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ระหว่างทาง ประกอบที่ 5 คือ ดา้นความยั่งยืน องคป์ระกอบที่ 6 คือ ดา้นสขุภาพ 
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The purposes of this research are as follows: (1) to analyze the components 

of ecotourism management in Nakhon Nayok province for Generation Y tourists; and (2) 
to propose guidelines for Nakhon Nayok ecotourism management for Generation Y tour-
ists. This study used an integrated research methodology, a qualitative research meth-
odology and a quantitative research methodology. The samples included entrepreneurs 
in Nakorn Nayok province and tourism office staff and an interview form was employed. 
A semi-structured interview was used as a tool for data collection among 400 Genera-
tion Y tourists who took part in ecotourism in Nakorn Nayok province. The data was 
gathered through a questionnaire and processed by SPSS. The statistics used for data 
analysis included frequency, percentage, mean, and survey factor analysis statistics. 
The results of this research were as follows: most of respondents were female, em-
ployed by various companies and with an income of between 15,001-30,000 Baht. In 
terms of the type of tourism element, it was found that the factor of recreation and con-
venience had the highest weight. The second element was experience and the third el-
ement was hospitality products and services. The fourth element was along the way, the 
fifth element was sustainability and the sixth element was health. 
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ปรญิญานิพนธฉ์บบันีไ้ม่อาจส าเรจ็สมบูรณข์ึน้มาได ้หากปราศจากความช่วยเหลือจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ท าการพูดคุย
สอบถาม กระตุน้ใหผู้ว้ิจยัไดคิ้ด ศึกษาคน้ควา้ ไดค้น้พบว่าสนใจอะไร จนไดห้วัขอ้ในการท าปริญญา
นิพนธ์ และความเมตตา กรุณารบัเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาข่องผู้วิจัย  รวมถึงได้ให้คาแนะน าที่ เป็น
ประโยชนต่์อผูว้ิจยั เช่นวิธีการเขียนเนือ้หาในแต่ละบท การก าหนดกระบวนการวิจยั กรอบระยะเวลา 
ในการเสนอความคืบหนา้ของงานวิจยั การตรวจสอบความถูกตอ้ง การเชื่อมโยงเนือ้หา วิธีการเขียน
งานวิจยั ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุไว ้ณ ที่นี ้

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ประธานกรรมการสอบเคา้โครง อาจารย ์ดร.เศรษฐวัสภุ ์พรม
สิทธิ์ สารนิพนธ ์อาจารย ์ดร.ล ่าสนั เลิศกูลประหยดั กรรมการสอบเคา้โครงวิทยานิพนธ์ ที่ใหค้  านะน า
และตรวจสอบเครื่องมือจนสามารถน าไปเก็บขอ้มลูไดอ้ย่างสมบรูณ ์

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จิโรจน ์บูรณศิร ิประธานกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ ์อาจารย ์ดร.ล ่าสนั เลิศกลูประหยดั ที่ไดส้ละเวลาใหค้ าแนะน าแก่ผูว้ิจยั จน
ท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันีเ้สรจ็สมบรูณ ์

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุคณาจารยค์ณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคมทุกท่านที่ใหค้  าแนะน าแก่
ใหผู้ว้ิจยั จนท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันีเ้สรจ็สมบรูณ ์

ผูว้ิจยัขอขอบคณุเจา้หนา้ที่โครงการหลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต  ภาคพิเศษทุกท่านที่
ใหค้วามช่วยเหลือและประสานงานกับผูว้ิจัยมาอยู่เสมอ ซึ่งมีส่วนท าใหป้ริญญานิพนธ์ฉบบันีเ้สร็จ
สมบรูณ ์

ผู้วิจัยขอขอบคุณ  คุณศิริศศิเกษม วิจิตรและคุณชัยรตัน์ รอดเคราะห์ ส าหรบัการสอน
โปรแกรมจดัแบบฟอรม์ปริญญานิพนธแ์ละเจา้หนา้ที่บณัฑิตวิทยาลยัทุกท่านที่ใหค้วามช่วยเหลือจน
ท าใหป้รญิญานิพนธฉ์บบันีเ้สรจ็สมบรูณ ์

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุ บิดา มารดาที่ใหก้ารสนบัสนนุและก าลงัใจเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
ผูว้ิจัยขอขอบคุณผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหาร ที่พัก และเจา้ของ กิจกรรม จังหวัด นครนายก 

และเจา้หนา้ที่ ที่เก่ียวขอ้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ าส านักงาน นครนายก ทุกท่านที่ได้
สละเวลาใหส้ัมภาษณ์ ใหข้อ้มูลที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูว้ิจัยและกลุ่มตัวอย่างทุกท่านที่สละเวลาตอบ
แบบสอบถาม อาจารยม์หาวิทยาลยัที่ไดต้อบรบัและช่วยเหลือใหง้านวิจยัไดร้บัการเผยแพร่ไดอ้ย่าง
สมบรูณ ์
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ผูว้ิจัยขอขอบคุณรุ่นพี่ เพื่อนๆที่ร่วมเรียนมาดว้ยกัน ร่วมทุกขร์่วมสุข อยู่เคียงขา้งกันมา
เสมอ รวมถึงรุน่นอ้งที่ท าใหผู้ว้ิจยัไดพ้ฒันาการถ่ายทอดสิ่งที่เรียนมาไดเ้ป็นอย่างดี 

สุดท้ายนี ้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ นักวิชาการหรือผู้สนใจทั่ วไปที่มีความสนใจที่จะท าวิจัยในเรื่องท านองนี ้และ
คณุประโยชนแ์ละความดีอนัพึงมีจากปรญิญานิพนธฉ์บบันี ้ผูว้ิจยัขอมอบใหแ้ด่บิดา มารดาตลอดจน
ครู อาจารยท์ุกท่านท่ีประสิทธิ์ประสาทความรูท้าให้เกิดผลส าเร็จในการท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้
ตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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บทที ่1 
บทน า 

1.  ทีม่า และความส าคัญของปัญหา 
ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการสรา้งรายไดใ้หก้ับประเทศไทย โดย

ล่าสดุทางภาครฐัไดก้ระตุน้สนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง จึงเร่งขยายผลผลกัดนันโยบาย การ
ท่องเที่ยวไทยปี 2561 ต่อเนื่องถึงปี 2562 เพื่อกระจายรายไดข้องภาคการท่องเที่ยวไปทกุที่รวมถึง
ระดับทอ้งถิ่น เพื่อใหร้ายไดข้องภาคชุมชนมีรากฐานที่มั่งคงและผลักดันใหชุ้มชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและสามารถบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวไดด้ว้ยตัวเอง “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” 
เติบโตอย่างแข็งแกรง่และยั่งยืน (ส านกัพฒันาการประชาสมัพนัธ,์ 2561)เพื่อใหก้ารท่องเที่ยวเป็น
ผูร้บัใชช้มุชน สง่ผลใหค้รึง่แรกของปี 2561 การท่องเที่ยวในในประเทศไทย 55 จงัหวดั ที่เป็นเมือง
รองของประเทศขยายตัวการท่องเที่ยว สามารถสรา้งรายไดถ้ึง 1.16 แสนลา้นบาท เติบโตกว่า 9 
เปอรเ์ซ็นต ์จากปีก่อน จากจ านวนนกัท่องเที่ยวกว่า 38 ลา้นคน ทัง้ไทยและต่างประเทศที่ไหลเขา้
สูเ่มืองรอง เพิ่มขึน้เกือบ 5 เปอรเ์ซ็นตเ์มื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีที่แลว้  

(ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก , 2557)จังหวัดนครนายกเป็นหนึ่งในจังหวัดการ
ท่องเที่ยวเมืองรอง ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดลอ้มของ
ชุมชน ทางส านักงานสถิตินครนายก เผยขอ้มูลแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ปี พ.ศ. 2558 – 
2561 ส่งเสริมยุทธศาสาตรก์ารท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เพื่อ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกันและพัฒนา
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการควบคุม
กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยังคงรักษาธรรมชาติไว้อยู่ของทางจังหวัด 
ประโยชนข์องการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนท าใหก้ารด ารงชีวิตของทอ้งถิ่นมีความยั่งยืน  

จากความนิยมของการท่องเที่ยวในนครนายกที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผูว้ิจัยไดเ้ดินทางไป
สงัเกตสุภาพแวดลอ้มดว้ยตนเอง ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น เขื่อนขุนด่าน  , ศนูยผ์จญ
ภยัเขาหล่น , น า้ตกสาลิกา แลว้พบว่า กลุ่มนกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย หรือ 
กลุม่คนช่วงอาย ุ22-38 ปี ทางผูว้ิจยัไดส้มัภาษณ ์พฤติกรรม ความชอบของกลุม่เจอเนอเรชั่นวาย 
พบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเจเนอเรชั่นวายจะใหค้วามส าคัญการเรียนรูว้ัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น และชอบกิจกรรมผจญภยั รวมถึงไดม้ีโอกาสสมัภาษณก์บัเจา้หนา้ที่ภาครฐั การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส านักงาน นครนายก พบว่า ปัญหาคือคนทอ้งถิ่นยังไม่ต่ืนตัวกับการท่องเที่ยว 
ท าใหก้ารพัฒนาตัวเองไปสู่มืออาชีพอย่างเพียงพอส าหรบับางชุมชน และเขา้ไปสังเกตการณ ์
หลังจากสัมภาษณ์ได้มาค้นหาขอ้มูลเพิ่มเติม(TerraBKK, 2562) ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า นักท่องเที่ยว 
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เกือบรอ้ยละ 70 บอกว่า นักท่องเที่ยวชอบออกเดินทางที่ไม่เคยไปมาก่อนเพื่อหาประสบการณ์
ใหม่ๆ และตอ้งการน าประสบการณ์ที่ตนเองพบมาไปบอกต่อกับผูค้นในโซเชียล จึงไดม้าศึกษา
เก่ียวกบัลกัษณะของกลุม่เจนวายเพิ่มเติม ทางผูว้ิจยัตอ้งการน าผลการวิจยัเพื่อเป็นประโยชนต่์อ
การพฒันาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก 
 

ตาราง 1 สถิตินกัท่องเที่ยวชาวไทยเมืองรอง ประจ าปี พ.ศ.2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) 

2.  ประเด็นปัญหาของการวิจัย 
จากปัญหาพบว่า สถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาเที่ยวเมืองรอง  จังหวัง

นครนายกจดัอยู่อันดบัที่ 8 จากจ านวนสถิติทัง้หมดของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจงัหวดัเมือง
รอง มีถึง 89,888,097 คน เทียบเท่าจ านวนแค่ 3.4% จากสถิติจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
เที่ยวยงัจงัหวดัเมืองรองทัง้หมด ทางผูว้ิจยัมองว่า นครนายกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่อยู่ไม่
ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวก สามารถเดินทางไปแบบ เชา้ เย็น กลบัได ้ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลักที่ได้ไปสังเกตุมา รวมถึงเป็นจังหวัดที่ เหมาะกับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะมีทรพัยากรที่อดุมสมบูรณ ์มีกิจกรรมที่หลากหลาย ดงันัน้ผูว้ิจยัมีความ
ประสงคศ์ึกษางานวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะหอ์งค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด 

     อนัดบั จงัหวดั จ านวนนกัท่องเที่ยวชาวไทย 
1 นครศรีธรรมราช 3,972,748 
2 อดุรธานี 3,726,286 
3 เชียงราย 3,632,245 
4 ลพบรุี 3,576,382 
5 พิษณโุลก 3,338,434 
6 สพุรรณบรุี 3,309,761 
7 อบุลราชธานี 3,255,991 
8 นครนายก 3,057,080 
9 หนองคาย 2,767,610 
10 จนัทบรุี 2,486,465 
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นครนายก ส าหรบั คนเจนเนอเรชั่นวาย จุดประสงค ์คือ ฟ้ืนฟูธรรมชาติ และ เพิ่มรายไดใ้หก้ับ
ชุมชน และเพิ่มช่องทางกระจายรายไดท้างเศรษกิจจากการท่องเที่ยวใหแ้ก่จังหวัด นครนายก 
รวมถึงการเขา้ใจความตอ้งการที่แทจ้รงิของนกัท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

3.  ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก 
ส าหรบักลุม่นกัท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นวาย 

2. เพื่อน าเสนอแนวทางการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุ่ม 
นกัท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นวาย 

4.  ประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการวิจัย 
1. เพื่อน าผลการวิจยัก่อใหเ้กิดการช่วยเหลือพฒันาแหลง่ชมุชนทอ้งถิ่น เทศบาล ในการ

เพิ่มช่องทางรายได ้และ กระจายเศรษฐกิจสูท่างจงัหวดั นครนายก 
2. ได้ทราบถึงวิธีการจัดการท่องเที่ยวเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่นักท่องเที่ยวตอ้งการอย่าง

แทจ้รงิ เพี่อพฒันาแผนยทุธศาตรข์องจงัหวดัต่อไป 
3. ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่ม

นกัท่องเที่ยวกลุม่เจนเนอเรชั่นวาย 
4. ไดท้ราบถึงการตัดสินใจในการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก 

ของกลุม่เจนเนอเรชั่นวาย 

5.  ขอบเขตการวิจัย  
5.1 ขอบเขตด้านประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 

เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Structure Interview Guideline) ที่ก าหนด
หัวข้อที่จะสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นค าถามปลายเปิดได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของ 
ผูป้ระกอบการ และ เจา้หน้าที่ภาครฐัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน นครนายก เพื่อ
น าไปพฒันา ปรบัปรุงคณุภาพการบริการ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก  โดยจะท าการ
สมัภาษณ์ ผูป้ระกอบการ และ เจา้หนา้ที่ส  านกังานการท่องเที่ยว จงัหวดั นครนายก รวมทัง้สิน้ 6 
คน ประกอบดว้ย 
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1.1 เจ้าหน้าที่ภาครัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน นครนายก 
จ านวน 1 ท่าน 

1.2 ผูป้ระกอบการโรงแรม รา้นคา้ ในจงัหวดั นครนายก จ านวน 5 ท่าน 
2. การวิจัยเชิงปริมาณ 

ผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามโดยสรา้งขึน้จากการน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการ และ เจา้หน้าที่ภาครฐัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครนายก  โดย
เลือกจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นวาย หรือผูท้ี่เกิดใน พ.ศ.2523– พ.ศ.2540 ที่เคยไป หรือ 
ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก จ านวน 400 คน โดยใชสู้ตรค านวณแบบไม่
ทราบจ านวนประชากรคือสูตรตารางของทาโร่ ยามาเน่ ที่มีขนาดความเชื่อมั่นที่  95% (ธานินทร ์
ศิลป์จารุ,2560) 

2.1 การสุม่ตวัอย่างใชว้ิธีสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage) มีรายละเอียด ดงันี ้
ขัน้ที่ 1 แบบใหโ้ควตา สถานที่ท่องเที่ยวละ 50 คน จ านวน 8 ที่ รวม 400 คน 
ขั้นที่  2 เลือกการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยน า

แบบสอบถามไปแจกกลุ่มนกัท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นวายที่ไป หรือ เคยไป สถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆคน
ละ 1 สถานที่ หรือมากกว่านั้น ในจังหวัด นครนายก โดยผูว้ิจัยไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถาม
ดว้ยตนเอง ที่ละ 50 คน ในกรณีที่ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่ตรงกบั 24-41 ปี ทางผูว้ิจยัไดท้ าการ
ตดัแบบสอบถามทิง้ใหเ้ป็นการคดักรองกลุ่มตัวอย่างที่ชดัเจน ส าหรบัเจนเนอเรชั่นวายโดยเฉพาะ 
โดยการเลือกตามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดงันี ้
                            1.เขื่อนขุนด่านปราการชล           
                            2.ศนูยภ์ูมิรกัษธ์รรมชาติ  
                            3.ศนูยผ์จญภยัเขาหลน่  
                            4.ศนูยว์ฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ัง คลอง ชมุชนไทยพวน      
                            5.อ่างเก็บน า้หว้ยปรือ     
                            6.น า้ตกสารกิา                              
                            7.โรงเรียน นายรอ้ย จปร.  
                            8.น า้ตกนางรอง 
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แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 สว่น คือ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูนักท่องเที่ยว Generation Y หรือผู้

ที่เกิดในพ.ศ.2523 – พ.ศ.2540 ผูเ้คยเดินทางไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทั้งหมด 8 ที่เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
การศกึษา รายไดแ้ละสถานภาพ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบการท่องเที่ยว 5A วดัระดับ
ความส าคญัดา้นความคิดเห็นเป็นลกัษณะการประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likert มี 
5 อนัดบั 

ส่วนที่ 3 เป็นขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จงัหวดั นครนายก 

 
5.2 ข้อจ ากัดในการท าวิจัย 
1. การสุ่มตัวอย่างกลุ่มผูต้อบแบบสอบถามบางท่านอายุไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอาย ุ

24-41 ปี  
2. การวิจยัครัง้นีศ้กึษาแค่กลุม่เจนเนอเรชั่นวายเท่านัน้ 

6. ค านิยามศัพทก์ารวิจัย 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์หมายถึง การท่องเที่ยวเพื่อไม่ท าลายความเสียหายสิ่งแวดลอ้ม 

และ ธรรมชาติ มีการเรียนรูภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น วฒันธรรมประเพณี ตลอดจนสามารถสรา้งรายได้
ใหก้บัคนทอ้งถิ่น 

ความรู้เก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง ได้เข้าใจถึงความหมายของการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักท่องเที่ ยว  เป็นการท่องเที่ ยวที่ ไม่ รบกวนต่อธรรมชาติ  หรือ 
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนมีการเรียนรู ้ศิลปะ วัฒนธรรม ของคนในทอ้งถิ่น สามารถ
สรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจใหก้บัคนในทอ้งถิ่น 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์หมายถึง การกระท าของกลุ่มนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่
เคยเดินทางเที่ยว จังหวัด นครนายกภายใน 1 ปีที่ผ่านมา เป็นการมาเที่ยวไม่รบกวนต่อ
สิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน  วัฒนธรรม ประเพณี และยังเป็นการ
เสรมิสรา้งรายไดแ้ละโอกาสใหค้นในทอ้งถิ่น 

นกัท่องเที่ยว หมายถึง นกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทย
อย่างนอ้ย 1 ครัง้ ตัง้แต่เดือนมกราคม-ตลุาคม ในปี พ.ศ. 2558 
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กลุ่มเจนเนชั่นวาย หมายถึง กลุ่มประชากรที่มีอายุตัง้แต่ 24-41 ปี ช่วงที่เกิด 2523 –
2540 เป็นกลุ่มคนที่เยอะที่สดุในประเทศไทย เกิดมาพรอ้มเทคโนโลยี อินเตอรเ์น็ต ชอบหาขอ้มูล
การท่องเที่ยวดว้ยตนเอง และหาความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยว 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุ่ม 

นกัท่องเที่ยว Generation Y 
 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยัเรื่องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการจดัการท่องเที่ยว       

เชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุม่ นกัท่องเที่ยว Generation  Y



 

 
บทที ่2 

เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเรื่อง การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวัด นครนายก ส าหรบั คนเจนเนอเรชั่นวาย ดังนัน้ ผูศ้ึกษาได้
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงผลงานวิจัยต่าง ๆ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง น ามาสรา้งแนวคิดในการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้
1. แนวคิดประชากรศาสตรเ์จนเนเรชั่นวาย 
2. ทฤษฎีเก่ียวกบัองคป์ระกอบการท่องเที่ยว (5A) 
3. แนวคิดดา้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. ขอ้มลูการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก 
5. ทฤษฎีการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ EFA 
6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

1. แนวคิดประชากรศาสตรเ์จนเนชั่นวาย 
(เสาวคนธ์ วิทวัสโอฬาร, 2550) ได้เสนอแนวความคิด การแบ่งช่วงวัยมาอธิบาย

ปรากฎการณ์ (Phenomemenon) หมายถึง ภูมิหลัง ที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงหนึ่ง เพื่อ
อธิบายถึง บคุลิกภาพเฉพาะกลุม่ โดยใชเ้ครื่องมือในการศกึษาลกัษณะ และ พฤติกรรมเฉาะกลุ่ม
หรือ เจนเรอเรชั่นต่างๆไว ้เป็นตน้ ซึ่งไดแ้บ่งกลุ่มของประชาการผ่าน การรบัรู ้ทศันคติ วฒันธรรม 
สงัคม จิตวิทยา สามารถแบ่งกลุ่มของประชากรปัจจุบนัไดท้ัง้หมด คือ รุ่นเบบีบู้ม , รุ่นเอกซ ์, รุ่น
วาย , รุ่นแซด เรียงตามล าดับ ซึ่งผูว้ิจยัจะเลือกน ารายละเอียดพฤติกรรม นิสยั ของประชากรรุ่น
เจนเนเรชั่นวาย เพื่อมาศึกษาพฤติกรรมการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของกลุ่มนีเ้พื่อเป็นประโยชน์
ใหก้บัผูป้ระกอบการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) คือ เป็นผูท้ี่เกิดในยุคที่เกิดมาพรอ้มกับ ยุค 
ดิจิตอล ช่วงแรกๆ การเริ่มมีคอมพิวเตอรใ์ช ้หรือ เริ่มมีการพัฒนาการใชอิ้นเตอเน็ต เป็นผูท้ี่เกิด
ระหว่าง พ.ศ.2523-2541 เป็นคนที่ชอบเทคโนโลยี ชอบความรวดเรว็ และบรรยากาศที่สนุกสนาน 
สีสนัสดใส ชอบใหม้ีการเอาอกเอาใจ ชอบมีการใชภ้าษาที่ไม่เป็นทางการ ไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็น
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ทางการมากเกินไป มองทุกอย่างแบบสดใส ทกัษะการใชภ้าษามีเอกลกัษณเ์ฉพาะ จึงท าใหเ้กิด
ความคิดสรา้งสรรค ์สรรหาค าใหม่ๆมาตลอด (Strauss และ Contributors:Howe, 1991) 

1.1 ความหมายเกี่ยวกับเจนวาย 
เป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 24-41 ปี ในปัจจุบัน คือกลุ่มประชากรที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2520-

2537 เป็นกลุ่มประชากรรุ่นลูกของกลุ่มเบบีบู้มเมอรส์ (Baby Boomers) เกิดระหว่างปี พ.ศ. 
2520 – 2537  คือรุน่นีเ้ริ่มมีลกูชา้ลง  (ฤทธิจกัร คะชา, 2554) 

การแบ่งยุคเจเนอเรชั่นของแต่ละรุ่นจะแบ่งตามปีที่เกิดและมีลกัษณะที่คลา้ยกัน เช่น 
ความเชื่อและค่านิยม รวมถึงนิสัย ซึ่งแต่ละกลุ่มมีลักษณะเฉพาะทางของแต่ละกลุ่ม (Lyons, 
2003) ทางผูว้ิจยัไดจ้ าแนกถึง กลุม่เจนเนอเรชั่นวาย ไวว้่า เป็นกลุม่ที่เกิดการพฒันาอย่างรวดเร็ว 
เช่น ดา้นเศรษกิจ ดา้นสงัคม ท าใหก้ลุ่มนีเ้กิดมามีความมั่นใจในตวัเองสงู มีความคิดที่สรา้งสรรค์
และตอ้งการประสบความส าเรจ็ในชีวิตใหไ้ดเ้ร็วๆ (Zemke, Raines, และ Filipczak, 1999)  

(ธรรมรตัน ์อยู่พรต, 2556) ไดท้ าการวิจัยเรื่องค่านิยมของเจนวายในเมืองไทย พบว่า 
กลุ่มเจนวายในคนไทยได้ให้ความส าคัญต่อการเขา้ใจถึงคนอ่ืนๆมากที่สุด รองลงมาคือ การ
ปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงการพฒันาตนเอง และการอนรุกัษต์ามล าดบั 

สรุปไดว้่า เจนเนอเรชั่นวาย หมายถึง ผูท้ี่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1981 - 1996 หรือตรงกับ 
พ.ศ.2523-2540 โดยปัจจุบนัมีอายรุะหว่าง 24-41 ปี มีความคิดสรา้งสรรค ์โดยใชเ้ทคโนโลยีเป็น
หลกัในการช่วยสรา้งความคิด รวมไปถึงการสื่อสาร (communication) กบัคนรุน่อ่ืนๆ หรือ รุน่พ่อ
แม่ มีความคิดนอกกรอบ กลา้ตดัสินใจ มั่นใจในตวัเอง และชื่นชอบการน าเทรนใหม่ๆเขา้มา 

(ขวัญชนก กมลศภุจินดา, 2557) กล่าวถึงคนในเจนเนอเรชั่นวายว่า เป็นกลุ่มที่เติบโต
มาพรอ้มกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี จึงท าใหอิ้นเทอรเ์น็ตถือเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่
ส  าคัญ โดยคนในเจนเนอเรชั่ น นี ้มีลักษณะเฉพาะตัวคือ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก
ตรงไปตรงมา จึงทาใหเ้ป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในดา้นการตลาดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นผูน้  า        
เทรนด ์(Trendsetter) (ชนกพร ไพศาลพานิช และ สราวธุ อนนัตชาติ, 2556) ซึ่งสอดคลอ้งกบัค า
กลา่วของ Beck (1997) ที่กลา่วว่า พืน้ฐานของคนในกลุ่ม เจนเนอเรชั่นวายนัน้เป็นผูท้ี่ชอบสินคา้
ใหม่ จึงไม่อาจปฏิเสธที่จะทดลองได้ นอกจากนีค้นในเจนเนอเรชั่นวายยังเติบโตในยุคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางสงัคมและเศรษฐกิจ จึงท าใหบ้ทบาทและลกัษณะผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงไป เช่น 
การที่ผูห้ญิงมีความเสมอภาคกับผูช้าย บทบาทในการตัดสินใจของผูห้ญิงจึงมีมากเพิ่มขึน้ดว้ย 
การที่คนในเจนเนอเรชั่นนีน้ิยมใชช้่องทางอินเทอรเ์น็ตในการสื่อสารนัน้ ท าใหเ้กิดเครือข่ายสงัคม
ออนไลนเ์พิ่มขึน้เกิดสื่อรูปแบบใหม่ต่าง ๆมากมาย จนกลายเป็นเครื่องมือส าคญัในการรวมกลุ่ม
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และเข้าสังคม ถือว่าเป็นกลุ่มยุคเริ่มต้นการใช้เทคโนโลยี  (Digital World) (Kit Yarrow และ 
Jayne O'Donnell, 2009)และมีความตอ้งการเชิงลกึ (Insight) ในการเชื่อมต่อกบัอินเทอรเ์น็ต 

1.2 ลักษณะของเจนเนอเรชั่นวาย (Characteristics) 
(ชนกพร ไพศาลพานิช และ สราวธุ อนนัตชาติ, 2556) ไดแ้บ่งลกัษณะของเจนเนอเรชั่น

วาย ไว ้3 ประเภท ดงันี ้
1. Multi-tasking หมายถึง กลุม่ที่มกัจะท าตวัวุ่นวายอยู่เสมอ และมีความสามารถท า

อะไรหลายอย่างพรอ้มกันไดใ้นเวลาเดียวกัน มีความสามารถที่หลากหลายรูปแบบ และยังเป็น
กลุม่ที่ใชเ้ทคโนโลยีในการหาข่าวสาร ขอ้มลูที่ส  าคญัต่างๆอีกดว้ย  

2. Creativity หมายถึง กลุ่มที่ชอบมีความคิดสรา้งสรรค ์อะไรใหม่ๆที่ไม่คาดคิดมา
ก่อน รวมถึงการแกปั้ญหาต่างๆ ลกัษณะนิสยัชอบเป็นผูน้  าดา้นแฟชั่น มีลกัษณะเฉพาะพิเศษ  

3. Immediacy หมายถึง ชอบเป็นผูน้  าดา้นกระแสต่างๆ ที่ไดร้บัความสนใจเป็นพิเศษ 
เสาะแสวงหาผลิตภณัฑท์ี่มีเฉพาะจ านวนจ ากดั และรูส้กึภมูิใจเมื่อไดส้ินคา้นัน้มาครอบครอง 

กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายเติบโตมาในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกา้วกระโดด ทัง้ใน
เรื่องของสังคมและเศรษฐกิจ ใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอรใ์ช้อย่าง
แพร่หลายทั้งที่บ้านและโรงเรียน ปัญหาคนเร่ร่อนและยาเสพติด เศรษฐกิจเติบโตอย่างก้าว
กระโดดจึงทาใหไ้รเ้สถียรภาพ นอกจากนัน้ ในช่วงของยุคเจนเนอเรชั่นวายเรียกไดว้่าเป็นยุคของ
เทคโนโลยีและสังคมไรส้าย รวมถึงอินเทอรเ์น็ตที่สามารถเชื่อมผูค้นเขา้หากันไดง้่ายขึน้ ท าให้
ผู ้คนทั่วโลกเชื่อมข้อมูลได้ง่ายมาก (เกริดา โคตรชารี และ วิฏราธร จิรประวัติ , 2556) การใช้
อินเตอร์เน็ตของคนกลุ่มนี ้มี ไว้เพื่ อสื่อสารกับคนอ่ืน สามารถโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว ให้
ความส าคญักบัเครือข่ายสงัคมออนไลน ์ไวติ้ดต่อสื่อสารเป็นหลกั การสื่อสารผ่านอินเตอรเ์น็ต ถือ
ว่าเป็นเรื่องลา้หลงัไปแลว้ และคนกลุ่มนีม้กัไม่ค่อยอดทนต่ออุปสรรคต่างๆที่เขา้มา มีการสื่อสาร
กบัเพื่อนในสงัคม ออนไลน ์เช่น ไลน ์หรือ เฟสบุ๊ก ผ่านช่องทางการสื่สารออนไลทท์ัง้หมด(ฤทธิ
จกัร คะชา, 2554) 

(เสาวคนธ ์วิทวสัโอฬาร, 2550) ไดท้ าวิจยักลุ่มเจอเนอเรชั่นวายในคนต่างประเทศ มีอยู่ 
13 แบบ คือ 

1. มั่นใจในตัวเองสูง ไม่ชอบท าตามคนอ่ืน มีความเป็นตัวของตัวเอง ลกัษณะนิสัย 
พดูตรงไปตรงมา ไม่ออ้มคอ้ม และ ไม่ค่อยชอบฟังค าสั่งจากใคร 

2. มคีวามอดทนนอ้ยมากทัง้ดา้นร่างกายและจิตใจ ถา้ไม่พอใจจะแสดงออกมาอย่าง
ชดัเจน ชอบงานที่ไดผ้ลตอบแทนสงู ไม่ไดส้นใจเรื่องประสบการณก์ารท างาน 
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3. ช่างสังเกต สนใจสิ่งรอบขา้ง มักมีค าถามอยู่เสมอ และพยายามหาค าตอบในที่
สงสยัใหไ้ด ้

4. ชอบความทา้ทาย ไม่ชอบท าตามกฎระเบียบที่วางไว ้รูส้ึกถึงความอึดอดั ท าใหม้ี
การฝ่ากฎต่างๆส าหรบัเจอเนอเรชั่นนี ้และไม่ชอบท าตามแบบยคุสมยัก่อน  

5. มีความคิดกา้วกระโดด อยากโตในหนา้ที่การงานไว และมีความทะเยอทะยานใน
หนา้ที่การงาน ไม่ชอบเป็นลกูนอ้งใคร 

6. คนในเจเนอเรชั่นนีถ้นัดการใชค้อมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีต่าง ๆเป็นหลกั ในการ
หาขอ้มลู และใชช้ีวิตอยู่กบัเทคโนโลยีเป็นหลกั 

7. ชอบการเปลี่ยนแปลง เป็นกลุ่มคนที่ทัศนคติที่ดีกับค าว่าเปลี่ยนแปลง ชอบลอง
อะไรใหม่ๆอยู่ตลอด 

8. มีความขยนั คิดไว ท าอะไรอย่างรวดเรว็และตอ้งการเห็นผลโดยทนัท ี
9. เป็นกลุ่มรุ่นที่มีความคิดมองโลกในแง่ดี ทุกอย่างสามารถท าได้หมด ท าให้มี

ความส าเรจ็ในหนา้ที่การงานและชีวิต 
10. ความคิดใหม่ๆตลอดเวลา ไม่ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ผลมาจากการเลีย้งของพ่อแม่ 

รุน่ก่อนหนา้นี ้สง่เสรมิใหม้ีความกลา้แสดงออก 
11. มีความมั่นใจในตวัเองสงู ท าใหก้ลุม่นีถ้กูมองว่ากา้วรา้ว 
12. กลุ่มนีจ้ะไม่เคารพคนที่อายุมากกว่า มีความเชื่อในตวัเองมาก และไม่ค่อยเกรง

