาศัยปกติ

ไปยังที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ใช่เพื่อการหารายได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

ก่อให้เกิดปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ที่ เกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เดินทาง 

(นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน) ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยว ภาครัฐที่ดูแลการท่องเที่ยว และชุมชนในพื นที่ท่องเที่ยว 
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 ศรัญยา วรากุลวิทย์ (2546 : 2) กล่าวการประชุมว่าด้วยการเดินทางและการท่องเที่ยวที่

องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization หรือ WTO) ได้ก้าหนดความหมายของการ

ท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยว คือ การเดินทางใดๆ ก็ตามที่เป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 

ประการ ดังต่อไปนี  

1. การเดินทางจากสถานที่อยู่อาศัยเป็นประจ้าไปยังสถานที่อื่นๆ เป็นการชั่วคราว 

2. การเดินทางนั น ผู้เดินทางเดินทางด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เป็นการถูกบังคับ 

3. การเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เดินทางเพื่อประกอบอาชีพหรือหา

รายได้ 

ส้าหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ก้าหนดลักษณะของนักท่องเที่ยวไว้ดังนี  (อุดม 

เชยกีวงศ์ และคณะ 2548 : 222-224) 

1. นักท่องเที่ยวภายในประเทศ หมายถึง ชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ใน

ประเทศไทย เดินทางจากที่อยู่ในจังหวัดของตน ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางใดๆ ที่ไม่ใช่การหารายได้ในสถานที่ที่ไปเยือน และระยะเวลาที่พ้านักไม่เกิน 60 วัน 

2. นักท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หมายถึง ชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

และพ้านักอยู่ ในการเดินทางครั งหนึ่งๆ ไม่น้อยกว่า 1 คืน หรือ 24 ชั่วโมง และไม่มากไปกว่า 60 วัน 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อ  

2.1 การติดต่อกิจธุระ แต่ไม่ใช่เพื่อหารายได้ 

2.2 การมากับเรือเดินสมุทรที่แวะจอดในท่าเรือ 

2.3 การท่องเที่ยว การพักผ่อน การรักษาสุขภาพ การเยี่ยมญาติมิตร การศึกษาและ

การดูงาน 

2.4 การร่วมประชุมสัมมนา หรือเป็นตัวแทนสมาคม นักบวช นักกีฬา  

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ค้าว่า “การท่องเที่ยว” จึงเป็นค้าที่มี

ความหมายกว้าง มิได้มีความหมายเพียงการเดินทาง เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ หรือเพื่อความสนุกสนาน

เท่านั น แต่ยังหมายถึง การเคลื่อนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปสู่อีกแห่งหนึ่ง รวมทั งการเดินทาง

ภายในประเทศและเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 

มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ฉะนั น การ
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ท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงเป็นธุรกิจที่กว้างขวางและสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่าง

มาก 

 

1.2 ความส้าคัญของการท่องเท่ียว 

ความส้าคัญของการท่องเที่ยว ได้มีนักวิชาการกล่าวไว้ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันและแตกต่าง

กัน ดังต่อไปนี  

ปวีณา โทนแก้ว (2542 : 1-3) กล่าวถึงความส้าคัญของการท่องเที่ยวว่า การท่องเที่ยวจัดเป็น

กิจกรรมนันทนาการประเภทหนึ่งที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อมนุษย์ ซึ่งอาจจ้าแนกออกได้เป็น 3 ด้าน 

คือ 

1. ความส้าคัญต่อบุคคล การท่องเที่ยวเป็นสื่อสร้างสรรค์ความส้าราญ เพลิดเพลินใจแก่

มนุษย์ อันเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้มีทัศนคติกว้างไกล สามารถรับ

และเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริง เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ตลอดจนสถาปนาความเข้าใจอันดี

ระหว่างมนุษยชาติ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ามาซึ่งโอกาสแห่งการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชนใน

ชาติและนานาชาต ิ

2. ความส้าคัญต่อสังคม การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการสืบทอดทางวัฒนธรรม ตลอดจนการ

รักษาเอกลักษณ์ของชาติ นอกจากนั นการท่องเที่ยวยังมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาและน้าความ

เจริญไปสู่ท้องถิ่น ช่วยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค มาตรฐานการครองชีพ ตลอดจน

คุณภาพชีวิตที่ดี 

3. ความส้าคัญต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้ส้าคัญในรูปเงินตราต่างประเทศ 

ช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับดุลการช้าระเงินของประเทศ กระตุ้นการสร้างงานและรายได้แก่ธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง ทั งโดยตรงและโดยอ้อม ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของเงินตรา และกระจายรายได้แก่

ท้องถิ่น รวมทั งกระตุ้นการผลิตและธุรกิจบริการต่างๆ  

จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวนั นมีความส้าคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะ

เป็นการสร้างรายได้ การจ้างงาน สร้างอาชีพ การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะ ประเพณี และ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั นๆ ดังนั น การส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวถือเป็นความส้าคัญ และความ

จ้าเป็นส้าหรับการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง 
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1.3 วัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียว 

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวนั นมีอยู่ด้วยกันหลายเหตุผล ซึ่งนักวิชาการได้อธิบายถึง

วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ดังนี  

Holloway (1983 : 6) กล่าวว่า การท่องเที่ยวของคนเรานั นเกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ 

1. การท่องเที่ยวในวันหยุดพัก เช่น การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ การเดินทางไปเยี่ยม

ญาติมิตร 

2. การท่องเที่ยวทางด้านธุรกิจ เช่น การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา 

3. การเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เช่น การศึกษา การรักษาสุขภาพ การเล่นกีฬา การ

ศาสนา ฯลฯ 

ในขณะที่ สมบัติ กาญจนกิจ (2544 : 19-20) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวไว้ดังนี  

1. การท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิ ง เป็นการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยน

บรรยากาศ เพื่อชมทิวทัศน์ วัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของท้องถิ่นต่างๆ หรือท่องเที่ยว

ไปตามสถานที่ต่างๆ เพื่อความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เพื่อเปลี่ยนสถานที่พักอาศัย ฯลฯ ซึ่งการ

ท่องเที่ยวแบบนี ขึ นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น รสนิยม ฐานทางเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวและสิ่ง

ดึงดูดใจของสถานที่แต่ละแห่ง 

2. การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน เป็นการใช้เวลาว่างเพื่อการพักผ่อนร่างกายและสมอง 

อาจจะรวมถึงการพักฟื้นหลังการเจ็บป่วย โดยจะใช้เวลาพักผ่อนให้นานที่สุดเท่าที่สามารถท้าได้ 

สถานที่ไปพักจะเลือกที่สงบ สะดวกสบาย อากาศบริสุทธิ์ เช่น ชายทะเล หรือบนภูเขาที่ห่างไกล

จากความอึกทึกครึกโครม 

3. การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวที่มักจะมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาหา

ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวด้วย เป็นการศึกษาชีวิตความ

เป็นอยู่ทั งในแง่มานุษยวิทยา และสังคมวิทยา เช่น ชมโบราณสถาน ศิลปะ หรือการแสดงต่างๆ  

4. การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬา การท่องเที่ยวประเภทนี มีจุดประสงค์ 2 ประการ คือ ประการ

แรก เป็นการไปชมการแข่งขันกีฬาที่ตนสนใจ ประการที่สอง เป็นการท่องเที่ยวเพื่อไปเล่นกีฬาหรือ

ออกก้าลังกาย การท่องเที่ยวประเภทนี สถานที่อันเป็นจุดหมายปลายทางเป็นสิ่งดึงดูดใจให้เกิดการ

ท่องเที่ยว เช่น ชายทะเล ภูเขา หรือการเดินป่าเพื่อดูนก ตกปลา หรือส่องสัตว์ เป็นต้น 
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5. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ การประชุมและสัมมนา ซึ่งผู้ที่ไปเพื่อธุรกิจหรือสัมมนา มักจะ

แบ่งเวลาส่วนหน่ึงไว้ส้าหรับการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบนี สิ่งที่เป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ 

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ มีสถานที่พักอาศัยหรือโรงแรม และระบบคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ปัจจุบันนี การท่องเที่ยวลักษณะนี มีแนวโน้มที่จะสูงขึ นเร่ือยๆ 

6. การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา คือ การที่บุคคลไปต่างประเทศเพื่อศึกษาดูงาน หรือวิจัย 

หรือการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยและจะอยู่ในประเทศนั นเป็นเวลานับ

เดือน การท่องเที่ยวประเภทนี รวมถึงการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาภายในประเทศด้วย จัดได้ว่าเป็น

นักท่องเที่ยวที่ท้ารายได้ให้แก่ประเทศอีกอย่างหนึ่ง 

จะเห็นได้ว่า วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวของคนเรานั นแตกต่างกันไปตามโอกาสและ

ความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งก็มีอยู่ด้วยกันหลายเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 

1.4 ประเภทของการท่องเท่ียว 

การท่องเที่ยวมีอยู่หลายประเภท ซึ่งนักวิชาการได้แบ่งประเภทของการท่องเที่ยวหรือแหล่ง

ท่องเที่ยวไว้แตกต่างกัน กล่าวคือ 

กวี วรกวิน (2546 : 10-11) นักวิชาการทางภูมิศาสตร์ ได้ให้ความหมายของประเภทแหล่ง

ท่องเที่ยว คือ ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่า หรือมีมูลค่าต่อการท่องเที่ยวที่สามารถ

ดึงดูดใจ หรือสร้างความสนใจ ประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูป

ของสถานที่ (place) ทั งที่เป็นสถานที่ทางธรรมชาติ และสถานที่ทางวัฒนธรรม สถานที่ใดๆ ก็

แล้วแต่จะเป็นทรัพยากรท่องเที่ยวได้นั นจะมีลักษณะพิเศษ เช่น งดงาม แปลกตา โดดเด่น แตกต่าง

หรือเปน็เอกลักษณ์ เป็นต้น 

อุดม เชยกีวงศ์ และคณะ (2548 : 48) ได้ให้ความหมายของประเภทของการท่องเที่ยว 

หมายถึง ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว และสามารถแบ่งประเภทแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 7 

ประเภท ได้แก่ 

1. การท่องเที่ยวเพื่อสันทนาการ (Recreational Tourism) เป็นการเข้าร่วมในการแข่งขัน

กีฬา เล่นกีฬา แช่น ้าพุแร่รักษาโรค การอาบแดด และการสมาคมกันในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายจิตใจ 

สถานที่ดังกล่าว เช่น ชายทะเล สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส ฯลฯ 
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2. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Intensive Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่จัดขึ นเพื่อเป็น

รางวัลแก่พนักงาน เป็นสวัสดิการของหน่วยงาน และบริษัทห้างร้านต่างๆ เพื่อดูงาน การสันทนา

การ โดยหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั งหมด 

3. การท่องเที่ยวเพื่อชมประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑสถานและโบสถ์เก่าๆ ที่เน้นความรุ่งเรืองในอดีต อาจเป็นการเยือนอนุสาวรีย์ โบสถ์ 

วิหาร วังต่างๆ ชมการแสดงแสงสีเสียงเหตุการณ์เด่นๆ ในอดีตกาล 

4. การท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีลักษณะเด่นคือ การประชุมหรือพบปะกัน 

หรือการสัมมนา ซึ่งมักจะรวมการท่องเที่ยวประเภทอื่นๆ ด้วย 

5. การท่องเที่ยวเพื่อชมวัฒนธรรม (Cultural Tourism) เป็นการเดินทางเพื่อสัมผัส และใน

บางครั งเข้าร่วมวิถีชีวิตเก่าๆ ที่หาได้ยาก ท้องถิ่นเก่าๆ ที่มีความน่าสนใจ เป็นที่ดึงดูดความสนใจ 

เช่น เคร่ืองแต่งกายตามประเพณี การเริงระบ้าพื นบ้าน การแสดงศิลปะและหัตถกรรมโบราณ ฯลฯ 

6. การท่องเที่ยวเพื่อชาติพันธุ์ (Ethnic Tourism) เป็นการเดดินทางด้วยวัตถุประสงค์ที่จะ

สังเกตเห็นการแสดงออกทางวัฒนธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธุ์ ซึ่ง

รวมทั งการไปเยือนบ้านเกิดเมืองนอน การเข้าร่วมพิธีกรรมร้าฟ้อน และเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา

ต่างๆ 

7. การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Tourism) คล้ายคลึงกับการท่องเที่ยวเพื่อ

ชาติพันธุ์ แต่เน้นสิ่งดึงดูดใจที่เป็นสิ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่เน้นชาติพันธุ์มนุษย์ การ

กลับคืนสู่ธรรมชาติ และการชื่นชมต่อความสัมพันธ์ของผู้คนกับพื นพิภพ ซึ่งรวมทั งการถ่ายภาพ 

การเดินทางไกล การปีเขา การล่องเรือเล็ก และการตั งแคมป์ 

สรุปได้ว่า การแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวโดยทั่วๆ ไป จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค

สมัย ซึ่งลักษณะและกระแสนิยมของการท่องเที่ยวจะสร้างรูปแบบของการท่องเที่ยวออกมาอย่าง

ต่อเนื่อง และการแบ่งประเภทของการท่องเที่ยวยังมีการแบ่งตามลักษณะของวัตถุประสงค์ในการ

เดินทางได้อีกด้วย 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

 

1.5 องค์ประกอบของการท่องเท่ียว  

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวนับว่าเป็นปัจจัยส้าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ประเทศต่างๆ เพราะองค์ประกอบนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วยัง

เป็นผลดีแก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปด้วย กิจกรรมทางการท่องเที่ยวจ้าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบ

หลายอย่างด้วยกัน คือ 

 

  1.5.1 นักท่องเท่ียว 

 นักท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญที่สุดของธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่ง

จะต้องประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี  

1. ลักษณะของนักท่องเที่ยว จ้าแนกออกตามลักษณะของเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 

รายได้ เชื อชาติหรือสัญชาติ 

2. การกระจายของนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศ

ใดบ้าง มีจ้านวนมากน้อยเพียงใด ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจากทวีปต่างๆ เดินทางเข้า

มาท่องเที่ยวภายในประเทศมาก เช่น ยุโรป อเมริกา เอเชีย แอฟริกา และโอเซียเนีย 

3. กิจกรรมต่างๆ ของนักท่องเที่ยว เช่น เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพื่อการประชุม การ

พักผ่อนหย่อนใจการแข่งขันกีฬา การเจรจาธุรกิจ หรือเยี่ยมญาติ ส้าหรับประเทศไทยผู้ที่เดินทางเข้า

ประเทศมีจุดมุ่งหมายหลายอย่าง เช่น ท่องเที่ยว ธุรกิจ ประชุม ปฏิบัติราชการและอื่นๆ 

4. ฤดูกาลท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวในฤดูใดมาก ฤดูใดน้อย 

5. ทัศนคติของนักท่องเที่ยว มีทัศนคติต่อประเทศที่ตนไปเที่ยวมาอย่างไร 

 

 1.5.2 สินค้าท่องเท่ียวหรือสถานท่ีท่องเท่ียว 

 สินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่มีลักษณะพิเศษ กล่าวคือ เป็นสินค้าที่รวบรวมเอา

สินค้าและบริการหลายประเภททั งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมไว้ด้วยกัน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรม ประเพณี อัธยาศัยไมตรี สาธารณูปโภคต่างๆ สินค้าเหล่านี มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ซึ่ง

ก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการต่างกัน เช่น 
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 ประการแรก สินค้าการท่องเที่ยวที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติมักมีลักษณะเป็นสินค้า

สาธารณะ ตัวอย่างเช่น ชายหาด น ้าตก ภูเขา และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งต้นทุนในการจัดการ

และรักษาสินค้าท่องเที่ยวประเภทนี จะสูง 

 ประการที่สอง ความปลอดภัยและสาธารณูปโภคเป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญของสินค้า

ท่องเที่ยว สินค้าประเภทนี ต้องใช้ทุนสูงมากสิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่

ปราศจากการจูงใจ แต่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึงปีละ 5 ล้านคน ความส้าเร็จนี เป็นผลมาจาก

การมีประสิทธิภาพของระบบสาธารณูปโภค เช่น การสื่อสาร โทรคมนาคม ระบบการคมนาคม 

และการบริหารด้านสุขอนามัยสาธารณสุขและระบบความปลอดภัย 

 ประการที่สาม คนและวัฒนธรรมท้องถิ่นนับเป็นส่วนประกอบที่ส้าคัญส้าหรับการ

ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ หลายอย่าง เช่น ประเภทที่ใช้ทุน แรงงาน 

หรือวัฒนธรรม แต่ผู้ผลิตสินค้าประเภทหลังอาจจะไม่ได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว ในบาง

กรณียังได้รับผลเสียจากการท่องเที่ยวอีกด้วย สนค้าประเภทนี จะมีผู้ประกอบกิจการทั งขนาดใหญ่

และขนาดเล็ก 

 ดังนั นความเชื่อที่ว่า สินค้าท่องเที่ยวเป็นสินค้าที่ใช้แรงงานมาก จึงไม่เป็นจริงเสมอไป ทั งนี 

ขึ นอยู่กับว่าการขายสินค้าท่องเที่ยวนั นเน้นองค์ประกอบใดเป็นหลัก ในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับตัว

หรือแหล่งสินค้ามีพอสมควร แต่ความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์กรของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตลอดจน

ผลกระทบของโครงสร้างองค์กรที่มีต่อการแบ่งปันผลประโยชน์ภายในอุตสาหกรรมนับว่ายังจ้ากัด

อย่างยิ่ง (มิ่งสรรพ์ ขาวสะอาด 2536 : 32) 

 สินค้าท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยว จะต้องเป็นสิ่งซึ่งนักท่องเที่ยวไปแล้วเกิดความ

ประทับใจ เพราะมีสิ่งที่มีคุณค่าด้านต่างๆ หลายอย่างที่ให้ความรู้ ความเพลิดเพลินแก่นักท่องเที่ยว 

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าต่างๆ ดังนี  

1. คุณค่าทางวัฒนธรรม เช่น มีสิ่งที่น่าสนใจด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ สถาบันทาง

การเมือง สถาบันทางการศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างใหม่ๆ 

2. วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศนั นๆ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ศิลปะต่างๆ การละเล่นพื นเมือง และหัตถกรรมต่างๆ 
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3. ทิวทัศน์หรือทัศนียภาพต่างๆ เช่น ภูเขา แม่น ้า น ้าตก ทะเล ป่าไม้ สัตว์ป่า อุทยาน

แห่งชาติ ฯลฯ 

4. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬา การแสดงต่างๆ สวนสนุก สวนสัตว์ 

ชีวิตยามราตรี เป็นต้น 

5. ความประทับใจจากลมฟ้าอากาศ เช่น อากาศเย็นสบาย ไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัด 

 

 1.5.3 การคมนาคมขนส่ง 

 การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวนับเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้

นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจ และธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถด้าเนินต่อไปได้ ซึ่งในเร่ืองการ

คมนาคมจะต้องพิจารณาถึงสิ่งต่างๆ ดังนี  

1. รูปแบบของการคมนาคมขนส่ง การคมนาคมขนส่งแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันไปตาม

ลักษณะของการประกอบการ และตามความต้องการของนักท่องเที่ยว 

2. การคมนาคมขนส่งสู่แหล่งท่องเที่ยว สภาพการเดินทางสะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว และมี

มาตรฐานดีมากน้อยแค่ไหน 

3. การคมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง รูปแบบและมาตรฐานของการ

คมนาคมขนส่งภายในแหล่งท่องเที่ยว เช่น รถน้าเที่ยวมีจ้านวนเพียงพอหรือไม่ คุณภาพและ

มาตรฐานของยานพาหนะตลอดจนความสะดวกและความปลอดภัย 

4. แบบแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว พิจารณาว่าเป็นแบบใด เช่น แบบเป็นหมู่คณะ  

กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ ยานพาหนะที่ใช้เป็นของส่วนตัวหรือของสาธารณะ 

5. บริเวณหรือสถานที่ให้บริการแก่ผู้โดยสาร หรืออุปกรณ์อ้านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 

สถานีขนส่ง หรือบริการต้นทาง ระหว่างทาง ปลายทาง 

6. รูปแบบ หรือปัญหาการจราจร ตัวอย่างทีเห็นได้ชัดเจน คือ กรุงเทพฯ เป็นปัญหาทั งต่อ

ชาวกรุงเทพฯ และต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งประเทศคู่แข่งทางการท่องเที่ยวของไทยมักจะใช้ปัญหาหาร

จราจรในกรุงเทพฯ เป็นเคร่ืองชี ถึงข้อเสียทางการท่องเที่ยวของไทย 
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 1.5.4 ข้อมูลข่าวสารและการบริการ 

 ข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสารเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเร่ืองต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เพื่อชัก

จูงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศมากยิ่งขึ น เช่น หนังสือแนะน้าเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เช่น 

หนังสือแนะน้าเกี่ยวแหล่งท่องเที่ยว แผ่นพับ แผนที่ และเอกสารแนะน้าต่างๆ ตัวอย่างเช่น 

1. การโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อชักจูงให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว เช่น รายการเทศกาล

ท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆ หรือฤดูกาลของการท่องเที่ยวแต่ละภาค เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอย

กระทง แข่งเรือ เป็นต้น 

2. การส่งเสริมและให้ความรู้ใหม่ๆ โดยเผยแพร่เอกสารการน้าเที่ยวแก่ชุมชน 

3. อบรมการน้าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ เป็นการให้ความรู้แก่บุคคลที่สนใจในอาชีพ การจัดน้า

เที่ยวและเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว 

4. รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่ง จัดพิมพ์ เป็นเอกสารเผยแพร่แก่

นักท่องเที่ยว 

5. จัดท้าแผนที่เส้นทางและแผนที่ท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง จัดพิมพ์เป็น

เอกสารเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบการเดินทางท่องเที่ยว 

สิ่งที่ส้าคัญที่สุดของธุรกิจการท่องเที่ยวอีกประการหนึ่ง คือ การบริการ ซึ่งจะประกอบด้วย

การบริการในด้านต่างๆ ดังนี  

1. ที่พักส้าหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม เกสต์เฮาส์ รีสอร์ท ที่พักแรมกลางแจ้ง 

บังกะโล สถานที่พักจะต้องสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย ราคาเหมาะสมกับที่พักแต่ละประเภท 

การจัดระดับของโรงแรมซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก จะถูกจัดระดับโดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปดาว 

คือ ถ้าเป็นโรงแรมที่ระดับหรูมีบริการยอดเยี่ยมจะให้สัญลักษณ์ 4-5 ดาว และลดหย่อนลงมา

ตามล้าดับ ส้าหรับประเทศไทยได้ก้าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการจัดระดับของโรงแรม ห รือ

สถานที่พักที่เปิดบริการอยู่ในประเทศไทย โดยใช้เกณฑ์ราคาค่าห้องพักต่อคืนเป็นตัวก้าหนด

ดังต่อไปนี  

โรงแรมระดับ 1  ราคาที่พักต่อห้อง/คืน 2,500 บาท ขึ นไป 

โรงแรมระดับ 2  ราคาที่พักต่อห้อง/คืน 1,500-2,500 บาท ขึ นไป 

โรงแรมระดับ 3  ราคาที่พักต่อห้อง/คืน ต่้ากว่า 1,500 บาท 
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แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันกันค่อนข้างสูงในการให้บริการแก่ลูกค้า จึง

เป็นผลให้ระดับราคาของห้องพักเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถานการณ์ (วินิจ วีรยางกูร 2532 : 14) 

2. อาหารและเคร่ืองดื่ม ค้านึงถึงในด้านคุณภาพ สะอาดถูกหลักอนามัย มีคุณค่าทางอาหาร 

มีประโยชน์แก่ร่างกาย และราคาไม่แพง ควรจะประกอบด้วยร้านอาหารประเภทต่างๆ เช่น 

ร้านอาหารประจ้าชาติต่างๆ ร้านอาหารพื นเมือง ร้านอาหารทั่วๆ ไป ศูนย์อาหาร ร้านอาหารบริการ

เร่งด่วน ร้านขนม กาแฟ และเครื่องดื่มตลอดจนร้านอาหารเคลื่อนที่ประเภทหาบเร่ รถเข็น เป็นต้น 

3. ของที่ระลึกและสินค้าพื นเมือง มีคุณค่าทางวัฒนธรรมควรแก่การเก็บรักษา มีความ

สวยงามและราคาไม่แพง รวมทั งบริการด้านการบรรจุหีบห่อด้วย 

4. บริการด้านสถานที่จอดรถ ควรมีขนาดกว้างขวาง เข้าออกสะดวกและปลอดภัย อีกทั ง

ต้องมีหลายบริเวณ 

5. บริการด้านสถานที่และอุปกรณ์ส้าหรับออกก้าลังกาย ควรจะมีทุกรูปแบบให้เหมาะสม

กับนักท่องเที่ยวแต่ละประเภท และเหมาะสมกับสถานที่ เช่น สนามกีฬา สระว่ายน ้า สนามกอล์ฟ 

สนามเทนนิส เป็นต้น 

 

    1.5.5 ความปลอดภัยและสิ่งอ้านวยความสะดวก 

  ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ธุรกิจการท่องเที่ยวจะต้องค้านึงถึงมาก

ที่สุด อาจจะกระท้าได้หลายอย่าง เช่น 

1. การแนะน้าเจ้าของท้องถิ่นให้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เมื่อได้รับความเดือนร้อน 

2. การแนะน้านักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเร่ืองการป้องกันและระมัดระวังตน เพื่อมิให้ได้รับ

อันตรายในด้านต่างๆ  

3. ก้าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

4. ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการอ้านวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่

นักท่องเที่ยว 

5. จัดหน่วยงานพิเศษเพื่อช่วยเหลือและให้บริการด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว 
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 1.5.6 สิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว 

 ปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เจริญก้าวหน้า 

คือ สิ่งอ้านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เพราะการเดินทางไปยังสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อ

การท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจนั น นอกจากนักท่องเที่ยวต้องการเที่ยวชมบ้านเมือง โบราณสถาน 

สถานที่อันสวยงามตามธรรมชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งที่น่าสนใจอ่ืนๆ ตาม

ความต้องการของตนแล้ว สิ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะค้านึงถึงเป็นอันดับแรกก็คือ ความปลอดภัย ความ

สะดวกสบายของสถานที่ที่จะไป ถ้าหากนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความปลอดภัย หรือไม่ได้รับความ

สะดวกสบายในการบริการด้านต่างๆ สิ่งเหล่านี ย่อมจะท้าให้นักท่องเที่ยวเกิดความเบื่อหน่าย และ

ก่อให้เกิดผลเสียต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาเหล่านั นจะเกิด

ความรู้สึกที่ไม่ดีต่อท้องถิ่นหรือประเทศที่ตนเดินทางเข้าไปเที่ยว ท้าให้เกิดภาพพจน์ที่ไม่ดีต่อ

ประเทศนั นๆ ดังนั น จึงจ้าเป็นที่เจ้าของประเทศจะต้องพยายามท้าให้นักท่องเที่ย วได้รับความ

สะดวกสบาย และมีความประทับใจในประเทศของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ สิ่งอ้านวยความ

สะดวกต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวได้รับจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศทั งทางตรง

และทางอ้อม เป็นสิ่งที่รัฐบาลรวมทั งเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว  และประชาชน

จะต้องร่วมมือกันหามาตรการที่เหมาะสมที่อ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สิ่งอ้านวยความ

สะดวกดังกล่าวประกอบด้วย 

1. ระเบียบพิธีการเข้าเมือง 

2. การให้ข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 

3. การคมนาคมขนส่ง 

4. โรงแรมและสถานที่พัก 

5. การบริการเกี่ยวกับการน้าเที่ยว 

6. ร้านขายของที่ระลึก 

7. ภัตตาคารและสถานที่เริงรมย์ 

8. ศูนย์การประชุมนานาชาติ 

9. ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
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 1.5.7 องค์ประกอบด้านโครงสร้างพื นฐาน 

 เป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนให้ธุรกิจการท่องเที่ยวสามารถด้าเนินไปได้ด้วยดี 

และก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการด้าเนินธุรกิจ ได้แก่ 

1. การไฟฟ้า มีเพียงพอและใช้การได้ดีไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบกิจการและ

ผู้ใช้บริการ 

2. การประปา สะอาดถูกหลักอนามัย และมีปริมาณเพียงพอแก่การบริการ 

3. การสื่อสาร โทรเลข โทรศัพท์ โทรสาร สะดวก รวดเร็ว และมีปริมาณของหน่วยบริการ

เพียงพอ 

4. ความสามารถในการก้าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ 

5. สถานพยาบาลและโรงพยาบาลต่างๆ ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และค่า

รักษาพยาบาลอยู่ในอัตราที่ยุติธรรม 

 

 1.5.8 การสนับสนุนอื่นๆ  

เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การเงินการธนาคาร 

ระเบียบต่างๆ สถานศึกษาหรือแหล่งค้นคว้าทางด้านต่างๆ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจน

ความสุภาพอ่อนโยนและมีไมตรีต่อกัน 

ปัจจัยที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งของการท่องเที่ยว คือ หน่วยงานหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถได้หลายรูปแบบด้วยกัน การแบ่งตามลักษณะของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

ได้แก่ 

1. กลุ่มที่ให้บริการนักท่องเที่ยวโดยตรง ประกอบด้วย  ธุรกิจคมนาคมขนส่ง ธุรกิจที่พัก 

ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจน้าเที่ยว ธุรกิจสินค้าที่ระลึก เป็นต้น แม้ว่าธุรกิจต่างๆ เหล่านี  ขายสินค้าและ

บริการให้ทั งแก่บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยว แต่ยังถือว่าเป็นการอ้านวยความสะดวกแก่

นักท่องเที่ยวได้โดยตรงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว 

2. กลุ่มที่ให้บริการสนับสนุนการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  บริการพิเศษต่างๆ เช่น ผู้จัดท้า

เอกสารการท่องเที่ยว หน่วยศึกษาวิจัยด้านการท่องเที่ยว กลุ่มที่ผลิตสินค้าเกษตรกรรมและแปรรูป
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สินค้าเกษตรกรรม เป็นต้น ธุรกิจกลุ่มอาจไม่ได้ผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อขายแก่นักท่องเที่ยว

โดยตรง แต่ท้าหน้าที่ในการส่งต่อสินค้าหรือบริการให้แก่กลุ่มแรก ซึ่งถือว่ากลุ่มที่สองนี มี

ความส้าคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมบริการเช่นกัน 

3. กลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยว ประกอบด้วย นักวางแผน หน่วยงานรัฐบาล เช่น กระทรวง

ท่องเที่ยวและกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต้าบล สถาบันการเงิน นักลงทุน 

สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและอาชีพ องค์การเหล่านี มีความส้าคัญต่อการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐบาลจะมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ก้าหนดนโยบายการ

บริหารประเทศ มีหน้าที่ก้ากับวางแผน (รวมทั งแผนรอง ระดับภาค ระดับจังหวัด และแผนปฏิบัติ

การระดับพื นที่) การออกกฎหมายและกฎระเบียบ ติดตามงานด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ

ท่องเที่ยว และผลักดันแผนการด้าเนินการด้านงบประมาณ โดยประสานงานไปยังหน่วยงานที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวทางด้านการวางแผน อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 

(Infrastructure of Development) ที่เป็นการลงทุนด้านสาธารณูปโภค เช่น การสร้างเส้นทางหลวง 

การตัดถนนเข้า-ออกหมู่บ้าน ประปา ท่าอากาศยาน หรือสนามบิน เป็นต้น 

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา (2548 : 269-272) กล่าวถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า การท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่มุ่งเน้นการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็ น

ส้าคัญ และก้าลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะถือเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ 

(Alternative Tourism) ที่ก่อให้เกิดความสมดุลแห่งกระแสการพัฒนาการท่องเที่ยวและกระแสการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กันไป จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันสนับสนุน

ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนี ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั งในปัจจุบันและ

อนาคต แนวคิดเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีทั งภาครัฐและ

ภาคเอกชน ในการตระหนักถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดกระแส

การเรียกร้องหลัก 3 ประการดังต่อไปนี  

1. กระแสความต้องการของชาวโลกให้เกิดจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใน

แหล่งท่องเที่ยว เป็นกระแสความต้องการของประชาชนทั่วโลก ให้เกิดการสร้างจิตส้านึกในแง่การ
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อนุรักษ์ต่อสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น จนถึงขอบข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

อนุรักษ์ระบบนิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว้ 

2. กระแสความต้องการของนักท่องเที่ยว ให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยว 

เป็นกระแสความต้องการที่มีมากขึ นในหมู่นักท่องเที่ยว ที่ต้องการได้รับความรู้ ความเข้าใจเร่ืองการ

ท่องเที่ยวมากกว่าความสุขเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นักท่องเที่ยวใน

รูปแบบใหม่ 

3. กระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว เป็นกระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว

เพื่อเป็นหลักประกันให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง และชุมชนท้องถิ่น

ยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่เหมาะสม 

จากกระแสหลักทั ง 3 กระแสดังกล่าว ก่อให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ทางเลือกใหม่ เพื่อมาทดแทนหรือแข่งขันกับการท่องเที่ยวแบบประเพณีนิยม จึงเป็นสาเหตุส้าคัญ

ให้เกิดการประชุมนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาแบบยั่งยืนขึ น ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศ

แคนาดา เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2533 จากผลของการประชุมครั งนี  ได้ให้ความหมายของการ

พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ว่า “หมายถึง การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

นักท่องเที่ยวและเจ้าของท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน ก็สามารถปกป้องและสงวนโอกาสต่างๆ ของ

อนุชนรุ่นหลัง จึงมีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนองความจ้าเป็นทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสุนทรียภาพ พร้อมกับรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และระบบนิเวศได้ด้วย” จาก

ความหมายดังกล่าว สามารถน้ามาแปลเป็นหลักการเบื องต้น และสร้างกรอบนโยบายและแนว

ทางการปฏิบัติของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนขึ น จึงท้าให้ประเทศต่างๆ พยายามคิดหารูปแบบการ

ท่องเที่ยวใหม่ เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นเหตุให้มีการจัดประชุม Earth 

Summit ขึ นที่กรุงริโอ เดอจาเนโร ประเทศบราซิล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ในที่ประชุม

มุ่งเน้นความสนใจของทั่วโลกสู่ประเด็นเร่ืองการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และสรุปบทเรียนเกี่ยวกับ

การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมา เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จากการประชุมนี เอง

ท้าให้มีการลงนามในเอกสารแผนการปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) อันเป็นบ่อเกิดแนวคิดการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรม 
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 3.1 ความหมายของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มาจากค้าภาษาอังกฤษว่า “Ecotourism” ซึ่งเป็นค้าที่ผสมกันระหว่าง

ค้าว่า Ecology หรือนิเวศวิทยา กับค้าว่า Tourism หรือการท่องเที่ยว 

 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวที่มุ่งให้เกิดการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและของทรัพยากรต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบนิเวศ 

ทั งนี  ได้มีนักวิชาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไว้

ดังต่อไปนี  

 ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัตินิยามของ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ไว้ว่า “เป็น

การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติ มีเอกลักษณ์เ ฉพาะถิ่น และแหล่ง

วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดจิตส้านึกต่อการรักษา

ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน”   

 กุลวรา สุวรรณพิมล (2548 : 39) ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไว้ว่า การ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการศึกษา ชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ สภาพธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต

ของคนในท้องถิ่น บนพื นฐานของความรู้และความรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ 

 ริชชาร์ดสัน (Richardson 1993 : 15) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าเป็นการ

ท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในพื นที่ทางธรรมชาติ ซึ่งมีการสื่อความหมายเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวทั งใน

เร่ืองธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงวัฒนธรรมที่ส้าคัญ นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมแล้ว ยังมีส่วนสนับสนุนและผลักดันให้มีการ