กลวักบัคนที่หนา้ที่ต  าแหน่งสงูกว่า 
13. ไม่ค่อยรกัองคก์ร สามารถยา้ยงานไดต้ลอด ท าใหก้ลุ่มนีม้ีสถิติการออกจากงาน

สงูมาก 
จากลกัษณะ 13 ประการที่ไดก้ลา่วมานัน้ แสดงใหเ้ห็นว่ากลุม่เจนเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่ม

คนที่เติบโตมาในช่วงเทคโนโลยีเฟ่ืองฟู รวมถึงการใชอิ้นเทอรเ์น็ตค่อนขา้งเยอะ ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นวฒันธรรมหรือ สงัคม การด าเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกบัคน
รุน่ก่อนหนา้นี ้

1.3 พฤติกรรมการเลือกสถานทีท่่องเทีย่วของคนเจนเนอเรชั่นวาย 
("5 สไตลท์่องเที่ยว ในแบบคน Gen Y," 2560) ได้จ าแนกกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายกับ

พฤติกรรมการท่องเที่ยว ระบไุวว้่า บคุคลในกลุ่ม Gen Y (Generation Y) พฤติกรรมต่างกบัรุ่นพ่อ
แม่อย่างชดัเจน เนื่องจากว่า คนที่เกิดในยคุนีเ้กิดมาพรอ้มกบัความเจรญิกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยี 
อินเตอรเ์น็ต ซึ่งกลุ่มนีอ้ยู่ในช่วงวัยท างาน คือ ก าลงัขับเคลื่อนที่ส  าคัญใหก้ับประเทศ ลักษณะ
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พิเศษ มีความคิดสรา้งสรรค์ มีความเป็นตัวของตัวเอง อีกหนึ่งพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างเห็นไดช้ัด คือ การท่องเที่ยว การเดินทาง ดว้ยความที่นิสยัเป็นตัวของตวัเอง การท่องเที่ยว
ของกลุ่มนีจ้ึงแปลกใหม่ เนน้เที่ยวดว้ยตวัเองมากย่ิงขึน้ท าใหก้ารท่องเที่ยวแบบกรู๊ปทวัร์ เยี่ยมชม
สถานที่ส  าคญัต่าง ๆไม่ส  าคญัอีกต่อไป แบ่งกลุ่มลกัษณะการท่องเที่ยวของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
ทัง้หมด 5 แบบ คือ 

1. ท่องเที่ยวสไตลแ์บ็คแพ็ค คือ กลุม่ที่ชอบคน้ควา้ขอ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวดว้ยตนเอง 
ไม่ว่าจาก เพื่อนใกล้ตัวที่เคยไปเทียวมาก่อน หรือ ผ่านการเขียนบทความในโซเชียล ซึ่งไดต้อบ
โจทย์ตรงตามสถานที่ต้องการ นักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  เชิง
วฒันธรรม ทานอาหารพืน้เมือง เขา้ถึงชมุชนในทอ้งถิ่น 

2. ท่องเที่ยวสไตลฮ์ิปสเตอร ์คือ กลุ่มคนที่ไม่ชอบการเดินทางซ า้กับผู้อ่ืน ไม่ชอบ
ความจ าเจในการท่องเที่ยว ซึ่งทางกลุ่มเจนวายมองว่า ไม่มีความเป็นเอกลกัษณ์ ซึ่งสิ่งที่กลุ่มเจน
วายตอ้งการคือ การหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆที่ยังไม่มีคนไป ใหป้ระสบการณผ์่านทางอินเตอรเ์น็ต
ผ่านทางบทความ หรือ รูปภาพ แหวกแนวการท่องเที่ยวใหม่ๆผ่านตวัหนงัสือและรูปภาพสวยๆ 

3. ท่องเที่ยวสไตลเ์วิรก์ไลฟ์บาลานซ ์คือ การท างานอย่างเดียวไม่ตอบโจทยส์  าหรบั
คนกลุ่มเจนวาย คนกลุ่มนีช้อบการท างานไปดว้ยพรอ้มกับการเที่ยวไปพรอ้ม ๆกัน เพราะมุมมอง
ของคนกลุ่มนี ้มองว่าการเที่ยวเป็นเรื่องใหญ่ เพราะเขามองว่า การท่องเทียวไดเ้ห็นโลกกวา้ง เพิ่ม
ประสบการณ์ เปิดมุมมองใหม่ๆ ที่ในชีวิตประจ าวนัหาไม่ได้ และช่วยผ่อนคลายความเครียดจาก
การท างานไดอี้กดว้ย 

4. ท่องเที่ยวสไตล์การกิน คือ นอกจากการช้อปป้ิง ที่ เป็นจุดมุ่งหมายหลักของ
นักท่องเที่ยวGen Y ยังใหค้วามสนใจกับเรื่องของการกิน บางรายเดินทางไปทั่วโลกเพื่อไปทาน
อาหารที่เป็นซิกเนเจอรข์องแต่ละเมืองหรือประเทศ ปัจจุบนัเราจึงเห็น หนุ่มสาว ยุคนีไ้ดโ้พสเรื่อง
ราวผ่านโซเชียลบอกถึงพิกดัรา้นและเมนอูาหารใหเ้พื่อนๆไดต้ามไปทานอีกดว้ย 

5. ท่องเที่ยวสไตลดิ์จิตอล คือ การตัดสินใจที่รวดเร็วในการใชอิ้นเตอเน็ตเพื่อสรา้ง
ความสะดวกในการเดินทาง ดังนัน้การจองที่พกั หรือ ตัวเครื่องบิน จะนิยมผ่านทางแอปพลิเคชัน 
จึงมีบทบาทมากย่ิงขึน้ และตอบโจทยก์ารท่องเที่ยวของกลุ่มนีเ้ป็นอย่างมาก หรือจะมีสื่อโซเชียลที่
ช่วยวางแผนการท่องเที่ยว แนะน าเสน้ทางการท่องเที่ยว ทัง้หมดนีไ้ดต้อบโจทยค์นรุน่นีส้  าหรบัคนที่
ไม่มีเวลาจดัการหาที่ท่องเที่ยว 

ปัจจุบันฐานประชากรเจนวายในไทยมีทั้งหมด 18 ลา้นคน มียอดการเดินทางถึง 7.7 
ลา้นคนเมื่อปีที่แลว้นบัเป็นกลุ่มที่มีศกัยภาพดา้นท่องเที่ยวอย่างมาก นิยมเดินทางเที่ยวบ่อยกว่า
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กลุ่มทั่วไปถึง 3 เท่าตวั ชื่นชอบท่องเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่ ขณะเดียวกนัก็ชอบท่องเที่ยวตาม
กระแสนิยม และมีอิสระในการตัดสินใจท่องเที่ยวตามความต้องการของตัวเอง( ที่มา การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ) 

ตาราง 2 จ านวนประชากรประเทศไทยในแต่ละเจนเนอเรชั่น ของปี พ.ศ.2559 

เจนเนอเรชั่น       ช่วงอายุ จ านวนประขากร                
( ลา้นคน ) 

Gen B หรือ Baby Boomer                       53-71ปี 1,232,120 

Gen X                 37-52ปี 1,458,603 

Gen Y                 22-36ปี 1,179,513 

Gen Z     
  

  นอ้ยกว่า 22 ปี   1,274,297 
 

 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับองคป์ระกอบการท่องเทีย่ว (5A)   
ปัจจัย 5A ที่จ  าเป็นส าหรบัการท่องเที่ยวที่ประสบความส าเร็จ (Dickman, 1996) ไดใ้ห้

ความหมาย สิ่งที่ดึงดดูใจ เป็นหนึ่งในองคป์ระกอบการท่องเที่ยวความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะเป็น
ปัจจยัใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ดินทางท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งประเภทไดห้ลายรูปแบบของการท่องเที่ยว เช่น 
สถานส าคญัดา้นศาสนา น า้ตก ทะเล ภูเขา และแหลง่ท่องเที่ยวประวติัศาสตร ์ซึ่งเป็นแหลง่ที่รวม
แหลง่ส าคญัในสมยัก่อน 

     1. สิ่งดงึดดูใจ (Attraction) แบ่งประเภทได ้4 ประเภท ดงันี ้
 - แบบธรรมชาติ (Natural attractions)  
 - สิ่งที่มนุษยส์รา้งขึน้ (Built attractions) สถานที่ ที่มนุษยส์รา้งขึน้มาเอง สรา้ง

เพื่อใหผู้ค้นไดเ้ดินทางท่องเที่ยว สรา้งรายได ้เช่น สวนสนกุ หรือสถานที่จดังานประชมุ 
- ศิลปะวฒันธรรม (Cultural attractions)  
- ความสมัพนัธใ์นชมุชน (Social attractions) 

2. กิจกรรม (Activities)  
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีกิจกรรม เพื่อใหน้ักท่องเที่ยวไดท้ ากิจกรรมที่น่าสนใจ และ

ช่วงเวลาพกัผ่อนของนกัท่องเที่ยว กิจกรรมต่างๆ เช่น   
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- กิจกรรมเดินในป่า  
- กิจกรรมด าน า้ 
- กิจกรรมการจดังานกิจกรรมแสดงสินคา้ 
- สวนน า้  

3. การเขา้ถึง (Access)  
    หมายถึง เสน้ทางการเดินทางไปยงัสถานที่ท่องเที่ยวใหม้ีความสะดวกสบายมาก

ยิ่งขึน้ เช่น ปา้ยบอกทาง ระยะทางเขา้ถึงสถานที่ท่องเที่ยว นัน้ๆ การหารถสาธารณะในการเขา้ถึงก
ถนนหนทางระหว่างทาง สภาพถนน หรือ ทางเดินทา้ว หรือถ้าเป็นทางน า้ มีสิ่งกีดขวางทางน า้ 
หรือไม่ การที่ท าใหน้ักท่องเที่ยวพึงพอใจระหว่างการเดินทาง ความสะดวกสบายระหว่างทางหรือ 
มีอปุสรรคต่อการเดินทางหรือไม่ 

- ตารางบิน  
- รถสาธารณะ 
- สภาพถนนครุคระ    

 
4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)   

ความหมาย คือ สิ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสะดวกสบายระหว่างเที่ยว เช่น 
รา้นอาหาร หรือ รา้นกาแฟ, โรงแรม, โรงพยาบาล เป็นตน้ ถา้ในแหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกสบายที่มากเพียงพอกบัความตอ้งการของนกัท่องเที่ยว หรือ ระบบสาธารณปูโภค   

- รา้นอาหาร หรือ รา้นกาแฟ  
- รา้นของที่ระลึก - การบริการอ่ืน ๆ อาทิ รา้นตดัผม การบริการให้ข้อมูลแก่

นกัท่องเที่ยว  
-  สาธารณปูโภคตามสถานที่ท่องเที่ยว    
- ตูเ้อทีเอม็    
-  โรงพยาบาล ฯลฯ   

5. ที่พกั (Accommodation)   
  จ านวนที่พักแต่ละพืน้ที่ท่องเที่ยวตอ้งเพียงพอต่อความตอ้งการ รวมถึงที่พักที่มี

ความปลอดภัย ใกลก้ับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว ราคากบัการบริการเหมาะสมต่อสถานที่ท่องเที่ยว 
(Accommodation) มีหลายแบบ เช่น  โรงแรม ,  รีสอรท์ ,เกสตเ์ฮาส ์ และ อื่นๆ 
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(พยอม ธรรมบุตร, 2549) ได้แบ่งประเภท 5 แบบ ขององคป์ระกอบการท่องเที่ยว ไว้
ดงันี ้ 

1) การเขา้ถึง (Access) หมายถึง การมีระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐานที่เหมาะสมของ
แหลง่ท่องเที่ยวนัน้ๆที่อ  านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวระหว่างทางไปถึงจดุมุ่งหมายปลายทาง
ไดอ้ย่างสะดวกสบาย   

2)  สถานที่พักแรม (Accommodation) ที่พักต้องการค้างคืน มีหลายรูปแบบ
ให้บริการ ขึน้อยู่กับความตอ้งการของนักท่องเที่ยว มีการบริการต่างๆระหว่างที่นักท่องเที่ยวให้
พ านกั เช่น รา้นอาหารในโรงแรม สระว่ายน า้ หรือ ฟิตเนส ใหบ้ริการสิ่งอ านวยความสะดวกภายใน
โรงแรม    

3)  สถานที่ท่องเที่ยว (Attraction) นักท่องเที่ยวให้ความส าคัญมากที่สุดในการ
เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเพื่อเป็นจุดดึงดูดใจใหก้ับนักท่องเที่ยวเดินทาง มีหลายประเภทของแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น เชิงประวติัศาสตร ์หรือ การเรียนรูเ้ชิงทอ้งถิ่น เพื่อเรียนรูช้มุชน 

4)  กิจกรรมการท่องเที่ยว (Tourism Activities) และกิจกรรมนันทนาการ (Recrea-
tional activities) ถือเป็นสิ่งส  าคญัในยุคปัจจุบนั เพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดม้ีโอกาสด าเนินกิจกรรม ซึ่ง
การสรา้งกิจกรรมจะท าใหน้กัท่องเที่ยวเกิดประสบการณใ์หก้บันกัท่องเที่ยว และสรา้งรายไดใ้หก้บั
ชมุชนได ้

5)  การบรกิารสิ่งอ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเที่ยว (Ancillary) เช่น การบริการ
สถานที่อ  านวยความสะดวก เช่น โรงพยาบาล รา้นอาหาร รา้นกาแฟ  

3. แนวคิดด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ถือเป็นการท่องเที่ยวที่ต่างประเทศใหค้วามสนใจ 

รวมถึงประเทศไทยภายหลงัไดร้บัความนิยมมากขึน้ เป็นการท่องเที่ยวเพื่อใหค้วามส าคญัมุ่งเนน้
ไปสูก่ารพฒันาสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน (Environmentally Sustainable Development) คือ ไม่ใช่
เพียงแต่เป็นการจัดการให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจแต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศจะต้องเป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มในสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ และรวมถึงการใหค้วามรู ้
ใหน้กัท่องเที่ยวไดต้ระหนกัถึง 

(บุญพา ค าวิเศษณ,์ 2554) ไดใ้หค้วามส าคญัของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยแบ่งเป็น 2 
ประการ คือ ประการแรก เป็นแบบการท่องเที่ยวระยะยาวที่มีความยั่งยืน และประการที่ 2 ตอ้ง
คือ เชิงอนุรกัษ์แบบยั่งยืน ที่จะส่งผลไปในระยะเวลายาวนาน ทรพัยากรธรรมชาติยังคงเป็น
แบบเดิม ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนร่วมกัน ไปยังระดับท้องถิ่น ชุมชน ช่วยในการวางแผนให้
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ธรรมชาติยงัคงรูปแบบเดิมอยู่ ตอ้งมีหลายหน่วยงานช่วยเหลือทัง้ภาครฐั และ เอกชน (บญุพา ค า
วิเศษณ์, 2554) ได้ให้ความหมายของ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หมายถึง การท่องเที่ยวที่มีการ
อนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มควบคู่กนัไปโดยการกระตุน้ใหน้กัท่องเที่ยวช่วยกันรกัษาธรรมชาติแบบยั่งยืน 
รวมถึงการรกัษาวัฒนธรรมแบบดั่งเดิมไว้ในทอ้งถิ่น จากหลักการส าคัญที่กล่าวไวข้า้งตน้ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแนวทางที่จะพฒันาดา้นการท่องเที่ยวใหเ้จรญิไปเรื่อยๆในหลายพืน้ที่ของ
ประเทศไทยและในอนาคตคงขยายตวัมากกว่าปัจจบุนั 

3.1 ความหมายด้านระบบการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ 
ความหมาย รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างมีความรบัผิดชอบที่แหลง่สถานที่ท่องเที่ยวที่

ต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในชมุชนในทอ้งถิ่นใหม้ีจิตใตส้  านึกของชมุชนประกอบดว้ย
การพิจารณาดา้นพืน้ที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมรวมถึงผูค้นที่เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการจดัการกลา่วคือ 
(บญุพา ค าวิเศษณ,์ 2554)  

1.องคป์ระกอบดา้นพืน้ที่ที่เก่ียวเนื่องเป็นธรรมชาติเป็นหลกัมีแหล่งท่อเที่ยวที่เฉ
เป็นแบบทอ้งถิ่นหรือชุมชนมีหลายรูปแบบ เช่น แบบวฒันธรรม หรือ ท่องเที่ยวดา้นประวติัศาสตรท์ี่
เก่ียวกบัระบบนิเวศแบบยั่งยืน 

2.องคป์ระกอบดา้นความรบัผิดชอบดา้นการท่องเที่ยว (Responsible Travel) ที่
ไม่กระทบต่อส่งแวดลอ้มและสงัคม สรา้งการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนเพื่อการสรา้งจิตส านึกใหก้ับชุมชน 
และ นกัท่องเที่ยว  

3.  องค์ประกอบด้านกิจกรรม เพื่ อการเรียนรู้ (learning process) เป็นการ
เพิ่มพนูความรูค้วามประทบัใจใหก้บันกัท่องเที่ยวและคนในทอ้งถิ่น สรา้งจิตใตส้  านึกต่อชุมชนและ
นกัท่องเที่ยว  

4. องค์ประกอบด้านการมี ส่วนร่วม  คือการมี ส่วนร่วมของชุมชน  และ 
นกัท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ยกระดบัชมุชน 

 (บุญพา ค าวิเศษณ์, 2554) ใหค้  านิยามว่า "การท่องเที่ยวที่ไม่เป็นการรบกวน
ลกัษณะทางธรรมชาติมุ่งหวังในดา้นการศึกษา มีความพอใจต่อ  ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสตัว์
ตามธรรมชาติมีความเขา้ใจต่อวัฒนธรรม ประวัติความเป็นมาของ  สิ่งแวดลอ้มทางธรรมชาติโดย
ไม่เป็นการรบกวนต่อระบบนิเวศ ในขณะเดียวกันก็สรา้งโอกาสทาง  เศรษฐกิจที่จะท าใหเ้กิดการ
อนุรกัษ์ต่อทรพัยากรของประชากรในทอ้งถิ่น" (LaMondia, Snell, และ Bhat, 2009) นิยามว่า คือ 
การท่องเที่ยวที่ถูกจัดการดูแลอย่างยั่ งยืนและสิ่งแวดลอ้มเอือ้ประโยชนต่์อชุมชน (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 2555, อา้งถึงใน บุญพา ค าวิเศษณ์, 2554) ใหค้ า นิยามว่า "การเดินทางไปยัง
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สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อการศึกษา ชื่นชม และเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพธรรมชาติสภาพสังคม วัฒนธรรม และชีวิตของคนในทอ้งถิ่น บนพืน้ฐานความรูแ้ละ
ความรบัผิดชอบต่อระบบนิเวศ" 

  (บุญเลิศ จิตตัง้วฒันา, 2548) ใหค้วามหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่าเป็น 
“การท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เก่ียวขอ้งกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรม
อย่างมีความรบัผิดชอบ โดยไม่ก่อใหเ้กิด การรบกวนหรือความเสียหายแก่  ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แต่มีวัตถุประสงค์อย่างมุ่งมั่ นเพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรูแ้ละ เพลิดเพลิน ไปกับ
ทัศนียภาพ พืชพรรณ และสตัวป่์า ตลอดจนลกัษณะทางวัฒนธรรม ที่  ปรากฏในแหล่งธรรมชาติ
นัน้อีกทัง้ช่วยสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจที่สง่ผลใหก้ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม
เกิดประโยชนต่์อชมุชนอีกดว้ย”  

จากการศึกษา สามารถสรุปได้ว่า ทางผูว้ิจัยได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ไวว้่า การสรา้งระบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็น การท่องเที่ยวดา้น วัฒนธรรม 
รวมถึง สภาพแวดลอ้ม เพื่อไม่ใหส้่งผลเสียในระยะยาว เพื่อใหช้าวบา้นในทอ้งถิ่นไดร้บัประโยชน์
โดยตรงจากการอนรุกัษธ์รรมชาติแวดลอ้ม  

3.2 องคป์ระกอบหลักของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544) ไดใ้หค้วามหมายองคป์ระกอบทัง้หมด 4 แบบ ดงันี ้

1.  องค์ประกอบดา้นพืน้ที่ใหย้ั่งยืนคงอยู่ตามธรรมชาติแบบเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ
ท่องเที่ยวดา้น วฒันธรรม และ ประวติัศาสตร ์

2. องค์ประกอบด้านความรบัผิดชอบสถานที่ท่องเที่ยว (Responsible Travel) ให้
รกัษาด้านการยั่งยืนระยะยาว การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ขยะตามสถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงการ
จดัการทรพัยากรอย่างมีขอบเขต  

3. องค์ประกอบด้านกิจกรรม คือการเรียนรูก้ารท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ยังคงรกัษา
สิ่งแวดล้อม ให้ความรู ้ตระหนักถึงปัญหาด้านมลพิษ การให้ความรูไ้ม่จ าเป็นแค่นักท่องเที่ยว 
รวมถึงชมุชน และ ผูป้ระกอบการ 

4. องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่ค  านึงถึงประโยชนส์่วนรวม 
รว่มกนัสรา้งจิตใตส้  านึกใหก้บัชมุชน และ คนในทอ้งถิ่น ซึ่งส  าคญัมากส าหรบัชมุชนเพราะสามารถ
กระจายรายไดใ้หก้บัชมุชน และผลตอบแทนกระจายรายไดใ้หก้บัชมุชน 
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3.3 ลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco tourists) ลักษณะของนักท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ 

 หมายถึง กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการมีประสบการณ์ที่ไม่ซ  า้ใคร มีความสนใจด้าน
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ดา้นประวติัศาสตร ์วฒันธรรม ประเพณีของคนในทอ้งถิ่น การมีจิตส านึก
ในการรกัษาสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรทางการท่องเที่ยว (บุญพา ค าวิเศษณ,์ 2554)  การจดัการ
ป่าเขาใหม้ีความเป็นอยู่แบบธรรมชาติยั่งยืนในรูปแบบการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีหลกัให้
ความรูถ้ึงนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแบบคนน้อย เน้นรูปแบบรกัษาธรรมชาติก่อประโยชนแ์ก่
ทอ้งถิ่น โดยชุมชนรว่มจดัการ และไดร้บั ผลประโยชนคื์อรายไดจ้ากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาค 
และกระตุน้ใหเ้กิดจิตส านึกดา้นการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรการ ท่องเที่ยว (บุญพา ค า
วิเศษณ,์ 2554)  

รูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในระบบนิเวศภเูขา (บญุพา ค าวิเศษณ,์ 2554) 
 1. การเดินทางธรรมชาติ (nature trail) คือ การเดินในรูปแบบที่ใหน้ักท่องเที่ยว เดิน

ชมความเป็นธรรมชาติในป่าเขา เช่น บริเวณอุทยานแห่งชาติ หรือ สวนพฤกษศาสตร ์ทั้งนีจ้ะมี
เจา้หนา้ที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวไม่ใหห้ลงทางระหว่างทางเดินป่า หรือไปท าลายธรรมชาติ ทัง้นี ้
เจา้หนา้ที่จะคอยดแูลนกัท่องเที่ยวอย่างใกลช้ิด 

2. การส่องสตัว ์เป็นการท่องเที่ยวเพื่อศึกษานิสัยของสัตวป่์าและนก ชนิดต่างๆใน
แหลง่ที่อยู่ของสตัวป่์า โดยการมองระยะไกล หรือ การสอ่งกลอ้งระยะยาว รวมถึง การถ่ายภาพ  

3. การดถู า้/น า้ตก เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นิยมกนัมาก เนื่องจาก มีแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทนีเ้ป็นจ านวนมากในประเทศไทย ส่วนในบริเวณที่เป็นภูเขาหินปูนมีพบเป็น
จ านวนมาก หากเกิดตามบรเิวณชายฝ่ัง ส าหรบันกัท่องเที่ยวท่ีตอ้งการเดินทางส ารวจ 

4. การปีนเขา เป็นการท่องเที่ยวที่นิยมในต่างประเทศ และคนไทยเพึ่งไดร้บัความ
นิยมทีหลงั อปุกรณร์ะบบความปลอดภยัตอ้งไดร้บัการยอมรบัเพื่อความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยว 
ปัจจบุนัในเมืองไทย ยงัพอมีอยู่บา้งทางชายฝ่ังทะเล 

5. การขี่มา้/นั่งชา้ง การขี่มา้หรือนั่งชา้งเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่สรา้งความ 
สนุกสนานต่ืนเต้น เป็นการสรา้งการท่องเที่ยวโดยมนุษย์ รูปแบบการท่องเที่ยวขี่หรือนั่ งช้างดู
รูปแบบตามธรรมชาติโดยเฉพาะการนั่ ง ช้างซึ่งเหมาะส าหรบัการเที่ยวชมธรรมชาติ หรือ ชม
ประวติัศาสตร ์

 6. การขี่จักรยานเพื่อรบัชมธรรมชาติ ใหน้ักท่องเที่ยวไดช้มทัศนียภาพพรอ้มทั้งชม
ทิวทัศนใ์นการชมภูมิประเทศชมวิวทิวทศั และไดม้ีการออกก าลงักายเพื่อสขุภาพจึงเป็นรูปแบบที่
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นกัท่องเที่ยวชอบเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะนกัท่องเที่ยวในวยัหนุ่มวยัสาว ปัจจุบนัมี รถจกัรยาน
ที่ออกแบบใหข้ับขี่ไดค้ล่องแคล่วและเบาแรง การป่ันจักรยานเป็นในรูปแบบระยะไกล และ การ
เดินทางขึน้ลงตามลาดเขา 

 7. การกางเต็นท์พักแรม นักท่องเที่ยวนิยมพักในบริเวณอุทยานหรือตามสถานที่
อากาศดี เป็นรูปแบบของ การท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะ  

3.4 หลักการจัดการการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ  
แนวทางปฏิบติัในการจดัการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มีดงันี ้(บญุพา ค าวิเศษณ,์ 2554) 

 1. การก าหนดเขตของกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกบัการท่องเที่ยว (Zoning of the various 
Activities) โดยการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่เขา้ช่วย  

2.การควบคมุจ านวนนกัท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบนิเวศเก่ียวกบัความ
เปราะบางเปราะบางทางธรรมชาติ (Fragile Ecosystem) โดยการน าแนวคิด “ความสามารถใน
การรองรบันกัท่องเที่ยว” 

3. การใหข้อ้มลูที่เป็นประโยชนใ์หก้บันกัท่องเที่ยวเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น 
การเลา่เรื่องราวประวติัศาสตร ์ของ ไกดน์ าเที่ยว หรือการใหค้วามรูเ้รื่องชมุชน การจดัตัง้ศนูย์ของ
ขอ้มลูดา้นการท่องเที่ยว 

 4.การพฒันาสถานที่ท่องเที่ยวใกลเ้คียงแทนกระจายความแออดัในพืน้ที่ท่องเที่ยวได ้
 5. การสรา้งกฎหมายหรือบงัคบัใช ้ส าหรบัคนที่ท าลายธรรมชาติ  
 6. การดแูลการจดัการขยะ มลพิษทางน า้ตามสถานที่ท่องเที่ยว รกัษาสิ่งแวดลอ้มให้

คงอยู่  
 
3.5  รูปแบบของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ (บุญพา ค าวิเศษณ,์ 2554) 

1. ก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบ่งเป็นประเภทของกลุม่นกัท่องเที่ยว ได ้3 
รูปแบบ  

1.1 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบผจญภยัส่วนตวั (Frontier eco-tourism) เป็นการ
ท่องเที่ยวแบบสว่นตวัหรือกลุม่เล็ก ไม่เกิน 10 คน ไปในพืน้ที่ธรรมชาติห่างไกล และมีคนไปนอ้ย ใช้
ยานพาหนะแบบไม่ใชเ้ครื่องยนตโ์ดยทั่วไปจะเป็นนกัท่องเที่ยวที่มีความสามารถในการเอาตัวรอด 
สงู พึ่งพาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น กิจกรรมลอ่งแพ หรือ เรือ 

1.2 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นกลุ่มเล็กๆ ใชเ้ครื่องยนตข์นาดเล็ก ไม่ตอ้งพึ่งพา
ตนเองมากเท่าแบบแรก เช่น การขี่จกัรยาน เป็นตน้  
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1.3 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบกลุ่มใหญ่ (Popular eco-tourism) หมายถึง กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่ไปเป็นจ านวนมาก พึ่งพาตนเองน้อย และตอ้งการสิ่งอ านวยความสะดวกใหก้ับ
นกัท่องเที่ยว 

2. การแบ่งลกัษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามช่วงเวลา แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดงันี ้ 
2.1 Principles of Sustainable Design Related to Ecotourism เป็น รูปแบบ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเมื่อประมาณ 20 ปีแลว้โดยได้เปลี่ยนหลักการของการสรา้งรูปแบบ ของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมในแนวใหม่ที่ถือความยั่งยืนของสิ่งแวดลอ้ม 
และ ตระหนกัถึงสงัคม การรบัรูถ้ึงทรพัยากรทางธรรมชาติ น า้ ป่า  

2.2 Regional Environmentally Based Tourism Development Planning 
Model เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในช่วงประมาณ 6-7 ปี ที่ผ่านมา โดยไดส้รา้งรูปแบบของ 
การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของแต่ละทอ้งถิ่นในระดับมหภาคขึน้ซึ่งอาจแบ่งพืน้ที่ของแต่ละ
ทอ้งถิ่นเป็นเขตต่างๆ เช่น เขตพืน้ที่อนุรกัษ์ธรรมชาติ เขตพืน้ที่รกัษาพนัธุส์ตัวป่์า เขตพืน้ที่ส  าหรบั
นักท่องเที่ยว จะได้เป็นแผนพัฒนาอย่างรอบคอบทั้งแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 2.3 Greening Mass Tourism เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในช่วง 
ปัจจบุนัโดยไดป้รบัเปลี่ยนการท่องเที่ยวแบบมวลชนจ านวนมากที่มุ่งการจดัการแบบธุรกิจแต่เพียง 
อย่างเดียวมาเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวมวลชนจ านวนมากที่มุ่งจดัการเชิงพาณิชยพ์รอ้มทัง้อนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป ซึ่งมีการสรา้งจิตส านึกให้ผู ้เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทุกฝ่ายมีความ
ห่วงใยในสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดน าเที่ยวแบบ Greening of Thailand Tours หรือการจัดการ
โรงแรมแบบ Greening of Hotels เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงประมาณ 3 ทศวรรษที่ผ่านมาค า
ว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ยงันบัว่า เป็นเรื่องที่ค่อนขา้งใหม่และยงัไม่แพร่หลาย ในสว่นของอทุยาน
แห่งชาติซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจในแต่ละแห่งนั้นก็ไดจ้ัดสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ส าหรบัให้บริการแก่ นักท่องเที่ยวยวในการเที่ยวชมและศึกษาธรรมชาตินอกจากนั้นนัก
นิเวศวิทยา (Ecologists) ชาวไทยไดรู้ส้กึถึงธรรมชาติเป็นเวลานานแลว้ 

4. ข้อมูลท่ัวไปของการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก 
4.1 ประวัตินครนายก 
(ส านกังานจงัหวดันครนายก, 2561) ประวติัของ จงัหวดั นครนายก เป็นเมืองโบราณใน

สมัยทวารวดี โดยมีหลกัฐานทางประวัติศาสตรเ์ป็นแนวก าแพงเนินดินและสันคูเมืองอยู่ที่ตาบ
ลดงละคร ส่วนชื่อ “นครนายก” นัน้ เป็นชื่อที่ตัง้ขึน้ภายหลงั แต่เดิมชื่อ “บา้นนา” ดินแดนแถบนี ้
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เป็นป่ารกและมีไขป่้าระบาด ที่ดินไม่สามารถปลูกพืชผลได ้ท าใหป้ระชาชนไม่สามารถอยู่ไดท้ า
ให้ประชาชนย้ายไปอยู่ที่ อ่ืน รัชกาลที่  5 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกการเก็บภาษีที่นา ท าให้มี
ประชาชนมาอยู่มากขึน้จนเป็นชุมชนใหญ่ เรียกว่า “เมืองนายก ” นครนายกอยู่ในเขตพื ้นที่
ปราจีนบุรี และมีการยกเลิกการครองเมืองในภายหลงั โดยใหม้ีต าแหน่งผูว้่าราชการจังหวัดขึน้
แทน ภายหลังได้รวมกับจังหวัดปราจีนบุรีและสระบุรี และแยกตัว เป็นจังหวัดนครนายกใน
ภายหลงั ในปัจจุบนัพืน้ที่ของจงัหวดั นครนายก มีทัง้หมด 2,122 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น
ทั้งหมด 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง , อ าเภอปากพลี , อ าเภอบ้านนา และอ าเภอองครักษ ์
ระยะทางจากอ าเภอเมืองนครนายกไปยังอ าเภอต่างๆ ไดแ้ก่ ระยะทางไปยังอ าเภอปากพลี 9 
กิโลเมตร ระยะทางไปยังอ าเภอบา้นนา 17 กิโลเมตร และระยะทางไปยังอ าเภอองครกัษ์ พืน้ที่
ระยะทางในการเดินทาง 32 กิโลเมตร  

4.2 ข้อมูลท่ัวไปจังหวัดนครนายก 
จังหวัดนครนายก  ตั้ งอยู่ ภ าคตะวันออกของประ เทศไทย  มี ระยะห่ างจาก

กรุงเทพมหานครประมาณ ๑๐๕ กิโลเมตร ตามเส้นถนนรังสิต-นครนายก หรือประมาณ 
๑,๓๒๖,๒๕๐ ไร่ ลกัษณะภูมิประเทศของจังหวัด สภาพโดยทั่วไปเป็นพืน้ที่ราบ ทางตอนเหนือ
และตะวันออกเป็นภูเขาสูง อยู่ในพื ้นที่ของอ าเภอบ้านนา อ าเภอปากพลี และอ าเภอเมือง
นครนายก นอกจากนีบ้างส่วนของจังหวัดนครนายกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สภาพ
พืน้ดินเหมาะแก่การเพาะปลกู ซึ่งเหมาะกบัการท าการเกษตร อยู่ในเขตอ าเภอปากพลีและอ าเภอ
องครกัษ์ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัคือ ท านา ท าสวน และปลกูพืช
ไรต่่าง ๆ 

ประชากรและการปกครอง 
ดา้นประชากรล่าสุด ณ เดือนเมษายน 2558 มีจ านวนรวมทั้งสิน้ 257,300 คน ใน

การแบ่งประเภท คือ ชาย 127,503 คน และ หญิง 129,797 คน แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 อ าเภอ 
41 ต าบล 408 หมู่บ้าน 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 6 เทศบาล ( 1 เทศบาลเมือง 5 เทศบาล
ต าบล) มีทัง้สิน้ 39 องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 

การเดินทาง 
สามารถเดินทางโดยทางรถยนต ์จากทางกรุงเทพมหานคร มีทัง้สิน้ 2 เสน้ทาง 

-    เสน้ทางที่ 1 ไปตามทางหลวงหมายเลข 304 ผ่านเสน้คลองรงัสิตทางอ าเภอ
องครกัษ ์ระยะทาง๑๐๕กิโลเมตร 

-    เสน้ทางที่ 2 ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลีย้วขวาที่แยกหินกองไปตามถนน
สวุรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33 ระยะทาง 137 กิโลเมตร 
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รถโดยสารประจ าทาง 
รถปรบัอากาศ และ รถตู้ ออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ถนน

ก าแพงเพชร 2 เส้นทางกรุงเทพฯ-องครักษ์-สถานีขนส่งนครนายก-ตลาดโรงเกลือ ตั้งแต่เวลา 
05.00 – 17.00 น. โทร. 02936 2852-66 www.transport.co.th และสถานีขนส่งนครนายก โทร. 
037 311 932 (เว็บไซตส์  านกังานจงัหวดันครนายก , ww2.nakhonnayok.go.th) 

4.3 ข้อมูลด้านการท่องเทีย่ว จังหวัด นครนายก 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีที่น่าสนใจในหลายแห่งใน จังหวัด นครนายก 

จึงไดแ้บ่งขอ้มลู ดา้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดงันี ้(ส  านกังานนครนายก, 2561) 
4.3.1 ท่องเทีย่วเชิงธรรมชาต ิ

1. เขื่อนขนุด่านปราการชล 
เขื่อนขุนด่านปราการชลเป็นโครงการพระราชโองการใหส้รา้งเขื่อนขุนด่านปรา

กาลชล เพื่อช่วยให้ราษฎรมีน ้าใช้เพื่อท าการเกษตร เพาะปลูก การอุปโภคบริโภค และไว้เพื่อ
อทุกภยัภายในจงัหวดัในเขตจงัหวดันครนายก และการแกไ้ขปัญหาพืน้ที่ดินเปรีย้วอีกดว้ย 

2. อ่างเก็บน า้หว้ยปรือ 
เป็นหนึ่งในโครงการหลวง ท่านทรงมองถึงว่าการจัดทรพัยากรเรื่องน า้เป็นเรื่อง

ส าคญั เพราะฉะนัน้ อ่างเก็บน า้นีจ้ึงมีหนา้ที่ส่งน า้ใหก้ับการประปานครนายก ใชใ้นการเพาะปลูก
ในเขตชลประทานประมาณ 3,000 ไร่ และสนบัสนุนน า้อปุโภคบริโภคใหแ้ก่ราษฎร ยงัสามารถป่ัน
จกัรยาน ชมวิวธรรมชาติไดอี้กดว้ย 

3. น า้ตกนางรอง 
อยู่ในพื ้นที่ต  าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ลักษณะเด่น คือ เป็น

น า้ตกขนาดกลางที่สวยงามไหลลงมาตามโขดหินขนาดใหญ่ ลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ ตามชั้นหิน
ธรรมชาติที่ไม่สูงมากนัก มีทางยาวประมาณ 100 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างน า้ขนาดใหญ่และเล็ก
รองรบัน า้ที่ไหลลงมาจากดา้นบน เหมาะส าหรบัในการลงเล่นน า้ เนื่องจากน า้ไหลเป็นทาวยาว 
นกัท่องเที่ยวสามารถเลือกลงเล่นไดห้ลายจุด สภาพแวดลอ้มรอบขา้งบริเวณมีลกัษณะร่มรื่น และ
มีตน้น า้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ครอบคลมุพืน้ที่ถึง 4 จังหวัดของไทย จึงเป็นอีกหนึ่ง
น า้ตกที่นกัท่องเที่ยวแวะมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก 

4.น า้ตกสารกิา 
ตัง้อยู่ที่ต  าบลสาริกา อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เป็นน า้ตกขนาดใหญ่สูง 9 

ชัน้ ขนาดที่สงูที่สดุมีขนาด 100 เมตร นกัท่องเที่ยวสามารถเลน่น า้ได ้มีน า้ไหลตลอดทัง้ปี และช่วง

http://ww2.nakhonnayok.go.th/order
http://ww2.nakhonnayok.go.th/order
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หนา้ฝนจะมีน า้มากขึน้ น า้ตกสาลิกาไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของทางจงัหวดั สามารถไปได้
ทัง้รถยนต ์และ รถสาธารณะไปถึงน า้ตกสาลิกา 

 
4.3.2 ท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 

1.เมืองโบราณดงละคร  
เป็นเมืองที่มีคันดินโดยรอบ เป็นลักษณะเดียวกับเมืองทราวดี เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวทาง
ประวติัศาสตรใ์นจงัหวดั นครนายก ที่นกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจเพราะมีประวติัศาสตรท์ี่ยาวนาน 
แต่เดิมมีคนัดินสองชัน้ แต่ในปัจจบุนัท าใหเ้หลือเพียงชัน้เดียว 

2. ศนูยว์ฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ังคลอง ชมุชนไทยพวน 
มีการจดัแสดงเพื่อเยี่ยมชม และศกึษาเรียนรู ้โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่นคือ 

2.1 ส่วนจัดนิทรรศการ เก่ียวกับ พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาที่ทรงงานในพืน้ที่จงัหวดันครนายก และ มรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม โดยจดัแสดง
องคค์วามรูเ้ก่ียวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชุนไทยพวนในอ าเภอปากพลี ไดแ้ก่
ล  าพวน ล าตดัไทยพวนและร  าโทน และ งานช่างฝีมือดัง้เดิม ไดแ้ก่ การทอผา้ลวดลายไทยพวน อีก
ทัง้วรรณกรรมพืน้บา้น ไดแ้ก่ ประวัติการตัง้ถิ่นฐานของชาวไทยพวน รวมถึง กีฬาภูมิปัญญาไทย 
ไดแ้ก่ การเล่นพืน้บ้านไทยพวน , แนวปฏิบัติทางสังคม. พิธีกรรมและงานเทศกาล ไดใ้ห้ความรู้
อาหารพืน้บา้นไทยพวน และ ภาษา ไดแ้ก่ ภาษาพดูและภาษาเขียนไทยพวน 

2.2 ส่วนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่และ
สาธิตการท าไข่เค็มและปลาดูสมุนไพร และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจ้ากปราชญ์ท้องถิ่น และ
การศึกษาพัฒนาและอบรมให้ความรูด้้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองคค์วามรูท้างวัฒนธรรม เช่น การอบรมมัคคุเทศก ์การบรรยาย และชม 
VTR ประวติั ของชาวไทยพวนและ กิจกรรมทางศนูยว์ฒันธรรมเฉลิมราช 

4.3.3 แหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร  
1.สวนมะยงชิดมะปรางหวาน  
มะยงชิด ผลไมข้ึน้ชื่อของทาง จงัหวดั นครนายก ไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นสินคา้ 

GI มีลักษณะเด่น คือ ผลใหญ่ รูปไข่ มีสีเหลืองสม้ เนือ้แน่น กรอบ มีกลิ่นหอม เม็ดลีบสีน า้ตาล
อ่อน รสชาติหวานอมเปรีย้ว มีค่าความหวาน 18 – 22 องศาบิกซ์ ต่างจาก มะปรางหวาน
นครนายก มีลกัษณะผลใหญ่ยาวรี ปลายเรียวแหลม สีเหลืองทอง เปลือกบาง มีกลิ่นหอม รสชาติ
หวานกรอบ ค่าความหวานอยู่ในช่วง 16 ถึง 19 องศาบริกซส์ินคา้ทัง้ 2 ประเภทปลกูในหลายเขต
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พื ้นที่ ในจังหวัด นครนายก ซึ่งมีเจ้าของสวนหลายพื ้นที่ ได้เปิดสวนเชิงเกษตรเพื่อเปิดให้กับ
นกัท่องเที่ยวรบัชมสวน ขอ้มลูสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เปิดใหบ้รกิารจากเว็บไซตก์ารท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส านกังาน นครนายก (www.tat8.com) 

2.ศนูยภ์มูิรกัษธรรมชาติ 
             สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ ไดแ้สดงนิทรรศการและแสดงแนวคิดและทฤษฎี

การพัฒนาเป็นแนวทางพระราชด าริ อาทิ ดา้นการเกษตรดา้นปศุสตัว ์ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และดา้น
พลังงานเพื่อเผยแพร่แนวพระราชด าริ  ให้ความรูท้ั่ วถึงประชาชน ความเป็นอยู่วิถีไทยด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยสมเด็จพระเทรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพ้ระราชทานชื่อ
โครงการแห่งนีว้่า “ศนูยภ์ูมิรกัษธ์รรมชาติ”เป็นการจ าลองแนวทางการพฒันาตามแนวพระราชด าริ
ต่าง ๆ มาจดัแสดงใหเ้ห็นจริง สอดแทรกปัญหาและแนวทางการจดัการเก่ียวกับการปรบัปรุง และ
พัฒนาที่ดิน การอนุรกัษ์แหล่งตน้น า้ ล  าธาร และป่าตน้น า้ อาทิ ป่า 3 อย่าง ประโยชน ์4 อย่าง 
รวมถึงการจัดแสดงเกษตรทฤษฎีใหม่  และการมีชีวิตที่พอเพียงเหมาะกับวิถีของชาวไทย 
นอกจากนีย้ังมีการน าเสนอวิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบา้นในทอ้งถิ่นต่าง ๆ ซึ่งจะเป็น “อาศรม 
ปัญญา” โดยการรวบรวมผูม้ีความเชี่ยวชาญที่มีความหลากหลายของสาขา เช่น สมุนไพร นวด
แผนโบราณ ช่างฝีมือ เป็นตน้ 
 
   4.3.4 แหล่งท่องเทีย่วเชิงผจญภัย 

1.  โรงเรียน นายรอ้ย จปร  
โรงเรียนนายรอ้ย จปร. เปิดใหป้ระชาชนทั่วไป เที่ยวชม และมีกิจกรรมผจญภยั

ใหก้บันกัท่องเที่ยวท่ีตอ้งการเลน่ ซึ่งกิจกรรมของโรงเรียน นายรอ้ย จปร มีความหลากหลาย 
รวมถึง พิพิธภณัฑใ์หน้กัท่องเที่ยวไดร้บัชม พืน้ที่มีความกวา้งขวาง อยู่กลางขนุเขา ไดค้วามรูส้กึถึง
ความเป็นธรรมชาติ ภายในมีส านกังานการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไวบ้รกิารนกัท่องเที่ยว 

2. ศนูยผ์จญภยัเขาหลน่ 
ตั้งอยู่ในตัวเมืองนครนายก เป็นสถานที่การเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร ์ที่มี

กิจกรรมที่หลากหลายมากมาย เช่น กิจกรรม ปีนผา โรยตวั ขบัรถเอทีวี ป่ันจกัรยานดาวฮิลล ์พืน้ที่
สภาพโดยรอบเป็นป่าและภูเขา ท าใหเ้ขาหล่นมีภูมิทัศนท์ี่สวยงาม หรือส าหรบันักท่องเที่ยวที่ไม่
ประสงคเ์ล่นกิจกรรมผจญภัย ออกดอกสะพรั่งตดักบั ทอ้งฟ้าสีน า้เงิน ท าใหเ้กิดทศันียภาพงดงาม 
ล าธารน า้จะมีน า้เต็มฝ่ังไหลเชี่ยว หรือ สามารถเลน่กีฬาทางน า้ลอ่งแก่งได ้
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ภาพประกอบ 2 แผนที่ท่องเที่ยวจงัหวดั นครนายก 

          ที่มา (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,2562)    

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
5.1 ความหมายของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 
Factor Analysis มีชื่อเรียกในภาษาไทยว่าการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหรือการวิเคราะห์

ตวัประกอบ โดยมีนกัวิชาการและผูเ้ชี่ยวชาญไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน  
5.2 วัตถุประสงคข์องการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ 
เป็นการวิเคราะหเ์พื่อหาว่า มีตวัประกอบใดบา้งที่ ตัวแปรเหล่านัน้ต่างก็ร่วมกนั เรียกได้

ว่าเพื่อที่จะบรรยาย หรือส ารวจ คน้หาความสมัพนัธร์ะหว่างกลุม่ตวัแปร(กลุ่มย่อย)ในตวัแปรต่างๆ
ที่ศกึษา(ทัง้หมด--กลุม่ใหญ่)เรียกการ วิเคราะหว์ิธีนีว้่า Exploratory Factor Analysis (EFA) 

5.3 เงือ่นไขของการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analy-
sis) 

ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรโดยการตรวจสอบความสมัพนัธข์อตวัภาพรวมของตวัแปร
ดว้ยค่าสถิติ Barlett’s Test Sphericity ที่ระดบันยัสาคญั .05 และตวัแปรน ามาวิเคราะหค์วรมี
ระดบัความสมัพนัธก์นัสงูพอ โดยการตรวจสอบระดบัความสมัพนัธร์ะหว่างที่ตวัแปรดว้ยค่าสถิติ 
KMO ของไกเซอร ์- ไมเยอร ์– ออลคิน (Kaiser, Rice, Jiffy, และ Iv, 1974)การสกดัองคป์ระกอบ
วิธีวิเคราะห ์ องคป์ระกอบหลกั ท าการหมนุแกนแบบ ออโธกอนอล โดยการน าวิธีแวรแิมกซ ์
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(Varimax) โดยพิจารณาจ านวนขององคป์ระกอบ (Factor) ที่มีค่าไอเกน (Eigen Value) ตัง้แต่ 
1.00 ขึน้ไป และการพิจารณาว่าตวัแปรใดจะอยู่ในองคป์ระกอบใด โดยใชห้ลกัพิจารณาค่า
น า้หนกัองคป์ระกอบแต่ละตวัแปรว่ามีค่าสงูสดุอยู่ในองคป์ระกอบใดก็ถือว่าตวัแปรนัน้ อยู่ใน
องคป์ระกอบนัน้ โดยค่าน า้หนกัขององคป์ระกอบนัน้ ๆ ตอ้งมากกว่า 0.50 (Joseph F. Hair, 
Black, Babin, และ Anderson, 2010)หลงัจากไดต้วัประกอบแลว้ก็พิจารณาตัง้ชื่อ โดยวิเคราะห์
ว่าตวัแปรเหล่านัน้เป็นเรื่องอะไรก็ตัง้ชื่อนัน้ใหก้บัองคป์ระกอบ 
 
6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

(ศราวรรณ ไชยสุทธิเมธีกุล, 2558) ไดท้ าการศึกษากระบวนการตัดสินใจเดินทางไป
ท่ อง เที่ ย วด้วยตน เอง (Free Independent Traveler) ของนักท่ อง เที่ ย วชาวไทย  โดยมี
วตัถปุระสงคท์ี่จะศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจ รวมไปถึงศกึษาพฤติกรรมของนกัท่องเที่ยว
แบบ FIT ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีเก็บแบบสอบถามทัง้สิน้ 878 ชุด โดยมีเนือ้หาค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วน
บุคคล ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการด า เนินชีวิต ได้แก่ 
กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น และปัจจยัที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว 
โดยจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเที่ ยวแตกต่างกัน โดยอายุจะส่งผลในขั้นการตระหนักถึงความต้องการ กล่าวคือ 
นักท่องเที่ยวในช่วงอายุต่างๆจะมีแรงจูงใจและทัศนคติต่อการไปท่องเที่ยวที่ต่างกัน ส่วนในขัน้
การแสวงหาขอ้มลูนัน้ นอกจากอายุแลว้ ระดบัการศึกษาและรายไดท้ี่ต่างกนัดว้ยเช่นกนั ดา้นขัน้
การประเมินทางเลือก มีปัจจยัที่ส่งผลต่อสาเหตทุี่เลือกเดินทางท่องเที่ยวดว้ยตวัเอง คือ เพศ อาย ุ
อาชีพ และรายได ้ส่วนในขัน้การตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวนัน้ ปัจจัยส่วนบุคคลทุกตัวส่งผล
ต่อปัจจัยของผูร้่วมเดินทาง ช่วงเวลาในการเดินทาง ค่าใชจ้่าย กิจกรรมที่เลือกทาหรือสถานที่
ท่องเที่ยวที่เลือกไป ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวิตนัน้ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจในทุกขัน้ตอน 
ตัง้แต่แรงจูงใจท่องเที่ยวที่ต่างกัน ไปจนถึงความพึงพอใจภายหลังการท่องเที่ยว ที่จะมากหรือ
นอ้ยก็ขึน้อยู่กบัว่าการท่องเที่ยวนัน้สามารถตอบสนองความสนใจของตนไดห้รือไม่ 

(ศรญัญา ศรีทอง, คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา, อังสุมาลิน จ านงชอบ, และ กิ่งกนก เสาวภา
วงศ,์ 2556) ไดท้ าการศึกษาความตอ้งการการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรูส้  าหรบันักท่องเที่ยวกลุ่ม
ครอบครวัในจงัหวดันครนายกโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อส ารวจแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรูส้  าหรบั
นกัท่องเที่ยวกลุ่มครอบครวัในจงัหวดั นครนายกและเพื่อศึกษาความตอ้งการการท่องเที่ยว เพื่อ
การเรียนรูส้  าหรบันักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครวัผ่านแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยว
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จ านวน 400 คน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทางการท่องเที่ยว จ านวน 12 คน ผลการวิพากษ์ของผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียทางการท่องเที่ยว พบว่าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด นครนายกนั้นมีความ
หลากหลายเหมาะสม ต่อการท่องเที่ยวเพื่ อการเรียนรู้ส  าหรับนักท่องเที่ ยว โดยเฉพาะ 
นกัท่องเที่ยวกลุ่มครอบครวัซึ่งมีความตอ้งการ ท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อใหส้มาชิกในครอบครวั 
ทุกคนไดร้่วมกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆ ร่วมกันไดแ้นวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวและเสน้ทาง 
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรูใ้นจงัหวดันครนายกส าหรบันกัท่องเที่ยวกลุม่ครอบครวั หน่วยงานภาครฐั
ที่เก่ียวขอ้งควรเขา้มาดแูลรกัษา และพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรูต่้างๆ ใหม้ีสภาพพรอ้ม
ใชง้าน สามารถเปิดใหบ้ริการแก่นักท่องเที่ยวได ้ไม่รกรา้ง ว่างเปล่า และทรุดโทรม เช่น หอศิลป์
จงัหวดันครนายก และพิพิธภณัฑเ์ขื่อนขุนด่านปราการชล โดยควรมี การประชาสมัพนัธ ์ใหแ้หล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู ้เป็นที่ รูจ้ักในสายตานักท่องเที่ยว เช่น แหล่งท่องเที่ยว ชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยวที่เผยแพร่แนวพระราชด าริ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งมีการใหบ้ริการ กิจกรรม
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม และการสรา้งรูปแบบการสื่อความหมายทางการ 
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ตามแหล่งท่องเที่ยว ที่ เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครวัทุกวยั ไดแ้ก่ 
การมี วิทยากร เจา้หนา้ที่ หรือ มัคคุเทศกบ์รรยายใหข้อ้มูล แหล่งท่องเที่ยว ป้ายสื่อความหมาย
ทางธรรมชาติ ป้ายสื่อความหมายตามแหล่งท่องเที่ยว การใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการสื่อ
ความหมาย เป็นตน้ รวมทั้ง การบริการสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว แก่ผูสู้งอาย ุ
ไดแ้ก่ ทางลาดส าหรบัรถเข็นและหอ้งน า้ส  าหรบัผูสู้งอายุ โดยเฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยว ทาง
ธรรมชาติซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากและไดร้บัความ นิยมจากนักท่องเที่ยว นอกจากนี ้ควรมีการ
พัฒนา ด้านการเข้าถึงพื ้นที่  และปรบัปรุงถนน กรมทางหลวง และแขวงการทางควรให้การ
สนบัสนนุ โดยการเพิ่ม สญัญาณไฟจราจรและไฟทางเพื่อความปลอดภยั ในการใชร้ถและถนนใน
เวลากลางคืน ควรมีการ ขีดเสน้ทางจราจรบริเวณเกาะกลางถนน ติดตัง้ป้าย จราจร และเพิ่มจุด
กลับรถโดยมีสัญลักษณ์จราจร ก ากับไวอ้ย่างชัดเจน และควรเพิ่มจ านวนต ารวจจราจรในการ
รกัษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ ของผูใ้ชร้ถใชถ้นน เนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวที่ไดร้บั ความ
นิยมมักตั้งอยู่ในบริเวณใกลเ้คียงกัน ท าใหก้ารจราจรในช่วงวันหยุดและเทศกาลเป็นไปอย่าง
หนาแน่น และไม่มีระเบียบวินัย อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รวมทั้งการให้บริการที่จอดรถ
ภายในแหล่งท่องเที่ยว ที่เพียงพอโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย และหน่วยงานภาครฐั ในระดบัจงัหวดัควร
สนบัสนนุใหผู้ป้ระกอบการ เขา้มา ลงทนุในดา้นการบรกิารป๊ัมน า้มนัและป๊ัมแก๊ส 

(Oppewal, Huybers, และ  Crouch, 2010)ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง  “How do 
Australians Choose Holiday Destinations and Experiences” โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษา
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และเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียในการเลือกจุดหมายการท่องเที่ยว
โดยผ่านการทาแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างเกือบ 4,000 คน โดยสมมุติใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
ไดร้บับตัรก านัลส าหรบัใชจ้่ายในช่วงวันหยุด และใหพ้วกเขาเลือกสถานที่ท่องเที่ยวหรือรูปแบบ
ของประสบการณ์ที่ต้องการที่จะได้ รวมถึงมีการถามข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว เช่น ช่วงเวลาการเดินทาง ระยะเวลาของการท่องเที่ยว ค่าใชจ้่ายที่คาดว่าจะใชใ้นการ
ท่องเที่ยวที่ เกินจากบัตรก านัลที่ ได้ไป นอกจากนี ้ยังมีการถามข้อมูลเก่ียวกับความรู้และ
ความคุน้เคยในสถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆ แรงจูงใจ รวมถึงขอ้มลูทางดา้นประชากรศาสตรต่์างๆดว้ย
ผลการวิจยัพบว่า ความสนใจที่จะไปในจุดหมายใดจุดหมายหนึ่ง (Destination)ของนกัท่องเที่ยว
ชาวออสเตรเลียมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับการประวัติการไปท่องเที่ยวในอดีต ส่วน
ประสบการณใ์นอดีตก็สง่ผลต่อความสนใจที่จะไดร้บัประสบการณน์ัน้ๆอีกครัง้ในการท่องเที่ยวใน
อนาคต โดยมีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว ได้แก่ ความสนุก การได้ไปสถานที่ใหม่ๆ การได้ไป
พกัผ่อน การหลีกหนีชีวิตเดิม ๆ และการไดท้ าหรือไดร้บัประสบการณ์ใหม่ๆ นอกจากนีย้งัพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเลือกที่จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศมากกว่าท่องเที่ยวในประเทศ (ภายใต้
สถานการณ์ สมมติว่าไดร้บับัตรก านัลการท่องเที่ยว) และยอมที่จะใชเ้งินของตัวเองประมาณ 
500 – 600 ดอลลา่ร ์ออสเตรเลีย เพิ่มเติมจากบตัรก านลัมลูค่า 600 – 1,000 ดอลลา่ร ์ที่ไดร้บัมา 

(LaMondia และคนอ่ืน ๆ, 2009) ไดท้ าการวิจยัเรื่อง “Traveler Behavior and Values 
Analysis in the Context of Vacation Destination and Travel Mode Choices: A European 
Union Case Study” โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทาแบบสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ของ 
Eurobarometer 48.0: Holiday Travel ที่ศึกษาในเรื่องการท่องเที่ยวในสหภาพยุโรป ซึ่งจัดทา
โดย European Commission โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป จ านวน 15 
ประเทศ และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึน้ไป คาถามครอบคลุมถึงแผนการในช่วงวันหยุดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม เหตุผลที่เลือกหรือไม่เลือกที่จะท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด ประวัติการท่องเที่ยว
พฤติกรรมในการท่องเที่ยว เช่น ระยะเวลาที่ใช ้บุคคลที่ไปท่องเที่ยวดว้ย สถานที่ท่องเที่ยวที่เลือก
ไป ที่พกัที่เลือกใชบ้ริการ งบประมาณ แหล่งที่ใชใ้นการหาขอ้มูล การวางแผนการท่องเที่ยว เป็น
ตน้ รวมทัง้ขอ้มูลทางประชากรศาสตรด์ว้ยเช่นกัน ผลการวิจัยพบว่าสญัชาติส่งผลต่อการเลือก
จุดหมายการท่องเที่ ยว กล่าวคือนักท่องเที่ ยวจากสหภาพยุโรปมักจะเลือกท่องเที่ ยว
ภายในประเทศของตัวเอง (แมว้่าจะมีการควบคุมตัวแปรดา้นระยะทางแลว้ก็ตาม) โดยมีปัจจัย
อ่ืน ๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตรข์องนักท่องเที่ยว 
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บคุคลที่เดินทางไปดว้ย ความชื่นชอบสว่นตวัและทศันคติของนกัท่องเที่ยวเอง รวมไปถึงความชื่น
ชอบในวันหยุดเทศกาลต่าง ๆของนักท่องเที่ยวเองก็มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือก



 

 
บทที ่3 

การด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้เรื่อง การวิเคราะหอ์ง๕ประกอบการจัดการท่องเที่ยว จังหวัด 
นครนายก ส าหรบั คนเจนเนอเรชั่นวาย วัตถุประสงคใ์นการท า เพื่อศึกษาพัฒนาการท่องเที่ยว
ระบบนิเวศ จังหวดั นครนายก และ เพื่อส ารวจและวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงส ารวจของรูปแบบ
การพัฒนาการท่องเที่ยวระบบนิเวศ จังหวัด นครนายก เพื่อน าเสนอรูปแบบกลยุทธ์ ในการ
ส่งเสริมแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวัด นครนายก การวิจัยเป็นแบบผสมโดยใชว้ิธีการ
ด าเนินการวิจัยแบบผสานวิธี  (Mixed Method) วิธีแรก คือ วิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 
Research) และแบบที่สอง คือ วิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัไดแ้บ่งขั้น ตอน
การด าเนินการวิจยั ดงันี ้
 

1. วิธีการด าเนินการวิจยั 
2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
3. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
4. การสรา้งและหาคณุภาพของเครื่องมือในการวิจยั 
5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
6. การวิเคราะหข์อ้มลูและสถิติที่ใช ้
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1.วิธีด าเนินการวิจัย 
ตาราง 3 วิธีการด าเนินการวิจยั 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ผลท่ีได้รับ 

1.สงัเกตสภาพปัญหาและอปุสรรค ปัจจยัต่าง ๆ
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการแต่ละพืน้ท่ีการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  จงัหวดั นครนายก 

เฝา้สงัเกตการณน์กัท่องเท่ียว และ 
สมัภาษณ ์ปัญหาของนกัท่องเท่ียว ท่ี
เดินทางตามสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ จงัหวดั นครนายก 

ไดเ้ห็นถึงสภาพปัญหา 
อปุสรรคในการใหบ้รกิารของ
ผูป้ระกอบการ พฤติกรรม 
รวมถึงรบัทราบถึงความ
คิดเห็นของนกัท่องเท่ียวเพื่อ
น าไปปรบัปรุง 

2.ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง รวบรวมเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวขอ้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

วิเคราะหปั์จจยัเชิงส ารวจ,

ประชากรศาสตร,์แนวคิด

ประชากรศาสตร ์,แนวคิดการจดัการ

เชิงท่องเท่ียว,แนวคิดการสง่เสริมการ

ท่องเท่ียว ,แนวคิดการจดัการ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ,งานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

ไดเ้อกสาร แนวคิดและทฤษฎี
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัเกี่ยวขอ้งกบั

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ,การ

วิเคราะหปั์จจยัเชิงส ารวจ,

ประชากรศาสตร,์แนวคิดการ

ส่งเสริมเชิงนิเวศ,แนวคิดการ
จดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และ
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

3.ก าหนดกรอบแนวคิดในการท า วิจยัในรูปแบบ
กึ่งโครงสรา้ง ทัง้ในรูปแบบ บทสมัภาษณ ์กบั 
แบบสอบถาม 

วิธีคือใชบ้ทสมัภาษณ ์กบั
แบบสอบถามน าไปสมัภาษณเ์ชิงลกึ
กบัผูป้ระกอบการ เจา้หนา้ท่ีภาครฐั
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ส านกังาน นครนายก   

ไดแ้บบสมัภาษณแ์บบกึง่
โครงสรา้งเพื่อน าไปสมัภาษณ์
เชิงลกึเพื่อจะน าไปให้
ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบก่อน
น าไปท าการสมัภาษณเ์ชิงลกึ
กบัผูป้ระกอบการ เจา้หนา้ท่ี
ภาครฐั การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ส านกังาน 
นครนายก   

4.หาค่าความสอดคลอ้งของแบบสมัภาษณก์ึ่ง
โครงสรา้งท่ีสรา้งขึน้ว่าตรงกบัวตัถปุระสงคท่ี์
ตอ้งการหรือไม ่

ทาบทามผูเ้ชี่ยวชาญท่ีจะตรวจสอบ
แบบสมัภาษณต์รวจสอบความ
ถกูตอ้งตรงกบัวตัถปุระสงคก์่อนไป
ท าการสมัภาษณ ์

ไดแ้บบสมัภาษณท่ี์มีค่าความ
เชื่อมั่น ผ่านการตรวจสอบ
จากทางคณะกรรมการเป็นท่ี
เรียบรอ้ย ตามหลกัเกณฑแ์ละ
พรอ้มท่ีจะน าไปสมัภาษณเ์ชิง
ลกึกบัผูป้ระกอบการรวมถึง
ทางเจา้หนา้ท่ีภาครฐัการ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ส านกังาน นครนายก เพื่อ
น ามาคดักรองอีกรอบ 

 
 

   



  
 

31 

ตาราง 3 (ต่อ) 

ขั้นตอนการวิจัย วิธีการด าเนินการวิจัย ผลท่ีได้รับ 

5.ท าการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูป้ระกอบการ 
เจา้หนา้ท่ีภาครฐัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ส านกังาน นครนายก   

นดัหมายวนั เวลาท่ีจะท าการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูป้ระกอบการ 
เจา้หนา้ท่ีภาครฐัการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย ส านกังาน นครนายก  
ล าดบัการสมัภาษณแ์ละบนัทึกเสยีง
ขณะท าการสมัภาษณ ์

น าขอ้มลูท่ีไดส้มัภาษณ์
เกี่ยวกบั ปัญหา อปุสรรคใน
การจดัการของผูป้ระกอบการ
และหน่วยงานรฐัเรื่องการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จงัหวดั 
นครนายก เพื่อน าไปวิเคราะห ์

6.วเิคราะหข์อ้มลูของบทสมัภาษณ ์ ท าการวิเคราะหข์อ้มลูโดยแกะจาก
เครื่องบนัทึกเสียง 

ไดข้อ้มลูท่ีผ่านวิเคราะห ์แยก
ประเด็นจากเนือ้หา 

7.น าปัจจยั ประเด็น ปัญหา อปุสรรคท่ีคน้พบ
จากการสมัภาษณม์าสรา้งแบบสอบถาม 

สรา้งแบบสอบถามเพื่อจะน าไปให้
กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ท าการ
ตอบ 

ไดแ้บบสอบถามเพื่อให้
คณะกรรมการน าไป
ตรวจสอบก่อนท าการทดลอง 
จ านวน  30 คน 

8.หาค่าความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ความ 

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม 
ใหค้ณะกรรมการและอาจารยท่ี์
ปรกึษาตรวจสอบความถกูตอ้ง 
เหมาะสมและ ความเท่ียงตรง  เชงิ
เนือ้หาและสอดคลอ้งกบั
วตัถปุระสงค ์

ไดแ้บบสอบถามท่ีมีค่าความ
สอดคลอ้ง ความเท่ียงตรงเชิง
เนือ้หากบัวตัถปุระสงคก์่อนไป
ท าเก็บขอ้มลูกบักลุ่มทดลอง 
30 คน 

9.หาค่าความเชื่อมั่นในแบบสอบถาม น าแบบสอบถามทดลองตวัอย่าง
จ านวน 30 คนและท าการวเิคราะห์
หาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟาของคอน
บารค์ 

ไดแ้บบสอบถามท่ีมีค่าความ
เชื่อมั่นตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

10.รวบรวมองคป์ระกอบ ปัจจยั ขอ้มลู น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูจาก
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชดุ 

ไดข้อ้มลูมาเพื่อท าการ
วิเคราะหอ์งคป์ระกอบดา้น
การจดัการ คณุภาพ ของการ
ท่องเท่ียวระบบนิเวศ จงัหวดั 
นครนายก 

11.วิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ใชโ้ปรแกรมวเิคราะห ์SPSS 

วิเคราะหข์อ้มลูของแบบสอบถามท่ี
ผูว้ิจยัไปท าการเก็บกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 400 ชดุ  

ไดแ้บบสอบถามท่ีผ่าน
วิเคราะหด์ว้ยสถิติ ความถี่ 

รอ้ยละ (Percentage) 

ค่าเฉล่ีย (Mean) และสถิติ
แบบการวิเคราะหปั์จจยัเชงิ

ส ารวจ (EFA) 

12.วิเคราะหปั์จจยั EFA                         

การวเิคราะหเ์ชงิส ารวจ 

น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการเก็บ
แบบสอบถามเขา้โปรแกรมวเิคราะห์

ทางสถิติเชิงส ารวจ EFA 

ไดผ้ลวิเคราะหแ์ต่ละ
องคป์ระกอบใหส้อดคลอ้งกบั
หวัขอ้การวิจยั 
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2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ทางผูว้ิจยัไดแ้บ่งแบบส ารวจออกเป็น 2 แบบ ดงันี ้
2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยคือ ผูป้ระกอบการรา้นคา้ โรงแรม และ เจา้หนา้ที่ภาครฐัการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นีคื้อ ผูป้ระกอบการ และ เจา้หนา้ที่
ภาครฐัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน นครนายก รวมทั้งหมดจ านวน 6 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง เพื่อสอบถามขอ้มลู ความคิดเห็น ปัญหา อปุสรรคและปัจจยัต่าง 
ๆที่เก่ียวกบัการจดัการ คณุภาพ ของการท่องเที่ยวระบบนิเวศ จงัหวดั นครนายก 

2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
กลุม่ที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่กลุ่มนกัท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นวายหรือผูท้ี่เกิดในพ.ศ. 