ปกป้องอนุรักษ์สิ่งเหล่านี ไว้ และชุมชนในพื นที่นั นจะได้รับรายได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ น 

 จากนิยามของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดังกล่าว สามารถสรุปสาระส้าคัญของการท่องเที่ยวได้

ดังนี  

1. แหล่งท่องเที่ ยวที่ จะส่ง เสริมควรเป็นพื นที่ธรรมชาติที่มีนิ เวศธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมเป็นหลัก 
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2. เน้นให้นักท่องเที่ยวสัมผัส ได้รับประสบการณ์ และเรียนรู้สภาพธรรมชาติโดยตรง อีก

ทั งเสริมสร้างจิตส้านึกด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

3. เป็นการท่องเที่ยวที่ทุกฝ่ายควรมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและระบบ

นิเวศเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม 

4. เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติที่เอื อประโยชน์ต่อชุมชน

ท้องถิ่นทั งทางตรงและทางอ้อม 

5. มุ่งเน้นที่คุณค่า ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการ

ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว แต่จะไม่เน้นการเสริมแต่งหรือการพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวก 

 

3.2 แนวคิดพื นฐานของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีแนวคิดพื นฐานที่ส้าคัญ 4 ประการ ได้แก่ (สมชาติ อู่อ้น 2551 : 15) 

1. การใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวจะต้องไม่

สร้างผลกระทบแก่สิ่งแวดล้อมดั งเดิม เนื่องจากสิ่งแวดล้อมดั งเดิมเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิง

นิเวศในการเดินทางมาท่องเที่ยว จึงต้องอนุรักษ์ให้ยั่งยืนเพื่อเป็นสิ่งดึงดูด 

2. การสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องให้ความรู้ 

ความเข้าใจ และสร้างจิตส้านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 

ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุมชนท้องถิ่น มัคคุเทศก์ เป็นต้น 

3. การสร้างความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศมักสนใจที่จะศึกษาเรียนรู้

และแสวงหาประสบการณ์จากการท่องเที่ยว นิยมเดินทางไปไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ล้าบาก 

ทุรกันดาร และท้าทาย 

4. การให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนท้องถิ่นที่

ตั งอยู่รอบๆ ควรมีส่วนในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์ เช่น การลงทุน

ในธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็ก การเป็นมัคคุเทศก์ การน้าสินค้าศิลปหัตถกรรมพื นบ้านมาขาย เป็นต้น 
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3.3 องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากมีแนวคิดพื นฐานมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังมุ่งอนุรักษ์

ส่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบหลักที่ส้าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ 

1. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้ 

(Learning Process) โดยมีการให้การศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่ง

ท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจ เพื่อสร้างความตระหนักและปลูก

จิตส้านึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการ

ท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมศึกษา 

2. องค์ประกอบด้านพื นที่ เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่มี

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื นที่

นั นๆ องค์ประกอบด้านพื นที่จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีพื นฐานอยู่กับธรรมชาติ 

3. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่มีการค้านึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนและประชาชนท้องถิ่น ที่มีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบัติตามแผน ได้รับประโยชน์ 

ติดตามตรวจสอบ ตลอดจนร่วมบ้ารุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในท้องถิ่น 

ทั งการกระจายรายได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทนเพื่อกลับมาบ้ารุงรักษา

และจัดการแหล่งท่องเที่ยวด้วย 

4. องค์ประกอบด้านการจัดการ เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ โดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืน ครอบคลุมไปถึงการอนุ รักษ์ทรัพยากร 

การจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันและก้าจัดมลพิษ และควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมี

ขอบเขต จึงเป็นการท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน (อุดม เชยกีวงศ์ และคณะ 2548 : 85-86) 

 

3.4 หลักการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องครอบคลุมองค์ประกอบที่ส้าคัญ 4 ด้าน 

ดังต่อไปนี  (ดรรชนี เอมพันธุ์ และคณะ 2547 : 3-7) 

1. ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยว คือ ความสามารถของพื นที่และ

ระบบนิเวศในการรองรับการท่องเที่ยวเพื่อให้ทรัพยากรท่องเที่ยวยังคงอยู่ได้ยั่งยืน โดยไม่ เสื่อม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

 

โทรมลงไปอย่างถาวร และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นตามมา ศักยภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวในการดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมไป

ถึงการก้าหนดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสม และเน้นการประเมินคุณค่าของทรัพยากร

ท่องเที่ยวในพื นที่ซึ่งตั งอยู่บนพื นฐานความสนใจเฉพาะด้านของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีต่อ

ธรรมชาติ วิถีชีวิตท้องถิ่น และการอนุรักษ์ การจัดการเพื่อรักษาคุณค่าความส้าคัญในความเป็น

ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ให้ได้ การจ้าแนกเขตการจัดการพื นที่เพื่อการท่องเที่ยว และการ

รักษาระบบนิเวศ รวมไปถึงก้าหนดมาตรการหรือเงื่อนไขการใช้พื นที่ต่างๆ และแสวงหาความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนัก

ในคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว และการติดตามตรวจสอบและประเมินสถานภาพของ

ทรัพยากรท่องเที่ยวอยู่เสมอ กิจกรรมที่เหมาะสมส้าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควรเป็นกิจกรรมที่มี

โอกาสใกล้ชิดและได้รับประสบการณ์โดยตรงจากธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่น มีโอกาสได้เข้าใจ 

เรียนรู้ และตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยว นอกจากนี ยังมีโอกาสที่จะสร้างงานและ

รายได้แก่คนในท้องถิ่น โดยกิจกรรมต่างๆ นั นจะต้องเป็นกิจกรรมที่ส่งผลด้านการอนุรักษ์ไม่ว่าจะ

ทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิตท้องถิ่น 

2. ด้านตลาดของการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะปะปนอยู่ทั่วไปในสังคม ส่วน

ใหญ่จะค่อนไปทางสูงอายุ มีการศึกษาและรายได้ดี นักท่องเที่ยวกลุ่มนี มีความปรารถนาที่จะได้

ท่องเที่ยวในสถานที่ที่เป็นธรรมชาติหรือมีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แปลกแตกต่างไปจากชีวิตประจ้าวัน 

มีความประสงค์ที่จะได้รับรู้และ/หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับธรรมชาติทั งทางตรงและทางอ้อม 

มีความสมบุกสมบัน และมีความตั งใจอย่างแรงกล้าที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวโดยไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตท้องถิ่น ดังนั น จึงเป็นผู้ที่พร้อมจะปรับตัวให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมในท้องที่นั น และไม่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยว เพื่อ

อ้านวยความสะดวกสบายในลักษณะเช่นเดียวกับถิ่นที่ตนเองอยู่อาศัยหรือคุ้นเคย หรือในลักษณะที่

ได้รับจากการบริการในเมืองใหญ่ 

3. ด้านการบริการ การบริการส้าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศครอบคลุมตั งแต่ ที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะขนส่งนักท่องเที่ยว ตลอดจนการบริการกิจกรรมท่องเที่ยว การน้าเที่ยว และการสื่อ

ความหมายธรรมชาติแก่นักท่องเที่ยว ในบางแห่งการบริการเร่ืองที่พักหรืออาหารอาจไม่จ้าเป็น 
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ขึ นอยู่กับสภาพหรือลักษณะเฉพาะของแหล่งท่องเที่ยว อย่างไรก็ดี การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั นเน้น

การบริการด้านสื่อความหมายและการให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การบริการศูนย์ข้อมูลและบริการ

นักท่องเที่ยว การบริการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่องเที่ยวระหว่างการประกอบ

กิจกรรมท่องเที่ยว เป็นต้น การบริการต่างๆ ที่มีโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน

ท้องถิ่น เช่น บริการที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และมัคคุเทศก์น้าเที่ยวนั น เน้นให้ประชาชนท้องถิ่น

เข้ามามีส่วนร่วมและด้าเนินกิจการต่างๆ ในภาคการบริการดังกล่าว 

4. ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการจัดเป็นกลไกส้าคัญในการควบคุมดูแลและ

จัดการให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การบริหารจัดการนี ประกอบด้วยองค์กร

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึง แผนงาน โครงการ มาตรการและกฎระเบียบต่างๆ ในการควบคุมดูแล

ให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง และยังเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

ในการบริหารจัดการ องค์กรรับผิดชอบควรท้าหน้าที่บริหารการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดขึ นอย่างมี

ประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ซึ่งสอดคล้องกับหลักการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของส้านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 

ซึ่งได้กล่าวไว้ในหลักสูตรมาตรฐานโฮมสเตย์ สามารถสรุปสาระส้าคัญได้ดังนี  การจัดการ

ทรัพยากรจ้าเป็นต้องมีการจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ มีความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ โดย

ค้านึงว่าการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งที่จ้าเป็นต้องมีความสามารถในการสร้าง

ก้าไรเพื่อความอยู่รอดและผลประโยชน์ของชุมชน มีการตอบสนองความต้องการหรือพันธะทาง

สังคม หมายถึง การให้ความเคารพต่อชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ตลอดถึงความ

หลากหลายและมรดกทางวัฒนธรรม มีความสุทรียภาพ เป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญของสิ่งแวดล้อม

และวัฒนธรรมต่างๆ ไม่ว่าสถานที่นั นจะมีความยิ่งใหญ่เพียงใด หรือมีชื่อเสียงมากน้อยเพียงไร การ

ธ้ารงรักษาไว้ซึ่งสุนทรียภาพของสภาพของสถานที่เหล่านั น คือภารกิจส้าคัญของการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว และมีการค้านึงถึงกระบวนการและขอบเขตทางเชิงนิเวศวิทยา เพื่อให้การพัฒนาสามารถ

ด้ารงสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั งทางกายภาพและทางชีวภาพที่ เปราะบางเอาไว้ รวมถึงการรักษาไว้ซึ่ง

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) ของพืชพรรณและสัตว์ต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี 

คือ ทรัพยากรที่ส้าคัญของการท่องเที่ยว และควรมีการด้ารงไว้ซึ่งระบบสนับสนุนชีวิต (Life 
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Supporting System) ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั งหมดในโลกมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ (ส้านัก

พัฒนาบริการท่องเที่ยว 2553) 

 

3.5 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่ต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมี

นักวิชาการและสถาบันวิชาการต่างๆ ได้ก้าหนดแนวทางหรือนโยบายหลักการพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ เพื่อใช้เป็นแม่แบบให้แก่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ดังนี  

อุดม เชยกีวงศ์ และคณะ (2548 : 107-108) ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศว่ามีอยู่ด้วยกัน 8 ประการ ดังต่อไปนี  

1. จัดให้มีเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้เกิดการประสานงานด้านข้อมูลข่าวสาร 

และการจัดการร่วมกันทุกระดับ 

2. การควบคุม ดูแล รักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการ

แนะน้าตักเตือนและการสร้างวินัยการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยกัน 

3. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และองค์กรท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากร การบริหาร การแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมของ

ชุมชนในกระบวนการท่องเที่ยว รวมทั งการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา หรือให้ประชาชนมี

ตัวแทนเป็นคณะกรรมการร่วมกันในทุกระดับ 

4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องค้านึงถึงการพัฒนาด้านการให้การศึกษา การสร้าง

จิตส้านึกที่ดีในการรักษาระบบนิเวศร่วมกัน มากกว่าการมุ่งเน้นความเจริญทางเศรษฐกิจ และรายได้

เพียงอย่างเดียว 

5. จัดท้าแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือการจัดการ (Code of Conduct) แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้

เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างถูกต้อง 

6. ต้องมีการศึกษา วิจัย และติดตามประเมินผลการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างรอบ

ด้าน เพื่อก้าหนดแนวทางการจัดการ การแก้ไขปัญหา และการปรับปรุงแผนอย่างเป็นขั นตอน 
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7. การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องค้านึงถึงศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ มี การจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมกับพื นที่ และปรับปรุงให้สมดุลกับรูปแบบ หรือกิจกรรมเดิมที่มีอยู่โดย

หลีกเลี่ยงความขัดแย้งอย่างรุนแรงต่อการท่องเที่ยวในรูปแบบอื่น 

8. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องมีการควบคุมดูแล รักษา และจัดการทรัพยากรให้

คงสภาพเดิมไว้มากที่สุด หลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการท่องเที่ยวในพื นที่ที่อ่อนไหว ง่ายต่อการถูก

กระทบและฟื้นตัวได้ยาก  

ส่วนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) ได้ก้าหนดนโยบาย

ด้านต่างๆ ในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการจัดการที่ประสานการจัดการในด้านต่างๆ 

ภายใต้หลักหารพื นฐานของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและองค์ประกอบในเชิงระบบของการท่องเที่ยว

ซึ่งกระบวนการจัดการจะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและชัดเจนระหว่างองค์ประกอบ

ต่างๆ โดยได้ก้าหนดนโยบายและกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ 6 ด้านดังนี  

1. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม 

1.1. ก้าหนดกรอบการพัฒนาการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว โดยมีมาตรฐานที่

ชัดเจน ให้ยกเลิกการท่องเที่ยวในพื นที่เปราะบาง สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื นที่ที่มีศักยภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าหนดพื นที่เหมาะสมในเขตอนุรักษ์ 

1.2. สนับสนุนการพัฒนาพื นที่ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ

นอกเขตอนุรักษ์ในเขตฟื้นฟูธรรมชาติพื นที่เอกชน และเขตชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

1.3. วางแผนการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศตามขอบเขตของขีดความสามารถที่รองรับได้ 

1.4. สนับสนุนการพัฒนากลุ่มแหล่งท่องเที่ยว และโครงข่ายการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

ระดับกลุ่มพื นที่ให้มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

1.5. สนับสนุนการจัดระบบข้อมูลข่าวสารในการเดินทาง เพื่อใช้ในการจัดการ 

ควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยวให้สมดุลกับความสามารถในการรองรับของแต่ละพื นที่ 

1.6. ก้าหนดมาตรการการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื นที่ท่องเที่ยวเชิง

นิเวศที่เข้มงวดมากขึ น 
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1.7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และ

การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื นที่ท่องเที่ยว 

1.8. สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในการวางแผนและจัดการ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. นโยบายด้านการให้การศึกษาและสร้างจิตส้านึก 

2.1. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่

ท่องเที่ยว โดยให้เป็นการศึกษานอกระบบโรงเรียน ที่ถือเอาการปฏิบัติในสนามเป็นบทเรียนของ

การศึกษา ทั งนี ต้องค้านึงถึงผลกระทบของกิจกรรมที่มีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

2.2. จัดให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรในระบบโรงเรียน และสถาบันการศึกษาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

2.3. สนับสนุนสื่อมวลชนและสื่อข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการศึกษาธรรมชาติ

และวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2.4. สนับสนุนงบประมาณในการจัดสื่อความหมายธรรมชาติที่มีคุณภาพในแหล่ง

ท่องเที่ยวต่างๆ  

2.5. ให้มีการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นของประชาชนในพื นที่มาสื่อความกับนักท่องเที่ยว 

รวมทั งสนับสนุนให้ประชาชนเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

2.6. ขยายการให้การศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

3.1. พัฒนาแบบแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดรวมถึงการมีส่วน

ร่วมขององค์กรท้องถิ่น เอกชน และประชาชนทั่วไปในด้านการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการ 

3.2. สนับสนุนการจัดตั งข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในรูป

ขององค์กรหรือคณะกรรมการระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีเครือข่ายครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง

ทุกส่วนและทุกระดับ 

3.3. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ และติดตาม

ประเมินผล ตลอดจนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 

 

3.4. ส่งเสริมการจัดตั งองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนที่ดูแลด้าน

สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั งที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล 

3.5. แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายและระบบงบประมาณของภาครัฐให้สามารถ

ส่งเสริมและเอื ออ้านวยให้ชุมชนมีโอกาสในการควบคุม ก้ากับ ดูแล และจัดการทรัพยากรด้วย

ตนเอง 

3.6. เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการมีจิตส้านึกในด้านการจัดการพัฒนาการด้าเนิน

ธุรกิจท่องเที่ยว การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส้าหรับชุมชนให้กว้างขวาง

มากขึ น 

3.7. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพในด้านการ

จัดการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีอิสระ และสามารถจัดเก็บรายได้เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู

การท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง 

3.8. สนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ

พัฒนาทางสังคมให้มีโอกาสในการเข้าช่วยเหลือและยกระดับการมีส่วนร่วม ตลอดจนการจัดตั ง

องค์กรชุมชนและองค์กรจัดการธุรกิจของประชาชนอย่างสร้างสรรค์ 

4. นโยบายด้านการส่งเสริมการตลาดและการน้าเที่ยว 

4.1. ก้ากับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในทิศทางที่ เหมาะสมกับสภาพ

ทรัพยากรและขีดความสามารถในการจัดการรองรับการท่องเที่ยว ละเว้นหรือชะลอการส่งเสริม

ตลาดในพื นที่ที่ยังไม่มีความพร้อม ง่ายต่อการถูกกระทบกระเทือนจากการท่องเที่ยว 

4.2. สนับสนุนการตลาดในรูปแบบที่ประสานการท่องเที่ยวเป็นเครือข่ายที่เหมาะสม 

ทั งที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลอดโปรแกรมปละแบบผสมผสานกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ 

4.3. ส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เน้น

การศึกษาและกิจกรรมเชิงนิเวศส้าหรับกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเน้นในกลุ่มเยาวชน กลุ่มแรงงาน และเกษตรกรเป็นพิเศษ ทั งนี 

รวมถึงการจัดการศึกษาและกิจกรรมตอบสนองตลาดต่างประเทศด้วย 
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4.4. ส่งเสริมการบริการน้าเที่ยวเชิงนิเวศให้พัฒนาการบริการที่มีคุณภาพมุ่งเน้นการ

ให้การศึกษา การเรียนรู้จากประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมกับชุมชนท้องถิ่น 

ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการใช้มาตรการในการแก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคของการบริการอย่างเต็มที่ 

4.5. ก้าหนดเกณฑ์มาตรฐานการบริการน้าเที่ยว มาตรฐานการปฏิบัติตัวของ

นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในลักษณะที่มีความเข้มงวดมากเป็นพิเศษ ภายใต้การจัดให้มี

ความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวในระดับที่เหมาะสม 

4.6. ส่งเสริมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์  และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่

นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใต้ขอบเขตการพัฒนา โดยการใช้สื่อที่หลากหลาย และมีการพัฒนาให้

ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาค 

5. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและการบริการการท่องเที่ยว 

5.1. จัดระบบการเดินทางเชื่อมโยงโครงข่ายการท่องเที่ยวให้มีความสะดวกตามควร 

ให้เหมาะสมกับพื นที่และกิจกรรม โดยเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก 

5.2. สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดเหมาะสมตามความจ้าเป็นและตาม

ขนาดพื นที่ท่องเที่ยวและบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน ลดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติที่หมดเปลืองในกิจกรรมการท่องเที่ยว 

5.3. สนับสนุนระบบการสื่อสารโทรคมนาคม สร้างโครงข่ายที่ใช้เทคโนโลยีที่

เหมาะสมกระจายตัวครอบคลุมพื นที่ท่องเที่ยวและโครงข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับเพื่อการ

ติดต่อสื่อสาร การควบคุมปริมาณนักท่องเที่ยว และการบรรเทาสาธารณภัยในยามฉุกเฉิน 

5.4. สนับสนุนให้การบริการการท่องเที่ยวด้าเนินการโดยภาคเอกชน หรือองค์กร 

หรือประชาชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โดยองค์กรของรัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนด้านสิ่ง

อ้านวยความสะดวก และการก้าหนดพื นที่แหล่งท่องเที่ยวรองรับ ทั งนี ให้มีกรอบการพัฒนาด้านการ

บริการที่มีขนาด รูปแบบ และคุณภาพการบริการ ตามแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

5.5. การจัดการบริการของรัฐในพื นที่จ้าเป็นจะต้องมีขนาดและการบริการที่พอเหมาะ 

โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือและเรียนรู้ด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับรูปแบบและ
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กิจกรรมของการท่องเที่ยวนั นๆ การจัดบริการต้องไม่เป็นการแสวงหาก้าไร หรือแข่งขันกับ

ภาคเอกชน แต่ควรให้มีเป็นรายได้เสริมส้าหรับการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากร 

5.6. การจัดบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้ค้านึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องตาม

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น การเพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมและ

การกระจายรายได้แก่ชุมชนและประชาชนท้องถิ่น 

5.7. ก้าหนดมาตรฐานและมาตรการในการควบคุมและส่งเสริมการบริการและการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการสร้างมาตรฐานการจูงใจการให้การรองรับมาตรฐานการ

บริการและการให้รางวัล เป็นต้น 

6. นโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุน 

6.1. สนับสนุนการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอยู่

ภายในกฎเกณฑ์ที่ก้าหนด เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถพัฒนากระบวนการบริการที่มีคุณภาพ

โดยใช้มาตรการทางภาษี การสร้างสิ่งจูงใจอื่นๆ การตอบแทนในรูปของรางวัล เป็นต้น 

6.2. สนับสนุนการลงทุนของชุมชนท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ในการจัดการการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการให้ยืมหรือกู้ดอกเบี ยต่้าจากสถาบันการเงินของรัฐ 

6.3. ส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจเอกชนสนับสนุนการด้าเนินงานพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศขององค์กรประชาชน 

6.4. สนับสนุนด้านงบประมาณและสิทธิประโยชน์แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการ

ร่วมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และสนับสนุนการพัฒนาของประชาชนท้องถิ่น 

6.5. ส่งเสริมการลงทุนผลิตสินค้า อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการจัดกิจกรรม

เชิงนิเวศ การจัดบริการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวขึ นภายในประเทศ หรือ

ลดต้นทุนการน้าเข้าสินค้าที่จ้าเป็นจากต่างประเทศ 

จะเห็นได้ว่า จากแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 8 ประการและนโยบายการ

จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 6 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น หากแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ สามารถน้าไป

ประยุกต์ใช้เป็นแม่แบบในการบริหารจัดการได้ จะน้าไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มี

องค์ประกอบครบถ้วนตามหลักการที่ส้าคัญของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



38 

 

4. แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบ อันเป็นผลจาก

ประสบการณ์ และความเชื่อ ซึ่งจะขอกล่าวถึง ความหมายและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจดังนี  

 

 4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

 รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2548 : 77) กล่าวถึง ความพึงพอใจว่าหมายถึง ความรู้สึก หรือ

ทัศนคติของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าว่าความรู้สึกหรือทัศนคติ

ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

 สมยศ นาวีการ (2547 : 25) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นใน

ลักษณะเชิงบวกของบุคคลเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการหรือได้รับสิ่งตอบแทนที่คาดหวัง 

 สิริอร วิชชาวุธ และคณะ (2547 : 124) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือ

ระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้องให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรม

นั นๆ โดยเกิดจากพื นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับของ

ความพึงพอใจจะเกิดขึ นเมื่อกิจกรรมนั นๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั นได้ 

 มุซซัฟเฟอร์ อุยซัล และจอห์น เอ วิลเลี่ยม (Muzaffer Uysal and John A Williams 2004 : 

16) ได้สรุปว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั งทางบวกและทาง

ลบ แต่เมื่อใดที่สิ่งนั นสามารถตอบสนองความต้องการหรือท้าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิด

ความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งใดสร้างความรู้สึกผิดหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมายก็จะท้า

ให้เกิดความรู้สึกทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

 จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นเร่ืองของความรู้สึกที่มีความรู้สึก

ของบุคคล อย่างไรก็ดี ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวันสุดสิ น เปลี่ยนแปลงได้เสมอตาม

กาลเวลาและสภาพแวดล้อม บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไม่พึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจมาแล้ว ฉะนั นจึง

จ้าเป็นจะต้องส้ารวจตรวจสอบความพึงพอใจในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของ

บุคคลตลอดไป ทั งนี เพื่อให้เกิดความส้าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายขององค์กรหรือหน่วยงานที่ตั งไว้ 
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 4.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

 นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีที่อธิบายองค์ประกอบของความพึงพอใจและอธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับปัจจัยอื่นๆ ไว้หลายทฤษฎี ดังนี  

 พวงเพชร วัชรอยู่ (2546 : 100) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ 

(Alderfer’s Hierarchy Modified Need Theory) ที่เรียกว่า E.R.G (Existence-Relatedness-Growth 

Theory) โดยแบ่งความต้องการของบุคคลออกเป็น 3 ประการ คือ (1) ความต้องการมีชีวิตอยู่ 

(Existence needs) (2) ความต้องการสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness needs) และ (3) ความ

ต้องการความเจริญก้าวหน้า (Growth needs) 

 สิริอร วิชชาวุธ และคณะ (2547 : 125-126) กล่าวถึง ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ 

(Maslow) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับล้าดับความต้องการพื นฐานของมนุษย์ที่เรียกว่า Hierarchy of 

Needs มี 5 ล้าดับขั น ดังนี  

1. ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการปัจจัย 4 เช่น 

ต้องการอาหารให้อ่ิมท้อง เคร่ืองนุ่งห่มเพื่อป้องกันความร้อน หนาวและอุจาดตา ยารักษาโรคภัยไข้

เจ็บ รวมทั งที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันแดด ฝน ลม อากาศร้อน หนาว และสัตว์ร้าย ความต้องการเหล่านี 

มีความจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน จึงมีความต้องการพื นฐานขั นแรกที่มนุษย์ทุกคน

ต้องการบรรลุให้ได้ก่อน 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) หลังจากที่มนุษย์บรรลุความต้องการด้าน

ร่างกาย ท้าให้ชีวิตสามารถด้ารงอยู่ในขั นแรกแล้ว จะมีความต้องการด้านความปลอดภัยของชีวิต

และทรัพย์สินของตนเองเพิ่มขึ นต่อไป เช่น หลังจากมนุษย์มีอาหารรับประทานจนอ่ิมท้องแล้วได้

เร่ิมหันมาค้านึงถึงความปลอดภัยของอาหาร หรือสุขภาพ โดยหันมาให้ความส้าคัญเร่ืองสารพิษที่

ติดมากับอาหาร ซึ่งสารพิษเหล่านี อาจสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับชีวิตของเขา เป็นต้น 

3. ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของ (Belonging and Love Needs) เป็นความ

ต้องการที่เกิดขึ นหลังจากการที่มีชีวิตอยู่รอดแล้ว มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้ว มนุษย์

จะเร่ิมมองหาความรักจากผู้อ่ืน ต้องการที่จะเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ ที่ตนเองครอบครองอยู่ตลอดไป 

เช่น ต้องการให้พ่อแม่ พี่น้องคนรัก รักเราและต้องการให้เขาเหล่านั นรักเราคนเดียว ไม่ต้องการให้

เขาเหล่านั นไปรักคนอื่น โดยการแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นต้น 
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4. ความต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน (Esteem Needs) เป็นความต้องการอีกขั นหนึ่ง

หลังจากได้รับความต้องการทางร่างกาย ความปลอดภัย ความรักและความเป็นเจ้าของแล้วจะต้อง

การการยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน ต้องการได้รับเกียรติจากผู้อ่ืน เช่น ต้องการการเรียกขานจากบุคคล

ทั่วไปอย่างสุภาพ ให้ความเคารพนับถือตามควร ไม่ต้องการการกดขี่ข่มเหงจากผู้อ่ืน เนื่องจากทุก

คนมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน 

5. ความต้องการความเป็นตัวตนอันแท้จริงของตนเอง (Self-Actualization Needs) เป็น

ความต้องการขั นสุดท้าย หลังจากที่ผ่านความต้องการความเป็นส่วนตัว เป็นความต้องการที่แท้จริง

ของตนเอง ลดความต้องการภายนอกลง หันมาต้องการสิ่งที่ตนเองมีและเป็นอยู่ ซึ่งเป็นความ

ต้องการขั นสูงสุดของมนุษย์แต่ความต้องการในขั นนี มักเกิดขึ นได้ยาก เพราะต้องผ่านความต้องการ

ในขั นอื่นๆ มาก่อนและต้องมีความเข้าใจในชีวิตเป็นอย่างยิ่ง 

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2542 : 133) กล่าวถึง ทฤษฎีความต้องการ 5 ขั นของอีริค 

ฟรอมม์ (Erich Fromm) ซึ่งสรุปได้ว่า มนุษย์มีความต้องการ 5 ประการ ได้แก่ มีสัมพันธภาพ 

สร้างสรรค์ มีสังกัด มีเอกลักษณ์แห่งตน และมีหลักยึดเหนี่ยว 

 

4.3 ความต้องการของนักท่องเท่ียว 

สิริอร วิชชาวุธ และคณะ (2547 : 124) กล่าวว่า ทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) มีพื นฐานอยู่

บนความคิดที่ว่าการตอบสนองแรงขับเป็นหลักการเพียงอันเดียวที่มีความส้าคัญที่สุดซึ่งอยู่

เบื องหลังพฤติกรรมของมนุษย์ มาสโลว์มีหลักการที่ส้าคัญเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยเน้นในเร่ืองล้าดับ

ขั นความต้องการ เขามีความเชื่อว่ามนุษย์มีแนวโน้มที่จะมีความต้องการอันใหม่ที่สูงขึ น แรงจูงใจ

ของคนเรามาจากความต้องการ พฤติกรรมของคนเรามุ่งไปสู่การตอบสนองความพอใจ ความ

ต้องการพื นฐานของมนุษย์แบ่งออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน ได้แก่ 

1. มนุษย์มีความต้องการและความต้องการมีอยู่เสมอ ไม่มีที่สิ นสุด 

2. ความต้องการที่ได้รับการสนองแล้ว จะไม่เป็นสิ่งจูงใจส้าหรับพฤติกรรมต่อไป ความ

ต้องการที่ไม่ได้รับการสนองเท่านั นที่เป็นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 

3. ความต้องการของคนซ ้าซ้อนกัน บางทีความต้องการหนึ่ง ได้รับการตอบสนองแล้วยัง

ไม่สิ นสุดก็เกิดความต้องการด้านอ่ืนขึ นอีก 
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4. ความต้องการของคนมีลักษณะเป็นล้าดับขั นความส้าคัญ กล่าวคือ เมื่อความต้องการใน

ระดับต่้าไดรับการตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับสูงก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนอง 

5. ความต้องการเป็นตัวตนที่แท้จริงของตนเอง 

ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2551 : 37) ได้ให้ความหมายของ ความต้องการของนักท่องเที่ยวว่า

หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน ขึ นอยู่กับวัฒนธรรม สังคมและ

บุคลิกภาพส่วนตัวของนักท่องเที่ยว  

กล่าวโดยสรุป ความต้องการนักท่องเที่ยวมีอยู่เสมอ สามารแบ่งได้ตามเกณฑ์ช่วงอายุ

และวัฏจักรชีวิต โดยความต้องการของนักท่องเที่ยวจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม สังคมและ

บุคลิกภาพส่วนตัวของนักท่องเที่ยว ซึ่งความต้องการของนักท่องเที่ ยวเหล่านี เองสามารถ

ประยุกต์ใช้เป็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้ 

 

4.4 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 

สมยศ นาวีการ (2540 : 376) ได้ให้ความเห็นว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งที่จะท้าให้เกิดการเรียนรู้ 

โดยแรงจูงใจจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนอง หากปฏิกิริยาตอบสนองได้รับความส้าเร็จก็จะ

เกิดความพึงพอใจ ถ้าไม่ได้รับความส้าเร็จก็จะเปลี่ยนจุดมุ่งหมายใหม่ เปลี่ยนแรงจูงใจใหม่ 

เอกพงศ์ ธนพิบูลพงศ์ (2540 : 14-15) กล่าวถึงเร่ืองความพึงพอใจจากการคาดหมายของ

นักท่องเที่ยวว่า นักท่องเที่ยวแต่ละคนจะแสดงพฤติกรรมก็ต่อเมื่อเขามองเห็นโอกาส ความน่าจะ

เป็นไปได้ค่อนข้างเด่นชัด ว่าหากความพึงพอใจของเขาเกิดจากการให้บริการที่มีคุณภาพ เขาก็จะใช้

บริการนั นตลอด เพราะเป็นผลลัพธ์ (outcomes) ที่เขาปรารถนา 

เมททิน โคซาส, อเลน เดอครอป (Metin Kozak, Alain Decrop 2008 : 87) ได้กล่าวถึง

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว (Tourist Satisfaction) ว่าคือ การรับรู้ของนักท่องเที่ยวแต่ละคนที่มี

ต่อบริการที่ได้รับซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวัง เช่นเดียวกับคุณค่าในใจ ความพึงพอใจนั นเป็น

เร่ืองของแต่ละบุคคลที่มีระดับของความคาดหวังที่แตกต่างกัน หากนักท่องเที่ยวต้องตัดสินใจ

เลือกใช้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มระหว่างห้องอาหารในโรงแรมระดับมาตรฐานและร้านอาหาร

ประเภท fast food ความคาดหวังในการบริการย่อมแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของเวลาในการ

ให้บริการ รูปแบบการเสิร์ฟ ระดับของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับนักท่องเที่ยวและราคา 
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ไม่ว่าจะเป็นบริการระดับใด ส่งที่ควรค้านึงถึงคือระดับความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อบริการของเรา 

หากบริการและภาพลักษณ์ใดๆ ก็ตามที่ได้น้าเสนอต่อลูกค้าซึ่งเป็นมาตรฐานที่กล่าวอ้างเสมือนเป็น

ค้ามั่นสัญญาที่ให้ไว้และเป็นการสร้างการรับรู้จนกลายเป็นความคาดหวังของลูกค้า ในที่สุดเมื่อ

ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ สิ่งที่เขาได้รับจริงจากประสบการณ์จะถูกน้าไปเปรียบเทียบกับ

สิ่งที่เขาคาดหวัง หากสิ่งที่ได้รับเท่ากันกับสิ่งที่เขาคาดหวังความพึงพอใจก็จะเกิดขึ น หากบริการที่

ได้รับจริงเกินกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้ลูกค้าจะเรียนรู้ถึงความประทับใจจากบริการ แต่ถ้าบริการที่ได้รับ

ต่้ากว่าระดับที่คาดหวังไว้ย่อมเกิดเป็นประสบการณ์ที่ไม่พึงพอใจต่อการบริการ 

กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวจะเกิดขึ นได้ก็ต่อเมื่อมีการให้บริการแก่

นักท่องเที่ยวที่ตรงกับความคาดหวังหรือเหนือกว่าความคาดหวัง ซึ่งจะท้าให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้

บริการนั นๆ ต่อไป 

 

4.5 การวัดความพึงพอใจ 

 การวัดความพึงพอใจมีวิธีการวัดและระดับการวัดที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ นอยู่กับลักษณะของ

ข้อมูลที่จะวัด ส้าหรับงานวิจัยฉบับนี ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวัดความพึงพอใจของ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 

(2550) โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งใช้เกณฑ์

การแปลผลด้วยการก้าหนดอันตรภาคชั น ดังนี  

 

 อันตรภาคชั น (Class Interval) = พิสัย (Range) 

        จ้านวนชั น 

     = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด 

       จ้านวนชั น 

     = 
5

15   

     = 0.80 

 

ดังนั น จึงก้าหนดระดับของความพึงพอใจโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีค่าคะแนน

แตกต่างกัน 0.80 คะแนน ดังนี  
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 ช่วงคะแนน   ระดับความพึงพอใจ 

 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปากกลาง 

 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

 1.00 - 1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

ทั งนี  ในการวัดระดับความพึงพอใจจะใช้แบบสอบถามส้าหรับนักท่องเที่ยว โดยจะวัดใน 5 

ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว ด้านการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวในระหว่างการท่องเที่ยว ด้าน

สิ่งอ้านวยความสะดวกที่ช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยว และด้านการบริการท่องเที่ยว จากนั นน้ามาจัด