2523 – พ.ศ.2540 ในกรุงเทพมหานครที่เดินทางไปยงัสถานที่ท่องเที่ยว นครนยก ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอน 

  การสุม่ตวัอย่างใชว้ิธีสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage) ดงันี ้
ขั้นที่ 1 แบบใหโ้ควตาสถานที่ละ 50 คน จ านวน  8 สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งหมด 

400 คน 

ขั้ น ที่  2  เลื อ กก ารสุ่ ม แบบตามสะดวก  (Convenience Sampling) โด ยน า
แบบสอบถามไปแจกกลุ่มนกัท่องเที่ยวเจนเนอเรชั่นวายที่ไป หรือ เคยไป สถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆคน
ละ 1 สถานที่ หรือมากกว่านั้น ในจังหวัด นครนายก โดยผูว้ิจัยไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถาม
ดว้ยตนเอง ที่ละ 50 คน ในกรณีที่ผูต้อบแบบสอบถามอายไุม่ตรงกบั 24-41 ปี ทางผูว้ิจยัไดท้ าการ
ตดัแบบสอบถามทิง้ใหเ้ป็นการคดักรองกลุ่มตัวอย่างที่ชดัเจน ส าหรบัเจนเนอเรชั่นวายโดยเฉพาะ 
โดยการเลือกตามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดงันี ้

 
        1.เขื่อนขนุด่านปราการชล   

                            2.ศนูยภ์ูมิรกัษธ์รรมชาติ 
                            3.ศนูยผ์จญภยัเขาหลน่ 
                            4.ศนูยว์ฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ัง คลอง ชมุชนไทยพวน      
                            5.อ่างเก็บน า้หว้ยปรือ   
                            6.น า้ตกสารกิา                              
                            7.โรงเรียน นายรอ้ย จปร. 
                            8.น า้ตกนางรอง 
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ตาราง 4 การก าหนดโควตากลุม่ประชากรที่ท าการศึกษาวิจยั 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก จ านวน 
เขื่อนขนุด่านปราการชล           
ศนูยภ์มูิรกัษธ์รรมชาติ  
ศนูยผ์จญภยัเขาหลน่  
ศนูยว์ฒันธรรมเฉลิมราชวดัฝ่ัง คลอง ชมุชนไทยพวน      
อ่างเก็บน า้หว้ยปรือ     
น า้ตกสารกิา                              
โรงเรียน นายรอ้ย จปร.  
น า้ตกนางรอง 

 

50 ชดุ 
50 ชดุ 
50 ชดุ 
50 ชดุ 
50 ชดุ 
50 ชดุ 
50 ชดุ 
50 ชดุ 
 

 400 คน 

3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การเก็บขอ้มลูมีทัง้หมด 2 อย่าง ดงันี ้
การวิจัยเชิงคุณภาพ 

เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Structure Interview Guideline) ที่ก าหนด
ค าถามไว้ล่วงหน้า ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1.ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 2.ค าถาม
ปลายเปิดปัญหา ไดท้ราบถึงปัญหาของ ผูป้ระกอบการ และ เจา้หนา้ที่ภาครฐัการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงาน นครนายก เพื่อน าไปพัฒนา ปรับปรุง การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จงัหวัด นครนายก โดยจะท าการสมัภาษณ์ ผูป้ระกอบการทัง้หมด 5 ท่าน และ เจา้หนา้ที่ภาครฐั
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1 ท่าน 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
ผูว้ิจัยสรา้งแบบสอบถามโดยใช ้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 

โดยสรา้งขึน้จากการน าขอ้มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ  และ เจ้าหน้าที่ภาครฐัการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังานนครนายก   

     สว่นของแบบสอบถาม มีทัง้หมด 3 สว่น ดงันี ้
สว่นที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูนกัท่องเที่ยว Generation Y หรือผูท้ี่เกิดในพ.ศ.

2523 – พ.ศ.2540 ผูเ้คยเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด 8ที่
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ด้วยกัน เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ 
การศกึษา รายไดแ้ละสถานภาพ 

ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A วัดระดับ
ความส าคัญดา้นความคิดเห็นเป็นลกัษณะการประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likertมี 
5 อนัดบั  

ส่วนที่ 3 เป็นขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด 
นครนายก 

 
4.การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

ผูว้ิจยัไดส้รา้งเครื่องมือในการวิจยัและหาคณุภาพของเครื่องมือวิจยั ดงันี ้
1. วิจัยเชิงคุณภาพ 
เป็นการสรา้งค าถามปลายเปิดเพื่อสมัภาษณ์โดยน ากรอบแนวคิด ทฤษฎีรวมทัง้น า

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยัมาเป็นตวัก าหนดขอ้มลูที่ตอ้งการจากผูใ้หข้อ้มลูและน ามาคดักรองค าตอบ
ที่สรา้งขึน้เพื่อใหค้ณะกรรมการพิจารณาไดต้รวจสอบความครอบคลุมของเนือ้หาของเครื่องมือ
สมัภาษณแ์ละท าการปรบัปรุงตามที่คณะกรรมการแนะน าก่อนน าไปท าการสมัภาษณ ์

2. วิจัยเชิงปริมาณ 
2.1 ผู้วิจัยศึกษาค้นควา้เอกสาร ทฤษฎีก่อนที่สรา้งค าถามขึน้มาเพื่อน าไปท า

แบบสอบถาม 
2.2 ผู้วิจัยน าข้อมูลต่าง ๆที่ได้ประเด็นและข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาสร้า

แบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาและคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมอขง
เนือ้หาสมัภาษณ ์เพื่อน าขอ้มลูที่ถกูตอ้งไปสมัภาษณเ์พื่อตรงประเด็น และ ถกูตอ้ง 

2.3 ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและที่ไดแ้กไ้ขตามขอ้เสนอแนะ
เรียบรอ้ยแลว้เสนอต่อทางกรรมการใหต้รวจสอบขอ้มลูใหเ้รียบรอ้ยแลว้เสนอต่อผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา วตัถปุระสงคก์่อนที่จะน าไปใชเ้ก็บขอ้มลู 

2.4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากทางคณะกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมปริญญานิพนธ์เรียบรอ้ยแล้ว ไปทดลองสอบถาม (Try Out) กับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 30 คน เพื่อทดสอบความเชื่อมั่น โดยใชวิ้ธีหาค่าสัมประสิทธิ์คอนบารค์ อัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha) โดยผลแสดงถึงความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยค่าที่ใกลเ้คียงกบั 1 มาก
แสดงว่ามีความเชื่อมั่นสงูซึ่งค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรบัไดคื้อมีค่ามากกว่า 0.85 (ธานินทร ์ศิลป์จารุ, 
2560) 
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ตาราง 5 ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม 

                                            ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม 

           ค่าสมัประสิทธิ์แอลฟ่าของคอนบารค์ 
                      (Cronbach’s Alpha) 

 

 
      

 

 

         จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 

                       0.923 
 

                30 

 
ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณท์ี่ผ่านการปรบัปรุงแก ้ไขจากขอ้เสนอของผูเ้ชี่ยวชาญแลว้
ไปท าการทดลองใช ้(Try Out) กบักลุม่ตวัอย่างจ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ที 95% โดยวิธีหาค่าสมัประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Cofficient) ของคอนบารค์ไดค้วามเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม 0.923 ซึ่งเกณฑค่์าความเชื่อมั่นที่ยอมรบัไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 0.85 

5.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1 การวิจยัเชิงคณุภาพ มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

5.1.1 ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะหบ์ณัฑิตวิทยาลยัและคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคมท า
หนังสือขอความอนุเคราะหส์มัภาษณ์ผูป้ระกอบการโรงแรม และ เจา้หนา้ที่ภาครฐั การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ส านกังาน นครนายก 

5.1.2 ผูว้ิจยันดัวนั เวลาและสถานที่เพื่อท าการสมัภาษณ ์
5.1.3 ผูว้ิจยัขออนุญาตบนัทึกเสียงสมัภาษณแ์ละท าการสรุป ทบทวนการสมัภาษณ์

ทกุขอ้เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัระหว่างผูส้มัภาษณแ์ละผูใ้หส้มัภาษณ ์
5.1.4 น าค าสมัภาษณ์มาถอดขอ้ความเพื่อท าการวิเคราะหเ์นือ้หาแลว้น าส่งใหผู้ใ้ห้

สมัภาษณต์รวจสอบความถกูตอ้งและเหมาะสมของเนือ้หาที่ใหส้มัภาษณ ์
5.2 การวิจยัเชิงปรมิาณ มีวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู ดงันี ้

5.2.1 ผูว้ิจยัขอความอนุเคราะหบ์ณัฑิตวิทยาลยัและคณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคมท า
หนงัสือขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลูวิจยั 

5.2.2 ผูว้ิจัยไดด้  าเนินการแจกแบบสอบถามแก่นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปเที่ยว 
จังหวดั นครนายก โดยระบุถึงกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย การตอบแบบสอบถาม โดยการคัดเลือก
เฉพาะฉบบัที่สมบรูณเ์พื่อน าผลการตอบแบบสอบถามน าไปหาค่าต่อไป 



  
 

36 

6.การวิเคราะหข์้อมูลและสถิติที่ใช้ 
น าขอ้มูลภายหลงัการวิเคราะหน์ ามาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณข์องขอ้มูลสถิติที่

ผูว้ิจยัไดม้า ตามรายละเอียด ดงันี ้
6.1 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงคณุภาพ ผูว้ิจยัไดจ้ากเครื่องมือเก็บขอ้มลูเชิงคณุภาพคือการ

สมัภาษณ์โดยจะท าการน าขอ้มูลจากการไปสัมภาษณ์ออกมาแปลเพื่อหาประเด็นปัญหาถอด
ขอ้ความเพื่อท าการวิเคราะหเ์นือ้หาแลว้น าส่งให้คณะกรรมการและอาจารยท์ี่ปรกึษาตรวจสอบ
ความถกูตอ้งและเหมาะสมของเนือ้หาที่ใหส้มัภาษณ ์

6.2 การวิเคราะหข์อ้มลูเชิงปริมาณ น าแบบสอบถามที่ไดน้ ามาหาค่า ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี 
รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใน
สว่นของขอ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์

6.3 สถิติการวิเคราะหปั์จจัยเชิงส ารวจ (EFA) จากค่าของแบบสอบถามที่ไดม้าน ามา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยตัวแปรที่จะน ามาวิเคราะห์ควรมีความสัมพันธ์กันโดยการตรวจสอบ
ความสมัพนัธโ์ดยภาพรวมของตวัแปรดว้ยค่าสถิติ Barlett’s Test Sphericity(Hair, et al.,2010) 

ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และตัวแปรที่น ามาวิเคราะหค์วรมีระดับความสมัพันธ์กันสูงพอ 
โดยการ 

ตรวจสอบระดบัความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปนดว้ยค่าสถิติ KMO ของไกเซอร ์- ไมเยอร ์
– ออลคิน (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy) (Kaiser และคนอ่ืน ๆ, 
1974)  การสกดัองคป์ระกอบหลกั (Principal Component Analysis) โดยท าการหมุนแกนแบบ
ออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) วิธีแวริแมกซ์ (Varimax) โดยเกณฑ์พิจารณาจ านวน
องค์ประกอบ (Factor) ที่มี ค่าไอเกน (Eigen Value)ตั้งแต่ 1.00 เป็นต้นไป และเกณฑ์การ
พิจารณาว่าตวัแปรใดจะอยู่ในองคป์ระกอบใด จะใชห้ลกัพิจารณาค่าน า้หนกัองคป์ระกอบของแต่
ละตวัแปรว่ามีค่าสงูสดุอยู่ในองคป์ระกอบใดก็ถือว่าตวัแปรนั้นอยู่ในองคป์ระกอบนั้น เพื่อใหก้าร
จดัตวัแปรเขา้สู่องคป์ระกอบอย่างมีนยัส าคญัในทางปฏิบติั (Practical Significance) ค่าน า้หนกั
ตอ้งมีค่ามากกว่า 0.50  

 



 

บทที ่4 
ผลการวิจัยและการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ จังหวัด 
นครนายก ส าหรับกลุ่ม นักท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่ นวาย วัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว 
Generation Y 2.เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก สาหรบั
กลุ่ม นักท่องเที่ยว Generation Y  โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) 
ระหว่างวิ ธีการวิจัย เชิ งคุณ ภาพ  (Qualitative Research) และวิ ธีการวิจัย เชิ งปริม าณ 
(Quantitative Research) เพื่อแสวงหาขอ้มลูที่แทจ้รงิและน ามาเป็นองคป์ระกอบยืนยนัใหไ้ดม้า
ซึ่งขอ้สรุปที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเก็บรวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหข์อ้มลูตามระเบียบวิธีการวิจยั ไดแ้บ่งผล
การวิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้ 

4.1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการและเจา้หนา้ที่รฐั 
4.2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามนกัท่องเที่ยวที่เคยเดินทางไปยงั จงัหวดั 

นครนายก 

1. ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
ผลการสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการธุรกิจ จงัหวดั นครนายก 
ผู้เขียนได้ไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจ จังหวัด นครนายก ได้ให้สัมภาษณ์ถึง

ประเด็นถึงปัญหาและอปุสรรคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายกเพื่อเป็นหลกัฐานในการ
น ามาวิเคราะหอ์ย่างละเอียดทางผูว้ิจัยขอไม่เปิดเผยรายชื่อผูใ้หส้มัภาษณ์ เพราะอาจก่อใหเ้กิด
ความเสียหายแก่ผูใ้หส้มัภาษณ ์ทางผูว้ิจยัไดค้น้พบประเด็นที่ส  าคญั ดงันี ้

1. คณุ ด ผูป้ระกอบการโรงแรม นามสมติุ ไดใ้หข้อ้มลูถึงประเด็น ปัญหา และ อปุสรรค 
ดงันี ้

ไดก้ลา่วถึงการจราจรในช่วงวนัหยุด เสาร ์อาทิตย ์หรือ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ การจราจรมี
ความแน่นอนสูง ท าใหน้ักท่องเที่ยวไม่สะดวกในการเดินทางมายังจังหวัด นครนายก ถึงแมว้่า
จงัหวดันครนายกจะใกลก้บักรุงเทพมหานคร และอีกปัญหาหนึ่ง คือ รถสาธารณะ ที่มายงัจงัหวดั 
ที่ไม่สะดวกสบายส าหรับนักท่องเที่ยวในการเดินทาง ปัจจุบัน มีรถโดยสารวิ่งมายังจังหวัด
นครนายกก็จริงแต่ว่า ระหว่างสถานที่ท่องเที่ยว หรือไปยงั โรงแรมบางแห่งที่เสน้ทางไม่ไดว้ิ่งผ่าน
ก็จะเกิดปัญหาส าหรบันักท่องเที่ยวในการหารถสาธารณะต่อไปยังที่พัก ห รือ ไปยังสถานที่
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ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาพกัที่โรงแรมสว่นใหญ่มารถยนตรส์ว่นบคุคล ซึ่งท าให้
เสียโอกาสนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาโดยรถสาธารณะ ส่วนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางโดยรถยานยนต ์
มมุมองที่อยากใหแ้กไ้ข คือเรื่องรถติดการเขา้ถึง อยากใหป้รบัปรุงเสน้ทาง ถนนหนทางท าบ่อย ณ 
ปัจจุบนั เสน้ทางถนนตอนนีก้  าลงัปรบัปรุงถนน เสน้ทางขยายใหใ้หญ่ขึน้ ตัง้แต่ช่วง คลอง 13 ที่
ขนานกบัรงัสิต นครนายก ไปทางบางน า้เปรีย้ว และมีเพิ่มเติมเสน้ขอบทางส าหรบัจกัรยาน  

อีกปัญหาหนึ่งคือ เรื่องของ รายงานสถิติ นักท่องเที่ยวทางจังหวัด นครนายก ทาง
จังหวัดไม่ได้แยกตัวเลขที่ชัดเจนระหว่าง นักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเอง ( Free 
Independent Travelers ) หรือ นกัท่องเที่ยวที่มาแบบกลุ่มสมัมนา (MICE) ตวัเลขนกัท่องเที่ยวที่
แสดงผลทางสถิติ ส่วนใหญ่มาจากทางกลุ่มสัมมนาเป็นหลัก ผลส ารวจระบุไว้ว่า กลุ่ม
นกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่อยู่ระดบัก าลงัทรพัยใ์นการใชต้ามจ่ายสถานที่ท่องเที่ยวใชอ้ย่างจ ากดั หรือ 
ก าลังซือ้ต ่า ทางโรงแรม มีนโนบายมองหากลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่มีก าลงัซือ้มากขึน้ เช่น กลุ่ม
ผูส้งูอาย ุ

ขอ้ดีของ กลุ่มผูส้งูอายุ คือ สามารถเดินทางท่องเที่ยววนัธรรมดาได ้แต่สิ่งอ านวยความ
สะดวกในที่พัก และภูมิสถาปัตย ์ตามแหล่งท่องเที่ยวยังตอ้งปรบัปรุงอีกหลายอย่างเพื่อรองรบั
กลุ่มนกัท่องเที่ยวผูส้งูอายุ เช่น การท าราวจบั ทางราด ไวร้องรบัดว้ย โดยปกติกลุม่ผูส้งูอายุมีการ
ท่องเที่ยวสม ่าเสมออยู่แลว้ เช่น กลุ่มของประกัน ที่จดัการท่องเที่ยวใหก้ับผูสู้งอายุ และ การจัด
กิจกรรมไปเที่ยวแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว อาจจะตอ้งใชก้ลุ่มส านักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว        
( Travel Agency ) ช่วยในการส่งเสริม หรือ บอกต่อไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวผูสู้งอายุ ณ ปัจจุบนั 
กลุ่มส านักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว ( Travel Agency ) จัดการเดินทางมายังจังหวัด
นครนายกน้อยมาก สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมีหลายที่สามารถรองรบักลุ่มผู้สูงอายุได ้เช่น 
เขื่อนขุนด่านปราการชล ,สวนผลไม ้หรือ อาหารพืน้ถิ่น สามารถรองรบันกัท่องเที่ยวกลุม่นีไ้ดเ้ป็น
อย่างดี  

กิจกรรมในนครนายกส่วนใหญ่ จังหวดั นครนายก เนน้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเชิงผจญ
ภยัเป็นหลกั มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมขบัรถยานยนตท์ี่ไปไดทุ้กพืน้ที่ ( ATV ) , เพน้ท์
บอล (Paintball ) หรือ กิจกรรมกีฬากลางแจง้ เช่น กิจกรรม ป่ัน หรือ วิ่งมาราธอน . คุณ ด ยังได้
เล่าประสบการณก์ล่าวถึงว่า เคยมีผูป้ระกอบการท ากิจกรรมโรยตวัที่อ่างเก็บน า้วงับอน แต่ก็ตอ้ง
ปิดตวัไปเพราะผิดกฎหมายอทุยาน กิจกรรมหลายอย่างที่พฒันาไม่ไดติ้ดเรื่องของตวักฎหมาย ใน
สว่นเอกชนอยากใหผ้ลกัดนัเพิ่มเติมดา้นกิจกรรมใหม่ๆ ส่วนการท่องเที่ยวอ่ืนๆ ทางหน่วยงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ า นครนายก มีการสนับสนุนอย่างดีอยู่แลว้ ไม่วาจะเป็นการจัด
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อบรมเหตุการณ์ส าคัญ (EVENT) เพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยว หรือกลุ่มต่างๆเขา้มามากยิ่งขึน้ 
เช่น การจัดดนตรี หรือกิจกรรมหนา้เขื่อน หรือจัดกิจกรรมกีฬากลางแจง้ เช่น ศูนยก์ารท่องเที่ยว
เชิงผจญภัยนายรอ้ย จปร เป็นสถานที่ที่ดึงดูดส าหรบันักท่องเที่ยวที่ชอบเล่นกิจกรรม ทุกวันนี ้
กิจกรรม ล่องแก่ง , กิจกรรมขบัรถยานยนตท์ี่ไปไดทุ้กพืน้ที่ ( ATV ) หรือ เพน้ทบ์อล (Paintball) มี
นกัท่องเที่ยวมาเที่ยวซ า้ค่อนขา้งเยอะ ดว้ยความที่จงัหวดันครนายกใกลก้บักรุงเทพ ส่วนใหญ่คน
มาเที่ยวจังหวัด นครนายก คือ คนกรุงเทพและภาคกลางเป็นหลัก  ส่วนกิจกรรมที่ท าต่อเนื่อง
ประจ าปี เช่น งานวิ่งเขื่อนขุนด่าน หรือ เส้นทางคลองมะเด่ือ หรือ กลุ่มนักป่ัน หรือ งานวิ่ง
กลางคืน ก็เคยจดัที่ทางรอยลั ฮิลล ์

คณุ ด ยงัใหค้วามคิดเห็นและขอ้มลูเพิ่มเติมว่า ที่พกัในจงัหวดันครนายกมีหลายโรงแรม
ที่เปิดใหม่ รวมถึงโฮมเสตย ์ท าใหจ้ านวนหอ้งพักในจังหวัด นครนายก ในปัจจุบันมีจ านวนถึง 
5000 หอ้งเพื่อรองรบั และวันธรรมดายังคงเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงสัมมนา(MICE) เป็นหลัก 
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของที่พักที่นักท่องเที่ยวไดร้บัรอ้งเรียนเขา้มาคือ การท่องเที่ยวช่วงวนัหยุดมี
นกัท่องเที่ยวเดินทางมามากเกิดประสบปัญหา ระบบการพฒันาระบบน า้ ระบบไฟ ไม่พอรองรบั
การท่องเที่ยว เพราะขนาดที่มีอยู่ไม่ไดร้องรบัขนาดที่เพียงพอต่อนกัท่องเที่ยวท าใหเ้กิดแต่ละที่พกั
แย่งน า้ ไฟ ใชท้ าใหบ้างช่วงเกิด ไฟดบั หรือ น า้ไหลชา้ 

ทางคณุ ด แนะน าว่าใหม้ีสถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่ มากขึน้ และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่
แล้วก็ต้องพัฒนา เช่น กรมอุทยานของน ้าตกนางรอง และ น ้าตกสาริกา ต้องปรับปรุงการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานค่อนข้างล่าช้า ไม่ได้ให้ความส าคัญด้านการท่องเที่ยว
เท่าที่ควร ท าใหน้กัท่องเที่ยวรูส้ึกถึงการไม่พฒันา และยังเสนอถึงการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่พึ่ง
เกิดขึน้ไม่นานมาก เช่น การเที่ยวลอ่งเรือเหนือเขื่อนที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล หรืออ่างเก็บน า้วงั
บอน สามารถพฒันาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวได ้ 

ปัญหาส าคญัอีกอย่างคือ ภาคการท่องเที่ยว ของทางจงัหวดันครนายก ขาดบุคลากรที่
มีความรูด้้านการท่องเที่ยว สาเหตุที่ขาดคือ คนไทยเก่ียงงาน ไม่อยากท างานบริการ จึงมี
ภาคเอกชนบางส่วนจา้งคนต่างดา้วมาท างานดา้นการบริการซึ่งอาจจะท างานไดไ้ม่เต็มที่เพราะ
ขาดองคค์วามรูด้า้นการบริการ และ ดา้นการท่องเที่ยว พนกังานไม่ค่อยมีความอดทน  

มุมของผู้ประกอบการที่อยากส่งต่อถึงทางภาครฐั และ ภาคเอกชน คือ หน่วยงาน
ทอ้งถิ่นยงัไม่ใหค้วามส าคญั เช่น องคก์ารบริหารส่วนจังหวดั (อบจ) , องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
(อบต) , เทศบาล ,องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไม่ผลกัดันดา้นการท่องเที่ยวเท่าที่ควร จะพัฒนา 
หรือ รอ้งขอความช่วยเหลือก็ไม่ไดร้บัความร่วมมือเท่าที่ควร และตัวผูป้ระกอบการยังขาดการ
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สื่อสารร่วมมือกันถึงแมว้่าจะมีสมาคมโรงแรมประจ าจงัหวดัก็จริง แต่ยังคงไม่มีความร่วมมือกัน
ระหว่างผูป้ระกอบการเมื่อเทียบกบัจงัหวดัอ่ืนที่สื่อสารกนัไดดี้กว่า 

หลายครัง้ผูป้ระกอบการพยายามท ารา้นอาหาร หรือ บาร ์ช่วงกลางคืน แต่ไม่ตอบโจทย์
ส าหรบันกัท่องเที่ยว เพราะ นกัท่องเที่ยวแบบ ไป เชา้ เย็น กลบั ก็มีเยอะจ านวนหนึ่ง จึงยงัไม่ตอบ
โจทยเ์ท่าที่ควร รวมถึงคนท้องถิ่นรายได้ไม่ได้มีเยอะ จึงไม่สามารถใชเ้งินไปกับการท่องเที่ยว
ไดม้ากเท่าที่ควร และทางจงัหวดัยงัมีแนวคิดที่จะท า ตลาดกลางคืน หรือ ถนนคนเดิน ที่ตลาดเก่า 
หนา้เขื่อนขุนด่าน แต่ไม่ไดร้บัการตอบรบัเท่าที่ควร รา้นอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารพืน้บา้นเป็น
หลกั ส่วนใหญ่จะไม่มีอาหารนานาชาติ เช่น อาหารญ่ีปุ่ น หรือ อาหารยุโรป หรือพวก รา้นกาแฟ 
ณ ปัจจบุนันครนายกมรีา้นอาหารรองรบัมากขึน้ ตอ้งใชเ้วลาในการใหน้กัท่องเที่ยวมามากขึน้ 

ทาง คณุ ด ไดก้ล่าวว่า จุดเด่นของ จังหวดั นครนายก คือไม่มีโรงงานอตุสาหกรรม ที่มี
อยู่คือเก่ียวกับเกษตรเท่านั้น จึงไม่มีมลภาวะและยังคงเป็นธรรมชาติอยู่  ถ้าคิดเป็นรายได ้
ภาพรวม คือ นอ้ยกว่าที่อ่ืน คือไดจ้ากเกษตร กบั การท่องเที่ยว เท่านัน้ แต่ตอนนี ้ทางจงัหวดั เนน้
กลุ่มท่องเที่ยวแบบเกษตรอินทรีย ์ปลอดภัย ตอ้งใชเ้วลาใหค้นทอ้งถิ่นรูจ้ักและมีความรูม้ากขึน้ 
แต่มีหลายกลุม่ปัจจบุนัก าลงัพฒันาอยู่ซึ่งคาดว่าต่อไปจะเป็นประสบการณใ์หก้บันกัท่องเที่ยวได้
เพื่อสรา้งคณุค่ามากขึน้  ขอ้ดี คือ ระยะยาวจะส่งผลดีกบันกัท่องเที่ยวต่างชาติ การสรา้งกิจกรรม
ใหม่ๆ เช่น ด านา,ปลูกข้าว ณ ปัจจุบัน คนหนุ่มสาวในพื ้นที่ไปท างานที่ จังหวัดอ่ืนท าให้การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ส่วนใหญ่มีแต่คนอายุเยอะที่เหลือในชุมชน ท าให้การพัฒนา
ชมุชนไม่ไดม้ีความทนัสมยัเท่าที่ควร มีบางชมุชนที่เข็มแข็งไดเ้ปรียบ เช่น ชุมชนไทยพวน,  ชมุชน
ปากพลี , ชมุชนทุ่งกระโปน , ชุมชนวงัรี  ชุมชนเหลา่นีม้ีการพยายามพฒันาดา้นการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรเพื่อรองรบัแผนกลยุทธของทางจังหวัด เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ อากาศดี ไม่มีมลพิษ อาหาร
ปลอดภัย อีกอย่างคือ กิจกรรมผจญภัย ไม่ไดม้ีการพัฒนา พยายามผลกัดันใหก้ลบัมาเป็นเมือง
แห่งกิจกรรมดา้นการผจญภยัอีกครัง้  

2. คณุ ต นามสมมติุ เจา้ของกิจกรรมลอ่งแก่ง ไดใ้หส้มัภาษณถ์ึงประเด็นถึงปัญหาและ
อปุสรรคการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ดงันี ้

ทางคุณ ต ไดใ้หค้วามเห็นว่า จังหวัดนครนายกมีธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นจุดขาย การ
ประชาสมัพันธ์การท่องเที่ยวจึงส าคัญเพราะเป็นจงัหวดัใกลก้รุงเทพ หรือ จังหวดัระยะใกลเ้คียง 
อย่างเช่น จงัหวดั ชลบุรี สามารถเดินทางมาสะดวก ไปเชา้ เย็น กลบัได ้ขอ้ดีคือ สว่นใหญ่มาแบบ 
ไปเชา้ เย็น กลบั และมีความถ่ีในการเดินทางมาท่องเที่ยวมาไดต้ลอดทุกอาทิตย ์ไม่ตอ้งรอช่วง
แบบช่วงฤดกูาล  
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ปัญหาของ คณุ ต คือ การดแูลการของภาครฐั และ กรมอทุยาน ยงัไม่ไดส้นบัสนุนเรื่อง
การท่องเที่ยวแบบเต็มที่ ประสานงานและขอเขา้ไปชมอทุยาน ในเชิงประชาสมัพนัธ์จงัหวดั ทาง
จงัหวดันครนายกตอ้งการประชาสมัพนัธ์โดยการอา้งอิงถึงพืน้ที่ตวัอทุยานอยู่ในพืน้ที่เขาใหญ่ ใน
เขตพืน้ที่รอยต่อ ทาง คณุ ต ไดแ้สดงว่า วิสยัทศัน ์และการบริการจดัการไม่มีแผนของกรมอทุยาน 
ส่วนการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ า นครนายก ท าได้ดี  ทันต่อ
เหตุการณ์ สรา้งเนือ้หาอะไรใหม่ๆเพื่อประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา จะเน้นจัดการ อบรมกีฬา เป็นหลักมากกว่า หน้าที่หลักของกระทรวง คือ การอบรม
เจา้หนา้ที่หามาตรฐานใหก้บัแหลง่ท่องเที่ยว  

การคมนาคมของทางจงัหวดั  นกัท่องเที่ยวมาเที่ยวกนัเยอะช่วงวนัหยดุ อยากเห็นความ
ร่วมมือกันระหว่าง ภาครฐั กับ ภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาการจราจร ช่วงสองปีหลัง ช่วง
วนัหยดุยาว รถยนตรจ์ะติดหนกั แนะน าการแกไ้ขคือ มีปา้ยบอกทางลดั  

ปัญหาอีกอย่างคือ การจัดสรรของอุทยาน น า้ตาสาริกา ค่าใชจ้่าย จัดเก็บ ค่าเขา้ของ 
นกัท่องเที่ยวที่รอ้งเรียนบ่อยๆ คือ พืน้ที่ของอทุยานเป็นพืน้ที่คาบเก่ียวระหว่างอทุยานกบัชาวบา้น 
เวลานักท่องเที่ยวมาจอดรถในรัว้อุทยานซึ่งเป็นของเอกชน เจอปัญหาค่าจอดรถแพง ท าให้
นักท่องเที่ยวไม่มีความสุขในการมาท่องเที่ยว สรา้งภาพพจน์ไม่ดี แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งไม่มี
นักท่องเที่ยวคนไหนทราบว่าพืน้ที่จอดรถตรงไหนเป็นของใคร เกิดการขูดรีดที่จอดรถแพงของ
ภาคเอกชน การจดัการภาคเอกชนไม่ดี อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ รัว้อทุยาน มีโรงแรมตัง้อยู่ตรงกลาง 
ซึ่งคนเขา้ใจผิดคิดว่าเป็นของอทุยาน แต่ความเป็นจรงิเป็นในส่วนของภาคเอกชน และยงัมีปัญหา
ดา้นพืน้ที่คาบเก่ียวของ อุทยาน กับ ภาคเอกชนของน า้ตกนางรองอีกดว้ยและยังคงเป็นปัญหา
ต่อเนื่อง พื ้นที่นี ้ดูแลโดยรักษาการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นคนดูแล เดิมทีพื ้นที่ เป็นของ  
ส านักงานบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) ระหว่างภาครฐับางทีก็มีปัญหากัน ณ ปัจจุบัน ตอนนีก้าร
ท่องเที่ยวที่เขื่อนขุนด่านเป็นแลนมารค์อยู่ที่เดียว มีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรม ล่องแก่ง  
ตอนนี ้มี ปัญหาเรื่องโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา (covid) ท าให้กิจกรรมบางส่วนมี
นกัท่องเที่ยวเป็นกลุ่มนอ้ย ตอนนีจ้ึงเนน้หนัมาขายกลุ่มลกูคา้นกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวดว้ย
ตวัเอง ( Free Independent Travelers ) แทนชั่วคราว  

จากปัญหาจากคุณตุ๊ กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ปัญหาหลักๆคือ ภาครัฐไม่ได้ให้
ความส าคัญกับภาคการท่องเที่ยว และการสื่อสารคุยกันของ ภาครัฐกันเอง หรือกับทาง
ภาคเอกชน และ คณุตุ๊ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ เพื่อพฒันาการท่องเที่ยว ดงันี ้โดยภาพรวมของจงัหวดั 
นครนายก ยังมีแหล่งทรพัยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ครบถว้นอีกมากมาย สามารถเปิดเป็น
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แหล่งท่องเที่ยวได ้และ จังหวัดนครนายกอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ สามารถเดินทางไป เชา้ เย็น 
กลับได้ และมีโครงการศึกษาดูงานตามหลักเศรษกิจพอเพียงให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจ เช่น 
ฟารม์โคกหนองนา ทางคุณ ตุ๊ เชื่อว่า ถ้าไดร้บัการสนับสนุนของทางภาครฐั เชื่อว่าทางจังหวัด 
นครนายก ไดร้บัการพฒันามากขึน้แน่นอน 

3. คุณ อ นามสมมติุ เจา้ของโรงแรม ไดใ้หส้มัภาษณถ์ึงประเด็นถึงปัญหาและอปุสรรค
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ดงันี ้

การเดินทางมานครนายก ในช่วงวันหยุด เสาร ์อาทิตย ์รถค่อนขา้งแน่น บนเสน้ถนน 
หมายเลข 305 ใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพ ประมาณ 3-4 ชั่วโมง โครงสรา้งเครือข่าย 
คมนาคมมาที่จังหวัด นครนายก ออกแบบให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกมากขึน้เส้นทาง เช่น 
เสน้ทางหลวงหมายเลข 33 เชื่อมต่อกับถนนพหลโยธิน ไปประจบกับเส้นอีสานตอนล่าง หรือ
เสน้ทางมาจากภาคเหนือ และอีกเสน้ทางหนึ่งที่เดินทางไดแ้ต่พืน้ผิวยงัไม่เรียบ คือเสน้ล าลกูกา มี
สะพานเยอะ รถบรรทุกหนาแน่นซึ่งเสน้ทางไม่สะดวกส าหรบันักท่องเที่ยว ในอนาคตก าลงัสรา้ง
อยู่คือ การทางพิเศษด่วนฉลองรชัมาที่แก่งคอยซึ่งคาดการเ์สร็จสิน้ใน 4-5 ปี ขา้งหน้า และอีก
เสน้ทางหนึ่ง คือทางหลวงชลประธานที่ขนานกับคลองรงัสิต สายนีถู้กพัฒนาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี 
แต่ถูกชุมชนลุกล า้พื ้นที่  ต้องไปท าการเคหะแล้วให้ชุมชนกลุ่มนี ้ไปอยู่แทนก็ได้ท าไปแล้ว ที่
สามารถท าไดใ้นตอนนีเ้ลย คือการแกปั้ญหาใหม้ีจุดกลบัรถนอ้ยลง และใหม้ีการแยกรถทางใกล ้
กับ ไกลออกจากกัน โดยการร่วมมือระหว่าง กรมทางหลวง , ทางหลวงชนบท , ทางด่วนชนบท
แก่งคอย และ เสน้ทางการจราจรให้ทางหลวงชนบทไปดูเสน้ทางเพิ่มเติมผ่านเสน้ทางชนบท
เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได ้ผ่านทางการบริการที่ดูแผนที่ระดับสูงได้ ( Google 
Map ) สามารถเป็นโครงข่ายที่เป็นขยายการเดินทางเป็นอีกทางเลือกหนึ่งไดเ้มื่อผิวการจราจรดี
ในระดับหนึ่ง นักท่องเที่ยวก็จะไดใ้ชเ้สน้ทางไดห้ลากหลายมากยิ่งขึน้ การจัดล าดบัความส าคัญ
การใชเ้สน้ทางการจราจร แต่ละหน่วยงานตอ้งช่วยเหลือกนัสามารถช่วยการคลี่คลายการเดินทาง
มายงันครนายกไดอ้ย่างรวดเรว็และเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้และใชเ้งินลงทนุนอ้ย แต่ปัญหาที่กลา่ว
มาขา้งตน้นีคื้อปัญหาที่ทางจงัหวดันครนายกแกไ้ม่ได ้ระดบัผูว้่าจงัหวดัก็แกไ้ม่สามารถแกปั้ญหา
นีไ้ด ้และปัญหาการแบ่งงานของภาครฐั ไม่คิดรว่มมือกนัแกปั้ญหา อีกเสน้ทางหน่ึง คือ ทางหลวง
ชนบท จากตลาดไท ตรงมาผ่านทางหลวงชนบท ผ่านคลองรงัสิต ผ่านล าลกูกา ออกคลอง14 ถา้
มีการขยายผิวจราจรได ้มันก็จะเป็นโครงข่ายซา้ย ขวา เชื่อมกบัวงแหวนที่ท าเสร็จสามารถไปถึง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรไ์ดเ้ลย หรือไปทางอ าเภอ วงันอ้ย แต่ปัจจุบนัทุกอย่างมันเป็นเสน้ประ 
ไม่ประติดประต่อกนั ท าใหปั้ญหาการจราจรยงัเป็นปัญหาอยู่และทางภาครฐัไม่ไดคิ้ดร่วมกนั ถา้
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แก้การจราจรได้ในระดับนึงการท่องเที่ยวของทางจังหวัด นครนายก ช่วงวันหยุดยาว จะมี
นกัท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึน้ 

ในปัจจุบันทางจังหวัด นครนายก ออกแบบเรื่องการท่องเที่ยวเน้นสุขภาพเพื่อรองรบั
กลุ่ม นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาซือ้อาหารเพื่อสุขภาพที่นครนายกไดส้ะดวกมากขึน้ สามารถแวะ
ถ่ายรูป ทานกาแฟ และสามารถไป เช้า เย็น กลับได้ ถ้าการจราจรลื่นไหลไปได้ดี สถานที่
ท่องเที่ยวในนครนายก เป็นในรูปแบบการต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม (First S curve) คือ เป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ เพื่อเชิงสขุภาพ 

ในช่วง10 ปีที่ผ่านมา สถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคัญของนครนายกมีที่เดียว คือ เขื่อนขุน
ด่านปรากาลชล เกิดการท่องเที่ยวทางน า้ แคนนู ลอ่งแก่ง มากขึน้ หรือ แหลง่ท่องเที่ยวดัง้เดิม คือ 
ศนูยภ์ูมิรกัษ์ แต่ไม่ไดร้บัการพฒันา มปัีญหาเรื่อง พืน้ที่ทบัซอ้น เช่น น า้ตก สาลิกา ซึ่งเป็นน า้ตกที่
สูงที่สุด สุงสุดในประเทศไทย สูงถึง 7 ชัน้ ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญได ้แต่
ไม่ไดถู้กพัฒนาเพราะติดปัญหาเรื่องพืน้ที่ชาวบา้นบุกรุกตราจองพืน้ที่ในน า้ตกและไม่ไดม้ีการ
แกไ้ขใหถู้กตอ้ง พอมีปัญหาเชิงพืน้ที่ การพฒันาจึงไม่เกิดขึน้ ไม่สามารถเอางบประมาณไปใชล้ง
ในการพฒันา เช่น อยากพฒันาใหม้ีการสรา้งทางเดินลอยฟ้าตามสถานที่ท่องเที่ยว ก็ไม่สามารถ
ท าไดเ้นื่องจากติดปัญหาเชิงพืน้ที่ และทางกระทรวงมหาดไทยก็ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดเ้พราะ
เกินอ านาจ น า้ตกสาลิกาเป็นพืน้ที่รอยต่อระหว่าง กระทรวงทรพัยากรในเขตอทุยานแห่งชาติกับ
พืน้ที่ที่เป็นของชาวบา้น ตอ้งเจรจาและหาทางออกดว้ยกนั ยกตวัอย่าง เช่น อาจจะแบ่งเขตพืน้ที่
กนัว่าพืน้ที่บรหิารจดัการสว่นไหนใครจะเป็นคนด ูอยากใหร้่วมมือกนัระหว่างทางกรมอทุยานของ
ป่าไมก้ับพืน้ที่ของชาวบา้น ตกลงกนัหรือลงทุนร่วมกนัว่าแบบไหนอทุยานรบัได ้หรือ ทางกรมป่า
ไมเ้ลือกแบบตามแบบของตวัเองที่รบัได ้ส่วนเอกชน ก็สามารถท าศนูยบ์รกิารท่องเที่ยว รา้นกาแฟ 
หรือ หอ้งน า้ ที่จอดรถ ส่วนอทุยาน สามารถท าศนูยก์ารเรียนรูท้างธรรมชาติ ( botanical garden 
) หรือ ศูนย์ศึกษาภัณฑ์ทางพันธุศาสตร ์(ecological system) อีกอย่างที่มีปัญหา คือ น ้าตก
นางรอง ตอนนีม้ีปัญหาฟ้องรอ้งกันระหว่าง อุทยานแห่งชาติกับทางองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  
(อบจ) ว่าใครจะเป็นผูด้แูล ทางคณุ อ ไดเ้สนอแนะใหม้ีการบรหิารการจดัการที่ดีขึน้ เช่น ปัญหาที่
จอดรถไดร้บัการรอ้งเรียนจากนกัท่องเที่ยว เรื่อง ที่จอดรถแพง การบรกิารของพืน้ที่ไม่ดี แนะน าให้
ความรู้กับทางชุมชนเรื่องการท่องเที่ ยว เพื่ อประโยชน์ในระยะยาวของนักท่องเที่ ยว ให้
นกัท่องเที่ยวไดร้บัประสบการณท์ี่แปลกใหม่ ความตอ้งการในการมาของนกัท่องเที่ยวใชจ้่ายนอ้ย 
กลุ่มนักท่องเที่ยวก าลงัซือ้ต ่า ซึ่งปัจจุบนัที่มีอยู่รองรบักลุ่มนีก้ลุ่มเดียว ถา้มีผูป้ระกอบการพรอ้ม
ท าใหม้นัเป็นรูปแบบ หรูหรามากขึน้ ไม่ว่าจะเป็น ที่พัก หรือ รา้นอาหาร มากกว่านี ้นักท่องเที่ยว
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จะตามมาเอง เพียงแต่ท าอะไรไม่ได้ เพราะเรื่องขอ้จ ากัดพื ้นที่และค่อมคนละหน่วยงานของ
ภาครฐัไม่สามารถจดัการได ้วิสยัทศันข์องคนท างานกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาไม่ไดม้ีวิสยัทศัน์
ดา้นการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นนามธรรมมากกว่ารูปธรรม ไม่ใช่ทุกอย่างจับตอ้งได ้สรา้ง
นักท่องเที่ยวให้มีอารมณ์ร่วมต้องสรา้งมุมมองอ่ืนๆทางด้านนามธรรมร่วมด้วย เพื่อสร้าง
ประสบการณใ์หก้บันกัท่องเที่ยวน่าจดจ า ส่วนของผูป้ระกอบ เอกชนไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะ
เอกชนจะเดินไปไม่ไดถ้า้รฐับาลไม่สนับสนุน การสรา้งสถานที่ท่องเที่ยวที่ส  าคัญใหญ่ๆสามารถ
พัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่แลว้ ไปสู่การท่องเที่ยวได ้ตอนนีท้างโรงแรมก าลังสรา้งโครงการศูนยก์าร
เรียนรูเ้ชิงเกษตร ส าหรบั ขา้ราชการใหม่ หรือ ผูท้ี่สนใจเรียนรูเ้กษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตรพ์ระราชา 
เด็กนักเรียนโรงเรียนทั่วไป สรา้งทักษะดา้นอารมณ์และการบริหารจัดการความคิด ณ ปัจจุบัน 
นครนายก มีรา้นกาแฟ รา้นอาหาร เพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ วิธีการแก้ปัญหาเพิ่มเติมคือของบจาก
ประมาณจากกระทรวงมหาดไทยมากขึน้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ และปัจจุบันมี
ปัญหาเรื่องไฟดบั ซึ่งตอนนีไ้ดป้รบัปรุงเรื่องการไฟฟ้าจากการประชมุนอกสถานที่ ครม. สญัจร อยู่
ระหว่างก่อสรา้งเพื่อแกไ้ขปัญหา และการท าระบบประปาของจงัหวดัใหม่ซึ่งสามารถหาแหล่งน า้
จากเขื่อนขุนด่านปรากาลชลได้ การท าเขื่อน หรือฝายเล็กๆ แก้ปัญหาน ้าท่วม ผู้ว่าจังหวัด 
นครนายก เป็นคนแก้ไขน า้ท่วม น า้แลง้ ปัญหาอินเตอรเ์น็ต ก็ยงัคงมีอยู่ ท่านผูว้่า ณัฐพงศ ์มีการ
พฒันาแกไ้ขปัญหาดีมากในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมา มีการยกระดับ โรงแรม อาหาร การวางต าแหน่ง
ของจังหวัดใหดี้ มีสิ่งแวดลอ้มที่ดี อาหารปลอดภัย วัฒนธรรมพืน้บา้น ใหแ้ข่งกับจังหวัดอ่ืนได ้
รวมถึงการท าตลาดการท่องเที่ยวกลุม่ไหนเป็นหลกั 

4.  คุณ อ ผู้จัดการ โรงแรม ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นถึงปัญหาและอุปสรรคการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ดงันี ้

การท่องเที่ยวจงัหวดั นครนายกสอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่จะสรา้งคณุภาพการท่องเที่ยวใน
จังหวดั หมายถึง ถา้ท ารายไดดี้ ก็สามารถสรา้งองคป์ระกอบภายในจังหวัดใหดี้ขึน้ได ้เช่น การ
สรา้งบุคลากร การสรา้งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ ของภาคเอกชน ปัญหาต่าง ๆ ลกูคา้กลุ่มใหญ่เป็น
กลุ่มสัมมนาเป็นหลัก เพราะว่า แหล่งท่องเที่ยวไม่ไดร้บัการพัฒนา ท าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่
สามารถใชจ้่ายไดไ้ม่ไดใ้หค้วามสนใจในการมาเที่ยวจงัหวดันครนายก สว่นใหญ่นกัท่องเที่ยวท่ีมา
เป็นการมาท่องเที่ยวลกัษณะเชิงนิเวศ ไม่ไดม้ีรายไดม้ากเหมือนกบักลุ่มสมัมนาซึ่งเป็นส่วนใหญ่
มากกว่า กล่าวคือเป็นกลุ่มที่ไม่ไดม้าท่องเที่ยวเป็นหลกั แมท้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมี
การท าแบบสอบถาม ก็ไม่ได้ท าแยกกลุ่มนักท่องเที่ยว กับ กลุ่มสัมมนา ปัญหาหลักคือ แหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ไดร้องรบันักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม แหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไดส้รา้งขึน้มาใหม่ๆ เช่น แหล่งช
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อปป้ิง หรือแหล่งหัตถกรรม ที่รองรบักลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และ แหล่งชมความงาม 
สิ่งประดิษฐ์ ยกตัวอย่างแบบ พัทยา มีแหล่งท่องเที่ยวที่ เติบโตตลอดเวลา เช่น  ฟารม์จระเข ้
ปราสาทท่องเที่ยว เนื่องจากว่า ณ ปัจจุบนั แหล่งท่องเที่ยวไม่ไดส้รา้งมลูค่าไดม้าก ดงันัน้รายไดท้ี่
เขา้มาจึงไม่ไดเ้ป็นที่ไม่สูงมาก หรือ แมแ้ต่ตัวนักท่องเที่ยว ก็ไม่ไดก้ลุ่มที่สามารถใชจ้่ายไดเ้ยอะ 
ปัญหาอีกอย่างคือ บุคลากร พนักงานในเรื่องของการบริการ ทักษะคนในพืน้ที่ไม่ค่อยสนใจกับ
งานบริการหรือมีประสบการณ์มากขึน้ ส่วนใหญ่สนใจเรื่องของรายไดเ้ป็นหลักมากกว่า ถ้ามี
ช่องทางอ่ืนที่รายไดดี้กว่าก็จะไปท างานดา้นอ่ืน และทักษะของบุคลากร ท าใหร้าคาขายหอ้งพัก
ไม่ไดต้รงตามที่คาดหวัง เลยไม่ไดม้ีการลงทุนของชาวต่างชาติเขา้มา และแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้
รองรบัทกุกลุม่ สิ่งที่ควรพฒันา คือ 

1.พฒันาบคุลากร เป็นสิ่งที่ส  าคญัที่สดุ  
2.การสรา้งแหลง่ท่องเที่ยวขึน้มาใหม่ 
3.ล าน า้ แม่น า้ ยกเวน้ป่าไม ้เปน้การสรา้งแหลง่ท่องเที่ยว เชิงนิเวศน ์พืน้ที่เชิงราบ 
4. ผลผลิตทางการเกษตร น่าสง่เสรมิเพราะมีของดีอยู่แลว้ 

ทุกอย่างปัญหาที่กล่าวมาขา้งตน้ทางภาครฐั ไม่ได้ลงมาดูแล โดยเฉพาะการพัฒนา
บุคลากร ทุกภาคส่วนตอ้งร่วมมือกัน แมแ้ต่การแบ่งนักท่องเที่ยวก็ยังไม่มีรายงานผลการแบ่ง
นักท่องเที่ยวไม่ที่ ชัดเจน เช่น การแบ่งกลุ่มคนไทย หรือ ต่างชาติ หรือ สัมมนา กับ กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวดว้ยตัวเอง ( Free Independent Travelers ) ที่เนน้มาท่องเที่ยว
จริงๆ และบุคลากรก็ยงัไม่ไดค้ณุภาพ รวมถึงทางภาคเอกชนก็ไม่เข็มแข็งเท่าที่ควร มีสมาคมการ
ท่องเที่ยวก็จริงแต่ก็ไม่ได้ร่วมมือกันเท่าที่ควร และภาครฐัไม่ได้เข้ามาสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
สมาคมการท่องเที่ยวมีไว้เพื่อรองรับภาครัฐไว้เท่านั้นเมื่อตอนภาครัฐขอความช่วยเหลือ 
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจริงๆจังหวัดนครนายกการพัฒนายังไม่ชัดเจน ทางจังหวัดมีของดี
ประจ าจงัหวดั แต่ไม่ไดร้บัการพฒันาและสนบัสนนุ ของดีประจ าจังหวดั ที่พยายามสนบัสนุน เช่น 
วิถีชีวิต ไทยพวน โดยคุณ ชาติชาย ยอดมิ่ง พยายามผลักดัน วิถีชีวิต ชุมชนไทยพวน ค่อนขา้ง
ประสบความส าเร็จระดบัหนึ่ง แต่ภาครฐัไม่ไดเ้ขา้มาสนับสนุนอย่างเต็มที่ รวมถึงการท่องเที่ยว
และกีฬา ก็ไม่ไดล้งมาสนบัสนุนอย่างเต็มที่ เช่นกัน ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พยายาม
ประชาสมัพันธ์น าเสนอหลายรูปแบบ ขึน้อยู่กับงบประมาณที่ไดม้า และปัญหาการแข่งขันตัด
ราคาของโรงแรมดว้ยกันเอง ถ้าวางราคาของตลาดได ้ไม่ตัดราคากันเอง ก็เกิดการคัดสรรของ
พนกังานที่มาบรกิารได ้  
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ส าหรบัผูป้ระกอบการ การคมนาคม ไม่ไดเ้ป็นปัญหาหลกัเพราะว่า ส่วนใหญ่มีรถยนต์
ส่วนตัวมาเอง ทางผูท้  าวิจยัสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัสิ่งที่นกัท่องเที่ยวมาพักแลว้อยากเสนอ คือ 
การปรบัปรุงดา้นบริการของพนักงาน และ แหล่งท่องเที่ยวที่รองรบัส าหรบัครอบครวั ไม่ใช่แค่ 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างเดียว เช่น ฟารม์จระเข ้พิพิธภณัฑ ์ส่วนใหญ่คนในพืน้ที่มาลง
มือท า และไม่สามารถดึงดดูการท่องเที่ยวได ้เพราะขาดความรูด้า้นการท่องเที่ยว และระบบทาง
การศึกษา ก็ไม่ไดร้บัการฝึกฝนเพื่อรองรบับุคลากรในอนาคต เช่น การมีครูมาฝึกสอนไม่ตรงสาย
งานกบัสายงานทางโรงแรม ท าใหเ้ด็กรุน่ใหม่มาจบมาไม่เขา้ใจงานบรกิารอย่างแทจ้รงิ 

5. คณุ ศ นามสมมติุ ไดใ้หส้มัภาษณถ์ึงประเด็นถึงปัญหาและอปุสรรคการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ จงัหวดั นครนายก ดงันี ้

รถสาธารณะส่วนใหญ่มาเป็นทวัรข์องกลุ่มที่มาสมัมนาเป็นหลกัท าใหน้กัท่องเที่ยวไม่มี
รถไปตามแหล่งท่องเที่ยวหลงัจากสมัมนาเสร็จสิน้ ส่วนใหญ่ก็ไดแ้ค่เที่ยวในละแวกใกล ้ๆ เท่านัน้ 
หรือไปเที่ยวไม่ไดเ้ลย ถา้ไม่มีการขนสง่สาธารณะ  

แหล่งท่องเที่ยวหลายๆอย่างเริ่มพฒันา เช่น เขื่อนขนุด่านปรากาลชลเริ่มปรบัภูมิทศัน ์มี
พืน้ที่เขื่อนค่อนขา้งกวา้งสามารถท าอะไรไดห้ลายอย่าง ปัจจุบนัมีการพฒันาเริ่มมีการจดัสวน ท า
น า้พุ มากขึน้เพื่อตัง้รบัการท่องเที่ยวมากขึน้ หรือการจัดการขยะในพืน้ที่ท่องเที่ยว แต่ละที่การ
จดัการช่วงวนัหยุดมีปัญหาดา้นขยะ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะจิตส านึกของนักท่องเที่ยวเป็น
หลกั คณุศิระไดเ้ป็นกรรมการการท่องเที่ยวมาเป็นเวลา 10 ปี ปัญหาที่คุยกันในที่ประชุมทุกครัง้
ไม่ได้รับการแก้ไขจากที่ประชุมมาตลอดกับทางภาครัฐ คณะกรรมการการท่องเที่ยว โดยมี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน นครนายก , 
กระทรวงกีฬาการท่องเที่ยว , สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว , ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด , สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชุมหารือแต่ไม่ได้รบัการแก้ไขมาโดยตลอด การ
ท่องเที่ยวถูกขับเคลื่อนจากหลายหน่วยงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีวิสัยทัศน์การท างานแบบไม่
ร่วมมือกัน คนละทิศทาง อย่าง  ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เนน้การท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
และทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานนครนายก หน้าที่คือสรา้งประชาสมัพันธก์าร
ท่องเที่ยวโดยตรง ส่วนทางจังหวัดเอาขอ้มูลจาก 2 หน่วยงาน เขา้ที่ประชุม และส่วนใหญ่สอง
หน่วยงานขอ้มูลไม่มีผลสรุปชัดเจนไม่มีจุดตรงกลางร่วมกัน ท าใหผ้ลลัพธ์ร่วมกันออกมาไม่ ดี
เท่าที่ควร ยกตัวอย่าง เราคิดจะท าอะไรให้ลูกค้าท าได้ยาก เพราะต้องอาศัยหลายหน่วยงาน
ร่วมมือกันจึงท าไดย้ากมากสุดที่  ส่วนทางภาคเอกชนท าไดแ้ค่ใหน้ักท่องเที่ยวรูส้ึกสะดวกสบาย
ระหว่างการมาเที่ยว  
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คนทอ้งถิ่นแต่ละพืน้ที่พยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยมีการฝึกอบรมการเรียนรูม้าก
ขึน้ เช่น  ชุมชนปากพลี,ศรีวรา,วัดฝ่ังทอง,ไทยพวน เริ่มมีการจัดอบรมมากขึน้ เพิ่มองคค์วามรู้
ยกระดับผลิตภัณฑ ์การสรา้งคุณค่าใหก้ับนักท่องเที่ยวโดยใหม้ีศึกษาดูงานบางส่วนเหมือนกัน 
ส่วนนักท่องเที่ยวกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายมาไม่ค่อยเยอะมากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประมานวัย
ประมาณกลางคนจะมาเยอะ นักท่องเที่ยวที่มาพักส่วนใหญ่ เป็นส่วนภาครัฐเยอะ เช่น
กระทรวงกลาโหม มาใชบ้ริการเยอะในโรงแรม ส่วนระบบสาธารณูปโภค ความเจริญในพืน้ที่
ควบคมุยาก ปัญหาของนกัท่องเที่ยวระหว่างเขา้พกั คือ มีปัญหาดา้น อินเตอรเ์น็ต และช่วง เสาร ์
อาทิตย ์มีไฟตก น า้ไม่ไหล บา้ง ขอ้ดีของทางจงัหวดั คือ ไม่มีอตุสาหกรรม ยงัคงมีแหล่งธรรมชาติ 
แนะน าใหเ้นน้กลุ่มผูสู้งอายุ เพราะ นครนายกไม่มีโรงงาน ธรรมชาติและแหล่งทรพัยากรยงัคงมี
อยู่  หลายๆ รีสอรท์ เล็งพัฒนาการท่องเที่ยวที่พักแบบเนน้ชนบทที่มีคนในชุมชนเป็นเจา้ของ ถา้
ท าให้มีมาตรฐานและรองรับกลุ่มหลังเกษียณอายุ เป็นกลุ่มลูกค้า คาดว่าสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี ้ได้อีก แต่พอมีช่วงโรคระบาดโคโรน่าไวรสัเลยไม่ได้ท าต่อ คาดการว์่าถ้า
สถานการณ์ดีขึน้แลว้ควรจะคยุเจรากบัตัวแทนบริษัทน าเที่ยวอีกครัง้ในการหาลูกคา้กลุ่มนี ้ทาง
คณุ ศ เสนอแนะว่าหลายโรงแรมเริ่มหนัมาสนใจท าสวนเกษตร เช่น โคกหนองนา ของ ชลพฤกษ์
เพื่อรองรบันกัท่องเที่ยวกลุม่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

6. ผลการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ภาครัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน 
นครนายก ไดส้มัภาษณข์อ้มลูการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการท่องเที่ยว ของจงัหวดั นครนายก ได้
ใหค้  าตอบดงันี ้

1. ถาม : สถานที่ท่องเที่ยว ณ ปัจจุบัน ท่านคิดว่าดึงดูดความสนใจแก่นักท่องเที่ยว
หรือไม่ เพราะอะไร มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบัความนิยมหรือไม่ พรอ้ม
ขอ้เสนอแนะ 

ตอบ : เดิมทีสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัด นครนายก คือ น า้ตกสาริกา น า้ตกนางรอง 
เป็นแหลง่ดงึดดูการท่องเที่ยวของจงัหวดั นครนายก แต่พอมาตอนหลงั มีการพฒันาโดยการสรา้ง
เขื่อนขุนด่านปราการชล ท าใหม้ีนกัท่องเที่ยวเพิ่มขึน้ อีกอย่างหนึ่งจุดแข็งของ จงัหวดั นครนายก 
คือ ขายความเป็นธรรมชาติตามแหล่งท่องเที่ยว และ อยู่ใกลก้รุงเทพ ในอนาคตถา้เกิดอยากเพิ่ม
แหลง่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดดูกว่านี ้ เสนอแนะว่าอาจจะตอ้งเพิ่มเติมความหลากหลายการท่องเที่ยว
มากขึน้ เช่น การมีสถานที่ท่องเที่ยวตอนกลางคืน แต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนที่ไม่ไดเ้น้น
เหมือนพัทยาแต่มีไวเ้พื่อขยายการเดินทางการท่องเที่ยวกลางคืนเพิ่มมากขึน้ เพื่อเพิ่มเติมกลุ่ม
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นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขา้มา เช่น รา้นอาหารกลางคืน หรือ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รบั
ความนิยมช่วงเวลากลางคืน 

2. ถาม : ปัญหาอุปสรรคในการท างานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.นครนายก มี
อะไรบา้ง และปัญหาใดบา้งที่เป็นอปุสรรคมากที่สดุ  

ตอบ : ไดใ้หข้อ้มลูอปุสรรคในการท างานดา้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศไวด้งันี ้
2.1 คนทอ้งถิ่นยังไม่ต่ืนตัวกับการท่องเที่ยว ยังไม่ไดพ้ัฒนาตัวเองไปสู่มืออาชีพอย่าง