ระดับความพึงพอใจ เพื่อให้คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 คะแนนตามล้าดับ 

หากคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อยที่สุด น้อยหรือปานกลาง 

แสดงให้เห็นว่า สิ่งนั นอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลน ผู้วิจัยก้าหนดให้เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยว

ส้าหรับการการพัฒนาในด้านนั นๆ 

 

5. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียว 

ศักยภาพการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่หลายประเทศต้องการเพราะการที่แหล่งท่องเที่ยวใน

ประเทศต่างๆ มีศักยภาพการท่องเที่ยวที่ดีจะเป็นสิ่งกระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวมาก

ยิ่งขึ น การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้ถึงขีดสุดจึงเป็นสิ่งที่ควรท้าเป็นอย่างยิ่งเนื่ องจากการมี

ศักยภาพการท่องเที่ยวสูงในด้านต่างๆ นั นถือเป็นความได้เปรียบหรือเป็นจุดแข็งของแหล่ง

ท่องเที่ยวเหล่านั น 

 

5.1 ความหมายของศักยภาพ 

พจนานุกรมไทยฉบับทันสมัย (2543 : 502) ให้ความหมายว่า ศักยภาพ หมายถึง อ้านาจ

หรือคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆ อาจท้าให้พัฒนาหรือให้ปรากฏเห็นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ เสรี 
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พงศ์พิศ (2547 : 150) กล่าวว่า ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถที่ยังไม่พัฒนาหรือยังไม่พัฒนาเต็มที่ 

ศักยภาพเป็นพลังภายใน พลังที่ซ่อนไว้หรือพลังแฝงที่ยังไม่ได้แสดงออกมาให้ปรากฏหรือออกมา

บ้างแต่ยังไม่หมด เช่น เมล็ดมะม่วงมีศักยภาพที่จะโตเป็นมะม่วงถ้าหากได้ดินดี น ้าดี แดดดี ปุ๋ยดี 

หรือเด็กจ้านวนมากที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและเก่ง ถ้าหากได้รับการเลี ยงดูที่ดี การศึกษาที่ดี

และสิ่งแวดล้อมที่ดี Paul Procter (1995 : 892) ได้กล่าวถึงค้าว่า ศักยภาพ หรือ Potential ซึ่งใน 

Cambridge International of English ได้อธิบายความหมายดังนี  the degree of ability for developing 

or being developed ; a hidden unused ability : ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า ขีดของความสามารถที่

จะพัฒนาหรือพัฒนาต่อไปได้ ความสามารถที่ซ่อนเร้นอยู่ ศักยภาพเป็นค้าที่ใช้บ่อยมากในหลาย

วงการ เช่น ศักยภาพทางการศึกษา ศักยภาพทางเศรษฐกิจ ศักยภาพทางการทหาร ศักยภาพทาง

ศิลปะ ศักยภาพทางดนตรีและศักยภาพทางการกีฬา เป็นต้น 

สรุปได้ว่า ศักยภาพ หมายถึง การใช้ความสามารถหรือคุณลักษณะที่แฝงอยู่อย่างเต็มที่จน

เกิดเป็นการปฏิบัติงานที่มีปะสิทธิภาพ 

 

5.2 ศักยภาพของการท่องเท่ียว  

ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวนั น สุภาภรณ์ หาญทอง (2543 : 43-44) กล่าวไว้ว่า ศักยภาพ

ทางพื นที่ของแหล่งท่องเที่ยว เป็นความสามารถหรือความพร้อมในตัวเองของแหล่งท่องเที่ยวที่

เอื ออ้านวยต่อการพัฒนา ปรับปรุง หรือท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ย่อม

ศักยภาพในตัวเองที่แตกต่างกัน บางแห่งมีศักยภาพสูง แต่บางแห่งอาจมีศักยภาพต่้า การพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในกลุ่มพื นที่ต่างๆ จึงจ้าเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงขีดความสามารถ ความพร้อมของสถานที่

และอ่ืนๆ ที่อยู่ในสภาพรวมของศักยภาพทางพื นที่ท่องเที่ยวว่ามีอยู่มากน้อยเพียงใด สมควรต่อการ

พัฒนาหรือปรับปรุงในระดับใดจึงจะเหมาะสม นอกจากนี ในพื นที่ท่องเที่ยวหนึ่งๆ หากมีแหล่ง

ท่องเที่ยวในพื นที่กระจัดกระจายอยู่เป็นจ้านวนมาก เมื่อจะมีการพัฒนาการท่องเที่ยว มักจะประสบ

ปัญหาข้อจ้ากัดที่เกี่ยวกับบุคลากร เคร่ืองมือ เทคโนโลยี ตลอดจนงบประมาณในการด้าเนินการ จึง

เป็นสิ่งจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกหรือพัฒนาเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ที่มีศักยภาพ หรือมี

ความสามารถในการรองรับการพัฒนาได้สูง โดยจัดให้อยู่ในอันดับแรกๆ เพื่อให้คุ้มค่าและ

สอดคล้องกับเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในวงเงินงบประมาณที่มีอยู่ ในการจัดล้าดับศักยภาพของ
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แหล่งท่องเที่ยวในพื นที่หนึ่งๆ จึงจะต้องก้าหนดหลักเกณฑ์ขึ น โดยพิจารณาปัจจัยและคุณลักษณะ

ในด้านต่างๆ ของแหล่งท่องเที่ยว เป็นตัววัดศักยภาพออกมา แล้วน้ามาเปรียบเทียบกันในกลุ่มแหล่ง

ท่องเที่ยวทั งหมด เพื่อจัดล้าดับความส้าคัญของศักยภาพที่มีอยู่ แล้วเลือกสรรแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ

แห่งมาพัฒนาตามล้าดับก่อนหลังได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับข้อจ้ากัดดังกล่าว 

บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา (2548 : 60-69) ได้ให้ความหมายของ ศักยภาพของการท่องเที่ยวว่า

หมายถึง ความพร้อมในด้านคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของแหล่งหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวใน

การให้บริการด้านการท่องเที่ยวแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน คุณลักษณะหรือคุณสมบัติดังกล่าวมีความ

แตกต่างกันตามประเภทของแหล่งหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวนั นๆ ซึ่งควรมีคุณลักษณะหรือ

คุณสมบัติที่ส้าคัญ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า 4 As คือ 

1. ความน่าดึงดูดใจของสถานที่ (Attraction) หมายถึง แหล่งหรือทรัพยากรการท่องเที่ยว

สามารถเรียกร้องและกระตุ้นความสนใจของนักท่องเที่ยวได้ หรือมีลักษณะชวนตาชวนใจ มีเสน่ห์

เฉพาะตัวทั งที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ นและเกิดจากธรรมชาติ อันมีสาเหตุมาจากปัจจัยต่อไปนี  ความ

งามตามธรรมชาติ เช่น ชายหาดทรายขาว แนวปะการังที่มีสีสันสวยงาม น ้าตกที่มีความสวยงามและ

ทั งที่สร้างขึ น และเกิดตามธรรมชาติ รวมทั งเหตุการณ์ส้าคัญเฉพาะกาล เช่น งานประเพณีใน

เทศกาลส้าคัญของการประกวดผลิตผลทางการเกษตร 

2. ความสะดวกในการเข้าถึง (Accessibility) หมายถึง แหล่งหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่

จะดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้มาก หากมีความสะดวกในการเดินทางเข้าถึงและเที่ยวชม 

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ท้าให้นักท่องเที่ยว

เกิดอรรถรสในการท่องเที่ยวได้มาก ดังนั น แม้แหล่งท่องเที่ยวจะมีความสวยงามแต่หากขาดความ

สะดวกในการเข้าถึง นักท่องเที่ยวก็จะไม่เดินทางไปเที่ยวชม หน่วยงานที่รับผิดชอบ และแหล่ง

ท่องเที่ยวจ้าเป็นต้องด้าเนินการจัดสร้างสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น ถนน สะพาน เส้นทางเดินเรือ ที่

จอดรถ ตลอดจนเส้นทางยานพาหนะหรือทางเดิน เพื่ออ้านวยความสะดวกในการเข้ าถึงแก่

นักท่องเที่ยว 

3. ความประทับใจ (Amenity) หมายถึง แหล่งหรือทรัพยากรการท่องเที่ยวก่อให้เกิดความ

ประทับใจ สุขใจ และซาบซึ งในการเที่ยวชม อย่างเช่น ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  

เช่น  ปราสาทราชวัง  วัด โบราณสถานต่างๆ  ที่ แสดงถึงอารยธรรมในอดีต  หรือแม้แต่
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ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมแก่การพักผ่อน อาทิ อุทยานแห่งชาติทางบกและทางทะเล หรือ

ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดความสนุกสนาน เช่น การร่วมงานเทศกาลและประเพณีต่างๆ 

เช่น งานคาร์นิวัลในประเทศบราซิล งานประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนี ยัง

รวมถึงทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ความเป็นมิตร ความสามารถในการสื่อสาร ความเอื ออาทร และ

คุณสมบัติที่ส่งเสริมบริการของมนุษย์ เป็นต้น 

4. องค์ประกอบของการบริการ (Ancillary Service) สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดสรรการ

บริการด้านต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงาน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ้านวยความสะดวก

และดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี  ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี   

4.1. การบริการด้านตลาด เช่น การให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว การส่งเสริม

แหล่งท่องเที่ยว การศึกษาวิจัยด้านความต้องการของนักท่องเที่ยว ก ารก้าหนดการบริการที่

เหมาะสม การส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดเป็นพันธมิตรในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว   

เป็นต้น 

4.2. การประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาและการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น 

การส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การ

วางแผนการใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและการจัดระบบการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี  สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ และ Oxford Brookes University School of Planning ยังได้สร้างแบบตรวจสอบทรัพยากร

ทางการท่องเที่ยวขึ นเพื่อใช้ส้ารวจศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยเนื อหาประกอบด้วยรายการ

ตรวจสอบ 8 รายการ ดังนี  (ร้าไพพรรณ แก้วสุริยะ 2545) 

1. รายการทรัพยากรธรรมชาติ จะกล่าวถึง ทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะและผู้จัดการ ที่ตั ง 

(แผนที)่ การเข้าถึง ผู้ใช้ประโยชน์ บริการนักท่องเที่ยว ข้อมูลนักท่องเที่ยว ชื่อผู้ที่จะติดต่อ สถานที่

โทรศัพท์ ส้าหรับรายละเอียดของรายการทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วย 

1.1 ภูมิทัศน์และภูมิอากาศ: หาด ถ ้า ที่ราบ หุบเขา ฤดูกาล เกาะ ฯลฯ 

1.2 พืช: ป่า ไร่ เขา สวนผลไม้ สวน ฟาร์ม ต้นไม้ ป่าไม้ ป่าชายเลน สมุนไพร สวน

ครัว ความหลากหลายทางชีวภาพ ฯลฯ 
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1.3 สัตว์: นก สัตว์บก สัตว์น ้า สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ แมลง สัตว์ป่า สัตว์เลี ยง ปศุสัตว์ 

ฯลฯ 

1.4 น ้า: ล้าธาร แม่น ้า คุ้งน ้า น ้าตก ทะเลสาบ น ้าพุร้อน ทะเล อ่างเก็บน ้า เขื่อน 

ฯลฯ 

2. รายการทรัพยากรวัฒนธรรม จะกล่าวถึง ทรัพยากรวัฒนธรรม ลักษณะและผู้จัดการ 

ที่ตั ง (แผนที่) การเข้าถึง ผู้ใช้ประโยชน์ บริการนักท่องเที่ยว ข้อมูลนักท่องเที่ยว ชื่อผู้ที่จะติดต่อ 

สถานที่โทรศัพท์ ส้าหรับรายละเอียดของรายการทรัพยากรวัฒนธรรมประกอบด้วย 

2.1 มรดกวัฒนธรรม: ปราสาท ป้อม ที่เกิดของคนส้าคัญ โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ หมู่บ้าน เมืองวัฒนธรรมพื นบ้าน ศูนย์ข้อมูล ศูนย์วัฒนธรรม วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม 

2.2 มรดกด้านศาสนา:  โบสถ์ วิหาร สุเหร่า โบสถ์คริสต์ วัด สุสาน ศาสนสถาน 

เจดีย์ ปราสาทขอม พระพุทธรูปปางต่างๆ จิตรกรรมฝาผนัง ประติมากรรม พระไตรปิฎก ไบเบิล 

กุระอ่าน 

2.3 ศิลปะชาติพันธุ์: ชนกลุ่มน้อย ชาวเขา ดนตรี อาหาร หัตถกรรม ภาษาถิ่น การ

แสดง ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

3. รายการทรัพยากรมหกรรมปรากฏการณ์ที่ส้าคัญ (Events) จะกล่าวถึง ทรัพยากร

มหกรรมและปรากฏการณ์ที่ส้าคัญ (Events) ชื่องานแสดงและผู้จัดการ ที่ตั ง (แผนที่) วันที่ แผนที่ 

ประเภทของกิจกรรม จ้านวนผู้เข้าร่วม คุณสมบัติผู้เข้าร่วม ชื่อผู้ที่จะติดต่อ สถานที่ โทรศัพท์ 

รายละเอียดของรายการทรัพยากรมหกรรมปรากฏการณ์ที่ส้าคัญ ประกอบด้วย 

3.1 มหกรรม: เฟสติวัล ดนตรีชนิดต่างๆ แจ๊ส ป๊อบ การแสดงละคร เต้นร้า ลิเก 

หนังใหญ่ 

3.2 Tournaments การแข่งขันกีฬา: กอล์ฟ เทนนิส ฟุตบอล มวย แข่งรถ แข่งม้า

โชว์ ประกวกสุนัข 

3.3 งานแสดงสินค้าธุรกิจ: งานแสดงสินค้าเกษตรกรรม รถยนต์ เรือ อุปกรณ์กีฬา 

งานประชุม ประชุมสมาคมโลก 

3.4 งานแสดงอ่ืนๆ: วันชาติ งานฉลอง งานฉลองถนนต่างๆ ขบวนแห่ มหกรรม 

หัตถกรรมเกษตรกรรม ดอกไม้ แสวงบุญ ประกวด งานแสดงทหาร การถ่ายรูป 
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4. รายการทรัพยากรด้านกิจกรรม จะกล่าวถึง ทรัพยากรกิจกรรม ชื่อกิจกรรมและผู้จัดการ 

ที่ตั ง (แผนที่) เวลาเปิด-ปิด มีฤดูใดบ้าง ค่าผ่านประตู ข้อมูลนักท่องเที่ยว ชื่อผู้ที่จะติดต่อ สถานที่ 

โทรศัพท์ รายละเอียดของรายการทรัพยากรด้านกิจกรรม ประกอบด้วย 

4.1 กิจกรรมนันทนาการ: สนามเด็กเล่น สนามกอล์ฟ สนามเทนนิส เส้นทางศึกษา

ธรรมชาติ ทางจักรยาน คลอง โดดร่ม สระว่ายน ้าการพายเรือ ตกปลา แกะสลัก 

4.2 กิจกรรมด้านบริการ: ขายปลีก อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง เสื อผ้าเฉพาะ เซรามิก แก้ว 

สินค้าโรงงาน ละคร การอบสมุนไพร การนวด การรักษาภาพยนตร์ 

4.3 สิ่งอ้านวยความสะดวก: ทัวร์สวนผลไม้ ทัวร์อุทยานแห่งชาติ ฟาร์ม สวน

พฤกษชาติ ท้องฟ้าจ้าลอง สวนสนุก ทัวร์โรงงาน ท่าเรือ สวนสาธารณะ 

5. รายการทรัพยากรด้านบริการ จะกล่าวถึง ทรัพยากรบริการ ชื่อ/ประเภทบริการ ลักษณะ 

ที่ตั ง (แผนที่) กี่ห้อง กี่คน ราคาห้อง ราคาอาหาร เวลาเปิดท้าการ บริการต่างๆ ชื่อผู้ที่จะติดต่อ 

สถานที่ โทรศัพท์ รายละเอียดของรายการทรัพยากรด้านบริการ ประกอบด้วย 

5.1 การขนส่ง: การเข้าถึง ยานพาหนะ เรือ รถไฟ รถยนต์ เคร่ืองบิน รถทัวร์ 

สนามบิน ท่าเรือ 

5.2 ที่พักแรม: โรงแรม 2-5 ดาว Home-stay โมเต็ล หอพัก แคมป์ปิ้ง 

5.3 การต้อนรับ: ศูนย์ข้อมูล แผนที่ โบรชัวร์ ของที่ระลึก ป้ายบอกทาง ไกล์

ท้องถิ่น บริษัททัวร์ ทีท่าเจ้าของบ้าน 

5.4 บริการอ่ืนๆ: ปั๊มน ้ามัน ธนาคาร ที่แลกเงิน ต้ารวจท่องเที่ยว บริการสุขภาพและ

อุบัติเหตุ ไปรษณีย์ โทรศัพท์ ไฟฟ้า ประปา การซ่อมแซมต่างๆ 

6. รายการกิจกรรมการท่องเที่ยวในรอบปี รายละเอียดจะเป็นรายการกิจกรรมท่องเที่ยวที่

จัดขึ นในแต่ละเดือนในรอบปี 

7. การประเมินทรัพยากรท่องเที่ยว จะกล่าวถึง ลักษณะทรัพยากร คุณภาพ ความเด่น เมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้ อ่ืน จุดดึงดูดนักท่องเที่ยว รายละเอียดของการประเมินทรัพยากรท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย 

7.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

7.2 ทรัพยากรวัฒนธรรม 
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7.3 Events 

7.4 กิจกรรม 

7.5 บริการ 

8. ตารางจัดอันดับความส้าคัญของทรัพยากรท่องเที่ยว จะกล่าวถึง ลักษณะทรัพยากร 

คุณสมบัติความโดดเด่น  ลูกค้าส้าคัญ โอกาสในการพัฒนา อุปสรรคต่อการพัฒนา อันดับ

รายละเอียดของตารางจัดอันดับความส้าคัญของทรัพยากรท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

8.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.2 ทรัพยากรวัฒนธรรม 

8.3 Events 

8.4 กิจกรรม 

8.5 บริการ 

  

 5.3 แนวคิดในการจัดศักยภาพหรือความส้าคัญของแหล่งท่องเท่ียว 

 แหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะมีศักยภาพและความส้าคัญแตกต่างกันไป ฉะนั น ในการศึกษา

ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใดแหล่งหนึ่งจึงควรศึกษาและเรียนรู้องค์ประกอบของ

หลักเกณฑ์การพิจารณาและก้าหนดศักยภาพหรือความส้าคัญของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง วิวัฒน์ชัย 

บุณยภักดิ์    (253 : 42-43) ได้ยกตัวอย่างแนวความคิดในการจัดศักยภาพหรือความส้าคัญของแหล่ง

ท่องเที่ยวโดยพิจารณาจากองค์ประกอบใหญ่ๆ ดังนี  

1. คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง สาระที่เป็นแก่นแท้ของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็น

คุณค่าหรือความส้าคัญที่มีอยู่ อันจะส่งผลให้เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวและเป็นการสร้างความ

ประทับใจ ตลอดจนเป็นสิ่งตอบสนองความสนใจหรือความต้องการของนักท่องเที่ยว ลักษณะ

คุณค่าเหล่านี ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยวจะมีมากน้อยไม่เท่าเทียมกัน เช่น ชายทะเลซึ่งมีภูมิทัศน์

สวยงามด้วยเกาะแก่ง หาดทรายขาว และน ้าทะเลใสสะอาด ย่อมจะมีคุณค่ามากกว่าชายทะเลที่มีภูมิ

ทัศน์ธรรมดาหรือพบเห็นได้ทั่วไป เช่น หาดทรายโคลน น ้าทะเลขุ่น หรือวัดที่มีโบราณวัตถุสถาน

เป็นแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มีประวัติเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ส้าคัญในประวัติศาสตร์ ย่อมจะมี
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คุณค่ามากกว่าวัดที่สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่และไม่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ 

เป็นต้น 

2. ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึงสิ่งหรือส่วนประกอบของสถานที่แห่งนั นที่จะ

ต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือสิ่งที่จะช่วยในการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่จะเลือกการเดินทางมาสู่

สถานที่แห่งนั น ถึงแม้ว่าความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวจะไม่ใช่สิ่งดึงดูดใจหรือสิ่งตอบสนอง

ความต้องการของนักท่องเที่ยว แต่ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวจะมีอิทธิพลมากในการตัดสินใจ

เลือกเดินทางมายังสถานที่นั น ซึ่งข้อก้าหนดของการให้ความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั นสามารถ

จ้าแนกเป็นลักษณะย่อยได้ 5 ลักษณะ ดังนี  

2.1 สภาพการเข้าถึง 

2.2 สิ่งอ้านวยความสะดวก 

2.3 สภาพแวดล้อม 

2.4 ข้อจ้ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว 

2.5 ความมีชื่อเสียงในปัจจุบัน 

 ภราเดช พยัควิเชียร (2525 : 17-18) กล่าวถึงองค์ประกอบส้าคัญที่น้ามาเป็นเคร่ืองชี วัด

ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวมี 4 ประการ คือ 

1. ปัจจัยจูงใจหลักของการท่องเที่ยว (Primary Attraction) พิจารณาได้จากความส้าคัญของ

สถานที่ตั งและลักษณะของแหล่งท่องเที่ยวนั นๆ ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวในหลายๆ ด้าน 

เช่น ความต้องการทางด้านการพักผ่อนอย่างสงบ ความสนุกตื่นเต้น การหาประสบการณ์ เป็นต้น 

ปัจจัยจูงใจหลักของการท่องเที่ยวแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

1.1 ปัจจัยจูงใจทางด้านธรรมชาติ (Natural Assets) 

1.2 ปัจจัยจูงใจด้านประวัติศาสตร์และศาสนา (Historical & Religious Assets) 

1.3 ปัจจัยจูงใจทางด้านกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ น (Contemporary Human Product 

& Activities) 

2. ปัจจัยประกอบ (Complementary Factors) ได้แก่ คุณค่าดึงดูดใจของสภาพแวดล้อม 

ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และลักษณะภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์ สภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งสะท้อน
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ท่าที พฤติกรรม และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ น ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั งทางด้าน

โจรผู้ร้าย ภัยธรรมชาติ และการเมือง 

3. ปัจจัยสนับสนุนและสิ่งอ้านวยความสะดวก (Supporting Facilities) ได้แก่ สิ่งอ้านวย

ความสะดวก มาตรฐานในเร่ืองการบริการ ที่พักและอาหาร การติดต่อเข้าใจในด้านภาษา การให้

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสิ่งอ้านวยความสะดวกทางด้านบันเทิงเริงรมย์และร้านค้าของที่

ระลึก 

4. ปัจจัยทางด้านโครงสร้างพื นฐานและการคมนาคม (Infrastructure & Transportation) 

ได้แก่ โครงข่ายการคมนาคมทั งทางบก ทางน ้า และทางอากาศที่สะดวกสบาย บริการสาธารณะ เช่น 

ไฟฟ้า น ้าใช้ การระบายน ้า การก้าจัดสิ่งโสโครก ตลอดจนระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

 

 5.4 ศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 การประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จะใ ห้

ความส้าคัญกับระบบนิเวศเป็นปัจจัยหลัก ความมีเอกลักษณ์ ความเป็นท้องถิ่นเดิมแท้ และความ

ดึงดูดใจการท่องเที่ยว ในการก้าหนดค่าศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ

ของแหล่งท่องเที่ยวในด้านการรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพิจารณาการจัดการโดย

ค้านึงถึงการจัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและระบบการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

และให้ชุมชนมีส่วนร่วม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2548) 

 ในการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งประเทศไทย (2540) มีเกณฑ์ในการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวดังนี  

1. ตัวชี วัดการพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย 

1.1 ชนิดของแหล่งท่องเที่ยว ที่มีลักษณะการท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศได้มากน้อยเพียงใด พิจารณาจาก สภาพทั่วไป ความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศในพื นที่ โอกาส

การจัดกิจกรรมเชิงนิเวศ เป็นต้น 

1.2 ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว พิจารณาสภาพทั่วไปในปัจจุบัน 3 ปัจจัย คือ 

ระบบนิเวศภายในแหล่งท่องเที่ยว ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ในการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 

และการมีองค์ประกอบท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
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2. การประเมินศักยภาพเชิงนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว ท้าการประเมินโดย การให้

คะแนนแหล่งท่องเที่ยวตามตัวชี วัด และให้น ้าหนักตามความส้าคัญของปัจจัยต่างๆ 

3. การพิจารณาการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประกอบด้วยการจัดการด้านการให้

การศึกษาสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ด้านองค์กรในการจัดการที่มีความ

ร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นแล้วมีการให้คะแนนตามศักยภาพที่

ปรากฏ 

ส่วน สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548) ได้จัดท้าคู่มือการ

ประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยก้าหนดดัชนีชี วัดมาตรฐานคุณภาพแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี  

1. ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ในการประเมินมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ องค์ประกอบในเร่ืองของศักยภาพของ

แหล่งท่องเที่ยวในการที่จะจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนับว่ามีความส้าคัญที่สุด ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศควรจะเป็นแหล่งธรรมชาติที่สามารถก่อให้เกิดความพอใจในการเรียนรู้และสัมผัสกับระบบ

นิเวศ อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ลักษณะวัฒนธรรม

ที่มีวิถีชีวิตแบบธรรมชาติหรือเป็นส่วนหน่ึงในระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยวนั นๆ นอกจากนี  การ

ค้านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งหนึ่งที่ส้าคัญในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

แหล่งธรรมชาติ จากแนวคิดดังกล่าวศักยภาพของแหล่งธรรมชาติในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ จึงสามารถสรุปดัชนีมาตรฐานคุณภาพได้ 4 ดัชนี ได้แก่ 

1.1. แหล่งธรรมชาติมีจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู ้

1.2. มีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติ 

1.3. แหล่งธรรมชาติมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.4. ความปลอดภัยของแหล่งธรรมชาติในการท่องเที่ยว 

2. การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของพื นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

การประเมินมาตรฐานด้านการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจะต้องพิจารณา

การจัดการใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ประโยชน์ในแหล่งท่องเที่ยว โดยอาศัยหลักการจ้าแนกเขต

การจัดการและการประเมินขีดความสามารถในการรองรับของพื นที่ ด้านการบริการนักท่องเที่ยว 
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ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านการ

ติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงของพื นที่ที่เกิดจากกิจกรรมการท่องเที่ยว จากแนวคิด

ดังกล่าวองค์ประกอบนี จึงสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ดัชนี ได้แก่ 

2.1. การจัดการด้านการใช้ประโยชน์ของตัวแหล่งท่องเที่ยว 

2.2. การจัดการด้านบริการนักท่องเที่ยว 

2.3. การจัดการด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว 

2.4. การจัดการด้านการติดตามและการประเมินการเปลี่ยนแปลงของพื นที่ อัน

เน่ืองมาจากการท่องเที่ยว 

3. การจัดการด้านการให้ความรู้และสร้างจิตส้านึก 
การจัดการด้านการเรียนรู้และการสร้างจิตส้านึกจะพิจารณาจากการด้าเนินงานขององค์กร

ที่ ดู แล รับผิ ดชอบพื นที่ ในก ารส ร้ าง เส ริมจิ ตส้ านึกและการ เ รียน รู้ในเ ร่ืองคุณค่ าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก่นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ดูแลพื นที่ 
ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งองค์ประกอบนี ประกอบด้วย 4 
ดัชน ีได้แก่ 

3.1. มีศูนย์บริการที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
3.2. มีการให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวในด้านการประหยัดพลังงานและการก้าจัดของ

เสียอย่างถูกวิธี 
3.3. มีการให้ความรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์กับพนักงานน้า

เที่ยวนักท่องเที่ยว และชุมชนที่อยู่โดยรอบพื นที่ 
3.4. มีบุคลากรที่มีความรู้เร่ืองระบบนิเวศ และการอนุรักษ์ให้บริการด้านความรู้แก่

นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และชุมชน 
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมการท่องเที่ยว 
การเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบต่างๆ  จะ

ช่วยให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวทั งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่งจะท้าให้ชุมชน
ท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและความส้าคัญของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ เป็นการช่วยส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย องค์ประกอบนี ประกอบด้วย 2 ดัชน ีได้แก่ 

4.1. ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
4.2. ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
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นอกจากนี  ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2538) ได้ก้าหนด

เกณฑ์ในการประเมินศักยภาพของพื นที่ธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี    

1. ตัวแปรที่ เกี่ ย วกับศั กยภาพในการดึ งดูดนั กท่ อง เที่ ย ว  พิ จารณาจาก

ลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศ วัฒนธรรม ชุมชน เป็นต้น 

2. โอกาสในการสร้างจิตส้านึกและการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 

3. ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ 

4. ความยากง่ายในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

5. ความปลอดภัย 

6. ความสอดคล้องระหว่างกิจกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันกับการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต 

 ดังนั น จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ

นักวิชาการดังกล่าวข้าวต้น ผู้วิจัยจึงได้พิจารณาและประยุกต์ใช้เกณฑ์ในการประเมินศักยภาพของ

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 7 ด้าน ดังนี  

1. ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ  

2. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

3. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  

4. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก  

5. ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่  

6. ด้านการบริการท่องเที่ยว  

7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

หลังจากนั นจึงพิจารณาให้คะแนนเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่ก้าหนดขึ นแล้วจึง

ค้านวณหาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยใช้สมการถ่วง

น ้าหนัก (Weighting Score Method) ซึ่งผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากวิธีการค้านวณของศูนย์วิจัยป่าไม้ 

คณะวนศาสตร์ (2538) แล้วน้าค่าที่ได้จากการค้านวณมาจัดระดับศักยภาพของพื นที่ ดังนี  

 

 EP = 
7654321

77665544332211

WWWWWWW

RWRWRWRWRWRWRW



  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



55 

 

เมื่อ EP = ระดับศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 R หมายถึง ค่าคะแนนปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 7 ด้าน มีค่าเท่ากับ  

1-7 โดย 

1R  = ค่าคะแนนด้านจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ 

2R  = ค่าคะแนนด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

3R  = ค่าคะแนนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

4R  = ค่าคะแนนด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก  
5R  = ค่าคะแนนด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่  
6R = ค่าคะแนนด้านการบริการท่องเที่ยว 

7R = ค่าคะแนนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 

 W หมายถึง ค่าถ่วงน ้าหนักปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 7 ด้าน มีค่า

เท่ากับ 1-7 โดย 

1W  = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ 

2W  = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

3W  = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

4W  = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

5W  = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่  

6W = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านการบริการท่องเที่ยว 

7W = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 

ค่าถ่วงน ้าหนักค้านวณมาจากการจัดล้าดับความส้าคัญของแต่ละปัจจัยด้วยการพิจารณา

ความเหมาะสมของคะแนนค่าถ่วงน ้าหนักของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้  Delphi Technique         

(สวรรยา ซื่อเลื่อม 2551) ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติ/ผู้มี

ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมสาขาต่างๆ และด้านการท่องเที่ยว จ้านวน 6 ท่าน ให้คะแนน และ

ก้าหนดค่าถ่วงน ้าหนักของแต่ละปัจจัย โดยเรียงล้าดับความส้าคัญของปัจจัยทั ง 7 ด้านตั งแต่ล้าดับที่ 
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1 ถึงล้าดับ 7 โดยให้คะแนน 7, 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามล้าดับ จากนั นน้ามาหาค่าเฉลี่ยก็จะ

ได้ค่าถ่วงน ้าหนักของแต่ละปัจจัย โดยวิธีถ่วงน ้าหนักด้วยการก้าหนดระดับแบบอันตรภาคชั น โดย

แบ่งได้ดังต่อไปนี  

 

อันตรภาคชั น (Class Interval) = พิสัย (Range) 

       จ้านวนชั น 

    = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด 

       จ้านวนชั น 

    = 
5

15   

    = 0.80 

 

 ดังนั น จึงก้าหนดค่าระดับศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยแบ่งเป็น 5 

ระดับ แต่ละระดับมีค่าคะแนนแตกต่างกัน 0.80 คะนน ดังนี  

 

ช่วงคะแนน           ระดับศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

4.21 – 5.00  หมายถึง  มีศักยภาพสูงมาก           

3.41 – 4.20  หมายถึง  มีศักยภาพสูง            

2.61 – 3.40  หมายถึง  มีศักยภาพปานกลาง           

1.81 – 2.60  หมายถึง  มีศักยภาพต่้า           

1.00 - 1.80  หมายถึง  มีศักยภาพต่้ามาก 

 

หากค่าระดับศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับปานกลางหรือน้อย 

แสดงให้เห็นว่า สิ่งนั นอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลน ผู้วิจัยก้าหนดให้เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยว

ส้าหรับการการพัฒนาในด้านนั นๆ 
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6. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 

 การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสิ่งส้าคัญและจ้าเป็นอย่างมากส้าหรับประเทศไทยในปัจจุบัน 

เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาจากการท่องเที่ยวและต่างประเทศให้ความส้าคัญกับการ

ท่องเที่ยวแทบทั งสิ น โดยสังเกตได้จากการที่ประเทศอ่ืนๆ มีการชักจูง รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุน

และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ น และเป็นที่น่าสนใจมากขึ น ทั งนี ก็เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยว

เกิดความรู้สึกต้องการไปท่องเที่ยวตามสถานที่ที่อยู่ในประเทศนั นๆ ซึ่งนับว่าเป็นการน้ารายได้เข้าสู่

ประเทศอีกทางหนึ่ง 

 

 6.1 ความหมายของการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 

 ค้าว่า “การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน” นั น ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้

ดังต่อไปนี   

 ประเวศ วะสี (2541) ไดให้ความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ว่า 

“หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีลักษณะของการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้

เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดี ได้เข้าใจคุณค่าอันสูงส่งของวัฒนธรรมนั น จะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่

ทุกฝ่าย ท้าให้คนไทยมีความรู้มากขึ น ได้รายได้จากความรู้ นักท่องเที่ยวได้อรรถประโยชน์จากพุทธ

ศาสนา ซึ่งสิ่งเหล่านี ท้าให้มีคุณภาพของการพัฒนาเกิดขึ น”  

 วรรณา วงษ์วาณิช (2546) ได้กล่าวถึงความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า หมายถึง 

การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด รอบคอบ 

ระมัดระวัง ให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสามารถธ้ารงรักษาเอกลักษณ์ของ

ธรรมชาติและวัฒนธรรมไว้ได้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุด และใช้ประโยชน์ได้นานที่สุด 

โดยไม่ท้าให้สูญเสียเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 สรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมน้อยที่สุด มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันทั งด้านการพัฒนาและด้าน

การตลาด ที่จะน้านักท่องเที่ยวมาชื่นชมทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างสม่้าเสมอ ส่งผลให้เกิดการ

หมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเน่ือง 
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 6.2 หลักการพื นฐานของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

 บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา (2548 : 9-10) ได้กล่าวถึง หลักการพื นฐานของการท่องเที่ยวอย่าง

ยั่งยืนไว้ว่าสามารถแบ่งเป็น 10 ประการ คือ 

1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Using Resource Sustainable) เป็นการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย่างพอดีเท่าที่จ้าเป็นและประหยัด เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรให้มี

การใช้ยาวนานขึ น 

2. การลดการบริโภค และของเสียที่เกินความจ้าเป็น (Reducing Over Consumption and 

Waste) เป็นการลดการบริโภคที่มากเกินความจ้าเป็น และลดของเสียเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

ท้านุบ้ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมที่ถูกท้าลายในระยะยาว และเพิ่มคุณภาพของการท่องเที่ยวด้วย 

3. การรักษาความหลากหลาย (Maintaining Diversity) เป็นการรักษาความหลากหลายของ

ธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีความส้าคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว และช่วยขยายฐานของการ

ท่องเที่ยวด้วย 

4. การรวมการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าอยู่ในการวางแผน (Integrating Tourism into 