เพียงพอ 
2.2 หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรจะพัฒนาการท่องเที่ยวใหม้ีศักยภาพ ใหส้อดคลอ้งกับ   

สถานการณ ์ 
3. ถาม : หน่วยงานของท่าน และ ท่าน มีกลยุทธ์ดา้นไหนช่วยส่งเสริมพัฒนา จังหวัด 

นครนายก มากขึน้หรือไม่อย่างไร 
ตอบ : กลยุทธของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวดั นครนายก ไดเ้สนอแนะ

ดงันี ้
3.1 ขยายการตลาดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างสมดุล เช่น เรื่องของนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ กบัชาวไทย สรา้งความสมดลุใหไ้ด ้ 
3.2 เพิ่มมลูค่าค่าใชจ้่ายของนกัท่องเที่ยวจากประสบการณก์ารท่องเที่ยวใหม้ากขึน้ 
3.3 การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวใหเ้หมาะสมกับพืน้ที่การท่องเที่ยวและการขยาย

เวลา    พ านักช่วงเทศกาลมีการกระจุกตัวช่วงวันหยุดยาวและช่วงวนัธรรมดาเปิดขยายช่องทาง
ขยายการเดินทาง 

4.ถาม :  หน่วยงานของท่านมีบุคลลากรเพียงพอหรือไม่ และท่านมีวิธีการแกไ้ขปัญหา
อย่างไร 

ตอบ : บุคลากร ณ เวลานี ้ไม่เพียงพอ เพราะต้องดูแลคุมพื ้นที่  3 จังหวัด สระแก้ว 
ปราจีน นครนายก ซึ่งเจา้หนา้ที่บุคลากรมีแค่ 10 คน ของ ส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ประจ าส านักงาน นครนายก โดยแก้ไขวิธีการบริหารการจัดการบุคลากรและเวลา ให้
เหมาะสม โดยใชช้่องทางออนไลน ์ช่วยอีกทาง และผ่านทางกระทรวงการกีฬาและการท่องเที่ยว
ช่วยดแูลอีกทาง 

5. ถาม : งบประมาณในการด าเนินงานและบริหารจัดการดา้นท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.
นครนายก ไปยงัสถานที่ต่างๆ ของหน่วยงานแต่ละแห่ง เพียงพอหรือไม่ อย่างไร    
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      ตอบ : งบประมานการด าเนินการของส านกังาน หน่วยงานตน้สงักัดดูแลดี ในส่วน
สวสัดิการของพนกังานไม่มีปัญหา แต่ปัญหาของบประมาณของ การตลาด และการท ากิจกรรม 
แต่ละจงัหวดั ยังไม่เพียงพอต่อศกัยภาพเพราะว่าแต่ละจังหวดัมีขอ้ดีแตกต่างกนัไป อยากไดม้า
ดงึดดูการท าตลาดแต่ละจงัหวดัมากกว่านี ้

6. ถาม : ความร่วมมือในการท างานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ.นครนายก ของ
ผูป้ระกอบการ และคนในชมุชนเป็นอย่างไร มีปัญหาอปุสรรคอะไรบา้ง 

ตอบ : ชาวบ้านขาดการรับรูเ้รื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพอสมควร หน่วยงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก่อนหนา้นี ้ก ากบับทบาทเอง แต่พอกระจายไปเป็นกระทรวงการกีฬา
และการท่องเที่ยวการพิจารณาเป็นของทางจังหวัด ส่งผลต่อการพัฒนาของจังหวัด แต่ทาง
หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไดใ้หค้วามช่วยเหลือโดยการใหค้วามรูก้ับชุมชนเรื่อง
การท่องเที่ยวแบบเศรษฐกิจพอเพียง ว่าคลา้ยกับการท่องเที่ยวระบบนิเวศตามหลกัของในหลวง  
ท าใหช้าวบา้นรูจ้ักไดง้่ายขึน้ แต่ถ้าน าไปสู่การปฎิบัติแบบจริงจังยังตอ้งใชเ้วลา ชุมชนไหนที่มี
ความพรอ้ม หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีหนา้ที่ช่วยส่งเสริมการตลาด เพิ่มความ
เขม้แขง้ ศักยภาพใหแ้ละสอดแทรกความรูสู้่ชุมชนเก่ียวกับระบบเศรษกิจพอเพียง คือ ส่งเสริม
การลดถงุพลาสติก ลดโฟม ตอนท างานกิจกรรม  โดยเฉพาะชมุชนบา้นวงัรี ใหก้ารตอบรบัอย่างดี 

7. ถาม: ท่านมีการประชาสัมพันธ์แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดต่างๆ ในจังหวัด 
นครนายก ช่องทางไหนบ้าง แก่นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และ ชุมชน ท่านคิดว่ามีวิธีการ
อย่างไรเพื่อเขา้ถึงการประชาสมัพนัธไ์ดม้ากขึน้ 

      ตอบ : ส่งเสรมิการท่องเที่ยวผ่านช่องทางออนไลน ์และ ออฟไลน ์เช่น ผ่านสื่อ วิทยุ
โทรทศัน ์, การเดินทางเพื่อสรา้ง ความคุน้เคยกบัแหลง่ท่องเที่ยวหรือสิ่งอ านวยความสะดวกดา้น
การท่องเที่ยว เพื่อสง่เสรมิการขาย (Familiarization Trip หรือ FAM Trip) และ อินสตราแกรม 

8. ถาม : หน่วยงานของท่านมีข้อเสนอแนะหรือส่งเสริมการพัฒนาการจัดกิจกรรม
เทศกาลส าคัญต่างๆ ประจ าจงัหวัด นครนายก  อะไรบา้ง และมีการประชาสมัพนัธช์่องทางไหน
บา้ง แก่ชมุชน นกัท่องเที่ยว และผูป้ระกอบการ 

ตอบ : ส่งเสริมงานกิจกรรมและเสน้ทางการท่องเที่ยวพยายามกระจายไปยงัชมุชน ช่วย
ชมุชนประชาสมัพนัธใ์นส่วนของ สินคา้ อาหารถิ่น และตอ้งการกระจายรายไดสู้ชุ่มชนโดยการให้
ผูจ้ดังานสง่เสริมผลิตภณัฑข์องชมุชนทอ้งถิ่น เป็นการประชาสมัพนัธ์ไปในตวั รวมถึงส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดลอ้ม 
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9. ถาม : นโยบายทางภาครฐั หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ก าหนดไว ้มีส่วน
ช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจการของท่าน หรือไม่ ถา้มี นโยบายนี ้สามารถช่วยใหก้ารท่องเที่ยว
จงัหวดันครนายก ดีขึน้ หรือไม่ พรอ้มขอ้เสนอแนะ  

ตอบ : ท าร่วมกับสมาคมท่องเที่ยว และ สมาคมรา้นอาหาร ประสานงาน ร่วมกิจกรรม 
ผ่านผูป้ระกอบการโรงแรม ผ่านช่องทางทกุสื่อประชาสมัพนัธ ์ 

10. ถาม : ในทางปฏิบัติสามารถสนองตอบหรือปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตรก์าร
พฒันาการท่องเที่ยวไดห้รือไม่ ถา้สามารถท าได ้ท าไดม้ากนอ้ยเพียงใด พรอ้มขอ้เสนอแนะ 

ตอบ : การท่องเที่ยวมีปัญหาคือ ช่วงวนัหยุดคนจะเยอะ ตอ้งกระจายตวัไปสูว่นัธรรมดา
ใหไ้ด ้หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ช่วยกระจายตัวนักท่องเที่ยวในช่วงวัน
ธรรมดา การขยายตัวช่วงวันธรรมดามีการขยายตัวมากขึน้ และ เพิ่มความถ่ีในช่วงวันหยุด 
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปแบบ เชา้ เยน้ กลับได ้เพื่อส่งเสริมการตลาด ส่วนเสน้ทางการ
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจการพัฒนาอาจจะไม่เก่ียวข้องโดยตรงแต่มีพันธมิตรที่ ดี ผ่านท่านผู้ว่า 
นครนายก , องค์กรท้องถิ่น ช่วยจัดกิจกรรม ได้รบัความร่วมมือที่ดี จากต ารวจ โรงพยาบาล 
ส าหรบัการจดักิจกรรม ป่ัน หรือ วิ่ง 

11. ถาม : หน่วยงานของท่านไดม้ีการสรา้งเสน้ทางการเดินทางรูปแบบการคมนาคมให้
มีความสะดวกสบายเขา้ถึงสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอย่างไรบา้ง และมีโครงการพฒันาเสน้ทาง
การเดินทางอะไรบา้งในอนาคต 

ตอบ : มีหน้าที่ เสนอแนะ ให้กับกระทรวงการกีฬาและท่องเที่ยว และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ทางหน่วยงานไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรง เช่น อยากเพิ่มขยายไหล่ทางส าหรับพื ้นที่ขี่
จกัรยาน ทางหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประสานงานไปยังจงัหวดั ผูว้่านครนายก 
หรือประสานงานไปยงัหน่วยงานชนบท หรือที่เก่ียวขอ้ง เช่น องคก์รทอ้งถิ่น และไดร้บัการตอบรบั
กลบัมาดีมาก 

12. ถาม : หน่วยงานของท่านมีอุปสรรคในการจัดจุดบริการในสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละ
แห่งเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  เช่น ป้ายบอกทาง ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว 
เจา้หนา้ที่ดแูลความปลอดภยั พรอ้มขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

ตอบ : ไม่ไดม้ีหน้าที่เสนองบ แต่มีหน้าที่เสนอแนะไปยังหน่วยงานอ่ืนโดยเฉพาะผูว้่า 
จงัหวดันครนายก 

13. ถาม :หน่วยงานของท่านไดม้ีนโยบายเขา้ตรวจสอบมาตรฐานที่พักแต่ละที่หรือไม่ 
ท่านมีนโยบายจดัการอย่างไรกบัสถานที่พกัที่ไม่ไดม้าตรฐาน 
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ตอบ :ไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกับหน่วยงานโดยตรง แต่ใหค้วามส าคัญ โดยเสนอนโยบายผ่าน
ผูว้่าจังหวัด อยากเห็นกลุ่มหอ้งพักจดทะเบียน โรงแรมใหถู้กตอ้ง ตามกฎหมาย สั่ งหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งด าเนินการและตอ้งใชเ้วลา ให้ค าแนะน ากับกลุ่มสมาคมหอ้งพักที่ยังไม่จดทะเบียน
โรงแรมว่าจดทะเบียนมีประโยชนม์ีอะไรบา้ง ท าการประชาสมัพันธเ์ขา้ถึงผูป้ระกอบการโดยตรง
เพื่อใหค้วามรูเ้รื่องจดทะเบียนถกูตอ้งถึงไดร้บัการประชาสมัพนัธท์ี่พกัให ้

14. ถาม : หน่วยงานของท่านไดม้ีการฝึกอบรมหรือจดักิจกรรมพฒันาชุมชนในทอ้งถิ่น
ใหม้ีความรู ้หรือไม่ ถา้มี ท่านจดัอบรมเรื่องอะไรบา้งเพื่อพฒันาการท่องเที่ยว 

ตอบ : ทางหน่วยงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยเสริม จัดอบรม โดย
ร่วมมือกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาชุมชน สนับสนุนวิทยากร ไดใ้หค้วามรู ้
สนบัสนนุชมุชน 

15. ถาม :หน่วยงานของท่านได้สามารถตอบสนองความต้องการพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวท่ีเคยเดินทางมา มากนอ้ยแค่ไหน อย่างไรบา้ง 

      ตอบ : แต่ละท่านมี ปัญหาของผู้ประกอบการ ช่วงวันธรรมดาไม่มี แขก ,  
นักท่องเที่ยวไม่ไดใ้ชจ้่ายเยอะ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มก าลังซือ้ต ่า ทางหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยช่วยเหลือกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว กล้าซื ้อ กล้าเที่ยว และกลับมาเที่ยวซ ้า ทาง
หน่วยงานได้ให้ความรูบ้อกกับผู้ประกอบการเรื่องการรกัษานักท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมให้
ความรูเ้รื่องการบรกิารท่ีดี 

จากบทสัมภาษณ์ของทางผูป้ระกอบการขา้งตน้ เก่ียวกับ ปัญหา และ อุปสรรค ของ
การท่องเที่ยว จงัหวดั นครนายก ไดแ้บ่งแยกดงันี ้

1. ระบบคมนาคม จากที่ใหค้วามเห็นของทางผูป้ระกอบการไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงปัญหา
ในช่วงวนัหยุดยาว เสาร ์อาทิตย ์การจราจรหนาแน่น ท าใหก้ารเดินทางมายงั จงัหวดั นครนายก 
เป็นอุปสรรค ซึ่งปกติทางจังหวัด นครนายก สามารถมาไป เช้า เย็น กลับ ได้ อาจจะเสีย
นกัท่องเที่ยวตรงส่วนนี ้โดยผูป้ระกอบการไดแ้สดงความเห็นการแกไ้ขโดยการขยายเสน้ทางใหม้ี
ความหลากหลายมากยิ่งขึน้ แยกรถทางใกลก้บัทางไกลออกจากกนั รวมถึงแสดงถึงปัญหาเรื่อง
การเดินทางโดยรถสาธารณะส าหรบันักท่องเที่ยวที่เป็นอุปสรรค ส าหรบั กลุ่มลูกค้าสัมมนาที่
ตอ้งการพักผ่อนช่วงตอนเย็นหลังสมัมนาเสร็จ หรือ นักท่องเที่ยวที่มาเองโดยรถสาธารณะ ไม่
สามารถไปยงัแหลง่สถานที่ท่องเที่ยวได ้สามารถไปไดร้ะยะใกลก้บัโรงแรมเท่านัน้ 

2. การแสดงรายงานผลตัวเลขของนักท่องเที่ยวและวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว ทาง 
ผูป้ระกอบการบางส่วนแสดงความเห็นสอดคลอ้งกนัเรื่องของแสดงรายงานสถิติของนกัท่องเที่ยว



  
 

53 

ที่เดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาไม่ไดม้าเที่ยวอย่างแทจ้ริง เป็นกลุ่มสมัมนา
เป็นหลัก แนะน าให้มีการแยกนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาเที่ยวด้วยตัวเอง ( Free 
Independent Travelers ) กับกลุ่ม สัมมนา หรือ แยกกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย กับ กลุ่ม
ต่างชาติ อย่างชดัเจน เพื่อน ารายงานมาแสดงผลและตอบโจทยส์ิ่งที่นกัท่องเที่ยวตอ้งการไดอ้ย่าง
แทจ้รงิ เพื่อน าไปพฒันาการท่องเที่ยวของทางจงัหวดัต่อไป  

3. ทางผูป้ระกอบการไดว้ิเคราะหก์ลุ่มนักท่องเที่ยวไดท้ี่มาเที่ยว จงัหวัด นครนายก คือ 
กลุ่ม ที่มีกลุ่มก าลงัซือ้ต ่า และแนะน าใหม้ีที่พกั หรือแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่เพื่อยกระดับ
ใหม้ีมาตรฐานรวมถึงการสรา้งที่พกัใหม้ีความหรูหราเพื่อรองรบักลุ่มนกัท่องเที่ยวที่มีก าลงัทรพัย์
สามารถมาเที่ยวได ้

4. การวางกลุม่เปา้หมายใหม่ เนน้กลุ่มผูส้งูอายุ หรือ เกษียณอาย ุทางผูป้ระกอบการได้
เสนอแนะและสนใจกลุ่มลูกคา้กลุ่มนี ้ซึ่งตอบโจทยก์ับทรพัยากรธรรมชาติ และ อาหารปลอด
สารพิษที่นครนายกมีอยู่เดิมแลว้ รวมถึง ขอ้เสนอแนะที่ทางผูป้ระกอบการก าลงัท าอยู่ หรือบางที่
ไดเ้กิดขึน้แลว้ อย่างเช่น การท าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู ้เพราะขอ้ดีของ นครนายก 
คือ การเกษตร ตอนนีน้อกจากกลุ่ม สมัมนา ในวนัธรรมดา ก็ยังมีกลุ่มที่มาเชิงเกษตรการเรียนรู ้
ส  าหรบั นกัเรียน ขา้ราชการรุน่ใหม่ หรือ คนที่สนใจเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตรพ์ระราชา หรือแมแ้ต่
กลุม่ผูส้งูอาย ุเพื่อรองรบัการท่องเที่ยวแบบไดร้บัประสบการณเ์ป็นแบบระยะยาว 

5. ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งผูป้ระกอบการทางไดเ้สนอเห็นถึงปัญหาตรงกนั ทัง้ทางดา้น 
น า้ ไฟ และ อินเตอรเ์น็ต ซึ่งปัจจุบันไม่ไดท้ าออกมาเพื่อรองรบักับนักท่องเที่ยว บางช่วงก็ขาด 
หรือ ไม่มี ทางผูป้ระกอบการได้แจง้ว่า ทางผูว้่าจังหวัด ไดท้ราบถึงปัญหา และตอนนีไ้ดแ้ก้ไข
ปรบัปรุงบา้งแลว้  

6. บุคลากรหรือพนกังาน ผูป้ระกอบการไดใ้หค้วามเห็นถึง บุคลากรไม่เพียงพอ และไม่
มี จิตใจดา้นบริการของพนักงาน ส่วนหนึ่งมีการลาออกบ่อย ถา้ช่วงไหนมีงานที่ไดเ้งินเยอะก็ไป
ท างานดา้นอ่ืน แลว้กลบัมาท าดา้นบรกิารใหม่ อยากใหม้ีการพฒันาบุคลากร และ คนรุน่ใหม่ ไม่
ค่อยอดทนกับงาน เกิดการไม่พอใจหรือไดร้บัการต าหนิจากนักท่องเที่ยว ไดแ้สดงถึงปัญหาเชิง
โครงสรา้งระบบการศึกษาของทางนครนายก ว่า ครูที่สอนจบมาไม่ตรงสายกับงานสอนด้าน
โรงแรม ท าใหเ้ด็กที่จบมาไม่เขา้ใจเรื่องการบรกิารเป็นอย่างดี 

7. หน่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบการทุกท่านเห็นตรงกนัในเรื่องของความรว่มมือของทาง 
ภาครฐั กับ ภาครฐั และ ภาครฐั กับ ภาคเอกชน หรือ ภาคเอกชนกันเอง ทุกท่านเห็นตรงกันว่า 
นครนายกมีทรพัยากรธรรมชาติที่หลากหลายสามารถท ามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆได้อีก 
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อย่างเช่น น า้ตกสาลิกา หรือ น า้ตกนางรอง ไม่ไดร้บัการพฒันา เนื่องจากติดปัญหาเชิงพืน้ที่ หรือ 
ตวักฎหมายพืน้ที่ทบัซอ้นของทางภาครฐักนัเอง หรือ กบัชุมชน โดยเฉพาะ กรมอทุยานที่ไม่ไดใ้ห้
ความร่วมมือดา้นการท่องเที่ยว ท าใหพ้ืน้ที่ที่มีไม่สามารถพัฒนาไปต่อได ้เลยท าให้ไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ ้น ซึ่งสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดให้กับทางจังหวัดได ้
เนื่องจากว่า หลายพืน้ที่ในเขตอุทยาน มีหลายหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ไม่ได้
ร่วมมือกันแก้ไข พัฒนาต่อ รวมถึง ภาคเอกชนเอง ผู้ประกอบการก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือ
พฒันาการท่องเที่ยวระหว่างกนัอย่างเต็มที่ 

จากขอ้มลูบทสมัภาษณข์องทางผูป้ระกอบการกบัทางภาครฐัขา้งตน้นัน้ และทางผูว้ิจยั
ไปท าแบบสอบถามถึงนกัท่องเที่ยว เรื่องการจดัการที่นกัท่องเที่ยวอยากใหพ้ฒันา ปรบัปรุง ทาง
ผูว้ิจยัไดส้รุปประเด็นของนักท่องเที่ยวที่สอดคลอ้งกับบทสมัภาษณ์กบัทางผูป้ระกอบการ โดยดู
จากปัจจยัองคป์ระกอบการท่องเที่ยว 5A ดงันี ้ 

1. สิ่งดงึดดูใจ (Attraction) ทางผูป้ระกอบการ กบั นกัท่องเที่ยว ไดเ้ห็นตรงกนัว่า อยาก
ใหเ้กิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึน้ การบรหิารการจดัการตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยงัท าได้
ไม่มี ไม่มีเจา้หนา้ที่มาคอยดแูล ทางหน่วยงานภาครฐัไม่ค่อยใหค้วามรว่มมือ เ ก่ียงหนา้ที่กนั ทาง
นักท่องเที่ยวอยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความรูต้ามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึง สามารถพูด
ภาษาองักฤษไดเ้พื่อรองรบัชาวต่างชาติ และทางนกัท่องเที่ยวอยากใหภ้าคเอกชนกบัทางภาครฐั
ร่วมมือกันมากขึน้ รวมถึงนักท่องเที่ยวมีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยเชิงธรรมชาติที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม สิ่งที่นกัท่องเที่ยวแนะน า
มา คือ การเพิ่มเติมแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น การกางเตน้ท ์และมีจดุชมวิว ทางธรรมชาติ รวมถึง
การมีสวนสัตว ์หรือ สถานที่ท่องเที่ยวส าหรบัเด็ก การแยกพื ้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กับ 
สถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดใหม่อย่างชัดเจน การดูแลสถานที่ท่องเที่ยวการจัดการทางภาครฐัต้อง
ปรบัปรุงใหพ้ฒันาดดีู ใหม่ยิ่งขึน้ เพราะบางสถานที่ทรุดโทรมแลว้  

2. กิจกรรม (Activities) ทางนกัท่องเที่ยวแนะน าใหม้ีการจดักิจกรรมเชิงธรรมชาติที่ 
หลากหลายมากขึน้ เช่น กิจกรรมเอทีวี (ATV) การขับรถชมสตัว ์ดูวิวทิวทศัน ์หรือ งาน

ศิลปะหัตถกรรมส าหรบัชุมชนทอ้งถิ่น หรือ การเปิดสวนมะยงชิดใหน้ักท่องเที่ยวไดเ้ก็บผลดว้ย
ตวัเอง ซึ่งตรงกบัสิ่งที่ผูป้ระกอบการแนะน าแต่เกิดปัญหาที่นกัท่องเที่ยวท าสวนเสียหายเลยไม่ได้
จ ากิจกรรมต่อ การจัดงานกิจกรรม แสดงสินคา้ทอ้งถิ่น อยากใหท้ าต่อเนื่อง หรือการมีกิจกรรม
ใหม่ๆที่สรา้งสรรคม์ากยิ่งขึน้ 

3. การเขา้ถึง (Access) นกัท่องเที่ยว กบั ผูป้ระกอบการไดเ้ห็นตรงกนั เรื่องของ รถ 
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สาธารณะที่อยากให้มีส่งถึงตามสถานที่ท่องเที่ยว ณ ปัจจุบันมีรถตู้มาส่งแต่ไม่ได้
ครอบคลุมตามสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถช่วยท าให้รถติดน้อยลงได้ช่วงวันหยุด รวมถึง
การจราจรช่วงวนัหยุดยาว เสาร ์อาทิตย ์ที่นักท่องเที่ยวอยากใหข้ยายเสน้ทางการจราจรมากขึน้ 
การมีป้ายบอกทางตามถสานที่ท่องเที่ยวที่ชัดเจน รวมถึงการจัดการขยะในสถานที่ท่ องเที่ยว , 
ถนน ไฟส่องทางที่ไม่เพียงพอช่วงกลางคืน และ ค่าที่จอดรถแพง ค่าเขา้น าเที่ยวราคาค่อนขา้งสงู 
สว่นนีอ้ยากใหท้างภาคเอกชน กบั ภาครฐั ร่วมมือกนัดแูล และการปรบัปรุงถนนหนทางบางพืน้ที่
ยงัขรุขระอยู่ อยากใหส้รา้งเสน้ทางเพื่อการป่ันจกัรยานโดยเฉพาะ 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) ทางนกัท่องเที่ยวไดแ้สดงถึง รา้นอาหารท่ี 
ไม่มีความหลากหลาย หรือ ที่พกับางแห่งไม่สามารถรองรบัการจ่ายเงินผ่านออนไลนไ์ด ้

ท าใหต้อ้งไปหาตู ้ATM ซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่พัก และระบบอินเตอรเ์น็ตสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง
ยังเข้าไม่ถึง การเพิ่มต้นไม้มากขึน้ตามสถานที่ท่องเที่ยว การบริหารการจัดการจุดบริการ
นกัท่องเที่ยว จดุจ าหน่ายสินคา้ ปลอ่ยรา้ง รวมถึงบางแห่ง หอ้งน า้และที่จอดรถไม่เพียงพอ  

5. ที่พกั (Accommodation) อยากใหท้ี่พกัปรบัปรุงเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ  
บางที่ทรุดโทรมแลว้ก็ตอ้งปรบัปรุงใหดู้ใหม่ รวมถึงการสรา้งที่พักใหม่ๆที่มีมาตรฐาน

มากขึน้ บางช่วงก็มีไฟดบั หรือ น า้ไม่ไหล  
 
นอกเหนือจากประเด็นองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A แล้ว ทางนักท่องเที่ยวอยาก

แนะน าใหม้ีการประชาสมัพันธม์ากกว่านี ้เพราะข่าวสารบางทีก็เข้าไม่ถึง แนะน าใหส้รา้งจุดขาย
ของแต่ละอ าเภอ และการจัดการออกโปรโมชั่นช่วงวันหยุดเพื่อดึงดูด การวางผังป้ายโฆษณา
ระหว่างทางมาจงัหวดั นครนายก 
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2. ผลการวิเคราะหข์้อมูลจากแบบสอบถาม 
ตาราง 6 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามขอ้มลูดา้นเพศ 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชาย 140 35.0 
หญิง 260 65.0 
รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 260 คน  คิดเป็นรอ้ย

ละ 65.0 และ เพศชายจ านวน 140 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.0 
 

ตาราง 7 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามขอ้มลูดา้นอายุ 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

อายุ   
20-25 ปี 103 25.8 
26-30 ปี 84 21.0 
31-35 ปี 115 28.8 
36-40 ปี 98 24.5 

รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 35 ปี จ านวน 

115 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.8 รองลงมาคือ อายุ 20-25 ปี จ านวน 103 คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.8 
และล าดบัสดุทา้ยคือ อาย ุ26-30 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.0 
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ตาราง 8 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามขอ้มลูดา้นระดบัการศกึษา 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษา 

ต ่ากว่าปรญิญาตรี 81 20.3 
ปรญิญาตรี 227 56.8 
สงูกว่าปรญิญาตรี 92 23.0 

รวม 400 100 

 
  จากตารางที่ 8 พบว่าระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 227 คนคิดเป็นรอ้ยละ 56.8 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 92 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 23.0 และล าดบัสดุทา้ยคือ ต ่ากว่าปรญิญาตรี จ านวน 81 คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.3  

   
ตาราง 9 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามขอ้มลูดา้นอาชีพ 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ 
นิสิต/นกัศึกษา 47 11.8 
ขา้ราชการ/พนกังาน/ลกูจา้งหน่วยงานราชการ/รฐัวิส  าหกิจ 84 21.0 
พนกังาน/ลกูจา้งบรษิัท 178 44.5 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั / อาชีพอิสระ 91 22.8 

รวม 400 100 

  
จากตารางที่ 9 พบว่าอาชีพ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/พนกังาน/

ลูกจ้างหน่วยงานราชการ/รัฐวิส  าหกิจ จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาคือ 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5  และล าดับสุดท้ายคือ นิสิต/
นกัศกึษา จ านวน 47 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.8 
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ตาราง 10  จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่าง จ าแนกตามขอ้มลูดา้นรายไดต่้อเดือน 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน 
ต ่ากว่า หรือเท่ากบั 15,000 บาท 93 23.3 
15,001 – 30,000 บาท 171 42.8 
30,001 – 45,000 บาท 57 14.3 
45,001 ขึน้ไป 79 19.8 

รวม 400 100 

 
จากตารางที่ 10 พบว่ารายได ้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 – 30,000 บาท

จ านวน 171 คน คิดเป็นรอ้ยละ 42.8  รองลงมาคือ รายได้ต ่ากว่า หรือเท่ากับ 15,000 บาท 
จ านวน 93 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.3 และล าดับสุดทา้ยคือ รายได ้30,001 – 45,000 บาทขึน้ไป 
จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.3 
 

การจัดการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก 
การวิเคราะหห์าองคป์ระกอบกลุม่ตวัแปรปัจจยัภายใน 
 น าผลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor Analysis) โดยเงื่อนไขของการ

วิเคราะหอ์งคป์ระกอบคือตัวแปรที่จะน ามาวิเคราะห์ควรมีความสัมพันธ์กันสูงพอ ซึ่งจากการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง 41 ตัวแปรดว้ยค่าสถิติ Barlett’s Test of Sphericity 
พบว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.00 (p<0.00) (Hair et al.,2010) และค่าสถิติ 
KMO ของไกเซอร ์ไมเยอร ์- อลลคิน (Kaiser และคนอ่ืน ๆ, 1974)ไดค่้า KMO = 0.951 แสดงว่า
ขอ้มลูมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัดีที่สดุส าหรบัการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ   

 เมื่อน ากลุ่มตวัแปรดงักล่าวไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ โดยการสกัดองคป์ระกอบ
ด้วยวิ ธีวิ เคราะห์องค์ประกอบหลัก  (Principal Component Analysis) พบว่าค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ (Factor Loading) ของแต่ละตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบยงัมีความแตกต่างกนัไม่
ชัดเจนยากที่จะระบุว่าแต่ละตัวแปรอยู่ในองคป์ระกอบใด จึงใชว้ิธีหมุนแกนแบบออโธกอนอล 
(Orthogonal Rotation) โดยวิธีแวริแมกซ ์(Varimax) จึงไดค่้านน้ าหนกัองคป์ระกอบของแต่ละตวั
แปรที่ชัดเจนมากขึน้ โดยไดจ้ านวนองคป์ระกอบ (Factor) ส าคัญ 4 องคป์ระกอบที่มีค่าไอเกน 
(Eigen Values) ตัง้แต่ 1.000 เป็นตน้ไป โดยมีผลการวิเคราะหค่์าไอเกน (Eigen Values) ค่ารอ้ย
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ละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) และค่ารอ้ยละของความแปรปรวนสะสม 
(Cumulative Percentage of Variance) ดงัตารางที่ 11 
 

ตาราง 11 ค่าไอเกน (Eigen Values) ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน (Percentage of Var-
iance) และค่ารอ้ยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance 

Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Vari-
ance 

Cumulative 
% 

Total % of Vari-
ance 

Cumulative 
% 

Total % of Vari-
ance 

Cumulative % 

1 10.989 42.267 42.267 10.989 42.267 42.267 6.118 23.532 23.532 
2 2.513 9.666 51.933 2.513 9.666 51.933 3.793 14.588 38.120 
3  1.470 5.654 57.587 1.470 5.654 57.587 3.353 12.898 51.017 
4 1.243 4.783 62.370 1.243 4.783 62.370 2.952 11.352 62.370 
5 1.376 3.356 62.319 1.376 3.356 62.319 3.982 9.712 59.111 
6 1.101 2.685 65.004 1.101 2.685 65.004 2.416 5.893 65.004 
… … … …       
41 .124 .303 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
 

เมื่อพิจารณาค่าน า้หนกัของแต่ละตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบเพื่อก าหนดว่าตวัแปรใด
จะอยู่ในองคป์ระกอบใด โดยใชห้ลกัการพิจารณาค่าน า้หนกัองคป์ระกอบของแต่ละตวัแปร ว่ามี
ค่าสงูสดุอยู่ในองคป์ระกอบใด ก็ถือว่าตวัแปรนัน้อยู่ในองคป์ระกอบนัน้เพื่อใหก้ารจดัตวัแปรเขา้สู่
องคป์ระกอบอย่างมีนัยส าคัญในทางปฏิบติั (Practical Significance) ค่าน า้หนักองคป์ระกอบ
นั้นต้องมากกว่า 0.50 (Joseph F. Hair และคนอ่ืน ๆ, 2010) ซึ่งเมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ขา้งตน้พบว่ามีตวัแปรถกูตดัออกจ านวน 1 ตวัแปร เหลือจ านวน 40 ตวัแปร ดงันี ้
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ตาราง 12 ค่าน า้หนกัของแต่ละตวัแปรในแต่ละองคป์ระกอบ 
 Component 

1 2 3 4 5 6 

Amenities19 .735      
Amenities21 .692      
Amenities18 .663      
Amenities23 .658      
Amenities20 .624      
Amenities16 .601      
Amenities17 .594      
Access15 .553   .502   
Amenities24 .523      
Amenities22 .520      
Activities35  .733     
Activities34  .712     
Activities40  .708     
Activities38  .697     
Activities36  .672     
Activities37  .629     
Activities39  .621     
Activities41  .610     
Amenities26   .805    
Amenities25   .792    
Amenities27   .743    
Accommodation30   .611    
Amenities28   .539    
Accommodation33   .534    
Amenities29   .511    
Access10    .707   
Access8    .692   
Access12    .654   
Access11    .599   
Access9    .572   
Access13    .550   
Access14    .524   
Attraction5     .788  
Attraction4     .734  
Attraction6     .716  
Attraction3     .688  
Attraction2     .657  
Attraction7     .503  
Attraction1       
Accommodation31      .641 

Accommodation32      .579 
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ตาราง 13 ค่าน า้หนกัของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบที่ 1 ของการจดัการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุม่ นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย 

ล าดับ ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
1 19 การมีแหลง่รา้นขายสินคา้ที่ระลกึ หรือ หา้งสรรพสินคา้ .735 
2 21 ศนูยบ์รกิารการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ .692 
3 18 หอ้งน า้ตามสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ .663 
4 23 การสรา้งสินคา้ otop premium ประจ าจงัหวดั .658 
5 20 มีบรกิารรา้นอาหารและเครื่องดื่มบรเิวณรอบนอก .624 
6 16 มีการจดัเก็บขยะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นอย่างดี .601 
7 17 ที่จอดรถตามสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ .594 
8 15 แผนที่ภายในแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ  ชดัเจน เขา้ถึงง่าย .553 
9 24 การรองรบัการจ่ายเงินระบบออนไลน ์ .523 
10 22 แหลง่ขอ้มลูการท่องเที่ยวเขา้ถึงง่ายผ่านทางอินเทอรเ์น็ต .520 

 
จากตารางที่ 13 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตัวแปรที่อยู่ในองคป์ระกอบที่  1 ของการ

จดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรบักลุ่ม นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย พบว่า
องค์ประกอบที่  1 มีจ านวนตัวแปร ทั้งหมด  10 ตัวแปร ตัวแปรที่ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมี
ความส าคัญมากที่สุด คือ การมีแหล่งรา้นขายสินคา้ที่ระลึก หรือ หา้งสรรพสินคา้ รองลงมาคือ 
ศนูยบ์ริการการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และล าดับที่ 3 หอ้งน า้ตามสถานที่ท่องเที่ยว
เพียงพอ หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 10 ตวัแปรที่อยู่ในองคป์ระกอบที่ 1 พบว่า สว่น
ใหญ่เก่ียวขอ้งกบั การสรา้งความรูส้ึกใหน้กัท่องเที่ยวรูส้กึถึงความสะดวกสบายในการมาเที่ยว มี
สินค้า หรือ สถานที่ให้นักท่องเที่ยวรูส้ึกถึงการพักผ่อนหย่อนใจระหว่างมาท่องเที่ยว จึงตั้งชื่อ
องค์ประกอบนี ้ว่า  ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ และ ความสะดวกสบาย (Recreation and 
Convenience) 
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ตาราง 14 ค่าน า้หนกัของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบที่ 2 ของการจดัการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุม่ นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย 

ล าดับ ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
1 35 กิจกรรมงานป่ันจกัรยาน ในจงัหวดั นครนายก .733 
2 34 กิจกรรมงานวิ่ง ในจงัหวดั นครนายก .712 
3 40 กิจกรรมการผจญภยัในเขตพืน้ที่ จปร .708 

4 38 
กิจกรรม ATV ลานโรยตวัหนา้ผา ศนูยผ์จญภยัเขาหล่น มี
ความน่าสนใจ 

.697 

5 36 กิจกรรม ล่องแก่ง ณ พืน้ที่เขื่อนขนุด่านปราการชล .672 
6 37 กิจกรรม MUSIC FESTIVAL ประจ าปี ณ เขื่อนขนุด่าน .629 
7 39 กิจกรรมชมสวนผลไมต้ามฤดกูาล เช่น มะยงชิด .621 
8 41 การสรา้งงาน event รวมอาหารเพื่อสขุภาพ .610 

 
จากตารางที่ 14 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตัวแปรที่อยู่ในองคป์ระกอบที่  2 ของการ

จดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรบักลุ่ม นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย พบว่า
องค์ประกอบที่  2 มีจ านวนตัวแปร ทั้งหมด 8 ตัวแปร ตัวแปรที่ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมี
ความส าคัญมากที่สุด คือ ความส าคัญของ กิจกรรมงานป่ันจักรยาน ในจังหวัด นครนายก 
รองลงมากิจกรรมงานวิ่ง ในจังหวัด นครนายก และล าดับที่ 3 กิจกรรมการผจญภัยในเขตพืน้ที่ 
จปร หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 8 ตวัแปรที่อยู่ในองคป์ระกอบที่ 2 พบว่า สว่นใหญ่
เก่ียวขอ้งกับ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกจัดขึน้ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แสดงว่านักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญกับกิจกรรมที่ เชื่อมโยงกับธรรมชาติ  สร้างความรู้สึกถึงประสบการณ์ให้กับ
นกัท่องเที่ยวได ้ตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่าดา้นประสบการณ ์(Experience ) 
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ตาราง 15 ค่าน า้หนกัของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบที่ 3 ของการจดัการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุม่ นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย 

ล าดับ ตัว
แปร 
(ข้อ) 

 
รายละเอียดตัวแปร 

ค่าน ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

1 26 
 ความส าคญัของ ระบบไฟ ในที่

พกั 
.805 

2 25 
 ความส าคญัของ ระบบ น า้ ในที่

พกั 
.792 

3 27  การเขา้ถึงอินเตอเน็ตในที่พกั .743 

4 30 
 การใหก้ารบริการของพนกังาน

ระหว่างเขา้พกั 
.611 

5 28 

 การสรา้งสิ่งอานวยความสะดวก
สถานที่ท่องเที่ยว และ ที่พกั เพื่อ
รองรบั ผูส้งูอาย ุเช่น ทางเดินราด
ยาว หรือ ราวจบั 

.539 

6 33 
 ที่พกัในจงัหวดันครนายกที่มีมาตรฐาน

ตามหลกัส ากล 
.534 

7 29 
 การจดัเสน้ทางเดินจกัรยานเชื่อมโยง

เขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ  
.511 

 
จากตารางที่ 15 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตัวแปรที่อยู่ในองค์ประกอบที่ 3 ของการ

จดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรบักลุ่ม นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย พบว่า
องค์ประกอบที่  3 มีจ านวนตัวแปร ทั้งหมด 7 ตัวแปร ตัวแปรที่ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมี
ความส าคัญมากที่สุด คือ ความส าคัญของ ระบบไฟ ในที่พัก รองลงมาคือ ความส าคัญของ 
ระบบ น า้ ในที่พกั และล าดบัที่ 3 การเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ตในที่พกั หากพิจารณารายละเอียดของตวั
แปรทัง้ 7 ตวัแปรที่อยู่ในองคป์ระกอบที่ 3 พบว่า สว่นใหญ่เก่ียวขอ้งกบั การใหค้วามส าคญักบัตวั
โรงแรมและการใหบ้รกิารของพนกังานภายในที่พกั จึงตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า ดา้นผลิตภณัฑแ์ละ
การบรกิารระหว่างเขา้พกั (Hospitality product and Service)  
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ตาราง 16 ค่าน า้หนกัของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบที่ 4 ของการจดัการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุ่ม นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย 

ล าดับ ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
1 10 การเดินทางโดยรถยนตส์าธารณะไปจงัหวดั นครนายก .707 

2 8 
ถนนหนทางการเดินทางไป จงัหวดั นครนายก เขา้ถึงได้
สะดวกสบาย 

.692 

3 12 สภาพแวดลอ้มการเดินทางในเสน้ทางถนนมีความสะดวก .654 
4 11 ปา้ยบอกเสน้ทางสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ .599 

5 9 
การจดัการระบบขนสง่รถสาธารณะรบัสง่สถานที่ท่องเที่ยว
ใน จงัหวดั นครนายก 

.572 

6 13 การขยายเสน้ทางการเดินรถเพิ่มเติมในช่วงวนัหยุด .550 

7 14 
ไฟสอ่งสว่างถนนหนทางตามสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างไป
นครนายก หรือ สถานที่ท่องเที่ยว 

.524 

 
จากตารางที่ 16 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตัวแปรที่อยู่ในองคป์ระกอบที่  3 ของการ

จดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรบักลุ่ม นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย พบว่า
องค์ประกอบที่  4 มีจ านวนตัวแปร ทั้งหมด 7 ตัวแปร ตัวแปรที่ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมี
ความส าคัญมากที่สุด คือ การเดินทางโดยรถยนตส์าธารณะไปจังหวดั นครนายก รองลงมาคือ 
ถนนหนทางการเดินทางไป จังหวัด นครนายก เข้าถึงได้สะดวกสบาย และล าดับที่  3 คือ 
สภาพแวดลอ้มการเดินทางในเสน้ทางถนนมีความสะดวก หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปร
ทัง้ 7 ตวัแปรที่อยู่ในองคป์ระกอบที่ 4 พบว่า ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบั เสน้ทาง สภาพคมนาคม และ
การเดินทางมายังจังหวัดนครานายก จึงตั้งชื่อองคป์ระกอบนีว้่า ด้านระหว่างทาง Along the 
way) 
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ตาราง 17 ค่าน า้หนกัของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบที่ 5 ของการจดัการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุม่ นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย 

ล าดับ ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 

1 5 
การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม หมู่บา้นไทยพวน มีความ
น่าสนใจส าหรบันกัท่องเที่ยว 

.795 

2 4 

สรา้งศนูยก์ารเรียนรูก้ารท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวน
พฤกษศาสตร ์( Botanical Garden ) หรือ ศนูยศ์กึษาภณัฑ์
ทางพนัธุศาสตร ์( Ecological System ) ในสถานที่อทุยาน
มีความน่าสนใจ 

.750 

3 6 
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมะยงชิด ใหน้กัท่องเที่ยวได้
เก็บผลผลิตที่สวน 

.735 

4 3 
การสรา้งแหลง่ท่องเที่ยวอาหารเพื่อสขุภาพ organic foods 
ใหน้กัท่องเที่ยว 

.700 

5 2 
โครงการศนูยภ์มูิรกัษธ์รรมชาติเป็นแหลง่ศกึษาดงูานตาม
พระราชดารทิี่น่าสนใจ 

.678 

6 7 
การท่องเที่ยวเชิงผจญภยัของ โรงเรียน นายรอ้ย จปร หรือ ศนูย์
กิจกรรมแอดเวนเจอร ์เขาหล่น มีความน่าสนใจ 

.605 

 
จากตารางที่ 17 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตัวแปรที่อยู่ในองค์ประกอบที่ 5 ของการ

จดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรบักลุ่ม นักท่องเที่ยว เจนเรอเรชั่นวาย พบว่า
องค์ประกอบที่  5 มีจ านวนตัวแปร ทั้งหมด 6 ตัวแปร ตัวแปรที่ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมี
ความส าคัญมากที่สดุ คือ การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม หมู่บา้นไทยพวน มีความน่าสนใจส าหรบั
นักท่องเที่ยว รองลงมาคือ สรา้งศูนยก์ารเรียนรูก้ารท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร ์( 
Botanical Garden ) หรือ ศูนยศ์ึกษาภัณฑท์างพันธุศาสตร ์( Ecological System ) ในสถานที่
อทุยานมีความน่าสนใจ และล าดบัที่ 3 คือ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมะยงชิด ใหน้กัท่องเที่ยว
ไดเ้ก็บผลผลิตที่สวน หากพิจารณารายละเอียดของตวัแปรทัง้ 6 ตวัแปรที่อยู่ในองคป์ระกอบที่ 5 
พบว่า ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบัแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน มีความเป็นธรรมชาติและสรา้ง
ความทรงจ าใหก้บันกัท่องเที่ยว จึงตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า ดา้นความยั่งยืน (Sustainable) 
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ตาราง 18 ค่าน า้หนกัของแต่ละตวัแปรท่ีอยู่ในองคป์ระกอบที่ 6 ของการจดัการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุม่ นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย 

ล าดับ ตัวแปร 
(ข้อ) 

รายละเอียดตัวแปร 
ค่าน ้าหนัก

องคป์ระกอบ 

1 31 
การสรา้งที่พกัรูปแบบการบริการเชิงสขุภาพ เช่น การรบัรู ้
การเลน่ฟิตเนส หรือ โยคะ ท่ามกลางธรรมชาติ 

.641 

2 32 อาหารเพื่อสขุภาพในที่พกัเพื่อตอบโจทยน์กัท่องเที่ยว .579 

 

จากตารางที่ 18 แสดงค่าน า้หนักของแต่ละตัวแปรที่อยู่ในองคป์ระกอบที่  3 ของการ
จดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรบักลุ่ม นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย พบว่า
องค์ประกอบที่  6 มีจ านวนตัวแปร ทั้งหมด 2 ตัวแปร ตัวแปรที่ ค่าน ้าหนักองค์ประกอบมี
ความส าคัญมากที่สุด คือ การสรา้งที่พักรูปแบบการบริการเชิงสุขภาพ เช่น การรบัรูก้ารเล่นฟิต
เนส หรือ โยคะ ท่ามกลางธรรมชาติ รองลงมาคืออาหารเพื่อสุขภาพในที่พักเพื่อตอบโจทย์
นกัท่องเที่ยว หากพิจารณารายละเอียดของตัวแปรทัง้ 2 ตัวแปรที่อยู่ในองคป์ระกอบที่ 6 พบว่า 
ส่วนใหญ่เก่ียวขอ้งกบั การดแูลสุขภาพของนักท่องเที่ยว จึงตัง้ชื่อองคป์ระกอบนีว้่า ดา้นสขุภาพ 
(Health) 
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ตาราง 19 สรุปผลการศึกษาองคป์ระกอบของตวัแปรองคป์ระกอบการจดัการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุม่ นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย 

องคป์ระกอบ
ที ่

ชื่อองคป์ระกอบ จ านวนตัว
แปร 
(ข้อ) 

1 ดา้นการพกัผ่อนหย่อนใจและความสะดวกสบาย (Rec-
reation and Convenience) 

10 

2 ดา้นประสบการณ ์(Experience) 8 
3 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร ( Hospitality Product 

and Service ) 
7 

4 ดา้นระหว่างทาง ( Along the way ) 7 
5 ดา้นความยั่งยืน (Sustainable) 6 
6 ดา้นสขุภาพ (Health) 2 

 
 จากตารางที่  19 สรุปผลการศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรองค์ประกอบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรบักลุ่ม นักท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย จากข้อมูล
แบบสอบถาม จากกลุ่มเป้าหมาย ผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน พบว่ามีองค์ประกอบ
ส าคญัตามเกณฑท์ี่ก าหนดมีทัง้หมด 6 องคป์ระกอบ 
 

2. การวิเคราะหห์าองคป์ระกอบกลุ่มตวัแปรปัจจยัองคป์ระกอบการจดัการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรบักลุ่ม นักท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย 6 ตัวแปร มาวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  ดว้ยวิธีการเดียวกับการวิเคราะหต์ัวแปรปัจจัยภายใน ผลจาก
การตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหว่าง ตวัแปร ดว้ยค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่าตวั
แปรมีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยส าคัญ  .0 (p < .00) (Hair et al., 2010) และค่าสถิติ KMO 
ของไกเซอร-์ไมเยอร-์ออลคิน (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ได้ค่า 
KMO = .951 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมอยู่ ในระดับ ดีมาก ส าหรับการวิ เคราะห์
องคป์ระกอบ (Kaiser and Rice, 1974) และไดค่้าไอเกน (Eigen Values) มากกว่า 1.00 จ านวน 
6 องคป์ระกอบ ค่ารอ้ยละความแปรปรวนสะสมของทัง้ 6 องคป์ระกอบเท่ากบั 64.004 
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ตาราง 20 ค่าไอเกน (Eigen Values) ค่ารอ้ยละของความแปรปรวน (Percentage of Var-
iance)และค่ารอ้ยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage of Variance). 

Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 
Total % of 

Vari-
ance 

Cumula-
tive % 

Total % of 
Variance 

Cu-
mula-
tive 
% 

Total % of 
Vari-
ance 

Cumula-
tive % 

1 17.176 41.892 41.892 17.17
6 

41.892 41.89
2 

5.900 14.39
0 

14.390 

2 3.160 7.708 49.600 3.160 7.708 49.60
0 

5.223 12.74
0 

27.130 

3 2.008 4.897 54.497 2.008 4.897 54.49
7 

4.992 12.17
4 

39.304 

4 1.831 4.466 58.963 1.831 4.466 58.96
3 

4.139 10.09
4 

49.399 

5 1.376 3.356 62.319 1.376 3.356 62.319 3.982 9.712 59.111 
6 1.101 2.685 65.004 1.101 2.685 65.004 2.416 5.893 65.004 
7 0.885 2.158 67.162             
8 0.835 2.036 69.197             
9 0.828 2.021 71.218             
10 0.751 1.832 73.050             
11 0.741 1.807 74.857             
12 0.655 1.596 76.453             
13 0.621 1.515 77.968             
14 0.603 1.470 79.438             
15 0.547 1.334 80.772             
16 0.503 1.227 81.998             
17 0.497 1.212 83.210             
18 0.486 1.185 84.394             
19 0.452 1.102 85.496             
20 0.426 1.040 86.536             
21 0.407 0.993 87.529             
22 0.378 0.923 88.452             
23 0.367 0.896 89.348             
24 0.357 0.871 90.219             
25 0.343 0.837 91.055             
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ตาราง 20 (ต่อ)        

Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 
Total % of 

Vari-
ance 

Cumula-
tive % 

Total % of 
Variance 

Cu-
mula-
tive 
% 

Total % of 
Vari-
ance 

Cumula-
tive % 

26 0.325 0.793 91.849       
27 0.314 0.766 92.615       
28 0.302 0.737 93.353       
29 0.294 0.718 94.071       
30 0.278 0.679 94.750       
31 0.268 0.655 95.404       
32 0.246 0.601 96.005             
33 0.238 0.581 96.586             
34 0.218 0.531 97.117             
35 0.207 0.505 97.621             
36 0.201 0.491 98.112             
37 0.189 0.461 98.574             
38 0.172 0.420 98.994             
39 0.155 0.377 99.371             
40 0.134 0.327 99.697             
41 0.124 0.303 100.000             
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

จากตารางที่  20 แสดงค่าไอเกน (Eigen Values) ค่าร้อยละของความแปรปรวน 
(Percentage of  Variance) และค่ารอ้ยละของความแปรปรวนสะสม (Cumulative Percentage 
of Variance) ของตวัแปร องคป์ระกอบการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวดั นครนายก ส าหรบั
กลุ่ม นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย พบว่าไดอ้งคป์ระกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1.00 จ านวน 5 
องค์ประกอบ โดยมีค่าไอเกนอยู่ระหว่าง 1.101-17.176 ค่าความแปรปรวนสะสมของทั้ง 6 
องคป์ระกอบเท่ากบัรอ้ยละ 64.004 แสดงว่าทัง้ 6 องคป์ระกอบสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของตัวแปรทั้งหมดได้รวมรอ้ยละ 79.057 เมื่อพิจารณาค่าน า้หนักของแต่ละตัวแปรในแต่ละ
องค์ประกอบ เพื่อก าหนดว่าตัวแปรใดจะอยู่ในองค์ประกอบใด โดยใช้หลักการพิจารณาค่า
น า้หนักองคป์ระกอบของแต่ละตัวแปร ตามหลกัเกณฑเ์ดียวกับการวิเคราะหก์ลุ่มปัจจัยภายใน 
พบว่ามีองคป์ระกอบจ านวน 6 องคป์ระกอบดงันี ้
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1. องคป์ระกอบที ่1 ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ และ ความสะดวกสบาย  

1) การมีแหลง่รา้นขายสินคา้ที่ระลกึ หรือ หา้งสรรพสินคา้ 
2) ศนูยบ์รกิารการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
3) หอ้งนา้ตามสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ 
4) การสรา้งสินคา้ otop premium ประจ าจงัหวดั 
5) มีบรกิารรา้นอาหารและเครื่องดื่มบรเิวณรอบนอก 
6) มีการจดัเก็บขยะตามสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆเป็นอย่างดี 
7) ที่จอดรถตามสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ 
8) แผนที่ภายในแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ ชดัเจน เขา้ถึงง่าย 
9) การรองรบัการจ่ายเงินระบบออนไลน ์
10) แหลง่ขอ้มลูการท่องเที่ยวเขา้ถึงง่ายผ่านทางอินเตอเน็ต 

 
2. องคป์ระกอบที ่2 ด้านกิจกรรมเชิงอนุรักษ ์

1) กิจกรรมงานป่ันจกัรยาน ในจงัหวดั นครนายก 
2) กิจกรรมงานวิ่ง ในจงัหวดั นครนายก 
3) กิจกรรมการผจญภยัในเขตพืน้ที่ จปร 
4) กิจกรรม ATV ลานโรยตวัหนา้ผา ศนูยผ์จญภยัเขาหลน่ มีความน่าสนใจ 
5) กิจกรรม ลอ่งแก่ง ณ พืน้ที่เขื่อนขนุด่านปราการชล 
6) กิจกรรม MUSIC FESTIVAL ประจาปี ณ เขื่อนขนุด่าน 
7) กิจกรรมชมสวนผลไมต้ามฤดกูาล เช่น มะยงชิด 
8) การสรา้งงาน event รวมอาหารเพื่อสขุภาพ 

 
3. องคป์ระกอบที ่3 ด้านผลิตภัณฑแ์ละการบริการ 

1) ความส าคญัของ ระบบไฟ ในที่พกั 
2) ความส าคญัของ ระบบ นา้ ในที่พกั 
3) การเขา้ถึงอินเตอเน็ตในที่พกั 
4) การใหก้ารบรกิารของพนกังานระหว่างเขา้พกั 
5) การสรา้งสิ่งอานวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว และ ที่พัก เพื่อรองรบั ผูสู้งอาย ุ

เช่น ทางเดินราดยาว หรือ ราวจบั 
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6) ที่พกัในจงัหวดันครนายกที่มีมาตรฐานตามหลกัส ากล 
7) การจดัเสน้ทางเดินจกัรยานเชื่อมโยงเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ 

 
4. องคป์ระกอบที ่4 ด้านระหว่างทาง 

1) การเดินทางโดยรถยนตส์าธารณะไปจงัหวดั นครนายก 
2) ถนนหนทางการเดินทางไป จงัหวดั นครนายก เขา้ถึงไดส้ะดวกสบาย 
3) สภาพแวดลอ้มการเดินทางในเสน้ทางถนนมีความสะดวก 
4) ปา้ยบอกเสน้ทางสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ 
5) การจดัการระบบขนสง่รถสาธารณะรบัสง่สถานที่ท่องเที่ยวใน จงัหวดั นครนายก 
6) การขยายเสน้ทางการเดินรถเพิ่มเติมในช่วงวนัหยุด 
7) ไฟส่องสว่างถนนหนทางตามสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างไปนครนายก หรือ สถานที่

ท่องเที่ยว 
 
5. องคป์ระกอบที ่5 ด้านความย่ังยืน  

1) การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม หมู่บา้นไทยพวน มีความน่าสนใจส าหรบันกัท่องเที่ยว 
2) สรา้งศูนย์การเรียนรูก้ารท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร ์( Botanical 

Garden ) หรือ ศูนย์ศึกษาภัณฑ์ทางพันธุศาสตร ์( Ecological System ) ในสถานที่อุทยานมี
ความน่าสนใจ 

3) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมะยงชิด ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ก็บผลผลิตที่สวน 
4) การสรา้งแหลง่ท่องเที่ยวอาหารเพื่อสขุภาพ organic foods ใหน้กัท่องเที่ยว 
5) โครงการศนูยภ์มูิรกัษธ์รรมชาติเป็นแหลง่ศกึษาดงูานตามพระราชดารทิี่น่าสนใจ 
6) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของ โรงเรียน นายรอ้ย จปร หรือ ศูนยก์ิจกรรมแอดเวน

เจอร ์เขาหลน่ มีความน่าสนใจ 
 
6. องคป์ระกอบที ่6 ด้านสุขภาพ 

1) การสรา้งที่พักรูปแบบการบริการเชิงสขุภาพ เช่น การรบัรูก้ารเล่นฟิตเนส หรือ โยคะ 
ท่ามกลางธรรมชาติ 

2) อาหารเพื่อสขุภาพในที่พกัเพื่อตอบโจทยน์กัท่องเที่ยว 
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ผลจากการศึกษาองคป์ระกอบ นามาพัฒนาเป็นร่างรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง

นิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุม่ นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 รูปแบบการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุม่ 
นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย หรือเรียกว่า “REHASH” Mod 

การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ จังหวัด นครนายก 
ส าหรับกลุ่ม นักท่องเทีย่ว 

เจเนอเรชั่นวาย 

Sustainable 

Health 

Ecotourism Activities 

Hospitality product and 
Service 

Recreation and Convenience 

Along the way 



 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

1. สรุปผลการวิจัย 
จากบทสมัภาษณข์องทางผูป้ระกอบการขา้งตน้ เก่ียวกบั ปัญหา และ อปุสรรค ของการ

ท่องเที่ยว จงัหวดั นครนายก ไดแ้บ่งแยกดงันี ้
1. ระบบคมนาคม จากที่ใหค้วามเห็นของทางผูป้ระกอบการไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงปัญหา

ในช่วงวนัหยุดยาว เสาร ์ อาทิตย ์ การจราจรหนาแน่น ท าใหก้ารเดินทางมายงั จงัหวดั นครนายก 
เป็นอปุสรรค ซึ่งปกติทางจงัหวดั นครนายก สามารถมาไป เชา้ เย็น กลบั ได ้ อาจจะเสีย
นกัท่องเที่ยวตรงสว่นนี ้ โดยผูป้ระกอบการไดแ้สดงความเห็นการแกไ้ขโดยการขยายเสน้ทางใหม้ี
ความหลากหลายมากย่ิงขึน้ แยกรถทางใกลก้บัทางไกลออกจากกนั รวมถึงแสดงถึงปัญหาเรื่อง
การเดินทางโดยรถสาธารณะส าหรบันกัท่องเที่ยวท่ีเป็นอปุสรรค ส าหรบั กลุม่ลกูคา้สมัมนาที่
ตอ้งการพกัผ่อนช่วงตอนเย็นหลงัสมัมนาเสรจ็ หรือ นกัท่องเที่ยวที่มาเองโดยรถสาธารณะ ไม่
สามารถไปยงัแหลง่สถานที่ท่องเที่ยวได ้สามารถไปไดร้ะยะใกลก้บัโรงแรมเท่านัน้ 

2. การแสดงรายงานผลตวัเลขของนกัท่องเที่ยวและวิเคราะหก์ลุม่นกัท่องเที่ยว ทาง 
ผูป้ระกอบการบางสว่นแสดงความเห็นสอดคลอ้งกนัเรื่องของแสดงรายงานสถิติของนกัท่องเที่ยวที่
เดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งสว่นใหญ่นกัท่องเที่ยวท่ีมาไม่ไดม้าเที่ยวอย่างแทจ้รงิ เป็นกลุม่สมัมนาเป็น
หลกั แนะน าใหม้ีการแยกนกัท่องเที่ยวนกัท่องเที่ยวท่ีเดินทางมาเที่ยวดว้ยตวัเอง ( Free Inde-
pendent Travelers ) กบักลุ่ม สมัมนา หรือ แยกกลุม่นกัท่องเที่ยวชาวไทย กบั กลุม่ต่างชาติ อย่าง
ชดัเจน เพื่อน ารายงานมาแสดงผลและตอบโจทยส์ิ่งที่นกัท่องเที่ยวตอ้งการไดอ้ย่างแทจ้รงิ เพื่อ
น าไปพฒันาการท่องเที่ยวของทางจงัหวดัต่อไป  

3. ทางผูป้ระกอบการไดว้ิเคราะหก์ลุม่นกัท่องเที่ยวไดท้ี่มาเที่ยว จงัหวดั นครนายก คือ 
กลุม่ ที่มีกลุม่ก าลงัซือ้ต ่า และแนะน าใหม้ีที่พกั หรือแหลง่สถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่เพื่อยกระดบัให้
มีมาตรฐานรวมถึงการสรา้งที่พกัใหม้ีความหรูหราเพื่อรองรบักลุม่นกัท่องเที่ยวท่ีมีก าลงัทรพัย์
สามารถมาเที่ยวได ้

4. การวางกลุม่เป้าหมายใหม่ เนน้กลุม่ผูส้งูอาย ุ หรือ เกษียณอาย ุ ทางผูป้ระกอบการได้
เสนอแนะและสนใจกลุม่ลกูคา้กลุม่นี ้ ซึ่งตอบโจทยก์บัทรพัยากรธรรมชาติ และ อาหารปลอด
สารพิษที่นครนายกมีอยู่เดิมแลว้ รวมถึง ขอ้เสนอแนะที่ทางผูป้ระกอบการก าลงัท าอยู่ หรือบางที่ได้
เกิดขึน้แลว้ อย่างเช่น การท าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู ้ เพราะขอ้ดีของ นครนายก คือ 
การเกษตร ตอนนีน้อกจากกลุม่ สมัมนา ในวนัธรรมดา ก็ยงัมีกลุม่ที่มาเชิงเกษตรการเรียนรู ้
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ส าหรบั นกัเรียน ขา้ราชการรุน่ใหม่ หรือ คนที่สนใจเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตรพ์ระราชา หรือแมแ้ต่
กลุม่ผูส้งูอาย ุเพื่อรองรบัการท่องเที่ยวแบบไดร้บัประสบการณเ์ป็นแบบระยะยาว 

5. ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งผูป้ระกอบการทางไดเ้สนอเห็นถึงปัญหาตรงกนั ทัง้ทางดา้น น า้ 
ไฟ และ อินเตอรเ์น็ต ซึ่งปัจจบุนัไม่ไดท้ าออกมาเพื่อรองรบักบันกัท่องเที่ยว บางช่วงก็ขาด หรือ ไม่
มี ทางผูป้ระกอบการไดแ้จง้ว่า ทางผูว้่าจงัหวดั ไดท้ราบถึงปัญหา และตอนนีไ้ดแ้กไ้ขปรบัปรุงบา้ง
แลว้  

6. บคุลากรหรือพนกังาน ผูป้ระกอบการไดใ้หค้วามเห็นถึง บคุลากรไม่เพียงพอ และไม่ม ี
จิตใจดา้นบริการของพนกังาน สว่นหนึ่งมีการลาออกบ่อย ถา้ช่วงไหนมีงานที่ไดเ้งินเยอะก็ไป
ท างานดา้นอ่ืน แลว้กลบัมาท าดา้นบรกิารใหม่ อยากใหม้ีการพฒันาบุคลากร และ คนรุน่ใหม่ ไม่
ค่อยอดทนกบังาน เกิดการไม่พอใจหรือไดร้บัการต าหนิจากนกัท่องเที่ยว ไดแ้สดงถึงปัญหาเชิง
โครงสรา้งระบบการศึกษาของทางนครนายก ว่า ครูที่สอนจบมาไม่ตรงสายกบังานสอนดา้น
โรงแรม ท าใหเ้ด็กที่จบมาไม่เขา้ใจเรื่องการบรกิารเป็นอย่างดี 

7. หน่วยงานภาครฐั ผูป้ระกอบการทกุท่านเห็นตรงกนัในเรื่องของความรว่มมือของทาง 
ภาครฐั กบั ภาครฐั และ ภาครฐั กบั ภาคเอกชน หรือ ภาคเอกชนกนัเอง ทุกท่านเห็นตรงกนัว่า 
นครนายกมีทรพัยากรธรรมชาติที่หลากหลายสามารถท ามาเป็นแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ๆไดอี้กอย่างที่
อย่างเช่น น า้ตกสาลิกา หรือ น า้ตกนางรอง ไม่ไดร้บัการพฒันา เนื่องจากติดปัญหาเชิงพืน้ที่ หรือ 
ตวักฎหมายพืน้ที่ทบัซอ้นของทางภาครฐักนัเอง หรือ กบัชมุชน โดยเฉพาะ กรมอทุยานที่ไม่ไดใ้ห้
ความรว่มมือดา้นการท่องเที่ยว ท าใหพ้ืน้ที่ที่มีไม่สามารถพฒันาไปต่อได ้ เลยท าใหไ้ม่มีแหลง่
ท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึน้ ซึ่งสามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าดงึดดูใหก้บัทางจงัหวดัได ้เนื่องจากว่า 
หลายพืน้ที่ในเขตอทุยาน มีหลายหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ไม่ไดร้ว่มมือกันแกไ้ข 
พฒันาต่อ รวมถึง ภาคเอกชนเอง ผูป้ระกอบการก็ไม่ไดใ้หค้วามร่วมมือพฒันาการท่องเที่ยว
ระหว่างกนัอย่างเต็มที่ 