Planning) เป็นการรวมการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้ากับแผนพัฒนาแห่งชาติ และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

อีกทั งมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment – EIA) ซึ่งการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หมายถึง การใช้หลักวิชาการในการคาดการณ์เกี่ยวกับผลกระทบทั ง

ทางบวก และด้านลบของการด้าเนินโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมทุกด้าน ทั ง

ด้านทรัพยากรท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อหาทางป้องกันผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ นให้

เกิดขึ นน้อยที่สุด อันจะช่วยขยายศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาว 

5. การสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น (Supporting Local Economics) เป็นการรองรับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น โดยพิจารณาควบคู่ไปกับด้านราคา และคุณค่าของสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งไม่เพียงแต่จะชวยให้เกิดการประหยัด แต่ยังป้องกันการท้าลายสิ่งแวดล้อมด้วย 

6. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (Involving Local Communities) เป็นการให้ชุมชน

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่

ประชาชนในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมโดยรวม แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการการท่องเที่ยว

ด้วย 
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7. การปรึกษากันระหว่างผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน (Consulting Stakeholders and the 

Public) เป็นการปรึกษาหารือกันอย่างสม่้าเสมอระหว่างรัฐบาล ผู้ประกอบการ ประชาชนท้องถิ่น 

องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมงานกันในทิศทางเดียวกัน รวมทั งร่วมแก้ปัญหาและลด

ข้อขัดแย้งในผลประโยชน์ 

8. การฝึกอบรมบุคลากร (Training Staff) เป็นการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่นทุกประเภท 

ทุกระดับให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแบบยั่งยืน ซึ่งจะช่วยยกระดับของ

การบรกิารการท่องเที่ยว 

9. การตอบสนองการตลาดท่องเที่ยว (Marketing Tourism Responsibly) เป็นการจัดเตรียม

ข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวอย่างพร้อมมูล เพื่อเผยแพร่ไปยังนักท่องเที่ยวให้เข้าใจ และเคารพใน

สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และวัฒนธรรมของแหล่งท่องเที่ยว อีกทั งยังช่วยยกระดับความพอใจของ

นักท่องเที่ยวด้วย 

10. การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ (Undertaking Research) เป็นการวิจัยและติดตาม

ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มผลประโยชน์ให้กับแหล่ง

ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว รวมถึงนักลงทุน 

นอกจากนี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2538) ได้กล่าวถึง หลักการจัดการท่องเที่ยว

แบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) ดังนี   

1. มีการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี และมีการจัดการของเสียในท้องถิ่น พร้อม

ทั งส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมที่มีความส้าคัญต่อการท่องเที่ยวในระยะยาว 

2. ให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการและรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อ

ส่งเสริมรายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการการท่องเที่ยว 

3. มีการประสานงานระหว่างเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ประกอบธุรกิจ

หน่วยงานต่างๆ และชุมชนท้องถิ่น เพื่อร่วมคิดร่วมท้าและร่วมแก้ไขปัญหาไปในทางเดียวกัน 

4. มีการศึกษาวิจัย ติดตามตรวจสอบ ฝึกอบรมผู้ที่ให้บริการการท่องเที่ยว และจัดเตรียม

ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างจิตส้านึกที่ดีแก่นักท่องเที่ยว และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

ให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
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6.3 องค์ประกอบของการพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 

องค์ประกอบหลักของการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนพอสรุปได้ 6 ด้านดังต่อไปนี  

1. องค์ประกอบด้านการพัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาสถานที่อันเป็นจุดหมาย

ปลายทางที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอ้านวยความสะดวกและบริการทางการ

ท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมเยือน โดยมีการประเมินศักยภาพขีด

ความสามารถในการรองรับของพื นที่ และก้าหนดกิจกรรมท่องเที่ยวที่อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยว

และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั งให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวด้วย 

2. องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาเพื่ออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม และป้องกันผลกระทบด้านลบจาก

การท่องเที่ยว โดยต้องมีการติดตามประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

3. องค์ประกอบด้านการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาธุรกิจด้านบริการอ้านวย

ความสะดวกโดยตรงแก่นักท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวให้ได้รับความ

พึงพอใจ โดยมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมด้วย 

4. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาเพื่อแสวงหา

นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นคุณประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและ

สิ่งแวดล้อมให้เข้ามาท่องเที่ยว โดยให้นักท่องเที่ยวเหล่านี ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการ

ท่องเที่ยวตามที่เขาพึงพอใจ 

5. องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น เป็น

การพัฒนาในการสร้างโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมทางการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการการท่องเที่ยวของตนเองและได้รับผลประโยชน์จากการ

ท่องเที่ยว อันจะท้าให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความหวงแหนแลรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวและ

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป 

6. องค์ประกอบด้านการพัฒนาจิตส้านึกทางการท่องเที่ยว เป็นการพัฒนาการสร้าง

จิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกฝ่าย 

โดยการให้ความรู้และสื่อความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝัง
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จิตส้านึกทางการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้ทุกฝ่ายเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรท่องเที่ยวและ

สิ่งแวดล้อม 

 

6.4 แนวทางปฏิบัติของการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 

บุญเลิศ จิตตั งวัฒนา (2548 : 9-10) ได้กล่าวถึง แนวทางปฏิบัติของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ว่ามี 10 ประการ ดังต่อไปนี  

1. มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างจริงจังก่อน แล้วจึงพัฒนาการท่องเที่ยว

ระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายหลัง เพื่อให้เหมาะสมกับระบบสาธารณูปโภคที่รองรับ

เป็นส้าคัญ 

2. มุ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการท่องเที่ยวต่างๆ ที่จะมี

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในพื นที่ 

3. มุ่งพิจารณาอย่างรอบคอบถึงขอบเขตที่เหมาะสมของการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย

ค้านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับทุกๆ ด้าน เพื่อผลักดันให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเข้าไปเป็น

ส่วนหน่ึงของการพัฒนาเศรษฐกิจของพื นที่นั นๆ 

4. มุ่งให้ข้อมูลการท่องเที่ยวอย่างเพียบพร้อมแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจ

และห่วงใยในสิ่งแวดล้อม พร้อมทั งช่วยยกระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้วย 

5. มุ่งใช้วัสดุและผลผลิตในท้องถิ่น เพื่อช่วยลดดุลการค้ากับต่างประเทศได้ทางหนึ่งและ

เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนั นๆ ด้วย 

6. มุ่งกระจายรายได้ และน้ารายได้เข้าสู่ท้องถิ่นให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของ

ชุมชนท้องถิ่น 

7. มุ่งจ้างงานในท้องถิ่นด้วยการส่งเสริมรูปแบบของงานที่น่าสนใจ เพื่อให้ผลตอบแทน

สูงแก่ชุมชนท้องถิ่นนั น 

8. มุ่งพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ น เพื่อจะช่วยยกระดับของ

บริการท่องเที่ยวให้สูงขึ น 

9. มุ่งรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้อยู่รอดในระยะยาว เพื่อ

เป็นแหล่งรองรับการท่องเที่ยวตลอดไป 
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10. มุ่งท้างานร่วมกันอย่างเสมอภาคระหว่างภาคธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้การท้างานของ

องค์กรท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม และรัฐบาลร่วมกันบนหลักการเดียวกัน 

จากการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นการท้าให้สถานที่

ท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยวนั นๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ น เจริญขึ น และสามารถดึงดูด ใจ

นักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวมากขึ น ทั งนี  จึงท้าให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสืบไป 
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ภาพที่ 1 แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมแสดงที่ตั งตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

ที่มา : ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม, แผนที่แสดงแหล่งท่องเที่ยว. 

(นครปฐม : ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม, 2552.) 
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7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 ธนธรณ์ ศรีสวัสดิ์ (2552) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน ้า

คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวและศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ 

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยภาพรวม

แล้วนักท่องเที่ยวพึงพอใจในการมาเที่ยวตลาดน ้าคลองลัดมะยมในระดับมาก แต่มีความต้องการให้

ทางตลาดน ้าขยายพื นที่ส้าหรับที่จอดรถเพิ่มขึ น ส่วนแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของตลาดน ้า

คลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ตลาดน ้าคลองลัดมะยม 4 แนวทาง คือ แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับ

นักท่องเที่ยว แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว 

และแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

 จิราวรรณ กังน้อย (2552) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแหล่งน ้าพุ

ร้อนหินดาด จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  และแบบ

ส้ารวจ ผลการศึกษาพบว่า การจัดโครงสร้างพื นฐานการท่องเที่ยวด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก

ภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่ได้คะแนนอยู่ในระดับต่้ามี 2 ประการ คือการ

บริการด้านห้องสุขาภายนอกและห้องพยาบาล ส่วนสิ่งอ้านวยความสะดวกภายในโดนรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง โดยข้อที่ได้คะแนนอยู่ในระดับต่้ามี 2 ประการคือ กานบริการด้านห้องสุขาภายใน

แหล่งน ้าพุ และบริเวณที่เก็บอุปกรณ์เคร่ืองใช้ ส่วนโครงสร้างพื นฐานการท่องเที่ยวด้านความ

ปลอดภัยภายนอก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่ได้คะแนนอยู่ในระดับต่้ามี 2 ประการคือ 

ระบบป้องกันภัยและป้ายฉุกเฉิน ส่วนด้านความปลอดภัยภายใน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ไม่

มีข้อใดได้คะแนนในระดับต่้า ส่วนโครงสร้างพื นฐานการท่องเที่ยวด้านการรักษาความสะอาด

ภายนอก โดนรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการรักษาความสะอาดภายใน โดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ไม่มีข้อใดที่คะแนนอยู่ในระดับต่้า ดังนั นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน

ด้านการท่องเที่ยวในแหล่งน ้าพุหินดาด มีความจ้าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน
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การท่องเที่ยว จ้านวน 5 ด้าน ได้แก่ ห้องสุขาทั งภายนอกและภายใน ห้องพยาบาล บริเวณที่เก็บ

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ภายใน ระบบป้องกันภัยและป้ายฉุกเฉิน  

 

 ชาติชาย เตชกานนท์ (2547) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษา

ชุมชนคีรีวง : ต้าบลก้าโลน อ้าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ศักยภาพ ความพึงพอใจและปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวง ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสังเกตพฤติกรรมกบประชาชน องค์กรชุมชนและ

นักท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า พื นที่คีรีวงมีศักยภาพสูงในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศทั งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ประชาชน องค์กรชุมชนและนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ

ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนคีรีวงในระดับหนึ่ง ปัญหาและผลกระทบส่วนใหญ่เกิดจากด้าน

กายภาพมากกว่าปัญหาในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพและคุณภาพชีวิต โดยมีแนวทาง

ในการพัฒนาและอนุรักษ์ชุมชนด้วยการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีระบบโดยได้รับการ

สนับสนุนร่วมมือด้วยดีทั งในชุมชนและภายนอกชุมชนในแบบพหุภาคี และสามารถน้าไปขยายผล

แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนอ่ืนๆ ที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศเช่นกัน 

 

 นภัค วัฒนคุณ (2545) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง ความต้องการในการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาเวียงท่ากาน ต้าบลบ้านกลาง อ้าเภอสันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติของประชาชนในการพัฒนาพื นที่เวียงท่ากานเพื่อ

การท่องเที่ยว และศึกษาความต้องการของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว

ในพื นที่เวียงท่ากาน ซึ่งท้าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชาชนบ้านท่ากาน จ้านวน

ทั งสิ น 186 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างต้องการเข้า

มามีส่วนร่วมในการพัฒนาเวียงท่ากานเพื่อการท่องเที่ยว เพราะมีทัศนคติเชิงบวกในการพัฒนาพื นที่

เวียงท่ากานเพื่อการท่องเที่ยว โดยต้องการเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมาตรฐานการ

ท่องเที่ยวที่ได้วางไว้แล้ว โดยเฉพาะต้องการมีส่วนร่วมสูงในการช่วยเหลือด้านแรงงานในการ

พัฒนาแต่ไม่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับผลประโยชน์เงินทองของหมู่บ้าน ไม่ต้องการรวมเป็น
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คณะกรรมการหรือคณะท้างาน รวมทั งไม่ต้องการประเมินผลและหาแนวทางในการปรับปรุง

กิจกรรมการท่องเที่ยว 

 

 รัชฎา คชแสงสันต์ (2543) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง การศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศของแหล่งท่องเที่ยวประเภทเกาะ กรณีศึกษาเกาะลิเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ศึกษาระดับศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะลิเป๊ะ และเสนอแนวทางในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเกาะลิเป๊ะ ซึ่งท้าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชาชน

จ้านวน 96 คนและนักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 320 คน ผลการศึกษาพบว่า เกาะลิ

เป๊ะในภาพรวมมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลางในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยแยก

ลักษณะปัจจัยดังต่อไปนี  1) ลักษณะทางกายภาพมีศักยภาพอยู่ในระดับสูง 2) ลักษณะระบบนิเวศมี

ศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง 3) ปัจจัยอ้านวยความสะดวกพื นฐานในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง 4) ความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศมีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง 5) การจัดการสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพ

อยู่ในระดับปานกลาง นอกจากนี ในการเปรียบเทียบการประเมินความพร้อมในการเป็ นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในกลุ่มประชาชนกับนักท่องเที่ยวและกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยกับชาว

ต่างประเทศพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 สฤษฎ์ แสงอรัญ (2541) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง ศักยภาพและแนวทางการจัดการอุทยาน

แห่งชาติเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จังหวัดพังงา โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพและข้อจ้ากัดของพื นที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาในการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ ศึกษาศักยภาพและข้อจ้ากัดในการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาในการท่องเที่ยว

เชิงอนรัุกษ์ เพื่อก้าหนดแนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาให้สอดคล้อง

กับศักยภาพของพื นที่และหลักการจัดการอุทยานแห่งชาติ และสามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับอุทยาน

แห่งชาติอ่ืนๆ ในประเทศไทย ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษา

พบว่า อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นพื นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่มีลักษณะพื นที่และองค์ประกอบด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่วนเจ้าหน้าที่อุทยาน
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แห่งชาตินั นมีศักยภาพในด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อยู่ใน

ระดับสูง ในขณะที่ศักยภาพด้านการจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อยู่ในระดับปานกลาง แต่

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทางท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอยู่ในระดับสูง 

และด้านการให้บริการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวในท้องถิ่นบริเวณอุทยานแห่งชาติ

อ่าวพังงา นับได้ว่ามีศักยภาพสูงในการให้บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยส่วนใหญ่ให้บริการ

เกี่ยวกับบริการเรือน้าเที่ยว บริการอาหาร ที่พัก และจ้าหน่ายของที่ระลึก 

 ในส่วนของกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจหรือมีความส้าคัญต่อนักท่องเที่ยวมาก

ที่สุดระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้แก่ การล่องเรือชมทิวทัศน์

ธรรมชาติ การถ่ายภาพธรรมชาติ การด้าน ้าแบบ Snorkeling การด้าน ้าแบบ Scuba และการพายเรือ

แคนนู และด้านสุดท้ายคือ ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยว เจ้าหน้าอุทยานแห่งชาติ

อ่าวพังงาและผูประกอบการหรือราษฎรท้องถิ่นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในระดับปานกลาง 

ทั งนี ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่ายังไม่อาจจัดว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพราะโดยหลักการแล้วการ

ท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าวจะต้องมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

 

 วจินี แสงสว่าง (2535) ได้ท้าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการ

รักษาความสะอาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณตลาดน ้าด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี การศึกษา

พบว่า ผู้คนในชุมชนตลาดน ้าด้าเนินสะดวกบางส่วนยังมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อการรักษา

ความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากจะต้องจัดบริการเก็บขยะให้ทั่วถึง

แล้วยังต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการรักษาความสะอาดของบริเวณแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี  โดยเน้น

ให้ผู้คนในชุมชนโดยเฉพาะแม่ค้าและผู้ประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการส้าคัญ 

 

 นภดล นพรัตน์ (2551) ได้ท้าการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลต้าบลเวียงใต้ อ้าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และศึกษา

ถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่ งยืนในชุมชน ซึ่งใช้วิธีการเก็บ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 

 

แบบสอบถามจากประชาชนในเขตต้าบลเวียงใต้ อ้าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนจากการสุ่มตัวอย่าง

จ้านวน 295 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในด้านต่างๆ ได้แก่ การค้นหาปัญหา การวางแผน การปฏิบัติ

กิจกรรม และการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง และมีส่วนร่วมน้อยในการตัดสินใจใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของพื นที่ 

 

 นิฐริน ไล้พันธ์ (2544) ได้ท้าการศึกษาเร่ืองศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพ

ของอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม

และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 299 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผล

การศึกษาพบว่าอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยมีศักยภาพด้านพื นที่ธรรมชาติที่เกี่ยวเนื่องกับระบบ

นิเวศและด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสูงเหมาะสมต่อการเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่วนด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งแวดล้อมศึกษามีศักยภาพปานกลาง และ

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวมีศักยภาพต่้า 

 

 บุปผา วงษ์พันธุ์ทา (2544) ได้ท้าการศึกษาเร่ืองการประเมินศักยภาพการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินศักยภาพ

การรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาแนวทางการ

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามและการ

สัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 200 คน ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพ

ศึกษาพบว่าศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ้าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความ

เป็นไปได้สูงในเร่ืองคุณค่าทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และความ

ดึงดูดใจ ส่วนคุณค่าทางหาดทรายและน ้าทะเล ความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

ความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

จ้าเป็นต้องอาศัยปัจจัยภายนอก เช่น ด้านการตลาด การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และนโยบายของ

อ้าเภอหัวหินที่ให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมก้าหนดนโยบายการรองรับการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 
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การให้การศึกษาอบรมและสร้างความเข้าใจกับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวอย่างสม่้าเสมอ นโยบายที่มี

การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และคนในท้องถิ่น ส่วนความคิดเห็นและแนวทางในการ

พัฒนาควรมุ่งเน้นในรูปแบบส้าหรับระบบนิเวศแบบเงียบสงบมากที่สุด 
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บทท่ี 3  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 

การศึกษาเร่ืองการประเมินศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ และศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดย

ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์และตรงตาม

วัตถุประสงค์ของการศึกษา มีรายละเอียดในแต่ละขั นตอนดังต่อไปนี  

 

กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลหลัก 

 กลุ่มตัวอย่ำง 

 การก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้สูตรการค้านวณของ ศิวฤทธิ์ 

พงศกรรังศิลป์ (2547 : 35) โดยค้านวณจากจ้านวนประชากรที่เป็นนักท่องเที่ยวทั งหมดที่มา

ท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง แต่เนื่องจากไม่มีข้อมูลสถิติจ้านวนนักท่องเที่ยวที่ชัดเจน ผู้วิจัยจึง

ใช้วิธีของ ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2547 : 35) ในการก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กรณีไม่ทราบ

จ้านวนประชากร ดังนี  

 

   n = 
2

2)1(

e

zpp   

 

 เมื่อ n = จ้านวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 

p = สัดส่วนของประชากรที่ผู้วิจัยก้าหนดจะสุ่ม โดยทั่วจะนิยมก้าหนดสัดส่วน

ประชากรที่คาดว่าจะสุ่มประมาณร้อยละ 50 นั่นคือ ก้าหนดให้มีค่า p = 0.50  
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z = ระดับความเชื่อมั่นที ่95% โดยก้าหนดให้มีค่า z = 1.96 

  e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างสูงสุดที่ยอมให้เกิดขึ นได้ = 0.05 

 

เมื่อแทนค่าประชากรในสูตรจะได้ผลลัพธ์ดังนี  

   n = 
2

2

05.0

96.1)50.01(50.0   

    n = 384.16 

 

 จากสูตรค้านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 384 คน ดังนั น 

งานวิจัยในครั งนี จะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาตลาดน ้าวัด

กลางคูเวียง จ้านวน 384 คน แต่ผู้วิจัยจะท้าการเก็บส้ารองไว้อีก 16 คน รวมทั งหมดเป็น 400 คน 

 

 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ 
1. เจ้ำอำวำสวัดกลำงคูเวียงและเจ้ำหน้ำท่ีของวัดที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้ก่อตั งโดยให้ข้อมูลที่

เกี่ยวกับนโยบายด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ด้านความหลากหลาย

ของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น นโยบายการ

พัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน  

2. เจ้ำหน้ำท่ีของภำครัฐ ได้แก่ เจ้ำหน้ำท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสัมปทวน และเจ้ำหน้ำท่ี

ประจ ำศูนย์กำรท่องเท่ียวกีฬำและนันทนำกำรจังหวัดนครปฐม ในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบโดยให้

ข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง รวมถึงปัญหาและอุปสรรค

ในการด้าเนินงาน 

3. ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำท่ีขำยสินค้ำบริเวณตลำดน  ำวัดกลำงคูเวียง  ในฐานะผู้ให้บริการ

นักท่องเที่ยวโดยให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่ง

ธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
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ในพื นที่ ด้านการบริการท่องเที่ยว สภาพปัญหาที่พบในการประกอบอาชีพหรือท้าธุรกิจและวิธีการ

แก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนาธุรกิจในอนาคต และความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม

ธุรกิจและเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

4. ประชำชนในท้องถิ่น ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยให้

ข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบายด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ  ด้านความ

สะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้าน

สิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการ

บริการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยว 

 

เครื่องมือท่ีใช้ในกำรศึกษำ 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบ

สังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี  

 

1. แบบสอบถำม  

เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ด้านความสะดวกใน

การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวย

ความสะดวก ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการบริการ

ท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  

         ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว จ้านวน 8 ข้อค้าถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ภูมิล้าเนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้  ลักษณะการท่องเที่ยว และลักษณะการเดินทาง โดยมี

ลักษณะค้าถามเป็นแบบเลือกตอบ 

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยว

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ด้าน

ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 
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ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการ

บริการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ผู้วิจัยได้ประยุกต์วิธีการวัดแบบมาตรา

ส่วนประเมินค่าของ ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (2550) ซึ่งใช้แบบ Likert Scale โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 

คือ ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด = 1 ระดับความพึงพอใจน้อย = 2 ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

= 3 ระดับความพึงพอใจมาก = 4 และระดับความพึงพอใจมากที่สุด = 5 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีลักษณะแบบปลายเปิด 

 

 2. แบบสัมภำษณ์  

เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มี

โครงสร้างค้าถามที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผสมกัน เพื่อเป็นการเปิดกว้างในการเสนอความ

คิดเห็นของผู้ตอบค้าถาม และให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 4 กลุ่ม 

ได้แก่ 

 2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้น้าอย่างไม่เป็นทางการในพื นที่ ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดกลางคู

เวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง โดยสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายด้านจุดดึงดูดการ

ท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

พื นที่ ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น นโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน 

 2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้น้าอย่างเป็นทางการในพื นที่ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบล และเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและ

นันทนาการจังหวัดนครปฐม โดยสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน 

 2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียง โดยสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่ง

ธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ในพื นที่ ด้านการบริการท่องเที่ยว สภาพปัญหาที่พบในการประกอบอาชีพหรือท้าธุรกิจและวิธีการ
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แก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนาธุรกิจในอนาคต และความต้องการของผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริม

ธุรกิจและเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

2.4 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประชาชนในท้องถิ่น โดยสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวกับ

นโยบายด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความ

สะดวก ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการบริการท่องเที่ยว และ

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 

3. แบบสังเกต  

ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) โดยเข้าไปท่องเที่ยวที่

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง เพื่อสังเกตปัจจัย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของ

แหล่งธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว

เชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการบริการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น   

 

4. แบบแสดงควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  

โดยการจัดล้าดับความส้าคัญของปัจจัย 7 ปัจจัย ได้แก่ ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและ

เรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านความหลากหลายของกิจกรรม

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการบริการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ด้วย

การให้คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั นน้ามาหาค่าเฉลี่ยก็จะได้ค่าถ่วงน ้าหนักของแต่ละปัจจัย 

 

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 

 ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือเพื่อการวิจัย ผู้วิจัยได้ด้าเนินการตามขั นตอน ดังนี  

 1. ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม และน้าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ตรวจแก้ไข

เพื่อความสมบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

   ส
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 2. ผู้วิจัยน้าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Pre-Test) กับประชากรกลุ่มตัวอย่างที่

ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาจ้านวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 

ผู้วิจัยด้าเนินการค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องจากหนังสือ ต้ารา บทความวิชาการ จากห้องสมุดและระบบสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

เอกสารของหน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การ

บริหารส่วนต้าบลสัมปทวน  
 

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

ผู้วิจัยด้าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง จ้านวน 400 ชุด ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา

เป็นจ้านวนมาก เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียง ใช้แบบสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัด

ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบล เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและ

นันทนาการจังหวัดนครปฐม ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง และ

ประชาชนในท้องถิ่น แบบสังเกต และใช้แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้

ข้อมูลภาพรวมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 

ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

จ้านวน 400 ชุด จะถูกน้ามาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรหัสข้อมูล และท้าการประมวลผล 

ดังต่อไปนี  
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติร้อยละ (Percentage) และการ

แจกแจงความถี่ และอธิบายผลโดยใช้การพรรณนาความ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง โดย

ใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลผล

ด้วยการก้าหนดอันตรภาคชั น (ประกอบศิริ ภักดีพินิจ 2550) ดังนี  

 

 อันตรภาคชั น (Class Interval) = พิสัย (Range) 

        จ้านวนชั น 

     = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด 

       จ้านวนชั น 

     = 
5

15   

     = 0.80 

 

ดังนั น จึงก้าหนดระดับของความพึงพอใจโดยแบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีค่าคะแนน

แตกต่างกัน 0.80 คะแนน ดังนี  

 

ช่วงคะแนน         ระดับควำมพึงพอใจ   

4.21 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด           

3.41 – 4.20  หมายถึง  มาก            

2.61 – 3.40  หมายถึง  ปานกลาง           

1.81 – 2.60  หมายถึง  น้อย            

1.00 - 1.80  หมายถึง  น้อยที่สุด  

          

ทั งนี  ในการวัดระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว จะวัดใน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดดึงดูด

การท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้าน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านความ
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หลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการบริการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วน

ร่วมของชุมชนท้องถิ่น เมื่อน้ามาตีค่าคะแนน 5 ระดับ จะมีค่าเท่ากับ 5, 4, 3, 2, 1 คะแนนตามล้าดับ 

หากคะแนนความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อยที่สุด น้อยหรือปานกลาง 

แสดงให้เห็นว่า สิ่งนั นอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลน ผู้วิจัยก้าหนดให้เป็นความต้องการของนักท่องเที่ยว

ส้าหรับการการพัฒนาในด้านนั นๆ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียง โดยใช้สมการถ่วงน ้าหนักของศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (2538) ดังนี  

 

 EP = 
7654321

77665544332211

WWWWWWW

RWRWRWRWRWRWRW



  

 

 เมื่อ EP = ระดับศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 R หมายถึง ค่าคะแนนปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 7 ด้าน มีค่าเท่ากับ  

1-7 โดย 

1R  = ค่าคะแนนด้านจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ 

2R  = ค่าคะแนนด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

3R  = ค่าคะแนนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

4R  = ค่าคะแนนด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก  
5R  = ค่าคะแนนด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่  
6R = ค่าคะแนนด้านการบริการท่องเที่ยว 

7R = ค่าคะแนนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 

W หมายถึง ค่าถ่วงน ้าหนักปัจจัยองค์ประกอบของแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 7 ด้าน มีค่า

เท่ากับ  

1-7 โดย 

1W  = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ 
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2W  = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

3W  = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

4W  = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

5W  = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่  

6W = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านการบริการท่องเที่ยว 

7W = ค่าถ่วงน ้าหนักด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 

ค่าถ่วงน ้าหนักค้านวณมาจากการจัดล้าดับความส้าคัญของแต่ละปัจจัยด้วยการพิจารณา

ความเหมาะสมของคะแนนค่าถ่วงน ้าหนักของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้  Delphi Technique         

(สวรรยา ซื่อเลื่อม 2551) ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ปฏิบัติ/ผู้มี

ประสบการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมสาขาต่างๆ และด้านการท่องเที่ยว จ้านวน 6 ท่าน ให้คะแนน และ

ก้าหนดค่าถ่วงน ้าหนักของแต่ละปัจจัย โดยเรียงล้าดับความส้าคัญของปัจจัยทั ง 7 ด้านตั งแต่ล้าดับที่ 

1 ถึงล้าดับ 7 โดยให้คะแนน 7, 6, 5, 4, 3, 2 และ 1 คะแนน ตามล้าดับ จากนั นน้ามาหาค่าเฉลี่ยก็จะ

ได้ค่าถ่วงน ้าหนักของแต่ละปัจจัย โดยวิธีถ่วงน ้าหนักด้วยการก้าหนดระดับแบบอันตรภาคชั น โดย

แบ่งได้ดังต่อไปนี  

 

อันตรภาคชั น (Class Interval) = พิสัย (Range) 

       จ้านวนชั น 

    = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด 

       จ้านวนชั น 

    = 
5

15   

    = 0.80 

 

 ดังนั น จึงก้าหนดค่าระดับศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยแบ่งเป็น 5 

ระดับ แต่ละระดับมีช่วงคะแนนแตกต่างกัน 0.80 คะนน ดังนี  
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ช่วงคะแนน           ระดับศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

4.21 – 5.00  หมายถึง ศักยภาพสูงมาก           

3.41 – 4.20  หมายถึง ศักยภาพสูง    

2.61 – 3.40  หมายถึง ศักยภาพปานกลาง    

1.81 – 2.60  หมายถึง ศักยภาพต่้า           

1.00 - 1.80  หมายถึง ศักยภาพต่้ามาก 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 

 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตจะถูกน้ามาตรวจสอบความ

ครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล วิเคราะห์เนื อหา (Content Analysis) จัดหมวดหมู่ของข้อมูล

ตามประเด็นที่ศึกษา สรุปและตีความ (Conclusion and Interpretation) ท้าการสังเคราะห์ข้อมูล

เพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวมภายใต้ขั นตอนของการศึกษาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย และ

น้าเสนอผลการศึกษาเชิงพรรณนาความ (Descriptive) ในแต่ละประเด็นของการศึกษา 

   ส
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาเร่ืองการประเมินศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ และศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 7 ด้าน คือ 

ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการบริการท่องเที่ยว และด้านการ

มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี  คือ 

 

 ตอนที่ 1 บริบททั่วไปของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

 ตอนที่ 2 การศึกษาค่าความส้าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน ้าวัด

ดกลางคูเวียง 

 ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียง 

 ตอนที่ 4 การศึกษาศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ตอนที่ 5 แนวทางในการพัฒนาตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

ตอนท่ี 1 บริบทท่ัวไปของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

 ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง ตั งอยู่บริเวณวัดกลางคูเวียง ต้าบลสัมปทวน อ้าเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม จัดสร้างขึ นโดยพระครูโสภณ สาธุการ เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงในปัจจุบัน เป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 

พระนักพัฒนา ได้ทุ่มเทความรู้  ความสามารถ ความริเร่ิม และประสบการณ์ สร้างสรรค์  พัฒนา 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในวัด และสิ่งแวดล้อมโดยรวมในลักษณะการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ 

วัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยร่วมกับกลุ่มชาวบ้านริมฝั่งแม่น ้า กลุ่มองค์การ

บริหารส่วนต้าบล กลุ่มแม่บ้านและชมรมเรารักแม่น ้าท่าจีน และได้มีการเปิดงานตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 

 ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง เป็นตลาดน ้าที่ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าท่าจีนหน้าวัดกลางคูเวียง ซึ่งเป็น

ตลาดน ้าที่มีเรือนแพอยู่ในแม่น ้า ตัวตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหลังคาตลาดน ้าจากเดิมที่เป็นหลังคามุง

จากมาเป็นหลังคากระเบื อง เพื่อความมั่นคงแข็งแรง บรรยากาศบริเวณตลาดน ้ามีความร่มร่ืนเย็น

สบาย แม่น ้าล้าคลองใสสะอาด ท้าให้เหมาะแก่การเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่ อพักผ่อนหย่อนใจของ

นักท่องเที่ยว ภายในตลาดน ้ามีบริการที่นั่งแบบนั่งเก้าอี มีโต๊ะรับประทานอาหาร นักท่องเที่ยว

สามารถเลือกซื ออาหารทั งคาว หวานได้จากพ่อค้าแม่ค้าทั งที่ขายอยู่บนแพและสั่งอาหารจากพ่อค้า

แม่ค้าในเรือมานั่ง รับประทานริมแม่น ้ าได้  นอกจากนี  ยังมี ร้านขายต้นไม้  ผลไม้  เสื อผ้ า 

เคร่ืองประดับ ตลอดจนของใช้ต่างๆ วางขายอยู่บนบกซึ่งอยู่สองข้างทางเดินที่จะเดินไปสู่บริเวณแพ 

เส้นทางเดินไปสู่ตลาดน ้าสองข้างทางมีการปลูกไม้ประดับท้าให้ร่มร่ืน และทางเดินเท้าเป็นทางปูน

ที่เดินได้สะดวก 

 ในการเข้าถึงตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงนั นสามารถใช้เส้นทางการเข้าถึงได้ทั งทางบก โดย

รถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสารสาธารณะ และทางน ้า ซึ่งมีท่าเรือไว้อ้านวยความสะดวกให้กับ

นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงโดยใช้เส้นทางทางน ้า ใน

การเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวจะมีป้ายบอกทางเข้าถึงตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงทั งในถนนสายหลัก

และถนนสายรองจนมาถึงทางเข้าวัดกลางคูเวียง ส่วนป้ายบอกทางภายในแหล่งท่องเที่ยวมีความ

ชัดเจนดี ต้าแหน่งที่ตั งของป้ายเหมาะสม มีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะมองเห็นได้โดยง่าย ป้ายบอกทาง

ภายในเร่ิมมีตั งแต่ซุ้มประตูวัดเข้ามาเป็นระยะ ในส่วนของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

นักท่องเที่ยว ภายในตลาดน ้าจะมีเจ้าหน้าที่คอยตักเตือนนักท่องเที่ยวและโฆษกประจ้าตลาดน ้า

ประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังในขณะขึ น-ลงเรือ แต่ป้ายเตือนความปลอดภัยบริเวณถนนและ

ลานจอดรถภายในบริเวณวัดนั นยังไม่มีการติดตั ง 
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 ภายในบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีสิ่งอ้านวยความสะดวก คือ สถานที่นั่งพักผ่อน

ส้าหรับนักท่องเที่ยวประกอบด้วย ที่นั่งพักผ่อน มีทั งแบบชุดม้าหินซึ่งตั งอยู่ในบริเวณสถานที่ท้าบุญ

ปิดทองไหว้พระ บริเวณตลาดน ้าและบริเวณลานจอดรถใกล้ตลาดน ้า และมีซุ้มไม้และศาลาไม้ 5 

แห่ง ตั งอยู่ตามทางเดินระหว่างตลาดน ้าและสถานที่ และบริเวณลานจอดรถใกล้ตลาด ซึ่งสภาพ

โดยทั่วไปที่นั่งแบบชุดม้าหินมีความมั่นคงแข็งแรงดี มีลานจอดรถที่เพียงพอต่อจ้านวนนักท่องเที่ยว 

และมีห้องน ้าห้องสุขาไว้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี  ยังมีการบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โดยตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีร้านค้าประเภทต่างๆ ร้านค้าส่วนใหญ่จะตั งอยู่ภายในซุ้มที่สร้างขึ นยาว

ออกไปตามแนวรั วของวัดริมฝั่งแม่น ้า ประกอบด้วยร้านขายขนม ร้านขายเคร่ืองดื่ม ร้านขายผักและ

ผลไม้ ร้านขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร ร้านขายเสื อผ้า ร้านขายของฝากของที่ระลึก ร้านขายของเล่น 

ร้านขายเคร่ืองประดับ ร้านขายต้นไม้ ร้านเช่าพระและวัตถุมงคล แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วน

ร้านค้าบนแพส่วนใหญ่เป็นร้านขายอาหารหลัก ได้แก่ ร้านขายอาหารตามสั่ง ร้านขายก๋วยเตี๋ยว ร้าน

ขายขนมหวาน ร้านขายส้มต้าและหมูสะเต๊ะ ร้านขายขนมจีน ร้านขายอาหารปิ้งย่าง และร้านขาย

เคร่ืองดื่ม นอกจากนี บริเวณสถานที่ท้าบุญปิดทองไหว้พระทางวัดกลางคูเวียงยังจัดเคร่ืองดื่ม

สมุนไพร เช่น น ้ามะตูม น ้าเก๊กฮวย น ้าล้าไย ไว้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย 

 นอกจากนี  ตลาดน ้าวัดกลางคูวียง ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ที่หลากหลาย คือ 

“สวนพฤกษชาติ” และ “สวนสมุนไพร” ที่ใช้เป็นห้องเรียนธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและ

ชมพันธุ์ไม้ต่างๆ การให้อาหารปลาบริเวณแพริมน ้าเพื่อการพักผ่อนหรือเพื่อการท้าทานหลังจากได้

ท้าบุญบริเวณศาลาการเปรียญมาแล้ว บริเวณแพมีปลาขนาดใหญ่ชุกชุม พันธุ์ปลาที่มีอยู่ในบริเวณ

แพปลาได้แก่ ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาคู้ ปลาแรด และปลากระแห เป็นต้น โดยทางวัดมีอาหารปลา

ไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมการล่องเรือชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น ้านครชัยศรี ชมวิถีชีวิตและ

ชุมชนริมน ้า และเที่ยวชมวัดต่างๆที่ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น ้า เส้นทางในการล่องเรือ นอกจากนี  ยังมีการ

ท้าบุญ เช่น การถวายสังฆทาน การสะเดาะเคราะห์ การตักบาตรสตางค์ การซื อที่ดิน การบริจาคซื อ

โลงศพ เป็นต้น ปิดทองลูกนิมิต การให้บริการยาสมุนไพรไทย การนวดแผนไทยโบราณ การเดิน

ชมเรือโบราณจ้าลองและหม้อยาใหญ่ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงอีก

ด้วย 
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ตอนท่ี 2 การศึกษาค่าความส้าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียง  

ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผู้วิจัยประยุกต์จากแนวคิดทฤษฎีของวิวัฒน์ชัย บุณย

ภักดิ์, ภราเดช พยัควิเชียร, สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยป่าไม้ 

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปัจจัยทั งสิ น 7 ด้าน คือ ปัจจัยด้านจุดดึงดูดการ

ท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัย

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ปัจจัยด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ปัจจัย

ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ปัจจัยด้านการบริการท่องเที่ยว และ

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น น้ามาก้าหนดค่าถ่วงน ้าหนักของแต่ละปัจจัย โดยใช้ 

Delphi Technique (สวรรยา ซื่อเลื่อม 2551) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จ้านวน 6 ท่าน ให้คะแนน โดย

เรียงล้าดับความส้าคัญของปัจจัยทั ง 7 ด้านตั งแต่ล้าดับที่ 1 ถึงล้าดับ 7 โดยให้คะแนน 7, 6, 5, 4, 3, 2 

และ 1 คะแนน ตามล้าดับ ผลการเรียงล้าดับความส้าคัญและการให้คะแนนดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 การเรียงล้าดับความส้าคัญของปัจจัยและการให้คะแนนของแต่ละปัจจัย 

 

 

ปัจจัย 

ล้าดับความส้าคัญ/คะแนน  
 

ล้าดับ 
ความ 
ส้าคัญ 

 
 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

(W) 

 

คนท่ี1 

 

คนท่ี2 

 

คนท่ี3 

 
คนท่ี4 

 
คนท่ี5 

 
คนท่ี6 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

x  
1. ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยว

แ ล ะ เ รี ย น รู้ ข อ ง แ ห ล่ ง

ธรรมชาต ิ

    (6) 

 

2 

    (6) 

 

2 

(6) 

 

2 

(5) 

 

3 

(6) 

 

2 

(4) 

 

4 

 

2.5 

 
7 

 
1 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 

 

 

ปัจจัย 

ล้าดับความส้าคัญ/คะแนน  
 

ล้าดับ 
ความ 
ส้าคัญ 

 
 

ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

(W) 

 

คนท่ี1 

 

คนท่ี2 

 

คนท่ี3 

 
คนท่ี4 

 
คนท่ี5 

 
คนท่ี6 

ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

( x ) 
2. ด้านความสะดวกในการ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

    (5) 

 

3 

(7) 

 

1 

(2) 

 

6 

(1) 

 

7 

(5) 

 

3 

(2) 

 

6 

 

4.33 

 
3 

 
5 

4. ด้านส่ิงอ้านวยความ

สะดวก 

    (2) 

6 

(3) 

5 

(1) 

7 

(3) 
5 

(2) 
6 

(3) 

5 

5.67 1 7 

5. ด้านความหลากหลาย

ของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง

นิเวศในพื นที่ 

    (3) 

 

5 

(4) 

          

4 

(3)                                          

 

5 

  (6)         

 

2 

  (7)         

 

1 

    (6)      

 

2 

 

3.17 

 
6 

 
2 

6. ด้านการบริการท่องเที่ยว     (4) 

4 

(2) 

6 

(4) 

4 

(4) 

4 

(3) 

 5 

(7) 

1 

4 4 4 

7. ด้านการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่น 

    (7) 

1 

(1) 

7 

(7) 

1 

(7) 

1 

(1) 

7 

(5) 

3 

3.33 5 3 

รวม 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

 

จากตารางที่ 1 พบว่า ปัจจัยด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x =5.67) 

ดังนั น มีความส้าคัญล้าดับที่ 1 ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 7 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ( x =5) มีความส้าคัญล้าดับที่ 2 ก้าหนดให้มีค่าถ่วง

น ้าหนักเท่ากับ 6 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ( x =4.33) มี

ความส้าคัญล้าดับที่ 3 ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 5 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการบริการ

ท่องเที่ยว ( x =4) มีความส้าคัญล้าดับที่ 4 ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 4 รองลงมาคือ ปัจจัย

ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ( x =3.33) มีความส้าคัญล้าดับที่ 5 ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนัก
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เท่ากับ 3 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่                 

( x =3.17) มีความส้าคัญล้าดับที่ 6 ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 2 และปัจจัยด้านจุดดึงดูดการ

ท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ( x =2.5) มีความส้าคัญล้าดับที่ 7 ก้าหนดให้มีค่าถ่วง

น ้าหนักเท่ากับ 1 ตามล้าดับ 

ดังนั น ก้าหนดค่าถ่วงน ้าหนักของปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียง ได้ดังนี  

 

1W  = ปัจจัยด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก มีค่าเท่ากับ 7 

2W  = ปัจจัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 6 

3W  = ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 5 

4W  = ปัจจัยด้านการบริการท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 4 

5W  = ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ 3 

6W = ปัจจัยด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ มีค่าเท่ากับ 2 

7W = ปัจจัยด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติมีค่าเท่ากับ 1 

 

ตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ

แหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง จ้านวน 384 ตัวอย่าง ผลการศึกษาแสดงได้ดังต่อไปนี  

  

3.1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว 

 จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 8 ด้าน ได้แก่ เพศ อายุ ภูมิล้าเนา ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะการท่องเที่ยว และลักษณะการเดินทาง ผลการศึกษา

ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 

n = 384 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

          ชาย 

          หญิง 

 

113 

271 

 

29.43 

70.57 

2. อายุ 

          ต่้ากว่า 20 ปี    

        20-30 ปี    

        31-40 ปี          

        41-50 ปี    

        มากกว่า 50 ปี 

 

43 

97 

120 

48 

76 

 

11.20 

25.26 

31.25 

12.50 

19.79 

3. ภูมิล้าเนา 

          กรุงเทพมหานคร                                                

       นครปฐม 

        อ่ืนๆ 

 

172 

168 

44 

 

44.79 

43.75 

11.46 

4. ระดับการศึกษา 

          ประถมศึกษา        

        มัธยมศึกษา       

        ปวส./อนุปริญญา               

        ปริญญาตรี      

        สูงกว่าปริญญาตรี 

 

40 

117 

57 

156 

14 

 

10.42 

30.47 

14.84 

40.62 

 3.65 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 

n = 384 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 

5. อาชีพ 

          รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ                                    

        พนักงานบริษัทเอกชน  

        ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

        รับจ้างทั่วไป  

        นักเรียน/นักศึกษา   

        อ่ืนๆ 

 

118 

51 

113 

30 

48 

24 

 

30.73 

13.28 

29.43 

  7.81 

12.50 

  6.25 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

         ต่้ากว่า 5,000 บาท   

         5,000-10,000 บาท 

  10,001-20,000 บาท         

     มากกว่า 20,000 บาท 

 

50 

95 

130 

109 

 

13.02 

24.74 

                    33.85 

28.39 

7. ลักษณะการท่องเท่ียว 

          มาคนเดียว    

          มากับคนรัก/แฟน     

          มากับครอบครัว   

          มากับเพื่อน    

          มากับบริษัททัวร์  

          อ่ืนๆ 

 

26 

51 

190 

18 

48 

51 

 

 6.77 

13.28 

49.48 

 4.69 

12.50 

13.28 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

n = 384 

ข้อมูลทั่วไป จ้านวน (คน) ร้อยละ 

8. ลักษณะการเดินทาง 

          รถยนต์ส่วนตัว    

          รถโดยสารประจ้าทาง 

          รถเช่า      

          รถจักรยานยนต์ส่วนตัว 

          อ่ืนๆ 

 

260 

6 

0 

27 

91 

 

67.71 

 1.56 

 0.00 

 7.03 

23.70 

 

 จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างได้ว่า 

 เพศ ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิง 

จ้านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 70.57 และเป็นเพศชาย จ้านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.43  

 อายุ ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ้านวน 120 คน 

คิดเป็นร้อยละ 31.25 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 20-30 ปี จ้านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 25.26 และ

อายุของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้อยที่สุดคือ อายุมากกว่า 50 ปีขึ นไป จ้านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 

19.79  

 ภูมิล้าเนา ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากกรุงเทพมหานคร จ้านวน 

172 คน คิดเป็นร้อยละ 44.79 และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวน้อยที่สุดมาจากจังหวัดอ่ืนๆ 

จ้านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.46 เป็นนักท่องเที่ยวจากภาคตะวันตก ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี 

และสุพรรณบุรี รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากภาคตะวันออกได้แก่ ชลบุรี และเป็นนักท่องเที่ยวใน

เขตปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี 

 ระดับการศึกษา ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จ้านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.62 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จ้านวน 117 คน 

คิดเป็นร้อยละ 30.47 และระดับการศึกษาของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้อยที่สุดคือ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูงหรือระดับอนุปริญญา จ้านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.84  
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 อาชีพ ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 30.73 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขาย จ้านวน 

113 คน คิดเป็นร้อยละ 29.43 และอาชีพของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้อยที่สุดคือ พนักงาน

บริษัทเอกชน จ้านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-

20,000 บาท จ้านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 33.85 รองลงมาคือ รายได้ 20,001 บาทขึ นไป จ้านวน 

109 คน คิดเป็นร้อยละ 28.39 และรายได้ของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวน้อยที่สุดคือ รายได้ 5,001-

10,000 บาท จ้านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.74 

 ลักษณะการท่องเท่ียว ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว

กับครอบครัว จ้านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 49.48 รองลงมาคือ มากับคนรักหรือแฟนและอ่ืนๆ 

ได้แก่ การจัดน้าเที่ยวของบริษัท ขสมก. ซึ่งมีจ้านวนเท่ากัน จ้านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 13.28 

และนักท่องเที่ยวมีลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวน้อยที่สุดคือ มากับบริษัททัวร์ จ้านวน 48 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.50 จะเห็นได้ว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ โดย

นิยมมากับคนในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ 

 ลักษณะการเดินทาง ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยว

โดยรถยนต์ส่วนตัว จ้านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 67.71 รองลงมาคือ ยานพาหนะอ่ืนๆ ได้แก่ รถ

โดยสารปรับอากาศน้าเที่ยวของ ขสมก. และลักษณะการเดินทางน้อยที่สุดคือ รถทัวร์ของบริษัทน้า

เที่ยว จ้านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 23.70 และรถเช่าไม่พบข้อมูล 

 

 3.2 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

7 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวย

ความสะดวก ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการบริการ

ท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งผู้วิจัยแทนด้วย 1R - 7R  ตามล้าดับ ในสูตร
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การค้านวณศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์, 2538) ผล

การศึกษาแสดงได้ดังนี  

 

3.2.1. สิ่งอ้านวยความสะดวก ( 1R ) 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก จ้านวน 9 ข้อ 

จากนักท่องเที่ยว จ้านวน 384 คน ผลการศึกษาแสดงได้ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสิ่งอ้านวยความสะดวก 

 

 

สิ่งอ้านวยความสะดวก 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ความสะดวกสบายของที่จอดรถ  

2. ความเพียงพอของที่จอดรถ  

3. ความเพียงพอและความสะอาดของห้องน ้า-

ห้องสุขา  

4. มีที่นั่งพักผ่อนส้าหรับนักท่องเที่ยว  

5. ความเพียงพอของถังขยะและกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อม 

6. มีการจัดท้าป้ายสื่อความหมายเพื่อให้ความรู้

เกี่ยวกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ 

7. จุดจอดเรือที่สะดวกปลอดภัย  

8. ความเพียงพอของบริการโทรศัพท์สาธารณะ  

9. มีการบริการตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) 

4.21 

4.22 

3.28 

 

3.94 

3.28 

 

3.15 

 

3.30 

2.06 

1.11 

0.70 

0.70 

0.78 

 

0.79 

0.65 

 

0.66 

 

0.80 

0.65 

0.38 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

ปานกลาง 

 

มาก 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

น้อย 

น้อยที่สุด 

รวม 3.17 0.68 ปานกลาง 
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  จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านสิ่งอ้านวยความ

สะดวก โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในเร่ืองความ

เพียงพอของที่จอดรถมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x =4.22) เน่ืองจากบริเวณวัดมีลานกว้างสามารถจอด

รถได้เพียงพอต่อจ้านวนนักท่องเที่ยว รองลงมาคือ เร่ืองความสะดวกสบายของที่จอดรถ ( x =4.21) 

และเร่ืองที่นั่งพักผ่อนส้าหรับนักท่องเที่ยว ( x =3.94) ตามล้าดับ ดังนั น ค่าคะแนนด้านสิ่งอ้านวย

ความสะดวก มีค่าเท่ากับ 3 ( 1R =3) 

 

3.2.2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว ( 2R ) 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของนักท่องเที่ยว จ้านวน 5 ข้อ จากนักท่องเที่ยว จ้านวน 384 คน ผลการศึกษาแสดงได้ดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ                               

นักท่องเที่ยว 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของนักท่องเท่ียว 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

  

1. มีก าร รักษาความปลอดภัยจากปัญหา

อาชญากรรมในการเที่ยวชมตลาดน ้า  

2. มีการติดตั งป้ายและสัญญาณเตือนภัยอย่าง

เหมาะสม 

3. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รักษาความ

ปลอดภัยภายในตลาดน ้า  

4. มีอุปกรณ์เคร่ืองมือบรรเทาสาธารณภัย  

3.04 

 

2.76 

 

2.56 

 

2.49 

0.70 

 

0.88 

 

0.92 

 

1.00 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อย 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของนักท่องเท่ียว 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

 

5. มีป้อมยามหรือสถานที่ที่เป็นจุดอ้านวยการ

ด้านความปลอดภัย 

2.07 

 

1.12 

 

น้อย 

 

รวม 2.58 0.92 น้อย 

 

  จากตารางที่ 4 สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x =2.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่าในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมในการเที่ยวชมตลาดน ้ามีค่าคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด ( x =3.04) เนื่องจากความปลอดภัยเป็นประเด็นส้าคัญในการตัดสินใจเดินทางมา

ท่องเที่ยวตลาดน ้าได้ รองลงมาคือ เร่ืองการติดตั งป้าย และสัญญาณเตือนภัยอย่างเหมาะสม              

( x =2.76) และเร่ืองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในตลาดน ้า ( x =2.56) 

ตามล้าดับ ดังนั น ค่าคะแนนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 2 

( 2R =2) 

 

3.2.3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว ( 3R ) 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว  จ้านวน 5 ข้อ จากนักท่องเที่ยว จ้านวน 384 คน ผลการศึกษาแสดงได้ดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

 

 

ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

  

1. สภาพถนนในการเดินทางเข้าสู่ตลาดน ้า  

2. มีรถโดยสารสาธารณะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  

3. ความหลากหลายของเส้นทางการเข้าถึง 

(เส้นทางทางบก, เส้นทางทางน ้า)  

4. มีป้ายบอกทางเป็นระยะและชัดเจน  

5. มีท่าเรือเพื่อสะดวกกับการคมนาคมทางน ้าที่

สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้ 

3.67 

3.12 

3.98 

 

3.68 

4.10 

 

0.70 

0.79 

0.65  

 

0.71 

0.67 

 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

รวม 3.71 0.70 มาก 

 

จากตารางที่ 5 สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านความสะดวกในการ

เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในเร่ืองมี

ท่าเรือเพื่อสะดวกกับการคมนาคมทางน ้าที่สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนได้มีค่าคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด ( x =4.10) เน่ืองจากตลาดน ้าอยู่ติดแม่น ้า จึงมีท่าเรือเพื่อสะดวกในการใช้เส้นทางทางน ้า 

รองลงมาคือ เร่ืองความหลากหลายของเส้นทางการเข้าถึง (เส้นทางทางบก, เส้นทางทางน ้า)            

( x =3.98) และเร่ืองป้ายบอกทางเป็นระยะและชัดเจน ( x =3.68) ตามล้าดับ ดังนั น ค่าคะแนนด้าน

ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเท่ากับ 4 ( 3R =4) 

 

3.2.4. การบริการท่องเท่ียว ( 4R ) 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการท่องเที่ยว จ้านวน 9 ข้อ จาก

นักท่องเที่ยว จ้านวน 384 คน ผลการศึกษาแสดงได้ดังตารางที่ 6 

 

   ส
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ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการบริการท่องเที่ยว 

 

 

การบริการท่องเท่ียว 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความพึง

พอใจ 

1. มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูลและ

บริการแก่นักท่องเที่ยว และมีเอกสารเผยแพร่  

2. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมีความชัดเจน  

3. มีการประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าให้เป็นที่ รู้จัก

อย่างแพร่หลายและต่อเน่ือง 

4. ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่และบุคลากรใน

การดูแลและให้บริการนักท่องเที่ยว 

5. มีบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว

เชิงนิเวศ  

6. ความเพียงพอของการบริการร้านอาหาร  

7. ความเพียงพอของการบริการร้านค้า  

8. ความเพียงพอของการบริการร้านเคร่ืองดื่ม  

9. มีเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถให้ความรู้เร่ือง

ธรรมชาติและระบบนิเวศแก่นักท่องเที่ยว 

3.12 

 

2.81 

2.20 

 

2.17 

 

1.43 

 

2.85 

3.00 

2.75 

2.15 

0.54 

 

0.68 

0.56 

 

0.67 

 

0.78 

 

0.71 

0.81 

0.71 

0.97 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

น้อย 

 

น้อย 

 

น้อยที่สุด 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

น้อย 

รวม 2.50 0.71 น้อย 

 

จากตารางที่ 6 สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการบริการท่องเที่ยว 

โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x =2.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในเร่ืองการมีศูนย์บริการ

นักท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูลและบริการแก่นักท่องเที่ยว และมีเอกสารเผยแพร่ มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 

( x =3.12) เนื่องจากทางวัดต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าให้เป็นที่รู้จักและให้ข้อมูล

เกี่ยวกับตลาดน ้าแก่นักท่องเที่ยว รองลงมาคือ เร่ืองความเพียงพอของการบริการร้านค้า ( x =3.00) 

   ส
ำนกัหอ
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และเร่ืองความเพียงพอของการบริการร้านค้า ( x =2.85) ตามล้าดับ ดังนั น ค่าคะแนนด้านการบริการ 

มีค่าเท่ากับ 2 ( 4R =2) 

 

3.2.5. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ( 5R ) 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

จ้านวน 4 ข้อ จากนักท่องเที่ยว จ้านวน 384คน ผลการศึกษาแสดงได้ดังตารางที่ 7 

 

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 

 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมด้าน

การท่องเที่ยว  

2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก้าหนดหรือ

วางแผนในกระบวนการท่องเที่ยว  

3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการ

ด้านการท่องเที่ยว 

4. ประชาชนมีส่ วน ร่วมในการติดตาม

ประเมินผลงาน 

2.93 

 

2.56 

 

2.36 

 

2.24 

0.56 

 

0.62 

 

0.56 

 

0.68 

ปานกลาง 

 

น้อย 

 

น้อย 

 

น้อย 

รวม 2.52 0.61 น้อย 

 

จากตารางที่ 7 สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านการมีส่วนร่วมของ

ชุมท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับน้อย ( x =2.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าในเร่ืองประชาชนมี

ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมด้านการท่องเที่ยว มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x =2.93) เนื่องจากประชาชน

ต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รองลงมาคือ เร่ือง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการก้าหนดหรือวางแผนในกระบวนการท่องเที่ยว  ( x =2.56) และเร่ือง

ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงาน ( x =2.36) ตามล้าดับ ดังนั น ค่าคะแนนด้านการ

มีส่วนร่วมของชุมท้องถิ่น มีค่าเท่ากับ 2 ( 5R =2) 

 

3.2.6. ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื นที่ ( 6R ) 

จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความหลากหลายของกิจกรรม

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ จ้านวน 7 ข้อ จากนักท่องเที่ยว จ้านวน 384 คน ผลการศึกษาแสดงได้ดัง

ตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน 

พื นที่ 

 

 

ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศในพื นท่ี 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1. มีกิ จกรรมนันทนาการ เพื่ อส่ ง เส ริมการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. มีกิจกรรมปลูกจิตส้านึกด้านการอนุ รักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่

นักเรียน เยาวชน และนักท่องเที่ยว  

3. มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น กิจกรรมนวด

แผนไทยด้วยสมุนไพร กิจกรรมเส้นทางเดิน

ศึกษาพันธุ์ไม้สมุนไพร เป็นต้น 

2.73 

 

3.03 

 

 

3.68 

 

 

0.70 

 

0.69 

 

 

0.71 

 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

มาก 
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ตารางที่ 8 (ต่อ) 

 

 

ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียว 

เชิงนิเวศในพื นท่ี 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

4. รูปแบบของกิจกรรมสะท้อนวิถีชีวิต และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น  

5. มีการจัดกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย เช่น 

การแข่งขันกีฬาทางน ้า การแข่งขันกีฬา

มวยไทยกลางน ้า การล่องเรือชมทิวทัศน์

สองริมฝั่งแม่น ้านครชัยศรี และชมวิถีชีวิต

ชุมชน เป็นต้น 

6. มีการจัดกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วน

ร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น 

กิจกรรมการล่องเรือเก็บขยะในแม่น ้าล้า

คลอง เป็นต้น  

7. รูปแบบของกิจกรรมโดยรวมมีความ

เหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม

ในพื นที่ 

3.3 

 

3.02 

 

 

 

 

2.83 

 

 

 

2.96 

0.73 

 

0.50 

 

 

 

 

0.61 

 

 

 

0.50 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

 

ปานกลาง 

 

 

รวม 3.09 0.63 ปานกลาง 

 

  จากตารางที่ 8 สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านความหลากหลายของ

กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.09) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่าในเร่ืองมีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น กิจกรรมนวดแผนไทยด้วยสมุนไพร กิจกรรม

เส้นทางเดินศึกษาพันธุ์ไม้สมุนไพร เป็นต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด ( x =3.68) เนื่องจากวัดกลางคู

เวียงมีชื่อเสียงในด้านสมุนไพรเพื่อท้ายารักษาโรค รองลงมาคือ เร่ืองกิจกรรมปลูกจิตส้านึกด้านการ

   ส
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน เยาวชนและนักท่องเที่ยว ( x =3.03) และ

เร่ืองจัดกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย เช่น การแข่งขันกีฬาทางน ้า การแข่งขันกีฬามวยไทยกลางน ้า 

การล่องเรือชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น ้านครชัยศรี และชมวิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น  ( x =3.02) 

ตามล้าดับ ดังนั น ค่าคะแนนด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่  มีค่า

เท่ากับ 3 ( 6R =3) 

 

3.2.7. จุดดึงดูดการท่องเท่ียวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ( 7R ) 

 จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของ

แหล่งธรรมชาติ จ้านวน 9 ข้อ จากนักท่องเที่ยวจ้านวน 384 คน ผลการศึกษาแสดงได้ดังตารางที่ 9 

 

ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่ง             

              ธรรมชาติ 

 

 

จุดดึงดูดการท่องเท่ียวและเรียนรู้ 

ของแหล่งธรรมชาติ 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

  

1. ความสวยงาม / อุดมสมบูรณ์ของสภาพ

ธรรมชาติบริเวณตลาดน ้า  

2. บรรยากาศร่มร่ืนเย็นสบาย  

3. ความสะอาดของแม่น ้าล้าคลอง  

4. มีการรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาด

น ้าและบริเวณใกล้เคียงควบคู่กับการอนุรักษ์ 

5. ความเป็นเอกลักษณ์หรือสภาพดั งเดิมใน

บริเวณตลาดน ้า  

6. ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น ้า  

4.00 

 

4.16 

4.23 

3.55 

 

3.47 

 

4.54 

0.73 

 

0.71 

0.62 

0.66 

 

0.66 

 

0.58 

มาก 

 

มาก 

มากที่สุด 

มาก 

 

มาก 

 

มากที่สุด 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) 

 

 

จุดดึงดูดการท่องเท่ียวและเรียนรู้ 

ของแหล่งธรรมชาติ 

ค่าเฉลี่ย 

( x ) 

ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ 

ความพึงพอใจ 

  

7. ลักษณะสิ่งปลูกสร้างมีความกลมกลืนกับ 

สภาพแวดล้อม  

8. บรรยากาศหรือทิวทัศน์เส้นทางสองฝั่งของ

การสัญจรทางเรือยังคงแสดงสภาพวิถีชีวิต

ชุมชน  

9. มีการใช้สื่อจากธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ

การเรียนรู้และอนุรักษ์ 

3.22 

 

3.98 

 

 

3.19 

 

0.57 

 

0.58 

 

 

0.71 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

 

ปานกลาง 

รวม 3.82 0.65 มาก 

 

 จากตารางที่ 9 สามารถอธิบายได้ว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านจุดดึงดูดการ

ท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.82) เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อพบว่าในเร่ืองความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น ้ามีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสูด ( x =4.54) เนื่องจากมีแหล่ง

เลี ยงปลาและให้อาหารปลาในบริเวณวัด รองลงมาคือ เร่ืองความสะอาดของแม่น ้าล้าคลอง              

( x =4.23) เนื่องจากมีการรณรงค์และช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น ้าโดยกลุ่มชาวบ้านและ

หน่วยงานภาครัฐ และเร่ืองบรรยากาศร่มร่ืนเย็นสบาย ( x =4.16) เน่ืองจากตลาดน ้าตั งอยู่ริมฝั่งแม่น ้า

และมีต้นไม้มาก ตามล้าดับ ดังนั น ค่าคะแนนด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่ง

ธรรมชาติ มีค่าเท่ากับ 4 ( 7R =4) 
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  ดังนั น จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลาง

คูเวียง ซึ่งผู้วิจัยแทนด้วยค่า 1R - 7R  มีค่าดังนี   

 

1R  = ค่าคะแนนด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

2R  = ค่าคะแนนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

3R  = ค่าคะแนนด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

4R  = ค่าคะแนนด้านการบริการ 

5R  = ค่าคะแนนด้านการมีส่วนร่วมของชุมท้องถิ่น 

6R = ค่าคะแนนด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ 
7R = ค่าคะแนนด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ 

 

ตอนท่ี 4 การศึกษาศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  

 

4.1 มาตรฐานศักยภาพตลาดน ้าในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ค่าคะแนนมาตรฐานตลาดน ้าในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ค้านวณจากสูตรสมการ

ถ่วงน ้าหนักของศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ (2538) ดังนี  

 

 EP = 
7654321

77665544332211

WWWWWWW

RWRWRWRWRWRWRW



  

 

โดย EP หมายถึง ระดับศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

1W  หมายถึง ค่าถ่วงน ้าหนักด้านจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่ง

ธรรมชาติ 

2W  หมายถึง ค่าถ่วงน ้าหนักด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

3W  หมายถึง ค่าถ่วงน ้าหนักด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

4W  หมายถึง ค่าถ่วงน ้าหนักด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

   ส
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5W  หมายถึง ค่าถ่วงน ้าหนักด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

พื นที่  

6W หมายถึง ค่าถ่วงน ้าหนักด้านการบริการท่องเที่ยว 

7W หมายถึง ค่าถ่วงน ้าหนักด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 

1R  หมายถึง ค่าคะแนนด้านจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ 

2R  หมายถึง ค่าคะแนนด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

3R  หมายถึง ค่าคะแนนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

4R  หมายถึง ค่าคะแนนด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก  
5R  หมายถึง ค่าคะแนนด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่  
6R หมายถึง ค่าคะแนนด้านการบริการท่องเที่ยว 

7R หมายถึง ค่าคะแนนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

 

 ค่าคะแนนสูงสุดที่เป็นไปได้ = 
28

)51()52()53()54()55()56()57(   

    = 5 

 ค่าคะแนนต่้าสุดที่เป็นไปได้  = 
28

)11()12()13()14()15()16()17(   

    = 1 

 

การแบ่งระดับชั นศักยภาพตลาดน ้าในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ค้านวณจาก 

 

   = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่้าสุด 

     จ้านวนชั น 

= 
5

15   

    = 0.80 
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 ดังนั น การแปลผลค่าคะแนนศักยภาพตลาดน ้าในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถ

แบ่งเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีช่วงคะแนนแตกต่างกัน 0.80 คะแนน ดังนี  

 

ช่วงคะแนน           ระดับศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

4.21 – 5.00 หมายถึง        ศักยภาพสูงมาก           

3.41 – 4.20 หมายถึง   ศักยภาพสูง    

2.61 – 3.40 หมายถึง   ศักยภาพปานกลาง    

1.81 – 2.60 หมายถึง   ศักยภาพต่้า           

1.00 - 1.80 หมายถึง   ศักยภาพต่้ามาก 

 

4.2 ศักยภาพตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

การศึกษาศักยภาพตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ค้านวณจาก
สูตรสมการถ่วงน ้าหนัก (ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์, 2538) โดยการแทนค่าต่างๆ ที่ได้จาก
การศึกษาตอนที่ 2 และ 3 ตามสูตร ดังนี  

 

EP = 
7654321

77665544332211

WWWWWWW

RWRWRWRWRWRWRW



  

 = 
1234567

)41()32()23()24()45()26()37(



  

 = 
28

77  

 = 2.75 

 

ดังนั น ค่าคะแนนศักยภาพที่ค้านวณได้ เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพตลาดน ้าในการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ก้าหนดไว้ สามารถอธิบายได้ว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง มีค่าคะแนน

ศักยภาพ เท่ากับ 2.75 คะแนน นั่นคือ ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงนิเวศอยู่ในระดับปานกลาง ทั งนี เนื่องมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่

เกี่ยวกับเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การท้าบุญ การปิดทองลูกนิมิต การปิดทองเบี ยแก้ เป็นต้น 
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ซึ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติค่อนข้างน้อย จึงท้าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีน้อยด้วย และแม้ว่าค่า 

7R จะอยู่ในระดับมากก็ตาม แต่โดยรวมก็ยังอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะประชาชนมีส่วน

ร่วมในการน้าเสนอและท้ากิจกรรมน้อย การบริการท่องเที่ยวไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยว และระบบรักษาความปลอดภัยก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงท้าให้ค่าคะแนนศักยภาพของ

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั น ตลาดน ้าวัด

กลางคูเวียงจึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

ตอนท่ี 5 แนวทางในการพัฒนาตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ผู้วิจัยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure 

Interview)  แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เป็นเคร่ืองมือเพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยว โดยการจดบันทึกประเด็นส้าคัญๆของการสัมภาษณ์ไว้ จากนั นน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

โดยการท้าความเข้าใจในข้อมูลที่ได้มา ก้าหนดประเด็นหลัก ตีความหาความเชื่อมโยงของข้อมูล 

ตรวจสอบความหมายและข้อมูลของแต่ละคน จากนั นน้าเสนอผลการวิเคราะห์มาเรียบเรียงเขียน

เป็นรายงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในการศึกษาครั งนี ผู้วิจัยได้ท้าแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลหลักโดยแบ่งเป็น 4 

กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง  2) เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน และเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา

และนันทนาการจังหวัดนครปฐม 3) ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง  

และ4) ประชาชนในท้องถิ่น ผลการศึกษาแนวทางในการพัฒนาตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สรุปได้เป็นประเด็นต่างๆ ดังนี  

 

5.1. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก  

จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง พบว่า ตลาดน ้ามี

การจัดเตรียมสิ่งอ้านวยความสะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นความเพียงพอและความ

สะอาดของห้องน ้า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยท้าความสะอาดเป็นประจ้าทุกวัน มีการจัดที่นั่งพักผ่อนตาม

จุดต่างๆ บริเวณวัดและตลาดน ้า เช่น ศาลาซุ้มไม้ต่างๆ ชุดเก้าอี หินอ่อน เป็นต้น รวมถึงมีจุดจอดเรือ
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ที่สะดวกปลอดภัยไว้บริการนักท่องเที่ยว ทั งนี  การซ่อมแซม บ้ารุงรักษา และจัดหาสิ่งอ้านวยความ

สะดวกเพิ่มเติมจะเป็นไปตามก้าลังทรัพย์ของทางวัด และขอการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน พบว่า มีการจัดหาสิ่ง

อ้านวยความสะดวกมาเพิ่มเติมในตลาดน ้า รวมถึงในอนาคตทางหน่วยงานจะมีการติดตั งโทรศัพท์

สาธารณะเพิ่มเติมโดยการของบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัด เนื่องจากมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ

ไว้บริการนักท่องเที่ยวน้อยมาก 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงและ

ประชาชนในท้องถิ่น พบว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีความพร้อมในเร่ืองของลานจอดรถที่เพียงพอ

กับจ้านวนนักท่องเที่ยว มีห้องน ้าบริการฟรี มีที่นั่งพักผ่อนหลายจุดภายในบริเวณตลาดน ้าและส่วน

ของวัด แต่ในส่วนของการบริการเกี่ยวกับระบบสื่อสารมีน้อยมาก ดังนั น จึงควรเพิ่มจ้านวนตู้

โทรศัพท์สาธารณะให้มากขึ นตามจุดต่างๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยว 

จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ลานจอดรถภายในพื นที่วัดกลางคูเวียงมีลานจอดรถเพียงพอ

ต่อจ้านวนนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ลานจอดรถแบ่งเป็น 3 จุด ได้แก่ บริเวณด้านหน้าและด้านข้าง

วิหารหลวงพ่อครูบุญชูโตหลังใหม่ และบริเวณลานกีฬาของโรงเรียนวัดกลางคูเวียงซึ่งถูกปรับใช้

เป็นลานจอดรถอยู่ใกล้กับตลาดน ้า โดยแต่ละจุดกว้างขวางสามารถจอดรถได้ถึง 50-80 คันและ