จากขอ้มลูบทสมัภาษณข์องทางผูป้ระกอบการกบัทางภาครฐัขา้งตน้นัน้ และทางผูว้ิจยัไป
ท าแบบสอบถามถึงนกัท่องเที่ยว เรื่องการจดัการท่ีนกัท่องเที่ยวอยากใหพ้ฒันา ปรบัปรุง ทางผูว้ิจยั
ไดส้รุปประเด็นของนกัท่องเที่ยวท่ีสอดคลอ้งกบับทสมัภาษณก์บัทางผูป้ระกอบการโดยดปัูจจยัที่มี
องคป์ระกอบการท่องเที่ยว 5A ดงันี ้ 
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1. สิ่งดงึดดูใจ (Attraction) ทางผูป้ระกอบการ กบั นกัท่องเที่ยว ไดเ้ห็นตรงกนัว่า อยากให้
เกิดสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เกิดขึน้ การบรหิารการจดัการตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ยงัท าไดไ้ม่มี 

ไม่มีเจา้หนา้ที่มาคอยดแูล ทางหน่วยงานภาครฐัไม่ค่อยใหค้วามร่วมมือ เก่ียงหนา้ที่กนั 
ทางนกัท่องเที่ยวอยากใหเ้จา้หนา้ที่ใหค้วามรูต้ามแหลง่สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึง สามารถพดู
ภาษาองักฤษไดเ้พื่อรองรบัชาวต่างชาติ และทางนกัท่องเที่ยวอยากใหภ้าคเอกชนกบัทางภาครฐั
รว่มมือกนัมากขึน้ รวมถึงนกัท่องเที่ยวมีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยเชิงธรรมชาติที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม สิ่งที่นกัท่องเที่ยวแนะน ามา 
คือ การเพิ่มเติมแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น การกางเตน้ท ์และมีจดุชมวิว ทางธรรมชาติ รวมถึงการ
มีสวนสตัว ์ หรือ สถานที่ท่องเที่ยวส าหรบัเด็ก การแยกพืน้ที่แหลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กบั สถานที่
ท่องเที่ยวท่ีเกิดใหม่อย่างชดัเจน การดแูลสถานที่ท่องเที่ยวการจดัการทางภาครฐัตอ้งปรบัปรุงให้
พฒันาดดีู ใหม่ยิ่งขึน้ เพราะบางสถานที่ทรุดโทรมแลว้ 

2. กิจกรรม (Activities) ทางนกัท่องเที่ยวแนะน าใหม้ีการจดักิจกรรมเชิงธรรมชาติที่
หลากหลายมากขึน้ เช่น กิจกรรมเอทีวี (ATV) การขบัรถชมสตัว ์ ดวูิวทิวทศัน ์ หรือ งาน
ศิลปะหตัถกรรมส าหรบัชมุชนทอ้งถิ่น หรือ การเปิดสวนมะยงชิดใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ก็บผลดว้ย
ตวัเอง ซึ่งตรงกบัสิ่งที่ผูป้ระกอบการแนะน าแต่เกิดปัญหาที่นกัท่องเที่ยวท าสวนเสียหายเลยไม่ได้
จ ากิจกรรมต่อ การจดังานกิจกรรม แสดงสินคา้ทอ้งถิ่น อยากใหท้ าต่อเนื่อง หรือการมีกิจกรรม
ใหม่ๆที่สรา้งสรรคม์ากยิ่งขึน้ 

3. การเขา้ถึง (Access) นกัท่องเที่ยว กบั ผูป้ระกอบการไดเ้ห็นตรงกนั เรื่องของ รถ
สาธารณะที่อยากใหม้ีสง่ถึงตามสถานที่ท่องเที่ยว ณ ปัจจบุนัมีรถตูม้าสง่แต่ไม่ไดค้รอบคลมุตาม
สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถช่วยท าใหร้ถติดนอ้ยลงไดช้่วงวนัหยุด รวมถึงการจราจรช่วงวนัหยุด
ยาว เสาร ์ อาทิตย ์ ที่นกัท่องเที่ยวอยากใหข้ยายเสน้ทางการจราจรมากขึน้ การมีปา้ยบอกทาง
ตามถสานที่ท่องเที่ยวท่ีชดัเจน รวมถึงการจดัการขยะในสถานที่ท่องเที่ยว , ถนน ไฟสอ่งทางที่ไม่
เพียงพอช่วงกลางคืน และ ค่าที่จอดรถแพง ค่าเขา้น าเที่ยวราคาค่อนขา้งสงู สว่นนีอ้ยากใหท้าง
ภาคเอกชน กบั ภาครฐั รว่มมือกนัดแูล และการปรบัปรุงถนนหนทางบางพืน้ที่ยงัขรุขระอยู่ อยาก
ใหส้รา้งเสน้ทางเพื่อการป่ันจกัรยานโดยเฉพาะ 

4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities)   ทางนกัท่องเที่ยวไดแ้สดงถึง รา้นอาหารที่ไม่ได ้
มคีวามหลากหลาย หรือ ที่พกับางแห่งไม่สามารถรองรบัการจ่ายเงินผ่านออนไลนไ์ด ้ ท าใหต้อ้งไป
หาตู ้ATM ซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่พกัและระบบอินเตอรเ์น็ตสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งยงัเขา้ไม่ถึง การ
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เพิ่มตน้ไมม้ากขึน้ตามสถานที่ท่องเที่ยวการบรหิารการจดัการจดุบรกิารนกัท่องเที่ยวจุดจ าหน่าย
สินคา้ ปลอ่ยรา้ง รวมถึงบางแห่ง หอ้งน า้และที่จอดรถไม่เพียงพอ 

5. ที่พกั (Accommodation) อยากใหท้ี่พกัปรบัปรุงเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษบางที่มี 
ทรุดโทรมแลว้ก็ตอ้งปรบัปรุงใหด้ใูหม่รวมถึงการสรา้งที่พกัใหม่ๆที่มีมาตรฐานมากขึน้บาง

ช่วงก็มีไฟดบั หรือ น า้ไม่ไหล 
นอกเหนือจากประเด็นองคป์ระกอบการท่องเที่ยว 5A แลว้ ทางนกัท่องเที่ยวอยากแนะน า

ใหม้ีการประชาสมัพนัธม์ากกว่านี ้ เพราะข่าวสารบางทีก็เขา้ไม่ถึง แนะน าใหส้รา้งจดุขายของแต่ละ
อ าเภอ และการจดัการออกโปรโมชั่นช่วงวนัหยุดเพื่อดงึดดู การวางผงัปา้ยโฆษณาระหว่างทางมา
จงัหวดั นครนายก 

สรุปผลการศกึษาองคป์ระกอบของตวัแปรองคป์ระกอบการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
จงัหวดั นครนายก ส าหรบักลุม่ นกัท่องเที่ยว เจนเนอเรชั่นวาย ดงันี ้

1. องคป์ระกอบที่ 1 ดา้นการพกัผ่อนหย่อนใจ และ ความสะดวกสบาย  
1) การมีแหลง่รา้นขายสินคา้ที่ระลกึ หรือ หา้งสรรพสินคา้ 
2) ศนูยบ์รกิารการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
3) หอ้งนา้ตามสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ 
4) การสรา้งสินคา้ otop premium ประจ าจงัหวดั 
5) มีบรกิารรา้นอาหารและเครื่องดื่มบรเิวณรอบนอก 
6) มีการจดัเก็บขยะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นอย่างดี 
7) ที่จอดรถตามสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ 
8) แผนที่ภายในแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ ชดัเจน เขา้ถึงง่าย 
9) การรองรบัการจ่ายเงินระบบออนไลน ์
10) แหลง่ขอ้มลูการท่องเที่ยวเขา้ถึงง่ายผ่านทางอินเตอรเ์น็ต 

 
2. องคป์ระกอบที่ 2 ดา้นกิจกรรมเชิงอนรุกัษ์ 

1) กิจกรรมงานป่ันจกัรยาน ในจงัหวดั นครนายก 
2) กิจกรรมงานวิ่ง ในจงัหวดั นครนายก 
3) กิจกรรมการผจญภยัในเขตพืน้ที่ จปร 
4) กิจกรรม ATV ลานโรยตวัหนา้ผา ศนูยผ์จญภยัเขาหล่น มีความน่าสนใจ 
5) กิจกรรม ล่องแก่ง ณ พืน้ที่เขื่อนขนุด่านปราการชล 
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6) กิจกรรม MUSIC FESTIVAL ประจาปี ณ เขื่อนขนุด่าน 
7) กิจกรรมชมสวนผลไมต้ามฤดกูาล เช่น มะยงชิด 
8) การสรา้งงาน event รวมอาหารเพื่อสขุภาพ 

3. องคป์ระกอบที่ 3 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร 
1) ความส าคญัของ ระบบไฟ ในที่พกั 
2) ความส าคญัของ ระบบ นา้ ในท่ีพกั 
3) การเขา้ถึงอินเตอเน็ตในที่พกั 
4) การใหก้ารบริการของพนกังานระหว่างเขา้พกั 
5)การสรา้งสิ่งอานวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยวและที่พกัเพื่อรองรบัผูส้งูอายุ

เช่น ทางเดินราดยาว หรือ ราวจบั 
6) ที่พกัในจงัหวดันครนายกที่มีมาตรฐานตามหลกัส ากล 
7) การจดัเสน้ทางเดินจกัรยานเชื่อมโยงเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ 

4. องคป์ระกอบที่ 4 ดา้นระหว่างทาง 
1) การเดินทางโดยรถยนตส์าธารณะไปจงัหวดั นครนายก 
2) ถนนหนทางการเดินทางไป จงัหวดั นครนายก เขา้ถึงไดส้ะดวกสบาย 
3) สภาพแวดลอ้มการเดินทางในเสน้ทางถนนมีความสะดวก 
4) ปา้ยบอกเสน้ทางสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ 
5)การจดัการระบบขนสง่รถสาธารณะรบัสง่สถานที่ท่องเที่ยวในจงัหวดั 

นครนายก 
6) การขยายเสน้ทางการเดินรถเพิ่มเติมในช่วงวนัหยดุ 
7)ไฟสอ่งสว่างถนนหนทางตามสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างไปนครนายกหรือสถานที่

ท่องเที่ยว 
 
5. องคป์ระกอบที่ 5 ดา้นความยั่งยืน  

1)กาท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมหมู่บา้นไทยพวนมีความน่าสนใจส าหรบันกัท่องเที่ยว 
2) สรา้งศนูยก์ารเรียนรูก้ารท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร ์( Botanical 

Garden ) หรือ ศนูยศ์กึษาภณัฑท์างพนัธุศาสตร ์(Ecological System) ในสถานที่อทุยาน
มีความน่าสนใจ 

3) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมะยงชิด ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ก็บผลผลิตที่สวน 
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4) การสรา้งแหลง่ท่องเที่ยวอาหารเพื่อสขุภาพ organic foods ใหน้กัท่องเที่ยว 
5)โครงการศนูยภ์มูิรกัษธ์รรมชาติคือแหลง่ศกึษาดงูานตามพระราชดารทิี่น่าสนใจ 
6)การท่องเที่ยวเชิงผจญภยัของ โรงเรียน นายรอ้ย จปร หรือ ศนูยก์ิจกรรมแอด

เวนเจอร ์เขาหลน่ มีความน่าสนใจ 
 
6. องคป์ระกอบที่ 6 ดา้นสขุภาพ 

1) การสรา้งที่พกัรูปแบบการบรกิารเชิงสขุภาพ เช่น การรบัรูก้ารเลน่ฟิตเนส หรือ 
โยคะ ท่ามกลางธรรมชาติ 

2) อาหารเพื่อสขุภาพในที่พกัเพื่อตอบโจทยน์กัท่องเที่ยว 

2. การอภปิรายผล 
2.1 ดา้นการพกัผ่อนหย่อนใจ และ ความสะดวกสบาย 
เนื่องจากว่าความจ าเป็นดา้นสิ่งอ านวยความสะดวกใหก้บันกัท่องเที่ยวที่มีความจ าเป็นที่

ส  าหรบันกัท่องเที่ยวที่มากที่สดุการสรา้งแหลง่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆหรือการจดัการใหต้ามแหลง่
สถานที่ท่องเที่ยวที่มีหลายๆหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตอ้งช่วยกนัรว่มมือกนัแกไ้ขปัญหาแต่การมีการท่ี
จดัการบางอย่างสามารถแกไ้ขไดเ้ลยโดยทางภาครฐัอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือทาง 
หน่วยงานรฐัควรจะมีการสื่อสารกนัมากขึน้เพื่ท าใหภ้าคเอกชนมั่นใจในการสรา้งสถานที่ท่องเที่ยว
ใหม่ๆเกิดขึน้เพื่อที่จะท าใหน้กัท่องเที่ยวมีมากขึน้ เช่น การมีศนูยบ์รกิารท่องเที่ยวศนูยก์ารค้าหรือ 
รา้นอาหาร ที่ไดร้บัความสะดวกสบาย รูส้กึถึงการไดม้าพกัผ่อนหย่อนใจ 

2.2 ดา้นกิจกรรมเชิงอนรุกัษ์ 
เนื่องจากว่า ความจ าเป็นของส าหรบันกัท่องเที่ยวรองลงมาคือดา้นกิจกรรมเชิงอนุรกัษ ์ณ 

ปัจจบุนัผูป้ระกอบการบางแห่งเริ่มสรา้งเการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตพืน้ที่ของตนเองมากขึน้และ
รวมจนถึงหน่วยงานภาครฐัมีการจดัอบรมใหก้บัชมุชนทอ้งถิ่นใหค้วามรูเ้รื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพื่อเสรมิสรา้งรองรบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคตที่เพิ่มมากขึน้ไดแ้ละงานกิจกรรมเชิงอนรุกัษ์
บางอย่างควรที่จะท าแบบต่อเนื่องเพื่อใหน้กัท่องเที่ยวไดต้ระหนกัรบัรูถ้ึงประสบการณแ์ละกลบัมา
เที่ยวซ า้รวมถึงเพิ่มเติมในสว่นการหากิจกรรมเชิงอนุรกัษใ์หม่ๆเพิ่มมากขึน้ 
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2.3 ดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบรกิาร 
จากผลการวิจยั สรุปเรื่องดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบรกิารจากที่พกั ผูป้ระกอบการและ

นกัท่องเที่ยว ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัระหว่างนกัท่องเที่ยวมาพกั  ที่เก่ียวขอ้งกบั สิ่งอ านวย
ความสะดวกในระหว่างการเขา้พกัรวมถึงการจดักิจกรรมใหก้บันกัท่องเที่ยวสว่นการใหบ้รกิารของ
พนกังานเอง ลว้นแลว้แต่มีผลที่อยากใหน้กัท่องเที่ยวกลบัมาพกัอีกครัง้หนึ่งๆ สว่นทางดา้นภาครฐั
การท่องเที่ยว ปัจจบุนัไดม้ีการใหค้วามรูเ้รื่องการท่องเที่ยวใหก้บัชมุชนไปบา้งแลว้ 

2.4 ดา้นระหว่างทาง 
ปัจจบุนั การเดินทางไปยงัจงัหวดันครนายกช่วงวนัหยดุ เสาร ์ อาทิตย ์ จราจรยงัที่มีความ

หนาแน่น ทางผูป้ระกอบการ และ นกัท่องเที่ยวไดม้ีความคิดเห็นตรงกนัในสว่นนี ้ อยากใหห้น่วยท่ี
ภาครฐัแกไ้ขปัญหาการจราจร โดยเสนอแนะใหข้ยายเสน้ทาง หรือ มีต ารวจมาคอยจดัการแกไ้ขที่
ปัญหาการจราจรระหว่างช่วงวนัหยดุเป็นพิเศษ รวมไปถึง ปา้ยบอกทางลดั หรือ ไฟสอ่งทาง ไปยงั
ระหว่างทางไปสถานที่ท่องเที่ยว ที่และการมีรถสาธารณะบรกิารรบัสง่ไปยงัถสานที่ท่องเที่ยวเพื่อ
แกไ้ขปัญหาการจราจรไดส้ว่นหนึ่ง 

2.5 ดา้นความยั่งยืน 
ทางนกัท่องเที่ยวเสนอแนะในสว่นดา้นความเป็นธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยวที่ตอ้งการ

ใหเ้ป็นแหลง่ท่องเที่ยวท่ียั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นดา้น วฒันธรรม   ความเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลกัษณ์
ของทางจงัหวดั และการสรา้งสถานที่ท่องเที่ยวท่ีสามารถชมสวนผกั ผลไมแ้ละรองรบัอาหารปลอด
สารพิษเพื่อสขุภาพ ณ ปัจจุบนั ทางภาคเอกชน ไดม้ีการสรา้งแหลง่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะมีการ
พฒันามากขึน้ในอนาคตต่อไป รวมถึงทางภาครฐั สง่เสริมการจดักิจกรรม ประชาสมัพนัธ ์ สินคา้
การเกษตร พืชผล ตรงกบั กลยทุธก์ารพฒันาดา้นการท่องเที่ยวของผูว้่าจงัหวดั นครนายก สว่น
สถานที่ท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ตอ้งมีการปรบัปรุง พฒันาใหม้ีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าเป็น 
โครงการศนูยภ์มูิรกัษส์ง่เสริมการท่องเที่ยวดา้นการเรียนรู ้ หรือ แหลง่ท่องเที่ยวเชิงผจญภยั มีการ
ปรบัปรุงสถานที่ และเพิ่มกิจกรรมใหม้ีความน่าสนใจ 

2.6 ดา้นสขุภาพ  
จากบทสมัภาษณก์บัทางผูป้ระกอบการ ทางผูว้่าจงัหวดัไดม้ีการเนน้อาหารเพื่อสขุภาพ

เพื่อเป็นจดุขายของทางธรรมชาติ เพราะขอ้ดีของนครนายกปัจจบุนั ยงัคงเป็นแหลง่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติอยู่มาก รวมถึงเป็นจงัหวดัแห่งเกษตรกรรม เราสามารถน าผลผลิตมาเพื่อพฒันาดา้นการ
ท่องเที่ยวท่ีเนน้สขุภาพของนกัท่องเที่ยวได ้ รวมถึงที่พกั เช่น การสรา้งที่พกัรูปแบบการบรกิารเชิง
สขุภาพ อาหารเพื่อสขุภาพในที่พกั เนื่องจากนกัท่องเที่ยวใหค้วามใสใ่จในสขุภาพมากขึน้ 



  
 

80 

3. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1.ควรมีการประชาสมัพนัธแ์หลง่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากขึน้จากค าแนะน าของนกัท่องเที่ยว 

การประชาสมัพนัธย์งัคงเขา้ไม่ถึงกบันกัท่องเที่ยว จึงควรเพิ่มการประชาสมัพนัธโ์ดยมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้หม้ากขึน้ เช่น การใชร้ะบบโซเชียลมีเดีย  

2. ทางภาครฐัน าค าแนะน าของทางผูป้ระกอบการและนกัท่องเที่ยวไปปรบัปรุงในส่วนของ
การเพิ่มแหลง่ท่องเที่ยวใหม่ๆ และ ปรบัปรุงแหลง่ท่องท่องเดิมอยู่ตลอด รวมถึงการจดัการพืน้ที่ใน
สถานที่ท่องเที่ยวนัน้ๆใหม้ีคณุภาพ การอบรวมบคุลากรที่ใหค้วามรูแ้ละการบรกิารแก่นกัท่องเที่ยว 
เช่น การดแูลขยะ ความสะอาด พืน้ที่จอดรถ ค่าใชจ้่ายในสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะสมกบัราคา  

3. ทางภาครฐั ประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งดแูลการจราจรในช่วงวนัหยุด ใหม้ี
การขยายเสน้ทางการเขา้ถึงตวัจงัหวดั นครนายก มากขึน้ เพราะการจราจรหนาแน่น และการ
ขยายเลนพิเศษส าหรบัการป่ันจกัยาน รวมถึงการมีรถสาธารณะคอยบรกิารระหว่างตามแหลง่
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพราะว่าช่วงวนัธรรมดา ส่วนใหญ่จะเป็นนกัท่องเที่ยวท่ีมาสมัมนาเป็นหลกั 
หลงัจากเวลาว่างจะไดม้ีรถบรกิารไปสถานทีท่องเที่ยว สรา้งรายไดใ้หก้บัแหลง่ท่องเที่ยวไดอี้กทาง
ในช่วงวนัธรรมดา 

4. การสรา้งที่พกัแนวลานกางเตน้ท ์ เป็นสิ่งที่นกัท่องเที่ยวใหค้วามสนใจ เพื่อชมธรรมชาติ 
ทางผูป้ระกอบการสามารถน าเอาไปพฒันาเป็นธุรกิจต่อได ้ และ ที่พกัที่เนน้ผูส้งูอายเุป็นหลกั เป็น
กลุม่นกัท่องเที่ยวท่ีผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจ เช่น อาหารสขุภาพ หรือ สิ่งอ านวยความสะดวก
เพื่อสขุภาพ 

5. การจดังานสินคา้ของทางจงัหวดั เป็นสิ่งที่นกัเที่ยวและผูป้ระกอบการตอ้งการใหท้าง
ภาครฐัจดักิจกรรมแบบต่อเนื่องและมีความหลากหลายของสินคา้ และการจดังานควรมีความ
น่าสนใจ เช่น การจดัสินคา้เกษตรแปรรูป การจดัสินคา้ผลไมป้ระจ าจงัหวดั การจดัอาหารปลอด
สารพิษ สถานที่จดังาน อาจจะจดัหนา้เขื่อนขนุด่านปราการชล ซึ่งเป็นสญัลกัษณท์างท่องเที่ยว
ของทางจงัหวดั  

6. กิจกรรมเชิงผจญภยั ทางนกัท่องเที่ยวแนะน าใหผู้ป้ระกอบการมีสรา้งกิจกรรมใหม่ๆให้
มีความสรา้งสรรค ์น่าสนใจ เช่น การขบัรถ ATV ไปยงัสถานที่ธรรมชาติ ดสูตัว ์ชมวิว  

7. สง่เสรมิใหท้างภาครฐั จดัอบรมแก่ทางชมุชน ทอ้งถิ่น เพื่อรองรบันกัท่องเที่ยวท่ีจะเนน้ 
กลุม่การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม หตักรรม แต่ละต าบล เพื่อสง่เสรมิการท่องเที่ยว 
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8. ทางผูป้ระกอบการ พฒันาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พานกัท่องเที่ยว ชมสวนเกษตร 
สินคา้แปรรูป รวมถึง การพานกัท่องเที่ยวชมสวนเกษตร เก็บผลไม ้แบบต่อเนื่อง เช่น สวนมะยงชิด 
หรือ ผลเกษตรอื่นๆ ท าใหน้กัท่องเที่ยวไดร้บัประสบการณก์ารท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.ควรมีการศกึษาการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกบักลุม่ตวัอย่างรุน่อ่ืนๆ เช่น เจนเนอเรชั่น

เอ็กช ์หรือ เบบีบ้มูเมอร ์ ซึ่งจะสามารถน าขอ้มลูมาเปรียบเทียบกบัขอ้มลูในการวิจยัครัง้นี ้
2. ควรมีการศกึษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดันครนายก ที่มีต่อชุมชน

ทอ้งถิ่น เนื่องจากสามารถน ามาเป็นประโยชนใ์นการแกไ้ขปัญหาใหก้บัชมุชน รวมถึงสามารถ
เสรมิสรา้งการมีสว่นร่วมของคนในชุมชน 

3. ควรศกึษาวิจยัเรื่องพฤติกรรมและความตอ้งการของนกัท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั
นครนายก เพื่อน าขอ้มลูไปปรบัปรุง และพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  

4. ควรมีการศกึษาวิจยัเพิ่มเติมเก่ียวกบัการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือ การท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรูเ้ก่ียวกบัศาสตรพ์ระราชา เพื่อรองรบักลุม่ขา้ราชการรุน่ใหม่ หรือ กลุม่เด็กนกัเรียน 

 
 
 
 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 



 

                       

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 
                                  แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
เร่ือง            การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จงัหวดั 

นครนายก                          ส  าหรบักลุม่ นกัท่องเท่ียว เจเนอเรชั่นวาย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เรียน ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 

วัตถุประสงค ์แบบสอบถามฉบบันีม้ีวตัถปุระสงคใ์นการรวบรวมขอ้มลูเพ่ือน าไปใช้

ประกอบงานวิจยัของ นางสาว ณฐัพร บรมคณุากร การศกึษาระดบัปรญิญาโท คณะ

บรหิารธุรกิจเพ่ือสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  โปรดตอบค าถามทกุขอ้ตาม

ความเป็นจรงิ เพราะค าตอบที่เป็นจรงิและสมบรูณเ์ท่านัน้ จึงจะช่วยใหก้ารศกึษาวิจยั

ในครัง้นีเ้กิดประโยชนอ์ย่างเต็มที่ โดยค าตอบของท่าน ผูศ้กึษาวิจยัจะเก็บไวเ้ป็น

ความลบั และจะประมวลผลเป็นรายงานการศกึษาในภาพรวม เพ่ือการศกึษาคน้ควา้

เท่านัน้และขอ้มลูที่ตอบแบบสอบถามจะถกูปิดไวเ้ป็นความลบัไม่ถกูน าไปเผยแพร่

ต่อไป ถา้ท่านไม่สบายใจสามารถไม่ตอบค าถามได ้

ค าชีแ้จง 

          1.ผูต้อบแบบสอบถามคือนกัท่องเท่ียว Generation Y ที่ท่องเท่ียวหรือท่ีเคย

เท่ียวแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก 

2.แบบสอบถามนีแ้บ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

สว่นที่ 1 : ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

สว่นที่ 2 : องคป์ระกอบการท่องเที่ยว 5A การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั 

นครนายก 

สว่นที่ 3 : ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอื่น



 

สว่นที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบั องคป์ระกอบการท่องเที่ยว 5A จงัหวดั นครนายก 
ค าชีแ้จง กรุณาท าเครื่องหมาย  ✓ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

  

องคป์ระกอบการท่องเทีย่ว 5A 

 

ระดับความส าคัญ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อ
ย 

น้อย
ทีสุ่ด 

              1.ด้านส่ิงดึงดูดใจทางการท่องเทีย่ว (Attraction) 
1 ลอ่งเรือเที่ยวน า้ตกชมธรรมชาติเหนือเขื่อน ขนุด่านปราการ

ชล เป็นการท่องเที่ยวที่ดงึดดูใจส าหรบันกัท่องเที่ยว 
     

2 โครงการศนูยภ์มูิรกัษธ์รรมชาติเป็นแหลง่ศกึษาดงูานตาม
พระราชด ารทิี่น่าสนใจ 

     

3 การสรา้งแหลง่ท่องเที่ยวอาหารเพื่อสขุภาพ organic foods 
ใหน้กัท่องเที่ยว 

     

4 สรา้งศนูยก์ารเรียนรูก้ารท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวน
พฤกษศาสตร ์( Botanical Garden ) หรือ ศนูยศ์กึษาภณัฑ์
ทางพนัธุศาสตร ์( Ecological System ) ในสถานที่อทุยานมี
ความน่าสนใจ 

     

5 การท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม หมู่บา้นไทยพวน มีความ
น่าสนใจส าหรบันกัท่องเที่ยว  

     

6 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมะยงชิด ใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ก็บ
ผลผลิตที่สวน 

     

7 การท่องเที่ยวเชิงผจญภยัของ โรงเรียน นายรอ้ย จปร หรือ 
ศนูยก์ิจกรรมแอดเวนเจอร ์เขาหลน่ มีความน่าสนใจ 

     

            2.ด้านการเข้าถึง (Access) 
8 ถนนหนทางการเดินทางไป จงัหวดั นครนายก เขา้ถึงได้

สะดวกสบาย 
     



 

9 การจดัการระบบขนสง่รถสาธารณะรบัสง่สถานที่ท่องเที่ยวใน 
จงัหวดั นครนายก 

     

10 การเดินทางโดยรถยนตยส์าธารณะไปจงัหวดั นครนายก       
11 ปา้ยบอกเสน้ทางสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ       
12 สภาพแวดลอ้มการเดินทางในเสน้ทางถนนมีความสะดวก      
13 การขยายเสน้ทางการเดินรถเพิ่มเติมในช่วงวนัหยุด      
14 ไฟสอ่งสว่างถนนหนทางตามสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างไป

นครนายก หรือ สถานที่ท่องเที่ยว 
     

15 แผนที่ภายในแหลง่ท่องเที่ยวต่างๆ ชดัเจน เขา้ถึงง่าย      
              3.ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) 
16 มีการจดัเก็บขยะตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นอย่างดี      
17 ที่จอดรถตามสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ      
18 หอ้งน า้ตามสถานที่ท่องเที่ยวเพียงพอ      
19 การมีแหลง่รา้นขายสินคา้ที่ระลกึ หรือ หา้งสรรพสินคา้      
20 มีบรกิารรา้นอาหารและเครื่องดื่มบรเิวณรอบนอก      
21 ศนูยบ์รกิารการท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ       
22 แหลง่ขอ้มลูการท่องเที่ยวเขา้ถึงง่ายผ่านทางอินเตอเน็ต      
23 การสรา้งสินคา้ otop premium ประจ าจงัหวดั      
24 การรองรบัการจ่ายเงินระบบออนไลน ์      
25 ความส าคญัของ ระบบ น า้ ในที่พกั       
26 ความส าคญัของ ระบบไฟ ในที่พกั       
27 การเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ตในที่พกั      



 

28 การสรา้งสิ่งอ านวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว และ ที่พกั 
เพื่อรองรบั ผูส้งูอายุ เช่น ทางเดินราดยาว หรือ ราวจบั  

     

29 การจดัเสน้ทางเดินจกัรยานเชื่อมโยงเขา้ถึงแหลง่ท่องเที่ยว
ต่างๆ 

     

              4.ด้านทีพั่ก (Accommodation) 
30 การใหก้ารบริการของพนกังานระหว่างเขา้พกั      
31 การสรา้งที่พกัรูปแบบการบริการเชิงสขุภาพ เช่น การรบัรูก้าร

เลน่ฟิตเนส หรือ โยคะ ท่ามกลางธรรมชาติ  
     

32 อาหารเพื่อสขุภาพในที่พกัเพื่อตอบโจทยน์กัท่องเที่ยว       
33 ที่พกัในจงัหวดันครนายกที่มีมาตรฐานตามหลกัสากล      
              5.ด้านกิจกรรม (Activities) 
34  กิจกรรมงานวิ่ง ในจงัหวดั นครนายก      
35 กิจกรรมงานป่ันจกัรยาน ในจงัหวดั นครนายก      
36 กิจกรรม ล่องแก่ง ณ พืน้ที่เขื่อนขนุด่านปราการชล      
37  กิจกรรม MUSIC FESTIVAL ประจ าปี ณ เขื่อนขนุด่าน      
38 กิจกรรม ATV ลานโรยตวัหนา้ผา ศนูยผ์จญภยัเขาหล่น มี

ความน่าสนใจ 
     

39  กิจกรรมชมสวนผลไมต้ามฤดกูาล เช่น มะยงชิด      
40  กิจกรรมการผจญภยัในเขตพืน้ที่ จปร       
41 การสรา้งงาน event รวมอาหารเพื่อสขุภาพ       

 



 

สว่นที่ 3 เป็นขอ้เสนอแนะ/แนวทางการพฒันาระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จงัหวดั นครนายก 

กรุณาเสนอกรอกรายละเอียด ขอ้แนะน าในช่องว่างแต่ละขอ้ตามความตอ้งการที่แทจ้ริงของท่าน



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม



 

 
รายนามผูเ้ชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม 
 

1. อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสิทธิ์ 
อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. อาจารย ์ดร.ล ่าสนั เลิศกลูประหยดั 
อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ณฐัพร บรมคณุากร 
วัน เดือน ปี เกิด 04 ตลุาคม 2530 
สถานทีเ่กิด โรงพยาบาลทหารเรือ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2549 คณะการท่องเที่ยวและโรงแรม  

จาก มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
พ.ศ.2564 บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ   

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 81/914 ประชาอทุิศ 79 ถนน ประชาอทุิศ เขต ทุ่งครุ แขวง ทุ่งครุ กทม 
10140   
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