เชื่อมต่อถึงกันได้ การเข้าออกลานจอดรถสะดวกสบาย มีผู้ดูแลและจัดการเร่ืองการจอดรถเพื่อความ

เป็นระเบียบ ลักษณะพื นผิวของลานจอดรถบริเวณวิหารทั ง 2 ด้านเทด้วยหินละเอียดราบเรียบไม่มี

หลุม ส่วนบริเวณลานกีฬาที่ใช้เป็นที่จอดรถเป็นพื นคอนกรีต 

ห้องน ้าและห้องสุขา พบว่า ภายในตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงได้จัดบริการห้องน ้าห้องสุขาไว้

ฟรีแก่นักท่องเที่ยว  ส่วนนักท่องเที่ยวที่ต้องการบริจาคเพื่อการบ้ารุงรักษาห้องน ้าห้องสุขาหรือค่า

น ้าค่าไฟ ก็สามารถท้าได้โดยทางวัดได้ตั งตู้รับบริจาคไว้ด้านหน้าเพื่อการบริจาคตามศรัทธา  ห้องน ้า

ห้องสุขามี 2 จุด ได้แก่ บริเวณหลังศาลาการเปรียญซึ่งมีสภาพคับแคบ ไม่เพียงพอ และไม่สะอาดนัก 

อีกจุดคือบริเวณติดลานจอดรถใกล้ตลาดน ้า มีห้องน ้าห้องสุขาไว้บริการส้าหรับนักท่องเที่ยวชาย

จ้านวน 10 ห้อง และส้าหรับนักท่องเที่ยวหญิงจ้านวน 10 ห้อง การท้าความสะอาดห้องน ้าบริเวณนี 

มีเจ้าหน้าที่ท้าความสะอาดเป็นช่วงเวลา ดังนั นห้องน ้าห้องสุขาจึงมีความสะอาดพอสมควร การแยก
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ห้องน ้าชายและห้องน ้าหญิงยังไม่เป็นสัดส่วนที่ดีพอ เนื่องจากอยู่ในอาคารเดียวกันไม่มีแผงกั น

สามารถเดินผ่านถึงกันได้แม้จะให้เข้าคนละด้านก็ตาม  

ระบบการสื่อสารสาธารณะ พบว่า ในพื นที่ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงโทรศัพท์สาธารณะมีไม่

เพียงพอและไม่ทั่วถึงโดยบริเวณตลาดน ้ามีตู้โทรศัพท์สาธารณะจ้านวน 1 ตู้ และบริเวณสถานที่

ท้าบุญมีจ้านวน 1 ตู้ เคร่ืองโทรศัพท์สาธารณะมีสภาพเก่าและทรุดโทรมแต่ยังสามารถใช้ในการ

ติดต่อสื่อสารได ้

ที่นั่งพักผ่อนของนักท่องเที่ยว พบว่า ภายในพื นที่ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีสถานที่พักผ่อน

ส้าหรับนักท่องเที่ยวประกอบด้วย ที่นั่งพักผ่อน มีทั งแบบชุดม้าหินจ้านวน 7 ชุด ตั งอยู่ในบริเวณ

สถานที่ท้าบุญปิดทองไหว้พระจ้านวน 3 ชุด บริเวณตลาดน ้าจ้านวน 2 ชุดและบริเวณลานจอดรถ

ใกล้ตลาดน ้าจ้านวน 2 ชุด ซุ้มไม้และศาลาไม้ 5 แห่ง ตั งอยู่ตามทางเดินระหว่างตลาดน ้าและสถานที่

ท้าบุญ จ้านวน 3 หลัง และบริเวณลานจอดรถใกล้ตลาดน ้า 1 หลัง  ซึ่งสภาพโดยทั่วไปที่นั่งแบบชุด

ม้าหินมีความมั่นคงแข็งแรงดี ส่วนซุ้มไม้และศาลาไม้บางจุดควรปรับปรุงแก้ไขเนื่องจากช้ารุดและ

ทรุดโทรมอาจเป็นอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้ นอกจากนี พื นที่ระหว่างลานจอดรถและศาลา

อเนกประสงค์ยังมีสวนหย่อมประกอบด้วยรูปปั้นสัตว์ชนิดต่างๆและไม้ดอกไม้ประดับให้

นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม พักผ่อน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก 

ถังขยะ ป้ายสื่อความหมาย พบว่า มีถังขยะตั งตามจุดต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ

นักท่องเที่ยว ส่วนป้ายสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวภายในตลาดน ้ามีการจัดท้าขึ นแต่ไม่ค่อยมี

ความชัดเจนในส่วนของรายละเอียด จึงควรมีการจัดท้าป้ายสื่อความหมายให้มากขึ นและข้อมูลมี

ความชัดเจน 

ในส่วนของบริการตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) พบว่า ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) ไม่มีไว้

บริการ จึงควรมีการติดตั งเพื่อความสะดวกในการใช้บริการของนักท่องเที่ยว 

จากผลการศึกษาท้าให้ทราบได้ว่า เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัด

กลางคูเวียง ประชาชนในท้องถิ่น และการสังเกตของผู้วิจัยมีความเห็นว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมี

การจัดเตรียมสิ่งอ้านวยความสะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ความเพียงพอและความสะอาด

ของห้องน ้า ที่นั่งพักผ่อนตามจุดต่างๆ บริเวณวัดและตลาดน ้า จุดจอดเรือที่สะดวกปลอดภัย ความ
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เพียงพอของลานจอดรถ แต่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ถังขยะ ป้ายสื่อความหมายน้อยและไม่มีบริการตู้

กดเงินอัตโนมัติ (ATM) แนวทางการพัฒนาคือ การติดตั งตู้โทรศัพท์สาธารณะและตู้กดเงิน

อัตโนมัติ (ATM) เพิ่มเติม การเพิ่มจ้านวนถังขยะตามจุดต่างๆ การจัดท้าป้ายสื่อความหมายให้มาก

ขึ นและข้อมูลมีความชัดเจน และการปรับปรุงและซ่อมแซมซุ้มไม้และศาลาไม้บางจุด 

 

5.2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว  

จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง พบว่า ตลาดน ้า

วัดกลางคูเวียงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดที่คอยดูแลความเรียบร้อย

และให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีการติดตั งสัญญาณเตือนภัย ป้ายฉุ กเฉิน และ

เคร่ืองมือบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดท้าป้ายและติดตั งอุปกรณ์ป้องกัน

ภัยต่างๆ 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน พบว่า ตลาดน ้ามีมาตรการ

ในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย ทั งนี  ในอนาคต

ทางหน่วยงานจะมีการเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยมากขึ นโดยการติดตั ง

กล้องวงจรปิดในพื นที่ต่างๆ รวมทั งพื นที่ท่องเที่ยวด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและคน

ในชุมชน 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง พบว่า 

มาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในตลาดน ้ายังมีน้อย  มีเพียงเจ้าหน้าที่ของวัดที่คอย

สอดส่องดูแลความเรียบร้อยภายในตลาดน ้า  แต่ที่ผ่านมาไม่ค่อยประสบปัญหาในเร่ืองนี  เนื่องจาก

ตลาดน ้ามีขนาดเล็ก จึงสามารถดูแลได้ง่ายและทั่วถึง อีกทั งยังได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าที่

คอยช่วยกันดูแลความปลอดภัยภายในตลาดน ้า 

จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ป้ายเตือนนักท่องเที่ยวบริเวณแพริมน ้า มีเพียง 3 ป้ายเท่านั น 

ขนาดและต้าแหน่งไม่เด่นชัดเท่าที่ควร บริเวณจุดส้าหรับขึ น-ลงเรือไม่มีป้ายเตือนและไม่มี รั วหรือ

ประตูกั นแต่อย่างใด มีเพียงเจ้าหน้าที่ของวัดที่เดินผ่านคอยตักเตือนนักท่องเที่ยวและโฆษกประจ้า

ตลาดน ้าประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้ระวังเท่านั น นอกจากนี  ป้ายเตือนความปลอดภัยบริเวณถนน

และลานจอดรถภายในบริเวณวัด การติดตั งสัญญาณเตือนภัย ป้ายฉุกเฉิน และเคร่ืองมือบรรเทาสา
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ธารณภัยไว้ส้าหรับแนะน้านักท่องเที่ยวเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินก็ยังไม่มีเช่นกัน ดังนั น ตลาดน ้าวัดกลาง

คูเวียง จึงถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยในระดับน้อย เพราะมีเพียงเจ้าหน้าที่ของวัดที่คอย

ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณตลาดน ้าเท่านั น ซึ่งนับว่าเป็นจุดด้อยที่ตลาดน ้าควรได้รับการ

ปรับปรุงและแก้ไขเป็นการเร่งด่วน 

จากผลการศึกษาท้าให้ทราบได้ว่า เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัด

กลางคูเวียง และการสังเกตของผู้วิจัยมีความเห็นว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีมาตรการในการรักษา

ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวน้อย แนวทางการพัฒนาคือ การเพิ่มมาตรการ

ในการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ การจัดท้าป้ายและติดตั งอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ การติดตั งกล้อง

วงปิด และการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 

5.3. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว  

จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง  พบว่า การ

เดินทางมายังตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงสามารถใช้เส้นทางการเข้าถึงได้หลากหลายทั งทางบกและทาง

น ้า และมีความสะดวกสบาย มีบริการรถโดยสารสาธารณะเข้าถึงตลาดน ้า สภาพถนนที่ใช้ในการ

เดินทางมีสภาพดี โดยส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ดังนั น นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงตลาดน ้า

ได้โดยง่าย 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง  พบว่า 

การเดินทางเข้าถึงตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีความสะดวกมาก ทั งสภาพถนนที่เป็นลาดยาง มีป้ายบอก

ทางตั งแต่ถนนสายหลักจนมาถึงตลาดน ้า แต่อาจจะมีระยะห่างกันพอสมควรในบางจุดต้องใช้ความ

ระมัดระวังในการสังเกตป้ายขณะขับรถ  จึงควรมีการเพิ่มป้ายบอกทางให้มากขึ น  นอกจากนี  ยังมี

ท่าเรือเพื่อสะดวกส้าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางทางน ้า 

จากการสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น พบว่า การเดินทางเข้าถึงตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมี

ความสะดวก ไม่ว่าจะเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะ  เนื่องจากมีป้ายบอกทาง

ตลอดเส้นทางจนถึงทางเข้าตลาดน ้า  และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงตลาดน ้าโดยทางเรือได้ด้วย 
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เนื่องจากตลาดน ้าได้จัดให้มีท่าเทียบเรือไว้คอยบริการ  อีกทั งยังสะดวกต่อการเดินทางของพ่อค้า

แม่ค้าอีกด้วย 

จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า นักท่องเที่ยวสามารถเลือกยานพาหนะส้าหรับการเดินทาง

มาท่องเที่ยวยังตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงได้ เช่น รถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจ้าทาง รถสองแถว

สายห้วยพลู-บางพระ การจัดน้าเที่ยวของรถ ขสมก. และโดยเรือ เนื่องจากตลาดน ้ามีท่าเรือไว้

อ้านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางโดยเรือ  

ลักษณะของถนนที่ใช้เดินทางเข้าถึง พบว่า ถนนจากตัวอ้าเภอนครชัยศรีถึงตลาดน ้าวัดกลาง

คูเวียง เป็นถนน 2 เลน พื นผิวถนนราดด้วยยางแอสฟัลท์ ท้าให้การเข้าถึงสะดวกสบาย ระหว่างทางมี

ป้ายบอกทางเป็นระยะ ก่อนถึงตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงประมาณ 200 เมตร จะมีสะพานปูนสร้างข้าม

คลองสัมปทวน ชาวบ้านเรียกสะพานนี ว่า “สะพานสัมปทวน” ตามชื่อคลองและถือเป็นจุดสังเกตได้

ง่ายว่าเมื่อมาถึงสะพานนี แล้วแสดงว่าก้าลังจะถึงตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง ท้าให้สามารถเข้าถึงตลาด

น ้าวัดกลางคูเวียงได้ง่าย ส่วนถนนและทางเดินภายในพื นที่ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเป็นพื นคอนกรีต

เกือบทั งหมด  

ป้ายบอกทาง พบว่า มีป้ายบอกทางตั งแต่ถนนสายหลักและถนนสายรองจนถึงทางเข้าตลาด

น ้าวัดกลางคูเวียงเป็นระยะ แต่ป้ายทางเข้าตลาดน ้าไม่ค่อยชัดเจน  ท้าให้สังเกตได้ค่อนข้างยากและ

ขับเลยทางเข้าตลาดน ้า  

รถโดยสารสาธารณะที่เข้าถึง พบว่า รถโดยสารสาธารณะที่ใช้ในการเดินทางมายังตลาดน ้า

วัดกลางคูเวียง ได้แก่ รถโดยสารประจ้าทางที่วิ่งระหว่างอ้าเภอเมืองนครปฐมและอ้าเภอดอนตูม 

อัตราค่าโดยสารจากในเมืองนครปฐมมายังตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีราคา  20 บาท โดยมีระยะทาง

ประมาณ15 กิโลเมตรและใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  30 นาที และรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

บริเวณปากทางเข้าวัด อัตราค่าบริการ 10 บาท การเดินทางโดยรถโดยสารประจ้าทางต้องใช้เวลาใน

การรอคอยพอสมควรและต้องลงรถที่ปากทางเข้าวัดแล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง  หรือนั่งรถ

มอเตอร์ไซค์รับจ้างตัวอ้าเภอนครชัยศรีเพื่อมายังตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงก็ได้  มีอัตราค่าบริการ 40 

บาท อย่างไรก็ตาม รถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภทมีให้บริการน้อยและต้องใช้เวลาในการรอ

นาน 
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จากผลการศึกษาท้าให้ทราบได้ว่า เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง  ประชาชนในท้องถิ่น และการ

สังเกตของผู้วิจัยมีความเห็นว่า การคมนาคมเพื่อเข้าถึงตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีความสะดวกสบาย 

สภาพถนนมีความเรียบร้อยดี พื นผิวถนนลาดยางอย่างดี มีรถโดยสารประจ้าทางท้องถิ่น  แต่ยังมี

ให้บริการน้อย นอกจากนี  มีป้ายบอกทางเป็นระยะ แต่ขาดความชัดเจนของป้ายทางเข้าตลาดน ้า และ

ป้ายมีระยะห่างกันในบางจุด  แนวทางการพัฒนาคือ  การเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะแต่ละ

ประเภทให้มากขึ น การปรับปรุงและติดตั งป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมและให้มีความ

ชัดเจนมากขึ น 

 

5.4. ด้านการบริการท่องเท่ียว 

จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียง  พบว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีศูนย์บริการ

ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีบริการร้านอาหาร

และร้านค้าที่หลากหลายและเพียงพอต่อจ้านวนนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขาย

อาหารตามสั่ง ขนมหวาน ผลไม้ ของใช้และของที่ระลึกต่างๆ แต่ปัจจุบันมีจ้านวนร้านค้าลดน้อยลง 

เนื่องจากพ่อค้าแม่ค้าประสบปัญหาจากเหตุการณ์น ้าท่วม ในส่วนของการประชาสัมพันธ์นั นไม่

ต่อเน่ือง เนื่องจากพองบประมาณหมดช่วงไปก็ขาดการประชาสัมพันธ์ พอถึงช่วงได้รับงบประมาณ

ก็กลับมาประชาสัมพันธ์ ซึ่งส่วนนี เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับกับตลาดน ้า 

ท้าให้นักท่องเที่ยวขาดการรับรู้อย่างต่อเน่ืองและแพร่หลาย 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม 

พบว่า ทางหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันทางศูนย์ การ

ท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม ได้จัดท้าเอกสารแนะน้าแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าวัด

กลางคูเวียงอยู่แล้ว ส้าหรับงบประมาณที่ก้าลังจะได้รับการจัดสรรมานั นก็มีโครงการที่จะน้าไปใช้

ในการพัฒนาตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน พบว่า มีการช่วยท้าโฆษณา

เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าผ่านสื่อต่างๆ เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัด

นครปฐม การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการสร้างหรือจัดให้มีศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน้าสินค้า
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พื นเมืองมาวางขายในตลาดน ้า การปรับปรุงสิ่งอ้านวยความสะดวกพื นฐานและบริการเพื่อ

สนับสนุนการท่องเที่ยว การจัดท้าโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย โดยทางองค์การบริหารส่วน

ต้าบลสัมปทวนจะสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อบริการให้ความรู้แก่

นักท่องเที่ยว 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง พบว่า 

การประกอบอาชีพค้าขายในตลาดน ้าเป็นการให้บริการอาหารและสินค้าแก่นักท่องเที่ยว โดยพ่อค้า

แม่ค้าจะน้าสินค้าที่มีความสะอาดและมีคุณภาพมาขายในราคาถูก มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า พูดจา

ไพเราะ และมีน ้าใจต่อลูกค้า ปัจจุบันมีร้านค้าค่อนข้างน้อย จึงควรมีการเพิ่มจ้านวนร้านค้าใหม่ๆ ที่

ต่างจากเดิมเข้ามาขายในตลาดน ้ามากขึ น มีบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน ้า

แก่นักท่องเที่ยว แต่ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักค่อนข้างน้อย เพราะนักท่องเที่ยวบางคน

ตั งใจมาท้าบุญเพียงอย่างเดียว ไม่ทราบว่ามีตลาดน ้าอยู่ในบริเวณวัดด้วย นอกจากนี  ยังเป็นเพราะมี

การประชาสัมพันธ์ไม่สม่้าเสมอ พองบประมาณหมดไปก็ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง จึงควร

มีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีบริการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 

โดยมีร้านขายอาหารและเคร่ืองดื่มอยู่บนแพในแม่น ้า จ้านวน 10 ร้าน ทั งอาหารหวานและคาว จาก

การสอบถามพ่อค้าแม่ค้าพบว่า จ้านวนร้านค้าลดน้อยลงเน่ืองจากมีนักท่องเที่ยวน้อย และยังประสบ

กับปัญหาจากเหตุการณ์น ้าท่วมจึงต้องรอฟื้นตัวสักระยะ ส่วนร้านขายสินค้าที่อยู่บนบก เช่น ร้าน

ขายผลไม้ ไข่ไก่ ขนมหวาน ต้นไม้ เคร่ืองประดับ  และของใช้ต่างๆ เป็นต้น ทั งนี  นับว่าร้านขาย

อาหารและร้านขายสินค้ามีน้อยมากเมื่อเทียบกับที่ผ่านมาที่มี ร้านค้าประเภทต่างๆประมาณ 68 

ร้านค้า จึงท้าให้ในปัจจุบันมีจ้านวนร้านค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว อย่างไรก็

ตาม คาดว่าในอนาคตหากพ่อค้าแม่ค้าได้รับการฟื้นตัวจากปัญหาน ้าท่วมที่ผ่านมา น่าจะมีจ้านวน

ร้านค้าเพิ่มมากขึ นเท่ากับช่วงก่อนน ้าท่วม ในส่วนของความสะอาดนับว่ามีความสะอาด และราคา

นับว่ามีความเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า 

การประชาสัมพันธ์  พบว่า มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าให้เป็นที่ รู้จักของ

นักท่องเที่ยวน้อยมาก และเอกสาร แผ่นพับที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวก็มีน้อยเช่นกัน 
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การบริการนักท่องเที่ยว พบว่า มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนต้าบลและเจ้าหน้าที่ของ

วัดให้การดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีตลอดเวลา ในบริเวณพื นที่ท้าบุญมีโฆษกคอยประกาศแนะน้า

สิ่งต่างๆที่น่าสนใจภายในวัดและตลาดน ้าอยู่เสมอ และบริเวณพื นที่ตลาดน ้ายังมีโฆษกประจ้าเพื่อ

แนะน้าร้านค้าร้านอาหารที่น่าสนใจ  

การบริการมัคคุเทศก์ พบว่า ไม่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นไว้บริการให้ข้อมูลหรือน้าชมแหล่ง

ท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าเป็นจุดด้อยที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม ทางตลาดน ้าควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์และควรจัดท้าเอกสารแผ่นพับ

ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแจกให้แก่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ นด้วย 

จากผลการศึกษาท้าให้ทราบได้ว่า เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร

ส่วนต้าบลสัมปทวน ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง  และการ

สังเกตของผู้วิจัยมีความเห็นว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว  มีบริการ

ร้านอาหารและร้านค้าแต่ค่อนข้างน้อย อย่างไรก็ตาม ตลาดน ้าขาดการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก

อย่างต่อเนื่องและแพร่หลาย และไม่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นไว้บริการนักท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา

คือ การจัดท้าโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย การเพิ่มจ้านวนร้านค้าเพื่อให้มีสินค้าและบริการที่

หลากหลาย การจัดท้าเอกสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในทุก

สื่อ 

 

5.5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่วัดที่เกี่ยวข้อง พบว่า  การมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ยั งไม่มีให้เห็นชัดเจนเท่าที่ควร เนื่องจาก

ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนติดภารกิจจากการท้างานประจ้า ไม่มีเวลาว่างมากนัก จึงไม่สามารถ

มาร่วมกิจกรรมได้ แต่หากเป็นเร่ืองที่สามารถท้าได้ เช่น การช่วยกันดูแลรักษาบ้านเรือนที่อยู่ติด

ริมน ้าให้สะอาด ซึ่งก็เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนและสภาพแวดล้อมโดยรวมของชุมชน

ริมน ้า เป็นต้น นอกจากนี  พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นบางส่วนขาดความร่วมมือและ

ความพร้อมเพรียงในการมาค้าขาย ท้าให้มีร้านค้าไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ค้าเห็นว่าปริมาณ
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นักท่องเที่ยวมีน้อยท้าให้พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนไม่มาท้าการค้าขายอย่างต่อเนื่อง หรือบางรายเลิกขาย 

ท้าให้ตลาดดูซบเซาไม่น่าสนใจในสายตานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว  จึงอยากขอความร่วมมือจาก

ประชาชนในชุมชนให้มาช่วยกันค้าขายเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน พบว่า ประชาชนใน

ท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อยมากในการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้า 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความร่วมมือในการเข้ามาค้าขายในตลาดน ้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ชุมชน เนื่องจากมีพ่อค้าแม่ค้าน้อย ท้าให้ตลาดน ้ามีนักท่องเที่ยวลดน้อยตามลงไปด้วย แนว

ทางแก้ไขคือ การจัดประชุมขอความร่วมมือ ชี แจงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ น และต้องระดมความ

คิดเห็นจากคนในชุมชนเพื่อความต้องการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง พบว่า 

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นนั นมีน้อยมาก เนื่องจากประชาชนส่วนมากไม่ค่อยมีเวลาว่างเพราะ

ติดงานประจ้า จึงไม่สามารถมาร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการการท่องเที่ยวของตลาดน ้าได้

เท่าที่ควรเป็น บางส่วนก็กล่าวว่าทางกรรมการวัดไม่เปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ

เพราะติดในเร่ืองส่วนได้ส่วนเสียของผลประโยชน์กัน อย่างไรก็ตาม อยากขอความร่วมมือจาก

ประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆด้าน เพราะชุมชนจะได้รับรู้ปัญหาและช่วยกันแก้

แก้ปัญหาร่วมกัน  

จากการสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น พบว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวของตลาดน ้าวัดกลาง

คูเวียงท้าให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอาชีพและมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ น แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี

ส่วนร่วมในการให้บริการนักท่องเที่ยวหรือการจัดการด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีอาชีพประจ้าอยู่

แล้ว แต่จะมีส่วนร่วมในด้านการรักษาความสะอาดของแม่น ้า เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของชุมชน 

ทั งนี  หากทางตลาดน ้าเปิดโอกาสหรือเชิญชวนให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว ชุมชนก็ยินดีและเต็มใจที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่  

จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนมีน้อยมาก จะเป็นเพียงการน้า

อาหารและสินค้ามาขายหากมีเวลาว่าง แต่ในส่วนของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวนั น ชุมชน

ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ทั งนี  ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด

บริเวณริมน ้าร่วมกัน ในส่วนของการจัดตั งกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาสินค้านั นไม่มีการจัดตั งขึ นมาอย่าง
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เป็นกิจจะลักษณะ มีเพียงการวางแผนเบื องต้นเท่านั น แต่จะมีศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและจ้าหน่าย

สินค้าพื นเมืองของต้าบลสัมปทวน ซึ่งจัดตั งขึ นโดยองค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน แต่ไม่ได้

ตั งอยู่ในบริเวณตลาดน ้า  แต่ก็จะมีการน้าไปวางขายในตลาดน ้าวัดกลางคูวียงเช่นกัน ดังนั น นับว่า

เป็นจุดด้อยของตลาดน ้าและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาตลาดน ้า จึงควรได้รับการปรับปรุงและ

แก้ไขเป็นการเร่งด่วน 

จากผลการศึกษาท้าให้ทราบได้ว่า เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัด

กลางคูเวียง ประชาชนในท้องถิ่น และการสังเกตของผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนในท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าน้อยมาก จะมีส่วนร่วมในการน้าสินค้ามาขาย

เมื่อมีเวลาว่างและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดแม่น ้าเท่านั น แนวทางการพัฒนาคือ การ

จัดประชุมเพื่อขอความร่วมมือและข้อเสนอแนะ แนวทาง และความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้ไปใน

ทิศทางเดียวกันอันเป็นการสร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง เพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยว 

 

5.6. ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื นที่  

จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียง พบว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวในตลาดน ้าวัดกลาง

คูเวียงมีหลากหลายที่เป็นจุดเด่นและใช้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

พื นที่ คือ กิจกรรมการล่องเรือชมทิวทัศน์ของแม่น ้าและวิถีชีวิตชุมชมริมฝั่งแม่น ้า การประกวดร้อง

เพลงของนักเรียน การประกวดกระทงที่ท้าจากวัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศ ในเทศกาลวันลอยกระทง แต่ในปัจจุบันกิจกรรมต่างๆ ได้มีการจัดน้อยลง เนื่องจาก

การขาดเงินงบประมาณที่มาช่วยในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการจัดการด้านต่างๆ 

นอกจากนี  ยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื นที่ ได้แก่ การ

ปิดทองลูกนิมิต 9 วัดและลูกนิมิตใหญ่ที่สุด การปิดทองเบี ยแก้ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นการท้าบุญที่

แตกต่างจากวัดทั่วไป การให้อาหารปลาบริเวณแพริมแม่น ้า การให้บริการยาสมุนไพรไทย การนวด

แผนไทยโบราณ และหม้อยาใหญ่ การท้าบุญ เช่น การถวายสังฆทาน การสะเดาะเคราะห์ การตัก

บาตรสตางค์ การซื อที่ดิน การบริจาคซื อโลงศพ เป็นต้น 
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จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน พบว่า กิจกรรมท่องเที่ยวที่

เด่นและน่าสนใจของตลาดน ้า ได้แก่ การไหว้พระ การปิดทองลูกนิมิต การให้อาหารปลา และการ

ล่องเรือ ซึ่งนับว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวของตลาดน ้ายังมีน้อย ทั งนี  ทางองค์การบริหารส่วนต้าบล

สัมปทวนจึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื นที่ตลาดน ้าโดยการอบรมเยาวชนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย และ

หมอนวดแผนโบราณจิ๋ว เพื่อที่เด็กและเยาวชนในชุมชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว นอกจากนี  ยังมีการจัดแสดงของดีพื นบ้าน เช่น การแสดงการท้าขนมไทย และหัตถกรรม

จักรสาน เป็นต้น และการของบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดในการสร้างเวทีการแสดงและ

ศูนย์แสดงสินค้าโอทอป เพื่อจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ น 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงและ

ประชาชนในท้องถิ่น พบว่า การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่นั นมีน้อยลง ที่เห็นได้ชัด 

เช่น การล่องเรือชมทิวทัศน์ของแม่น ้านครชัยศรี การศึกษาพืชสมุนไพร กิจกรรมการนวดและอบตัว

ด้วยสมุนไพร เป็นต้น เนื่องจากทางตลาดน ้าขาดงบประมาณมาใช้ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

และจากการประสบปัญหาน ้าท่วมที่ผ่านมา จึงอยากขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

หน่วยงานภาครัฐ ในการช่วยกันปรับปรุงและพัฒนาตลาดน ้าในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการจัด

กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น การจัดน้าเที่ยวโดยก้าหนดเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยง

กัน เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งในพื นที่ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงให้นักท่องเที่ยวรู้จักและสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ น 

จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ที่ เป็นจุดเด่นเพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดน ้า คือ การล่องเรือชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น ้านครชัยศรี  ตลาดน ้าวัด

กลางคูเวียงมีบริการล่องเรือชมทิวทัศน์ริมฝั่งแม่น ้านครชัยศรี ชมวิถีชีวิตและชุมชนริมน ้า และเที่ยว

ชมวัดต่างๆที่ตั งอยู่ริมฝั่งแม่น ้า เส้นทางในการล่องเรือได้แก่ การล่องเรือตามแม่น ้านครชัยศรีไปทาง

ทิศเหนือ โดยเร่ิมจากวัดกลางคูเวียง ผ่านวัดสัมปตาก วัดกกตาล วัดงิ วราย วัดลานตากฟ้า และ

สิ นสุดที่การชมพิพิธภัณฑ์ที่วัดส้าโรง หรือการล่องเรือตามแม่น ้านครชัยศรีไปทางทิศใต้โดยเร่ิมจาก

วัดกลางคูเวียง วัดสัมปทวน สะพานรถไฟเหล็กสมัยสงครามโลกครั งที่ 2 ตลาดท่านา (ตลาดนครชัย

ศรี) แวะชมพิพิธภัณฑ์ที่วัดกลางบางแก้ว วัดใหม่สุประดิษฐาราม และสิ นสุดการเดินทางที่วัด

ประชานาถ โดยมีอัตราค่าบริการคือ ผู้ใหญ่ราคา 50 บาท และเด็กราคา 25 บาท  
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 ปัจจุบันการบริการล่องเรือของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงต้องหยุดชะงักลง เนื่องจากจ้านวน

นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวลดลงและเหตุผลทางด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ น จึงท้าให้การบริการล่องเรือของ

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงไม่สามารถเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ ถ้านักท่องเที่ยวต้องการล่องเรือ

จะต้องเหมาเรือเท่านั นซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงพอสมควร โดยมีราคาค่าเช่าเหมาล้าเร่ิมตั งแต่ 500 บาทขึ น

ไปซึ่งขึ นอยู่กับระยะทางและระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวต้องการล่องเรือ ดังนั นการล่องเรือจึงไม่ได้รับ

ความสนใจจากนักท่องเที่ยวดังในอดีต 

การให้อาหารปลาบริเวณแพริมน ้า  เป็นกิจกรรมที่นิยมกันมากเช่นกันในหมู่นักท่องเที่ยว

ทุกเพศและทุกวัย บนแพนอกจากการรับประทานอาหารแล้ว นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อเดินทาง

มายังบริเวณแพริมน ้าจะต้องแวะให้อาหารปลาเพื่อการพักผ่อนหรือเพื่อการท้าทานหลังจากได้

ท้าบุญบริเวณศาลาการเปรียญมาแล้ว บริเวณแพมีปลาขนาดใหญ่ชุกชุม บริเวณแพมีปลาขนาดใหญ่

ชุกชุม พันธุ์ปลาที่มีอยู่ในบริเวณแพปลาได้แก่ ปลาสวาย ปลาเทโพ ปลาคู้ ปลาแรด และปลากระแห 

เป็นต้น โดยทางวัดมีอาหารปลาไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยว ทั งอาหารแบบเม็ดในราคาถุงละ 10 

บาทและขนมปังที่วัดท้าขึ นเองราคาแถวละ 10 บาท หรือสามารถหาซื อได้จากพ่อค้าแม่ค้าที่น้ามา

จ้าหน่าย ซึ่งเป็นแบบขนมอบกรอบในราคาถุงละ 20 บาทแต่มีปริมาณที่มากกว่า แพปลาอยู่บริเวณ

ด้านหลังของวัดริมฝั่งแม่น ้านครชัยศรีซึ่งบริเวณนี เป็นที่ตั งของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงอีกด้วย 

การนวดแผนไทยโบราณ การนวดแผนไทยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนวัดกลางคูเวียง 

เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและคนในพื นที่พอสมควร หมอนวดแผนไทย

โบราณเป็นคนในพื นที่ซึ่งเรียนรู้ สืบทอดและสั่งสมประสบการณ์ในการนวดแผนไทยจากบรรพชน

รุ่นก่อน รวมถึงการศึกษาเพิ่มเติมในวิชาการนวดแผนไทยจากผู้มีประสบการณ์ภายนอกและจาก

สถาบันสอนการนวดแผนไทย เช่น โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน(วัดโพธิ์) เป็นต้น 

หมอนวดแผนไทยโบราณของวัดกลางคูเวียงมีจ้านวน 4 คน ประเภทของการนวดแผนไทยที่มี

ให้บริการได้แก่ การนวดตัว การนวดคลายเส้น การนวดแก้ปวดเมื่อย การนวดคลายเครียด และการ

นวดประคบ อัตราค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท และการนวดประคบ มีอัตราค่าบริการ 300 บาท 

สถานที่บริการนวดแผนไทยตั งอยู่บริเวณหลังลูกนิมิตที่ใหญ่ที่สุดภายในศาลาการเปรียญโดยเปิด

บริการทุกวัน 
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นอกจากนี  ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอ่ืนๆ ได้แก่ กิจกรรมการท้าบุญ ซึ่งจัดขึ นเพื่อตอบสนอง

ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท้าบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตในด้านต่างๆตาม

ความศรัทธาและความเชื่อของแต่ละบุคคล สถานที่จัดกิจกรรมการท้าบุญทั งหมดจะอยู่บริเวณศาลา

การเปรียญ แม้รูปแบบการท้าบุญส่วนใหญ่ไม่แตกต่างจากการท้าบุญของวัดทั่วไปมากนัก แต่

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็นิยมมาท้าบุญในประเภทต่างๆตามความต้องการของตนอย่างไม่ขาดสาย 

 กิจกรรมการท้าบุญ ได้แก่ การปิดทองไหว้พระพุทธรูปและรูปเคารพพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง

จากวัดต่างๆ การถวายสังฆทาน การปิดทองพระประจ้าวันเกิด การปิดทองพระสังกัจจายน์ การ

สะเดาะเคราะห์ การบริจาคซื อโลงศพ การซื อที่ดิน การซื อกระเบื องมุงหลังคา การเสี่ยงเซียมซี การ

ตักบาตรสตางค์ การโยนเหรียญเสี่ยงทายดวง เป็นต้น 

จากผลการศึกษาท้าให้ทราบได้ว่า เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัด

กลางคูเวียง และการสังเกตของผู้วิจัยมีความเห็นว่า กิจกรรมการท่องเที่ยวของตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียงมีหลากหลายที่เป็นจุดเด่นและใช้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวหลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

พื นที่ คือ กิจกรรมการล่องเรือชมทิวทัศน์ของแม่น ้าและวิถีชีวิตชุมชมริมฝั่งแม่น ้า การประกวดร้อง

เพลงของนักเรียน การประกวดกระทงที่ท้าจากวัสดุธรรมชาติซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และระบบนิเวศ ในเทศกาลวันลอยกระทง การไหว้พระ การปิดทองลูกนิมิต การให้อาหารปลา 

การศึกษาพืชสมุนไพร และกิจกรรมการนวดและอบตัวด้วยสมุนไพร แต่กิจกรรมต่างๆ ได้มีการจัด

น้อยลงเนื่องจากขาดงบประมาณมาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ  แนวทางการพัฒนาคือ การเพิ่ม

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื นที่ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง โดยทางองค์การบริหารส่วน

ต้าบลสัมปทวนจะสนับสนุนเด็กและเยาวชนในชุมชนเพื่อจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ การอบรมเยาวชนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย และหมอนวดแผนโบราณจิ๋ว การจัดแสดง

ของดีพื นบ้าน เช่น การแสดงการท้าขนมไทย และหัตถกรรมจักรสาน เป็นต้น และการขอ

งบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดในการสร้างเวทีการแสดงและศูนย์แสดงสินค้าโอทอป การจัด

น้าเที่ยวโดยก้าหนดเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่

น่าสนใจหลายแห่งในพื นที่ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงให้

นักท่องเที่ยวรู้จักและสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ น 
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5.7. ด้านจุดดึงดูดการท่องเท่ียวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ  

จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง ท้าให้ทราบว่า

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงวัตถุประสงค์ของการจัดตั งตลาดน ้า คือ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ

บริเวณวัดกลางคูเวียงให้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยการรักษาแม่น ้าล้าคลองให้มีความสะอาด และ

รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่มีประโยชน์ไว้ให้นานที่สุด น้าไปสู่การสร้างรายได้ให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นจากการน้าสินค้าที่ผลิตในชุมชนไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ ขนมและการท่องเที่ยว และพ่อค้า

แม่ค้าจากที่อ่ืนๆ ก็มาร่วมขายสินค้าด้วย ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาด

ของแม่น ้า บรรยากาศร่มร่ืนด้วยต้นไม้นานาชนิด มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มี

สัตว์น ้าชุกชุมทั งปลาและเต่า อีกทั งยังมีท้าเลที่ตั งที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวใน

พื นที่ เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน  จึงท้าให้ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมี

ศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวนและเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์

การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม ท้าให้ทราบว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเป็นตลาด

น ้าที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ เป็นตลาดน ้าที่ตั งอยู่บนเส้นทางในการ

เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งในพื นที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การพักผ่อน

หย่อนใจเนื่องจากได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มที่ทั งบรรยากาศที่ติดกับริมฝั่งแม่น ้าที่ใสสะอาด มี

ความหลากหลายทางชีวภาพ และได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับพืชสมุนไพรที่ปลูกในบริเวณวัด ซึ่ง

นับว่าเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  ทั งนี  ควรมีการให้ความรู้

และสื่อความหมายในเร่ืองคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส้านึกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกฝ่ายในการปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเที่ยว

และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม และป้องกันผลกระทบด้านลบที่จะเกิดกับแหล่ง

ท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด 

จากการสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น ท้าให้ทราบว่าตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีความอุดม

สมบูรณ์ในทางธรรมชาติ เนื่องจากอยู่ติดแม่น ้านครชัยศรี ท้าให้มีบรรยากาศที่ร่มร่ืนเหมาะแก่การ

เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายความเครียดจากการท้างาน ซึ่งศักยภาพดังกล่าวจึงท้าให้ตลาดน ้า

วัดกลางคูเวียงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้เป็นอย่างดี 
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จากการสังเกตของผู้วิจัย พบว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง เป็นตลาดน ้าขนาดเล็ก มีจุดเด่นใน

ด้านภูมิทัศน์ที่สวยงามและภูมิอากาศดีมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีบรรยากาศ

เย็นสบาย เนื่องจากอยู่ติดกับแม่น ้าและตั งอยู่ตรงที่ที่เป็นจุดรับลมได้ดี จึงท้าให้เหมาะที่จะเป็นที่

พักผ่อนและสัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ บริเวณสองฝั่งของแม่น ้านครชัยศรียังมีทิวไม้ที่ให้

ความร่มร่ืน ในแม่น ้ามีปลาสวายชุกชุมมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาบริเวณท่าน ้า ได้ 

นอกจากนี  ยังมีสวนพฤกษชาติและสวนสุมนไพรบริเวณด้านหน้าของตลาดน ้าติดกับลานจอดรถ 

ท้าให้ได้ศึกษาและเรียนรู้พันธุ์ไม้ที่หลากหลาย รวมถึงได้ทราบถึงประโยชน์ของพืชสมุนไพรใน

การน้าไปท้าเป็นยารักษาโรคต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี เองท้าให้ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

จากผลการศึกษาท้าให้ทราบได้ว่า เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและ

นันทนาการจังหวัดนครปฐม ประชาชนในท้องถิ่น และการสังเกตของผู้วิจัยมีความเห็นว่า ตลาดน ้า

วัดกลางคูเวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาดของแม่น ้า มีบรรยากาศร่มร่ืนด้วยต้นไม้นานา

ชนิด มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีสัตว์น ้าชุกชุมทั งปลาและเต่า มีสวนพฤกษชาติ

และสวนสุมนไพร ท้าให้ได้ศึกษาและเรียนรู้พันธุ์ไม้ที่หลากหลาย รวมถึงได้ทราบถึงประโยชน์ของ

พืชสมุนไพรในการน้าไปท้าเป็นยารักษาโรคต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี เองท้าให้ตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ดังนั น ทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องควรช่วยกันปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดี

กว่าเดิม และป้องกันผลกระทบด้านลบที่จะเกิดกับแหล่งท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด 

 

การบูรณาการข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ

แหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง จ้านวน 384 ตัวอย่าง และแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 4 

กลุ่ม ได้แก่ 1) เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง 2) เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน และเจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา

และนันทนาการจังหวัดนครปฐม 3) ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 
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และ4) ประชาชนในท้องถิ่น ในปัจจัย 7 ด้าน คือ ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่ง

ธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ในพื นที่ ด้านการบริการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ผลการศึกษาแสดงได้

ดังตารางที่ 10 

 

ตารางที่ 10 การบูรณาการข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

1. ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

    นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( x =3.17) 
 

 

ในภาพรวม สิ่งอ้านวยความสะดวกมีความ

เพียงพอ แต่อยู่ในสภาพช้ารุดและทรุดโทรม 

โดยเฉพาะจุดนั่งพักผ่อน และในส่วนของ

บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะ ถังขยะ และป้ายสื่อ

ความหมายนับว่ายังมีน้อย รวมถึงขาดบริการตู้

กดเงินอัตโนมัติ (ATM) ด้วย 

2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของนักท่องเที่ยว 

     นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย ( x =2.58) 

ระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่มีประสิทธิภาพ 

เช่น  สัญญาณฉุก เฉิน  ป้ า ย เตื อนภั ย  และ

เคร่ืองมือบรรเทาสาธารณภัย เป็นเพราะขาด

งบประมาณในการจัดท้าป้ายและติดตั งอุปกรณ์

ป้องกันภัยต่างๆ 

3. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว 

     นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x =3.71) 

การคมนาคมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมี

ความสะดวกสบายทั งทางบกและทางน ้า แต่ใน

ส่วนของรถโดยสารประจ้าทางยังมีให้บริการ

ค่อนข้างน้อย และป้ายบอกทางบริเวณทางเข้า

ตลาดน ้าก็ยังขาดความชัดเจน 
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ตารางที่ 10 (ต่อ) 

 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

4. ด้านการบริการท่องเที่ยว 

     นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย ( x =2.50) 

ในภาพรวม การบริการท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ

ร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ และขาดการ

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

รวมทั งขาดบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นด้วย 

5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

     นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย ( x =2.52) 

ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าน้อยมาก จะมีส่วน

ร่วมเฉพาะการน้าสินค้ามาขายเมื่อมีเวลาว่าง

และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด

แม่น ้าเท่านั น 

6. ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว

เชิงนิเวศในพื นที่ 

     นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( x =3.09) 

มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั งทางบก

และทางน ้า แต่ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมมา

ให้บริการน้อยลงเมื่อเทียบกับในอดีต ทั งนี 

เนื่องมาจากขาดงบประมาณสนับสนุนในการ

น้ามาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ 

7. ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของ

แหล่งธรรมชาติ 

     นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x =3.82) 

ความเป็นธรรมชาติของพื นที่  โดยเฉพาะมี

แม่น ้าที่สะอาด บรรยากาศร่มร่ืน ในแม่น ้ามี

พันธุ์ปลาสวายชุกชุม รวมถึงมีสวนพฤกษชาติ

และสวนสมุนไพร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ อันเป็น

จุดเด่นของวัดแห่งนี  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา  

การศึกษาเร่ืองการประเมินศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ และศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 7 ด้าน คือ 

ด้านจุดดึงดูดด้านการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่ง

ท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก 

ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการบริการท่องเที่ยว และด้านการ

มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั งนี ได้แก่ แบบสอบถาม แบบ

สัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และแบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้วิจัยสร้างขึ น

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยการใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่มา

เที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง จ้านวน 384 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจง

ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ

แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการให้คะแนนของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั นน้ามาหา

ค่าเฉลี่ยก็จะได้ค่าถ่วงน ้าหนักของแต่ละปัจจัย 

การศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง (Semi-Structure Interview) แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการผสมกัน จากผู้ให้ข้อมูล

หลักได้แก่ เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน 
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ต้าบล เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม  ผู้ประกอบการ

ร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การพัฒนาตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลของการศึกษาสามารถสรุปได้

ดังนี  

 

ตอนท่ี 1 การศึกษาค่าความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของตลาดน  าวัดกลางคู

เวียง สามารถสรุปได้ดังนี  

 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 7 ด้าน คือ ด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของ

แหล่งธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยว

เชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการบริการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ผลการ

เรียงล้าดับความส้าคัญและการให้คะแนน พบว่า 

ปัจจัยด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x =5.67) ดังนั น มีความส้าคัญ

ล้าดับที่ 1 ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 7 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ( x =5) มีความส้าคัญล้าดับที่ 2 ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 6 

รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ( x =4.33) มีความส้าคัญล้าดับที่ 3 

ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 5 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการบริการท่องเที่ยว ( x =4) มี

ความส้าคัญล้าดับที่ 4 ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 4 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม

ของชุมชนท้องถิ่น ( x =3.33) มีความส้าคัญล้าดับที่ 5 ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 3 รองลงมา

คือ ปัจจัยด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่  ( x =3.17) มีความส้าคัญ

ล้าดับที่ 6 ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 2 และปัจจัยด้านจุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของ

แหล่งธรรมชาติ ( x =2.5) มีความส้าคัญล้าดับที่ 7 ก้าหนดให้มีค่าถ่วงน ้าหนักเท่ากับ 1 ตามล้าดับ 
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ตอนท่ี 2 การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวตลาดน  าวัดกลางคูเวียง 

2.1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว 

 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี มีภูมิล้าเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบ

อาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีลักษณะการเดินทางมา

ท่องเที่ยวกับครอบครัว และส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว 

  

2.2 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อแหล่งท่องเท่ียวตลาดน  าวัดกลางคูเวียง 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง 

จ้านวน 7 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี  

2.2.1. สิ่งอ้านวยความสะดวก ( 1R ) ในภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ใน

ระดับปานกลาง ( x =3.17) โดยในเร่ืองความเพียงพอของที่จอดรถ มีคะแนนสูงสุด ( x =4.22) 

เน่ืองจากบริเวณวัดมีลานกว้างสามารถจอดรถได้เพียงพอต่อจ้านวนนักท่องเที่ยว รองลงมาคือ เร่ือง

ความสะดวกสบายของที่จอดรถ ( x =4.21) และเร่ืองที่นั่งพักผ่อนส้าหรับนักท่องเที่ยว ( x =3.94) 

ตามล้าดับ 

2.2.2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ( 2R ) ในภาพรวมความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับน้อย ( x =2.58) โดยในเร่ืองการรักษาความปลอดภัยจากปัญหา

อาชญากรรมในการเที่ยวชมตลาดน ้า  มีคะแนนสูงสุด ( x =3.04) เนื่องจากความปลอดภัยเป็น

ประเด็นส้าคัญในการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน ้าได้ รองลงมาคือ เร่ืองการติดตั งป้าย และ

สัญญาณเตือนภัยอย่างเหมาะสม ( x =2.76) และเร่ืองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยภายในตลาดน ้า ( x =2.56) ตามล้าดับ 

2.2.3. ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  ( 3R ) ในภาพรวมความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ( x =3.71) โดยในเร่ืองมีท่าเรือเพื่อสะดวกกับการคมนาคมทางน ้าที่

สามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้ มีคะแนนสูงสุด ( x =4.10) เนื่องจากตลาดน ้าอยู่ติดแม่น ้า 

จึงมีท่าเรือเพื่อสะดวกในการใช้เส้นทางทางน ้า รองลงมาคือ เร่ืองความหลากหลายของเส้นทางการ
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เข้าถึง (เส้นทางทางบก, เส้นทางทางน ้า) ( x =3.98) และเร่ืองป้ายบอกทางเป็นระยะและชัดเจน        

( x =3.68) ตามล้าดับ 

2.2.4. การบริการท่องเที่ยว ( 4R ) ในภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับ

น้อย ( x =2.50) โดยในเร่ืองการมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูลและบริการแก่นักท่องเที่ยว 

และมีเอกสารเผยแพร่ มีคะแนนสูงสุด ( x =3.12) เนื่องจากทางวัดต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์

ตลาดน ้าให้เป็นที่รู้จักและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน ้าแก่นักท่องเที่ยว รองลงมาคือ เร่ืองความ

เพียงพอของการบริการร้านค้า ( x =3.00) และเร่ืองความเพียงพอของการบริการร้านค้า ( x =2.85) 

ตามล้าดับ 

2.2.5. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ( 5R ) ในภาพรวมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

อยู่ในระดับน้อย ( x =2.52) โดยในเร่ืองประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเร่ิมด้านการท่องเที่ยว มี

คะแนนสูงสุด ( x =2.93) เนื่องจากประชาชนต้องการให้แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนเพื่อสร้าง

รายได้ให้กับคนในชุมชน รองลงมาคือ เร่ืองประชาชนมีส่วนร่วมในการก้าหนดหรือวางแผนใน

กระบวนการท่องเที่ยว ( x =2.56) และเร่ืองประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงาน         

( x =2.36) ตามล้าดับ 

2.2.6. ความหลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ( 6R ) ในภาพรวมความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง ( x =3.09) โดยในเร่ืองมีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น 

กิจกรรมนวดแผนไทยด้วยสมุนไพร กิจกรรมเส้นทางเดินศึกษาพันธุ์ไม้สมุนไพร เป็นต้น มีคะแนน

สูงสุด ( x =3.68) เน่ืองจากวัดกลางคูเวียงมีชื่อเสียงในด้านสมุนไพรเพื่อท้ายารักษาโรค รองลงมาคือ 

เร่ืองกิจกรรมปลูกจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน เยาวชน

และนักท่องเที่ยว ( x =3.03) และเร่ืองจัดกิจกรรมให้เลือกหลากหลาย เช่น การแข่งขันกีฬาทางน ้า 

การแข่งขันกีฬามวยไทยกลางน ้า การล่องเรือชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น ้านครชัยศรี และชมวิถีชีวิต

ชุมชน เป็นต้น ( x =3.02) ตามล้าดับ 

2.2.7. จุดดึงดูดการท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ( 7R ) ในภาพรวมความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ( x =3.82) เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละข้อของความพึง

พอใจสูงสุดของนักท่องเที่ยวในแต่ละด้าน พบว่า ข้อที่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับ

มากที่สุด ได้แก่ ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น ้าได้คะแนนสูงสูด ( x =4.54) เนื่องจากมีแหล่งเลี ยง
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ปลาและให้อาหารปลาในบริเวณวัด รองลงมาคือ เร่ืองความสะอาดของแม่น ้าล้าคลอง ( x =4.23) 

เนื่องจากมีการรณรงค์และช่วยกันรักษาความสะอาดของแม่น ้าโดยกลุ่มชาวบ้านและหน่วยงาน

ภาครัฐ และเร่ืองบรรยากาศร่มร่ืนเย็นสบาย ( x =4.16) เนื่องจากตลาดน ้าตั งอยู่ริมฝั่งแม่น ้าและมี

ต้นไม้มาก ตามล้าดับ  

 

ตอนท่ี 3 การศึกษาศักยภาพของตลาดน  าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ผลการศึกษาศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย

การค้านวณคะแนนค่าถ่วงน ้าหนักกับค่าคะแนนปัจจัยในการวัดศักยภาพ 7 ด้านได้แก่ ด้านจุดดึงดูด

การท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้าน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ้านวยความสะดวก ด้านความ

หลากหลายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื นที่ ด้านการบริการท่องเที่ยว และด้านการมีส่วน

ร่วมของชุมชนท้องถิ่น พบว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีค่าคะแนนศักยภาพ เท่ากับ 2.75 คะแนน นั่น

คือ ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับปานกลาง ทั งนี 

เนื่องมาจากกิจกรรมการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกี่ยวกับเชิงศาสนาและวัฒนธรรม 

เช่น การท้าบุญ การปิดทองลูกนิมิต การปิดทองเบี ยแก้ เป็นต้น ซึ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติค่อนข้างน้อย 

จึงท้าให้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีน้อยด้วย และแม้ว่าค่า 7R จะอยู่ในระดับมากก็ตาม แต่

โดยรวมก็ยังอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะประชาชนมีส่วนร่วมในการน้าเสนอและท้า

กิจกรรมน้อย การบริการท่องเที่ยวไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และระบบรักษา

ความปลอดภัยก็ยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงท้าให้ค่าคะแนนศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการ

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั น ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงจึงเหมาะที่จะเป็น

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมากกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

ตอนท่ี 4 แนวทางในการพัฒนาตลาดน  าวัดกลางคูเวียงให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

ผลการศึกษาในส่วนนี เป็นการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตของผู้วิจัยและการสัมภาษณ์

ผู้ให้ข้อมูลหลักทั ง 4 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัด
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นครปฐม ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง และประชาชนในท้องถิ่น 

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 

4.1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จากการศึกษาสรุปได้ว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีการ

จัดเตรียมสิ่งอ้านวยความสะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ความเพียงพอและความสะอาดของ

ห้องน ้า ที่นั่งพักผ่อนตามจุดต่างๆ บริเวณวัดและตลาดน ้า จุดจอดเรือที่สะดวกปลอดภัย ความ

เพียงพอของลานจอดรถ แต่มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ ถังขยะ ป้ายสื่อความหมายน้อยและไม่มีบริการตู้

กดเงินอัตโนมัติ (ATM) ส้าหรับแนวทางการพัฒนาคือ วัดจะเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล

บ้ารุงรักษาสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ และจัดหาเพิ่มเติมตามก้าลังทรัพย์ของทางวัด การติดตั งตู้

กดเงินอัตโนมัติ (ATM) เพิ่มเติม การเพิ่มจ้านวนถังขยะตามจุดต่างๆ การจัดท้าป้ายสื่อความหมาย

ให้มากขึ นและข้อมูลมีความชัดเจน และการปรับปรุงและซ่อมแซมซุ้มไม้และศาลาไม้บางจุด การ

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน ได้แก่ การติดตั งโทรศัพท์สาธารณะเพิ่มเติมใน

อนาคต การของบประมาณจากจังหวัด และการจัดหาสิ่งอ้านวยความสะดวกเพิ่มเติมร่วมกับทางวัด 

ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงและประชาชนในท้องถิ่นมีการ

เสนอแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกัน  

 

4.2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว  จากการศึกษาสรุปได้ว่า 

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดที่คอยดูแลความ

เรียบร้อยและให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยว แต่ไม่มีการติดตั งสัญญาณเตือนภัย ป้ายฉุกเฉิน และ

เคร่ืองมือบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากขาดงบประมาณในการจัดท้าป้ายและติดตั งอุปกรณ์ป้องกัน

ภัยต่างๆ ส้าหรับแนวทางการพัฒนาคือ การเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ การ

จัดท้าป้ายและติดตั งอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ การเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการ

สนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลได้แก่ การติดตั งกล้องวงจรปิดในอนาคต 

 

4.3. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว จากการศึกษาสรุปได้ว่า การคมนาคม

เพื่อเข้าถึงตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีความสะดวกสบาย สภาพถนนมีความเรียบร้อยดี พื นผิว

ถนนลาดยางอย่างดี มีรถโดยสารประจ้าทางท้องถิ่น แต่มีเที่ยวรถให้บริการน้อยและต้องรอนาน มี
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ป้ายบอกทางเป็นระยะ แต่ขาดความชัดเจนของป้ายทางเข้าตลาดน ้า และป้ายมีระยะห่างกันในบาง

จุด ส้าหรับแนวทางการพัฒนาคือ การเพิ่มเที่ยวรถโดยสารสาธารณะแต่ละประเภทให้มากขึ น การ

ปรับปรุงและติดตั งป้ายบอกทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติมและให้มีความชัดเจนมากขึ น ซึ่ง

สอดคล้องกับการเสนอแนวทางการพัฒนาของผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัด

กลางคูเวียง 

 

4.4. ด้านการบริการท่องเท่ียว จากการศึกษาสรุปได้ว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีศูนย์บริการ

ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว มีบริการร้านอาหารและร้านค้าค่อนข้างน้อย ขาดการประชาสัมพันธ์ตลาดน ้า

ให้เป็นที่รู้จักอย่างต่อเน่ืองและแพร่หลาย และไม่มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นไว้บริการนักท่องเที่ยว ส้าหรับ

แนวทางการพัฒนาคือ การจัดท้าโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยโดยการนับสนุนขององค์การ

บริหารส่วนต้าบล การจัดหาผู้ประกอบการร้านค้าเพิ่มเติมเพื่อให้มีสินค้าและบริการที่หลากหลาย 

การจัดท้าเอกสารแผ่นพับและป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงในทุกสื่อ ซึ่ง

สอดคล้องกับศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐมในการจัดท้าเอกสารแนะน้า

แหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง และผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัด

กลางคูเวียงในการเสนอแนวทางการพัฒนา 

 

4.5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จากการศึกษาสรุปได้ว่า ประชาชนในท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้าน้อยมาก ประชาชนบางส่วนมีส่วนร่วมในการ

น้าสินค้าเข้าไปจ้าหน่ายช่วยส่งเสริมตลาดให้มีสินค้าที่หลากหลายและมีร้านค้ามากขึ นเมื่อมีเวลา

ว่างและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดแม่น ้า ส้าหรับแนวทางการพัฒนาคือ การจัด

ประชุมเพื่อขอความร่วมมือและข้อเสนอแนะ แนวทาง และความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้ไปในทิศทาง

เดียวกันอันเป็นการสร้างจุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง เพื่อดึงดูด

นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงใน

การเสนอแนวทางการพัฒนา 
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4.6. ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื นท่ี จากการศึกษาสรุปได้ว่า 

กิจกรรมการท่องเที่ยวของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีหลากหลายที่เป็นจุดเด่นและใช้เป็นกิจกรรมการ

ท่องเที่ยวหลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื นที่ คือ กิจกรรมการล่องเรือชมทิวทัศน์ของแม่น ้าและ

วิถีชีวิตชุมชมริมฝั่งแม่น ้า การประกวดร้องเพลงของนักเรียน การประกวดกระทงที่ท้าจากวัสดุ

ธรรมชาติซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ ในเทศกาลวันลอยกระทง การไหว้

พระ การปิดทองลูกนิมิต การให้อาหารปลา การศึกษาพืชสมุนไพร และกิจกรรมการนวดและอบตัว

ด้วยสมุนไพร แต่กิจกรรมต่างๆ ได้มีการจัดน้อยลงเนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัด

กิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ  ส้าหรับแนวทางการพัฒนาคือ การเพิ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวในพื นที่ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวนจะสนับสนุนเด็ก

และเยาวชนในชุมชนเพื่อจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ การอบรมเยาวชน

ให้เป็นมัคคุเทศก์น้อย และหมอนวดแผนโบราณจิ๋ว การจัดแสดงของดีพื นบ้าน เช่น การแสดงการ

ท้าขนมไทย และหัตถกรรมจักรสาน เป็นต้น และการของบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัดใน

การสร้างเวทีการแสดงและศูนย์แสดงสินค้าโอทอป การจัดน้าเที่ยวโดยก้าหนดเส้นทางท่องเที่ยว

ต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งในพื นที่ เป็นต้น เพื่อ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงให้นักท่องเที่ยวรู้จักและสนใจเดินทางมาท่องเที่ยว

มากขึ น 

 

4.7. ด้านจุดดึงดูดการท่องเท่ียวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ  จากการศึกษาสรุปได้ว่า 

ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสะอาดของแม่น ้า มีบรรยากาศร่มร่ืนด้วยต้นไม้

นานาชนิด มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีสัตว์น ้าชุกชุมทั งปลาและเต่า มีสวน

พฤกษชาติและสวนสุมนไพร ท้าให้ได้ศึกษาและเรียนรู้พันธุ์ไม้ที่หลากหลาย รวมถึงได้ทราบถึง

ประโยชน์ของพืชสมุนไพรในการน้าไปท้าเป็นยารักษาโรคต่างๆ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี เองท้าให้ตลาด

น ้าวัดกลางคูเวียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี  

ดังนั น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรช่วยกันปกป้องรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน

สภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม และป้องกันผลกระทบด้านลบที่จะเกิดกับแหล่งท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด 
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อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองการประเมินศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี   

1. ศักยภาพของตลาดน  าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จากการศึกษา

พบว่า ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงมีค่าคะแนนศักยภาพ เท่ากับ 2.75 คะแนน นั่นคือ ตลาดน ้าวัดกลางคู

เวียงมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับปานกลาง ทั งนี เนื่องมาจากกิจกรรม

การท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกี่ยวกับเชิงศาสนาและวัฒนธรรม เช่น การท้าบุญ การ

ปิดทองลูกนิมิต การปิดทองเบี ยแก้ เป็นต้น ซึ่งที่เกี่ยวกับธรรมชาติค่อนข้างน้อย จึงท้าให้กิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีน้อยด้วย และแม้ว่าค่า  จะอยู่ในระดับมากก็ตาม แต่โดยรวมก็ยังอยู่ในระดับ

ปานกลาง อาจเป็นเพราะประชาชนมีส่วนร่วมในการน้าเสนอและท้ากิจกรรมน้อย การบริการ

ท่องเที่ยวไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และระบบรักษาความปลอดภัยก็ยังไม่มี

ประสิทธิภาพ จึงท้าให้ค่าคะแนนศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั น ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงจึงเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมมากกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 

2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั งนี เนื่องมาจาก โดยภาพรวมสิ่งอ้านวยความสะดวกมีความเพียงพอ

แต่อยู่ในสภาพช้ารุดและทรุดโทรม โดยเฉพาะจุดนั่งพักผ่อน และในส่วนของบริการตู้โทรศัพท์

สาธารณะ ถังขยะ และป้ายสื่อความหมายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงการขาดบริการตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) จึง

ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความ

สะดวกสบายและความพึงพอใจสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว 

 

3. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว จากการศึกษาพบว่า ความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ทั งนี เนื่องมาจาก ระบบรักษาความปลอดภัยภายใน

แหล่งท่องเที่ยวยังไม่มีประสิทธิภาพ เช่น สัญญาณฉุกเฉิน ป้ายเตือนภัย และเคร่ืองมือบรรเทาสา
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ธารณภัย เป็นเพราะขาดงบประมาณในการจัดท้าป้ายและติดตั งอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ จึงมีเพียง

เจ้าหน้าที่ของวัดที่คอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณตลาดน ้าเท่านั น 

  

4. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั งนี เนื่องมาจาก การคมนาคมในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวมี

ความสะดวกสบายทั งทางบกและทางน ้า แต่ในส่วนของรถโดยสารประจ้าทางยังมีให้บริการ

ค่อนข้างน้อย และป้ายบอกทางบริเวณทางเข้าตลาดน ้าก็ยังขาดความชัดเจน 

 

5. ด้านการบริการท่องเท่ียว จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวม

อยู่ในระดับน้อย ทั งนี เนื่องมากจาก ในภาพรวมการบริการท่องเที่ยวมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะร้านอาหารและร้านค้าต่างๆ และขาดการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง รวมทั งขาดบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นด้วย 

 

6. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น จากการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับน้อย ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการ

ท่องเที่ยวตลาดน ้าน้อยมาก จะมีส่วนร่วมเฉพาะการน้าสินค้ามาขายเมื่อมีเวลาว่างและมีส่วนร่วมใน

การดูแลรักษาความสะอาดแม่น ้าเท่านั น 

 

7. ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื นที่ จากการศึกษาพบว่า ความ

พึงพอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั งนี เน่ืองมาจาก มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่

หลากหลายทั งทางบกและทางน ้า แต่ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมมาให้บริการน้อยลงเมื่อเทียบกับใน

อดีต ทั งนี เนื่องมาจากขาดงบประมาณสนับสนุนในการน้ามาจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ 

 

8. ด้านจุดดึงดูดการท่องเท่ียวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่า ความพึง

พอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั งนี เนื่องมาจาก ความเป็นธรรมชาติของพื นที่ 
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โดยเฉพาะมีแม่น ้าที่สะอาด บรรยากาศร่มร่ืน ในแม่น ้ามีพันธุ์ปลาสวายชุกชุม รวมถึงมีสวน

พฤกษชาติและสวนสมุนไพร ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ อันเป็นจุดเด่นของวัดแห่งนี   

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั งนี  
 จากการศึกษาการประเมินศักยภาพของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ผู้วิจัยน้าข้อมูลที่ได้มาก้าหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวดังนี  
 

1.1. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  

1.1.1. ด้านความสะดวกสบาย ควรมีการปรับปรุงจุดนั่งพักผ่อนให้มีความมั่นคง
และสวยงาม สอดคล้องกับการสังเกตที่พบว่าที่นั่งพักผ่อนบางจุดช้ารุดและทรุดโทรม เช่น ซุ้มที่นั่ง
พักที่ตั งระหว่างทางเดินตลาดน ้ากับห้องสุขา จึงสมควรที่ทางตลาดน ้าต้องเร่งรีบซ่อมแซมแก้ไข 
เพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและเพื่อความสวยงามด้านความสะอาด  

1.1.2. ด้านความสะอาด ควรมีการปรับปรุงความสะอาด โดยการเพิ่มจ้านวนถัง
ขยะในจุดที่ไม่สามารถรองรับขยะได้เพียงพอและการดูแลเร่ืองการจัดการขยะ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาที่พบว่า จากการสังเกตของผู้วิจัย มีถังขยะตั งตามจุดต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว  

1.1.3. ด้านการสื่อความหมาย ควรมีการจัดท้าป้ายสื่อความหมายให้มากขึ นและ
ข้อมูลมีความชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า จากการสังเกตของผู้วิจัย ป้ายสื่อ
ความหมายทางการท่องเที่ยวภายในตลาดน ้ามีการจัดท้าขึ นแต่ไม่ค่อยมีความชัดเจนในส่วนของ
รายละเอียด 

1.1.4. ด้านความสะดวก ควรมีการติดตั งตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาที่พบว่า จากการสังเกตของผู้วิจัย ไม่มีตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) ไว้บริการ และจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

1.1.5. ด้านระบบสื่อสารสาธารณะ ควรมีการติดตั งตู้โทรศัพท์สาธารณะเพิ่มขึ นซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาด
น ้าวัดกลางคูเวียง ประชาชนในท้องถิ่น และการสังเกตของผู้วิจัย โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอ
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และไม่ทั่วถึง จึงควรเพิ่มจ้านวนตู้โทรศัพท์สาธารณะให้มากขึ นตามจุดต่างๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยว 
และจากแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

 
1.2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว นักท่องเที่ยวมีความพึง

พอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  
1.2.1. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ควรจัดท้าป้ายและติดตั งอุปกรณ์ป้องกันภัย

ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า การสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่
ของวัดที่เกี่ยวข้อง การสังเกตของผู้วิจัย และข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวให้จัดท้าป้ ายเตือนภัย
และติดตั งอุปกรณ์ป้องกันภัยต่างๆ ในแต่ละจุดภายในตลาดน ้า  และสอดคล้องกับกับการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลในการวางแผนติดตั งกล้องวงจรปิดในอนาคต 

1.2.2. ด้านบุคลากร ควรเพิ่มเจ้าที่รักษาความปลอดภัยให้มากขึ น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาที่พบว่า การสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง และการสังเกตของผู้วิจัยมี
ความเห็นตรงกันว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่ของวัดที่คอยดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเท่านั น 

1.2.3. ทางวัดควรติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อน้ามาจัดท้าป้ายเตือนภัยและจัดซื ออุปกรณ์ป้องภัยต่างๆ 

 
1.3. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมาก  
1.3.1. ด้านป้ายบอกทาง ควรเพิ่มและปรับปรุงป้ายบอกทางให้มากขึ นและมีความ

ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้า
บริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง และการสังเกตของผู้วิจัยมีความเห็นตรงกันว่าป้ายบอกทางมี
ระยะห่างกันและขาดความชัดเจน และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวให้เพิ่มจ้านวน
ป้ายบอกทางให้มากขึ น เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว  

1.3.2. ด้านความสะดวกในการเดินทาง ควรเพิ่มประเภทของรถและเที่ยวรถ
โดยสารสาธารณะให้มากขึ น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับปานกลางในเร่ืองรถโดยสารสาธารณะเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และสอดคล้องกับการสังเกต
ของผู้วิจัยและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวที่เสนอให้จัดรถโดยสารขนาดเล็ก เช่น รถตู้ รถสอง
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แถวประจ้าท้องถิ่น และรถจักรยานยนต์รับจ้าง และเพิ่มเที่ยวรถไว้บริการนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมาก
ขึ น 

 
1.4. ด้านการบริการท่องเท่ียว นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  

1.4.1. ด้านการบริการ ควรเพิ่มจ้านวนร้านค้าและร้านอาหารต่างๆ ให้มากขึ น ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในเร่ืองความเพียงพอของการ
บริการร้านอาหาร ความเพียงพอของการบริการร้านค้า และความเพียงพอของการบริการร้าน
เคร่ืองดื่มอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวจากแบบสอบถาม
ที่เสนอให้มีการเพิ่มจ้านวนร้านค้าในพื นที่ตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงเพราะจะช่วยเพิ่มสีสันและดึงดูด
นักท่องเที่ยวมากขึ น 

1.4.2. ด้านการให้ความรู้ ควรเพิ่มเจ้าหน้าที่และจัดให้มีบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
เพื่อน้าชมแหล่งท่องเที่ยวและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า นโยบาย
การพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวนคือ โครงการฝึกอบรม
เยาวชนในพื นที่เป็นมัคคุเทศก์น้อย 

1.4.3. ด้านการตลาดการท่องเที่ยว ควรมีการจัดท้าโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ ในทุกรูปแบบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า จากการสัมภาษณ์เจ้า
อาวาสวัดกลางคูเวียง เจ้าหน้าที่ประจ้าศูนย์การท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวน ผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัด
กลางคูเวียง การสังเกตของผู้วิจัย และข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวจากแบบสอบถามที่เสนอให้มี
การจัดท้าโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน ้าผ่านสื่อต่างๆ และจัดท้าเอกสารเผยแพร่เพื่อให้ความรู้
และแนะน้าแหล่งท่องเที่ยวตลาดน ้าให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ น 

 
1.5. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน

ระดับน้อย  
1.5.1. ด้านการมีส่วนร่วม ควรจัดให้มีการประชุมส้าหรับชุมชนในการแสดงความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในการบริการจัดการการท่องเที่ยวตลาดน ้า ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาที่พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกกลุ่ม การสังเกตของผู้วิจัยและข้อเสนอแนะ
ของนักท่องเที่ยวจากแบบสอบถามที่ต้องการให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด้าเนินการด้านการท่องเที่ยว และสอดคล้องกับการเสนอแนวทางการพัฒนาของผู้ประกอบการ
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ร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงที่ต้องการให้มีการจัดประชุมเพื่อขอความร่วมมือ
และข้อเสนอแนะแนวทางและความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอันเป็นการสร้าง
จุดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง  

1.5.2. ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั นตอนตั งแต่
การคิดริเร่ิม การวางแผน การด้าเนินการ และการติดตามประเมินผลงานอย่างเต็มที่ โดยเน้นการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายการจัดการ ร่วมกัน ทั งจากภาครัฐ ภาคชุมชน 
ผู้ประกอบการร้านค้า และเจ้าของพื นที่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
1.6. ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื นท่ี นักท่องเที่ยวมีความ

พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
1.6.1. ด้านการสร้างสรรค์กิจกรรม ควรสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ และปรับปรุง

กิจกรรมที่มีอยู่เดิมให้สมบูรณ์พร้อม ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลหลักทุกกลุ่ม จากการที่ผู้วิจัยได้พูดคุยและข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวต้องการให้มีการจัด
กิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องมากขึ น เพื่อสร้างจุดเด่นและสามารถดึงดูดความสนใจของ
นักท่องเที่ยวได้มากขึ น และสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนต้าบลในการอบรม
เยาวชนให้เป็นมัคคุเทศก์น้อยและหมอนวดแผนโบราณจิ๋ว การจัดแสดงของดีพื นบ้าน รวมถึง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการร้านค้าที่ขายสินค้าบริเวณตลาดน ้าวัดกลางคูเวียงที่
ต้องการให้มีการจัดน้าเที่ยวโดยก้าหนดเส้นทางท่องเที่ยวต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากมี
แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื นที่ 

1.6.2. ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรม
การท่องเที่ยวในพื นที่ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบมากขึ นว่าแหล่งท่องเที่ยวมีกิจกรรมใดบ้างที่
น่าสนใจ โดยเฉพาะกิจกรรมการล่องเรือที่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นจุดเด่นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวของตลาดน ้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า จากการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคู
เวียงและเจ้าหน้าที่ของวัดที่เกี่ยวข้องที่ว่าตลาดน ้ามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาก แต่ความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั น จึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในด้าน
นี อย่างต่อเนื่องและทั่วถึงสื่อในทุกรูปแบบ  เพื่อดึงดูดใจและเพิ่มระดับความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวมากขึ น 
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1.6.3. ด้านงบประมาณ ควรมีการของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ของจังหวัดเพื่อน้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า จากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต้าบลสัมปทวนได้ของบประมาณสนับสนุนจากทางจังหวัด
ในการสร้างเวทีการแสดงและศูนย์แสดงสินค้าโอทอป 

 
1.7. ด้านจุดดึงดูดด้านการท่องเท่ียวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ นักท่องเที่ยวมี

ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
1.7.1. ด้านบุคลากร ควรจัดเจ้าหน้าที่ในการให้ความรู้และสื่อความหมายในเร่ือง

คุณค่าของระบบนิเวศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตส้านึกในการในการปกป้องรักษา
ทรัพยากรท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกว่าเดิม รวมถึงป้องกันผลกระทบด้าน
ลบที่จะเกิดกับแหล่งท่องเที่ยวให้น้อยที่สุด 

1.7.2.ทุกฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้องกับแหล่ งท่ อง เที่ ยวควรช่ วยกันดูแลและ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติภายในตลาดน ้าให้คงอยู่ตลอดไป 

 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 
 จากการศึกษาในครั งนี  ผู้วิจัยได้พบประเด็นอ่ืนๆที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์เพื่อขยาย
ประเด็นของการศึกษาในโอกาสต่อไป จึงขอเสนอแนะส้าหรับการศึกษาครั งต่อไป คือ 

1. แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของตลาดน ้าวัดกลางคูเวียง เพื่อการปรับปรุง
และการพัฒนาที่เหมาะสมส้าหรับแหล่งท่องเที่ยว  

2. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือการสร้าง
ความตระหนักของนักท่องเที่ยวต่อการอนุรักษ์ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
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แบบสอบถามส าหรับนักท่องเท่ียว 
เร่ือง การประเมินศักยภาพของตลาดน  าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
……………………………………………………………………………………… 

 
ค ำชี้แจง แบบสอบถำมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำวิทยำนิพนธ์เร่ือง กำรประเมินศักยภำพของ
ตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทำงมำเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง  

  
ค ำอธิบำย แบบสอบถำมฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนส ำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ 
 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว 
    
 ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคู
เวียง  
 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในกำรมำเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง 

 
 

กรุณำตอบแบบสอบถำมให้ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 
 
 

ผู้วิจัยขอขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่ำนที่กรุณำให้ควำมร่วมมือในกำรตอบแบบสอบถำมครั้งนี้ 
                                                           
 
 
 

        นำงสำว อำรยำ   อินคชสำร 

   ส
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                                        นักศึกษำปริญญำโท  หลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
คณะวิทยำกำรจัดกำร   มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเท่ียว  
 
ค ำชี้แจง กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ในช่องว่ำง  ของค ำตอบตำมควำมเป็นจริง (เพียงค ำตอบเดียว)  
 
1. เพศ                
   ชำย   หญิง 
2. อำยุ                         
   ต่ ำกว่ำ 20 ปี   20-30 ปี   31-40 ป ี   
   41-50 ป ี   มำกกว่ำ 50 ป ี
3. ภูมิล ำเนำ                
    กรุงเทพมหำนคร      นครปฐม                 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………… 
4. ระดับกำรศึกษำ         

  ประถมศึกษำ    มัธยมศึกษำ      ปวส./อนุปริญญำ               
  ปริญญำตรี      สูงกว่ำปริญญำตรี 

5. อำชีพ        
    รับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ      พนักงำนบริษัทเอกชน   

  ธุรกิจส่วนตัว/ค้ำขำย                 รับจ้ำงทั่วไป   
  นักเรียน/นักศึกษำ     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………….. 

6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน       
    ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท   5,000-10,000 บำท    10,001-20,000 บำท     
      มำกกว่ำ 20,000 บำท 
7. ลักษณะกำรท่องเที่ยว 
    มำคนเดียว    มำกับคนรัก/แฟน     มำกับครอบครัว   
    มำกับเพื่อน      มำกับบริษัททัวร์   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……….. 
8. ลักษณะกำรเดินทำง 
    รถยนต์ส่วนตัว      รถโดยสำรประจ ำทำง  
    รถเช่ำ         รถจักรยำนยนต์ส่วนตัว 

   ส
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  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………….. 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวตลาดน  าวัดกลางคูเวียง 
 
ค ำชี้แจง กรุณำท ำเคร่ืองหมำย  ในช่องว่ำง  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำนมำกที่สุด 

1    น้อยที่สุด     หมำยถึง มีควำมพึงพอใจตำมควำมเป็นจริง ในระดับน้อยที่สุด 
2    น้อย             หมำยถึง มีควำมพึงพอใจตำมควำมเป็นจริง ในระดับน้อย   
3    ปำนกลำง     หมำยถึง มีควำมพึงพอใจตำมควำมเป็นจริง ในระดับปำนกลำง 
4    มำก              หมำยถึง มีควำมพึงพอใจตำมควำมเป็นจริง ในระดับมำก 
5    มำกที่สุด      หมำยถึง มีควำมพึงพอใจตำมควำมเป็นจริง ในระดับมำกที่สุด 

 
 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1. ด้านจุดดึงดูดการท่องเท่ียวและเรียนรู้ของ   
แหล่งธรรมชาติ 

     

    1.1 ควำมสวยงำม/อุดมสมบูรณ์ของสภำพ
ธรรมชำติบริเวณตลำดน้ ำ 

     

    1.2 บรรยำกำศร่มร่ืนเย็นสบำย      
    1.3 ควำมสะอำดของแม่น้ ำล ำคลอง      
    1.4 มีกำรรักษำควำมสะอำด เรียบร้อยภำยใน
ตลำดน้ ำและบริเวณใกล้ เคียงควบคู่กับกำร
อนุรักษ์ 

     

    1.5 ควำมเป็นเอกลักษณ์/สภำพดั้งเดิมใน
บริเวณตลำดน้ ำ 

     

    1.6 ควำมอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ ำ      

    1.7 ลักษณะสิ่งปลูกสร้ำงมีควำมกลมกลืนกับ
สภำพแวดล้อม 

     

   ส
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    1.8 บรรยำกำศ/ทิวทัศน์เส้นทำงสองฝั่งของ
กำรสัญจรทำงเรือยังคงแสดงสภำพวิถีชีวิตชุมชน 

     

 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

   1.9 มีกำรใช้สื่อจำกธรรมชำติแหล่งท่องเที่ยว 
เพื่อกำรเรียนรู้และอนุรักษ์ 

     

2. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว      

    2.1 สภำพถนนในกำรเดินทำงเข้ำสู่ตลำดน้ ำ      

    2.2 มีรถโดยสำรสำธำรณะเข้ำถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

     

    2.3 ควำมหลำกหลำยของเส้นทำงกำรเข้ำถึง 
(เส้นทำงทำงบก, เส้นทำงทำงน้ ำ) 

     

    2.4 มีป้ำยบอกทำงเป็นระยะและชัดเจน      

    2.5 มีท่ำเรือเพื่อสะดวกกับกำรคมนำคมทำงน้ ำ
ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นได้ 

     

3. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเท่ียว 

     

    3.1 มีกำรรักษำควำมปลอดภัยจำกปัญหำ
อำชญำกรรมในกำรเที่ยวชมตลำดน้ ำ 

     

    3.2 มีกำรติดต้ังป้ำย และสัญญำณเตือนภัยอย่ำง
เหมำะสม 

     

    3.3 กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยภำยในตลำดน้ ำ 

     

    3.4 มีอุปกรณ์เคร่ืองมือบรรเทำสำธำรณภัย      

    3.5 มีป้อมยำม/สถำนที่ที่เป็นจุดอ ำนวยกำร
ด้ำนควำมปลอดภัย 

     

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก      

   ส
ำนกัหอ
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    4.1 ควำมสะดวกสบำยของที่จอดรถ      

 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

    4.2 ควำมเพียงพอของที่จอดรถ      

    4.3 ควำมเพียงพอและควำมสะอำดของ
ห้องน้ ำ-ห้องสุขำ 

     

    4.4 มีที่นั่งพักผ่อนส ำหรับนักท่องเที่ยว      

    4.5 ควำมเพียงพอของถังขยะและกลมกลืนกับ
สภำพแวดล้อม 

     

    4.6 มีกำรจัดท ำป้ำยสื่อควำมหมำยเพื่อให้
ควำม รู้ เกี่ ย วกับธรรมชำติและกำรอนุ รักษ์
ธรรมชำติ 

     

    4.7 จุดจอดเรือที่สะดวกปลอดภัย      

    4.8 ควำมเพียงพอของกำรบริกำรโทรศัพท์
สำธำรณะ 

     

    4.9 มีกำรบริกำรตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM)      

5. ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียว        
เชิงนิเวศในพื นที ่

     

     5.1 มีกิจกรรมนันทนำกำรเพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

     

    5.2 มีกิจกรรมปลูกจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์
ท รัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมแก่
นักเรียน เยำวชน และนักท่องเที่ยว 

     

    5.3 มีกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น กิจกรรม
นวดแผนไทยด้วยสมุนไพร กิจกรรมเส้นทำงเดิน
ศึกษำพันธุ์ไม้สมุนไพร 

     

    5.4 รูปแบบของกิจกรรมสะท้อนวิถีชีวิต และ      

   ส
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วัฒนธรรมท้องถิ่น    

 
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

    5.4 รูปแบบของกิจกรรมสะท้อนวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น    

     

    5.5 มีกำรจัดกิจกรรมให้เลือกหลำกหลำย เช่น 
กำรแข่งขันกีฬำทำงน้ ำ กำรแข่งขันกีฬำมวยไทย
กลำงน้ ำ กำรล่องเรือชมทิวทัศน์สองริมฝั่งแม่น้ ำ
นครชัยศรี และชมวิถีชีวิตชุมชน เป็นต้น 

     

    5.6 มีกำรจัดกิจกรรมที่ให้นักท่องเที่ยวมีส่วน
ร่วมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรม
กำรล่องเรือเก็บขยะในแม่น้ ำล ำคลอง เป็นต้น 

     

    5.7 รูปแบบของกิจกรรมโดยรวมมีควำม
เหมำะสมและสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 

     

6. ด้านการบริการท่องเท่ียว      

    6.1 มีศูนย์บริกำรนักท่องเที่ยวเพื่อให้ข้อมูล
และบริกำรแก่นักท่องเที่ยว และมีเอกสำร
เผยแพร ่

     

    6.2 ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวมีควำมชัดเจน      

    6.3 มีกำรประชำสัมพันธ์ตลำดน้ ำให้เป็นที่รู้จัก
อย่ำงแพร่หลำยและต่อเน่ือง 

     

    6.4 ควำมเพียงพอของเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร
ในกำรดูแลและให้บริกำรนักท่องเที่ยว 

     

     6.5 มีบริกำรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

     

    6.6 ควำมเพียงพอของกำรบริกำรร้ำนอำหำร      

    6.7 ควำมเพียงพอของกำรบริกำรร้ำนค้ำ      

   ส
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ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

    6.8 ควำมเพียงพอของกำรบริกำรร้ำนเคร่ืองดื่ม      

    6.9 มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมสำมำรถให้ควำมรู้เร่ือง
ธรรมชำติและระบบนิเวศแก่นักท่องเที่ยว 

     

7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น      

    7.1 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรคิดริเร่ิมด้ำน
กำรท่องเที่ยว 

     

    7.2 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดหรือ
วำงแผนในกระบวนกำรท่องเที่ยว  

     

    7.3 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ด้ำนกำรท่องเที่ยว 

     

    7.4 ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรติดตำม
ประเมินผลงำน 

     

 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ ในการปรับปรุงตลาดน  าวัดกลางคูเวียง 
....……………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



151 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการศึกษา 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีขายสินค้าบริเวณตลาดน  าวัดกลางคูเวียง 

เร่ือง การประเมินศักยภาพของตลาดน  าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
 

 แบบสัมภำษณ์ส ำหรับสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำที่ขำยสินค้ำบริเวณตลำดน้ ำวัดกลำงคู

เวียง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยด้ำนจุดดึงดูดกำรท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชำติ 

ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สินของ

นักท่องเที่ยว ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนควำมหลำกหลำยของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน

พื้นที่ ด้ำนกำรบริกำรท่องเที่ยว และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น สภำพปัญหำที่พบในกำร

ประกอบอำชีพหรือท ำธุรกิจและวิธีกำรแก้ไขปัญหำ แนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจในอนำคต และควำม

ต้องกำรของผู้ประกอบกำรเพื่อส่งเสริมธุรกิจ รวมทั้งเพื่อพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลำดน้ ำ

วัดกลำงคูเวียง 

 

ชื่ อ -สกุ ล……………………………………… ประ เภทธุ รกิ จ…………………………………

ระยะเวลาท่ีประกอบธุรกิจนี ……………………….  

 

1. ท่ำนคิดว่ำตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีสภำพแวดล้อมดีหรือไม่ดี อย่ำงไร และมีจุดดึงดูดใจ

นักท่องเที่ยวในด้ำนใดบ้ำง 

2. ช่วงฤดูกำล เทศกำล วันหรือเวลำใด ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ำมำใช้บริกำรมำก 

3. ท่ำนคิดว่ำศักยภำพของตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงสำมำรถพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้

หรือไม่ อย่ำงไร 

4. ท่ำนคิดว่ำกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงของนักท่องเที่ยวมีควำมยำกง่ำยมำก

น้อยเพียงใด และสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงไรบ้ำง  

5. ตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่ำงไร ดี

หรือไม่ดี ได้ผลหรือไม่ อย่ำงไร 

6. ท่ำนคิดว่ำสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีเพียงพอ

ส ำหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ และควรมีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงด้ำนใดบ้ำง 
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7. ตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือไม่ อย่ำงไร และมีควำม

เหมำะสม/สอดคล้องกับพื้นที่หรือไม่ อย่ำงไร  

8. มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เกี่ยวกับตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงหรือไม่ อย่ำงไร 

9. ท่ำนคิดว่ำจ ำนวนนักท่องเที่ยวมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของท่ำนหรือไม่ 

10. ท่ำนคิดว่ำกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจะท ำให้มีอำชีพเพิ่มและหลำกหลำยขึ้นหรือไม่ 

11. ท่ำนคิดว่ำกำรท่องเที่ยวท ำให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้เข้ำสู่หมู่บ้ำนเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่ำงไร 

12. ในกำรประกอบธุรกิจท่ำนพบว่ำมีปัญหำและอุปสรรคอะไรบ้ำง และมีแนวทำงแก้ไขอย่ำงไร 

13. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือไม่ อย่ำงไร 

14. ท่ำนมีแนวทำงกำรพัฒนำธุรกิจของท่ำนในอนำคตอย่ำงไรบ้ำง 

15. ท่ำนมีควำมต้องกำรให้แหล่งท่องเที่ยวมีแนวโน้มกำรพัฒนำไปในทิศทำงใดที่จะสำมำรถช่วย

ส่งเสริมธุรกิจได้ 

16. ในฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำในตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง ท่ำนคิดว่ำถ้ำตลำดน้ ำวัด

กลำงคูเวียงจะพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควรเพิ่มกิจกรรมหรือด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ อย่ำงไร

บ้ำง 

- ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

- ด้ำนกำรให้กำรศึกษำและสร้ำงจิตส ำนึก  

- ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่น 

- ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรน ำเที่ยว 

- ด้ำนอ่ืนๆ 

17. ท่ำนมีข้อเสนอแนะในกำรที่จะพัฒนำเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณตลำดน้ ำวัด

กลำงคูเวียงให้ดีขึ้นได้อย่ำงไรบ้ำง 
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แบบสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดกลางคูเวียงและเจ้าหน้าท่ีของวัด 
เร่ือง การประเมินศักยภาพของตลาดน  าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

 แบบสัมภำษณ์ส ำหรับสัมภำษณ์เจ้ำอำวำสวัดกลำงคูเวียงและเจ้ำหน้ำที่ของวัด ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับนโยบำยด้ำนจุดดึงดูดกำรท่องเที่ยวและและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชำติ ด้ำนควำม

หลำกหลำยของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น นโยบำย

กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง รวมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

  

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………… 
บทบาทและหน้าท่ีในแหล่งท่องเท่ียวตลาดน  าวัดกลางคูเวียง……………………………………….. 
 
1. ตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีจุดก ำเนิด/ริเร่ิมอย่ำงไร 

2. ตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวอย่ำงไร (อดีตถึงปัจจุบัน) 

3. ในฐำนะของวัดกลำงคูเวียง มีส่วนในกำรริเร่ิมเร่ืองกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงไร 

4. ในอดีตตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีสภำพเป็นอย่ำงไร ปัจจุบันมีสภำพอย่ำงไร และในอนำคตมี

แนวโน้มเป็นอย่ำงไร 

5. ในฐำนะของวัดกลำงคูเวียง ท่ำนคิดว่ำตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีจุดเด่น จุดด้อยอย่ำงไร 

6. ท่ำนคิดว่ำตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้หรือไม่ 

อย่ำงไร 

7. มีกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่หรือไม่ อะไรบ้ำง และอย่ำงไร 

8. ประชำชนในชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และมีส่วนร่วมในกำรบริหำร

จัดกำรหรือไม่ อย่ำงไร 

9. กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีปัญหำและอุปสรรคอย่ำงไร และมีแนว

ทำงแก้ไขอย่ำงไร 

- ปัญหำด้ำนกำรด ำเนินกำร 

- ปัญหำด้ำนกำรดูแลรักษำและฟื้นฟู 

- ปัญหำด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
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- ปัญหำด้ำนงบประมำณปัญหำด้ำนบุคลำกร 

- ปัญหำอ่ืนๆ 

10. ในฐำนะของวัดกลำงคูเวียง ท่ำนคิดว่ำถ้ำตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงจะพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ ควรเพิ่มกิจกรรมหรือด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ อย่ำงไรบ้ำง  

- ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

- ด้ำนกำรให้กำรศึกษำและสร้ำงจิตส ำนึก  

- ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่น  

- ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรน ำเที่ยว 

- ด้ำนอ่ืนๆ 

11. ท่ำนมีข้อเสนอแนะในกำรที่จะพัฒนำเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณตลำดน้ ำวัด

กลำงคูเวียงให้ดีขึ้นได้อย่ำงไรบ้ำง 
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แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสัมปทวน 
เร่ือง การประเมินศักยภาพของตลาดน  าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
 แบบสัมภำษณ์ส ำหรับสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสัมปทวน ในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง รวมถึงปัญหำและอุปสรรค

ในกำรด ำเนินงำน 

 

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่งในหน่วยงานของท่าน……………………………………………………………………… 
 
1. ท่ำนคิดว่ำตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวในด้ำนใดบ้ำง อย่ำงไร 

2. ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสัมปทวน ท่ำนคิดว่ำปัจจุบันองค์กรมีบทบำทในกำร

พัฒนำกำรท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงอย่ำงไร 

3. ท่ำนคิดว่ำมีปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงอะไรบ้ำง 

อย่ำงไร 

4. ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสัมปทวน ท่ำนคิดว่ำตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงควรเพิ่ม

กิจกรรมหรือด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ อย่ำงไรบ้ำง 

- ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

- ด้ำนกำรให้กำรศึกษำและสร้ำงจิตส ำนึก  

- ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่น  

- ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรน ำเที่ยว 

- ด้ำนอ่ืนๆ 

5. ท่ำนมีนโยบำย/แผนกำรปรับปรุงในกำรที่จะพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงเพื่อ

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ดีขึ้นได้อย่ำงไร  

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



157 

 

แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์การท่องเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม 
เร่ือง การประเมินศักยภาพของตลาดน  าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 

 แบบสัมภำษณ์ส ำหรับสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์กำรท่องเที่ยวกีฬำและนันทนำกำร

จังหวัดนครปฐม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง 

รวมถึงปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 

 

ชื่อ-สกุล……………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่งในหน่วยงานของท่าน……………………………………………………………………… 
 
1. ท่ำนคิดว่ำตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีจุดดึงดูดใจนักท่องเที่ยวในด้ำนใดบ้ำง อย่ำงไร 

2. ในฐำนะศูนย์กำรท่องเที่ยวกีฬำและนันทนำกำรจังหวัดนครปฐม ท่ำนคิดว่ำปัจจุบันองค์กรมี

บทบำทในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงอย่ำงไร 

3. ท่ำนคิดว่ำมีปัญหำและอุปสรรคในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงอย่ำงไร/

อะไรบ้ำง 

4. ในฐำนะศูนย์กำรท่องเที่ยวกีฬำและนันทนำกำรจังหวัดนครปฐม ท่ำนคิดว่ำตลำดน้ ำวัดกลำงคู

เวียงควรเพิ่มกิจกรรมหรือด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ อย่ำงไรบ้ำง 

- ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

- ด้ำนกำรให้กำรศึกษำและสร้ำงจิตส ำนึก  

- ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่น  

- ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรน ำเที่ยว 

- ด้ำนอ่ืนๆ 

5. ท่ำนมีนโยบำย/แผนกำรปรับปรุงในกำรที่จะพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงเพื่อ

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ดีขึ้นได้อย่ำงไร  
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แบบสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่น 
เร่ือง การประเมินศักยภาพของตลาดน  าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
แบบสัมภำษณ์ส ำหรับประชำชนในท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบำยด้ำนจุดดึงดูดกำร

ท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชำติ ด้ำนควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้ำนควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ด้ำนควำมหลำกหลำย
ของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ด้ำนกำรบริกำรท่องเที่ยว และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจำกกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
 
ชื่อ-สกุล…………………………………………… เพศ ………………………………………….. 
อาชีพ……………………………………… ระยะเวลาท่ีอยู่ในชุมชน……………………………… 
 
1. ท่ำนคิดว่ำตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีสภำพแวดล้อมดีหรือไม่ดี อย่ำงไร และมีจุดดึงดูดใจ

นักท่องเที่ยวในด้ำนใดบ้ำง 

2. ท่ำนคิดว่ำศักยภำพของตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงสำมำรถพัฒนำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้

หรือไม่ อย่ำงไร 

3. ท่ำนคิดว่ำกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงของนักท่องเที่ยวมีควำมยำกง่ำยมำก

น้อยเพียงใด และสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงไรบ้ำง  

4. ตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีมำตรกำรในกำรรักษำควำมปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่ำงไร ดี

หรือไม่ดี ได้ผลหรือไม่ อย่ำงไร 

5. ท่ำนคิดว่ำสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรของแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีเพียงพอ

ส ำหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ และควรมีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงด้ำนใดบ้ำง 

6. ตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงมีกำรจัดกิจกรรมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือไม่ อย่ำงไร และมีควำม

สอดคล้องกับพื้นที่หรือไม่ อย่ำงไร 

7. มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เกี่ยวกับตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงหรือไม่ อย่ำงไร 

8. ท่ำนคิดว่ำกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวจะท ำให้มีอำชีพเพิ่มและหลำกหลำยขึ้นหรือไม่ 

9. ท่ำนได้มีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรนักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่ำงไร 

10. ท่ำนคิดว่ำกำรท่องเที่ยวท ำให้เกิดกำรสร้ำงรำยได้เข้ำสู่หมู่บ้ำนเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่ำงไร 
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11. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงหรือไม่ อย่ำงไร 

12. ท่ำนคิดว่ำชุมชนก ำลังประสบกับปัญหำหรืออุปสรรคที่ขัดขวำงกระบวนกำรพัฒนำกำร

ท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงอะไรบ้ำง อย่ำงไร 

13. ท่ำนได้รับผลกระทบทำงลบจำกกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่เข้ำมำในชุมชนหรือไม่ อย่ำงไร 

14. ในฐำนะที่ท่ำนเป็นประชำชนในท้องถิ่นบริเวณตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง ท่ำนคิดว่ำตลำดน้ ำวัด

กลำงคูเวียงควรเพิ่มกิจกรรมหรือด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ อย่ำงไรบ้ำง 

- ด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

- ด้ำนกำรให้กำรศึกษำและสร้ำงจิตส ำนึก  

- ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในท้องถิ่น  

- ด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรน ำเที่ยว 

- ด้ำนอ่ืนๆ 

15. ท่ำนมีข้อเสนอแนะในกำรที่จะพัฒนำเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศบริเวณตลำดน้ ำวัด

กลำงคูเวียงให้ดีขึ้นได้อย่ำงไรบ้ำง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



160 
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แบบสังเกต 
เร่ือง การประเมินศักยภาพของตลาดน  าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
 แบบสังเกตส ำหรับผู้วิจัยในกำรสังเกตแหล่งท่องเที่ยวตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง จ ำนวน 7 
ด้ำน ได้แก่ ด้ำนจุดดึงดูดด้ำนกำรท่องเที่ยวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชำติ ด้ำนควำมสะดวกในกำร
เข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ด้ำนสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวก ด้ำนควำมหลำกหลำยของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ ด้ำนกำรบริกำร
ท่องเที่ยว และด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นว่ำมีลักษณะอย่ำงไรในกำรประเมินศักยภำพ
ของตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 
ชื่อแหล่งท่องเท่ียว…………………………………………………………………………………… 
ประเภท……………………………………………………………………………………………… 
 
1. ด้านจุดดึงดูดด้านการท่องเท่ียวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ (อธิบายลักษณะเด่น) 
………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………............. 

………………………………………………………………………………………………............. 

 

2. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว  
- กำรเข้ำถึง  [  ] ง่ำย   [  ]ปำนกลำง  [  ]ยำก 
- สภำพถนน……………………………………………………………………………. 
- รถโดยสำรสำธำรณะ  [  ] มี  [  ] ไม่มี 
- ควำมหลำกหลำยของเส้นทำงเข้ำถึง…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

- ป้ำยบอกทำง…………………………………………………………………………… 
- กำรเดินทำงโดยเรือ……………………………………………………………………. 
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สภำพโดยทั่วไป…………………………………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….......... 

 

3. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว  
- ควำมปลอดภัยจำกปัญหำอำชญำกรรม [  ] ปลอดภัย [  ] ปลอดภัยปำนกลำง 

     [  ] ไม่ปลอดภัย 
- ป้ำยฉุกเฉิน    [  ] มี   [  ] ไม่มี  

     [  ] เพียงพอ  [  ] ไม่เพียงพอ 
- สัญญำณเตือนภัย   [  ] มี   [  ] ไม่มี 

[  ] เพียงพอ  [  ] ไม่เพียงพอ 

- เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย  [  ] มี   [  ] ไม่มี 
[  ] เพียงพอ  [  ] ไม่เพียงพอ 

  จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย...........................คน 
- เคร่ืองมือบรรเทำสำธำรณภัย  [  ] มี   [  ] ไม่มี 

[  ] เพียงพอ  [  ] ไม่เพียงพอ 

…………………………………………………………………………………............................ 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
- สถำนที่จอดรถ 

1. ควำมเพียงพอ  [  ] เพียงพอ [  ] ไม่เพียงพอ 
2. ควำมสะดวกสบำย [  ] สะดวก [  ] ไม่สะดวก 

- ห้องน้ ำ-ห้องสุขำ 
1. ควำมเพียงพอ  [  ] เพียงพอ [  ] ไม่เพียงพอ 
2. ควำมสะอำด  [  ] สะอำด [  ] สะอำดปำนกลำง 
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[  ] ไม่สะอำด 

จ ำนวนห้องน้ ำ-ห้องสุขำ..................................ห้อง 

- ควำมสะดวกของช่องทำงเดินเท้ำ [  ] สะอำด [  ] สะดวกปำนกลำง 
[  ] ไม่สะดวก 

- ที่นั่งพักผ่อน    [  ] เพียงพอ [  ] ไม่เพียงพอ 
- ถังขยะ    [  ] เพียงพอ [  ] ไม่เพียงพอ 

จ ำนวนถังขยะ................................จุด 

- ป้ำยสื่อควำมหมำย   [  ] มี   [  ] ไม่มี 
[  ] เพียงพอ  [  ] ไม่เพียงพอ 

      [  ] ชัดเจน  [  ] ไม่ชัดเจน 
- จุดจอดเรือ    [  ] สะดวก  [  ] ไม่สะดวก 

     [  ] ปลอดภัย  [  ] ไม่ปลอดภัย 
- ตู้โทรศัพท์สำธำรณะ   [  ] มี   [  ] ไม่มี 

จ ำนวนตู้โทรศัพท์สำธำรณะ................................จุด 

- ตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM)   [  ] มี   [  ] ไม่มี 
จ ำนวนตู้กดเงินอัตโนมัติ................................จุด 

…………………………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………........... 

 

5. ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื นที่  
- กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  [  ] มี   [  ] ไม่มี 
- ควำมหลำกหลำย   [  ] หลำกหลำย  [  ] ไม่หลำกหลำย 

สภำพโดยทั่วไป…………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………........... 
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6. ด้านการบริการท่องเท่ียว  
- ศูนย์บริกำรข้อมูล    [  ] มี  [  ] ไม่มี 
- กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ตลำดน้ ำ  [  ] มี  [  ] ไม่มี 
- เจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรในกำรดูแลนักท่องเที่ยว [  ] มี  [  ] ไม่มี 

[  ] เพียงพอ [  ] ไม่เพียงพอ 

  จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรในกำรดูแลนักท่องเที่ยว……………………คน 
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น    [  ] มี  [  ] ไม่มี 

จ ำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่น............................คน 

- ป้ำยประกำศระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว  
[  ] มี  [  ] ไม่ม ี

- ร้ำนขำยอำหำร……………….ร้ำน  
1. ควำมเพียงพอ  [  ] เพียงพอ [  ] ไม่เพียง 
2. ควำมสะอำด  [  ] สะอำด [  ] ไม่สะอำด 
3. ควำมหลำกหลำย  [  ] หลำกหลำย [  ] ไม่หลำกหลำย 
4. รำคำ   [  ] เหมำะสม [  ] ไม่เหมำะสม 

- ร้ำนขำยสินค้ำ……………….ร้ำน  
1. ควำมเพียงพอ  [  ] เพียงพอ [  ] ไม่เพียง 
2. ควำมสะอำด  [  ] สะอำด [  ] ไม่สะอำด 
3. ควำมหลำกหลำย  [  ] หลำกหลำย [  ] ไม่หลำกหลำย 
4. รำคำ   [  ] เหมำะสม [  ] ไม่เหมำะสม 

…………………………………………………………………………………............................ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………........... 
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7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 
- กำรมีส่วนร่วมของชุมชนเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว  [  ] มี  [  ] ไม่มี 
- กำรจัดตั้งกลุ่มอำชีพเพื่อพัฒนำสินค้ำ   [  ] มี  [  ] ไม่มี 
- ชุมชนมีส่วนร่วมด้ำนใดบ้ำง อย่ำงไร (อธิบำย) 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ง 
แบบแสดงความคิดเห็นท่ีใช้ในการศึกษา 
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แบบแสดงความคิดเห็นส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิทยานิพนธ์เรื่อง การประเมินศักยภาพของตลาดน  าวัดกลางคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

 
 

ค ำชี้แจง แบบสอบถำมฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำวิทยำนิพนธ์เร่ือง กำรประเมินศักยภำพของ
ตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรปริญญำศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 
สำขำวิชำกำรจัดกำรภำครัฐและภำคเอกชน บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษำศักยภำพของตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอ ำเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 
 ขอให้ท่ำนได้กรุณำแสดงควำมคิดเห็นของท่ำน โดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยทั้ง 7 
ด้ำนตั้งแต่ล ำดับที่ 1 ถึงล ำดับที่ 7 ลงในช่องตำมควำมคิดเห็นของท่ำนเพื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญของ
แต่ละปัจจัยว่ำมีควำมส ำคัญระดับใด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรน ำไปพิจำรณำ
ปรับปรุงต่อไป 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะน ำค่ำคะแนนตำมควำมคิดเห็นของท่ำนมำหำค่ำเฉลี่ย ( X ) จำกนั้น จึง
ค ำนวณหำระดับศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียง โดยใช้
สมกำรถ่วงน้ ำหนักของศูนย์วิจัยป่ำไม้ คณะวนศำสตร์ (2538) ดังนี ้
  

EP     =     
7654321

77665544332211

WWWWWWW
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เมื่อ EP = ระดับศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 R 1 - R 7  = ค่ำคะแนนของศักยภำพปัจจัยที่ 1 ถึง 7 

 W 1 - W 7 = ค่ำถ่วงน้ ำหนักของปัจจัยที่ 1 ถึง 7 

   

เมื่อได้ค่ำจำกกำรค ำนวณผู้วิจัยจึงสำมำรถจัดระดับศักยภำพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง

นิเวศของตลำดน้ ำวัดกลำงคูเวียงได้ 
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ค ำชี้แจง กรุณำเรียงล ำดับควำมส ำคัญโดยใส่ตัวเลขตั้งแต่ล ำดับที่ 1-7 ลงในช่องที่ตรงกับควำม
คิดเห็นของท่ำนตำมล ำดับควำมส ำคัญของปัจจัยในกำรวัดศักยภำพ 
 
 

ปัจจัยในการวัดศักยภาพ 
 

 

ล าดับที ่

1. ด้านจุดดึงดูดด้านการท่องเท่ียวและเรียนรู้ของแหล่งธรรมชาติ  
2. ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว  
3. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว  
4. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
5. ด้านความหลากหลายของกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศในพื นที่  
6. ด้านการบริการท่องเท่ียว  
7. ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  
 
ข้อเสนอแนะ 
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
                  ขอแสดงควำมขอบคุณอย่ำงยิ่ง 
         ………………………................  
                                   (………………………................) 
                            ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก จ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
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1. นำยสุวรรณ   นันทศรุต  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 

2. นำงสำวเสำวลักษณ์   ระลึกธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสัมปทวน 

3. นำงสำวผุสดี   เยี่ยมสวัสดิ์  ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 

4. นำงสำวสฤษดิ์พรรณ   จันทร์ลออ ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 

5. นำงสำวกนกวรรณ  กลิ่นเกสร  ศูนย์กำรท่องเที่ยวกีฬำและนันทนำกำรจังหวัดนครปฐม 

6. นำงสำวทิพย์วิภำ   กิจกุลน ำชัย  ส ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 5 
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