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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล ๓. เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และ ๔. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสานวิธี โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามซึ่ง
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๗๓ ส ารวจจากกลุ่มตัวอย่าง คือประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ จ านวน ๓๙๖ คน จากประชากร ๓๖,๙๑๙ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สันและการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๒ คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า 

๑. ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅= ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๘๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านแหล่ง
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ท่องเที่ยว ( ̅= ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๐๐) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ( ̅= ๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๔๒) ด้าน

การบริการ ( ̅= ๓.๘๓, S.D. = ๐.๘๘๗) และด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว ( ̅=๓.๘๙, S.D. = 
๐.๘๖๖) อยู่ในระดับมาก 

๒. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคลพบว่า ประชาชนที่มี อายุ 
การศึกษา อาชีพและรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ส่วนประชาชนที่มี 
เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พบว่าประเภทการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับสูง (R=.๘๗๕**) จ าแนกตามรายด้านพบว่า ด้านแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับสูง (r=.๘๕๐**) 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับสูง (r=.๗๙๖**) ด้านการบริการ  อยู่ในระดับสูง (r=.๗๗๐**) 
ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับสูง (r=.๘๐๕**)  

๔. แนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ ควรอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมลดการ
บริโภคท่ีมากเกินจ าเป็น ลดของเสีย ที่จะท าลายสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความหลากหลายของวัฒนธรรม 
ประเพณทีี่มีความส าคัญต่อการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวให้เข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น ประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นต้องมีคุณภาพและราคาไม่แพงเกินไป
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
มีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ าเสมอ ระหว่างองค์กร ประชาชนในท้องถิ่นและผู้ประกอบการ
ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรด้านแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจัดระบบและ
แผนงานอย่างเป็นระเบียบ เพ่ือยกระดับความพอใจของนักท่องเที่ยวมีการวิจัยและการติดตาม
ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหาและเพ่ิมผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว 
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Abstract 

 Objectives of this research were 1. to study the context of cultural tourism 

administration of the town municipality, Chaiyaphum Province, 2. To compare the people’s 

opinions on the cultural tourism administration of the town municipality, Chaiyaphum 

Province, classified by population data, 3. to study the relationship between cultural tourism 

and cultural tourism administration of the town municipality, Chaiyaphum Province, and 

4. To study the approaches to improve the cultural tourism administration of the town 

municipality, Chaiyaphum Province,    

 Methodology was the mixed methods research. The qualitative and quantitative 

research. For quantitative research, the data were collected by questionnaires with the 

reliability conficence value at 0.873 from 396 samples, derived from 36,918 people at the 

Chaiyaphum city municipality area. The data were analyzed by frequency, percentage, 

means, standard deviation, T-test, and F-test and one-way ANOVA. Regression and 

Pearson’s Coefficient. For qualitative research, Data were collected from 12 key informants 

by face-to-face- in-depth-interviewing and analyzed by descriptive interpretation.    
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Findings of the research were as follows: 

 1. Level of cultural tourism administration of Chaiyaphum city municipality, 

Chaiyaphum Province, by overall, were at high level ( ̅ = 3.86, S.D. = 0.781), Each aspect 

of cultural tourism were that the tourism sites was at high level. ( ̅ = 3.89, S.D. = 0.800), 

Facilities was at ( ̅ = 3.84, S.D. = 0.842), services was at ( ̅ = 3.83, S.D. = 0.887), 

Products and souvenirs were  at  ( ̅ =3.89, S.D. = 0.866), respectively. 

 2. The result of comparing people’s opinion on cultural tourism administration 

of Chaiyaphum town municipality classified by population data were that people with 

different age, educational level, occupation and incomes did not have different opinion on 

the cultural tourism administration of Chaiyaphum town municipality, Chaiyaphum 

Province at the statistically significant level at 0.05 rejecting  the set hypothesis.   

 3. The relationship between cultural tourism and cultural tourism administration 

of Chaiyaphum town municipality, Chaiyaphum Province was positively correlated at high 

level (R=.875**) Each aspect, tourism sites were at high level (r=.850**) Facilities were at 

high level (r=.796**) Services were at high level (r=.770**) Products and souvenirs were at 

high level (r=.805**) 

 4. The approaches to improve the cultural tourism administration of Chaiyaphum 

town municipality, Chaiyaphum Province. Should conserve and use resources economically 

both natural and cultural resources reduce excessive consumption, reduce waste to destroy the 

environment. Promote a variety of cultures Traditions that are important to tourism, tourism 

development to local development Environmental Impact Assessment. Products of local 

tourist attractions must be of good quality and not too expensive. Increase participation of 

relevant local people Create appropriate and fair returns. There is a regular consultation 

meeting. Between organizations Local people and entrepreneurs. There should be personnel 

training in the concept and practice of tourism development, organizing systems and plans in 

an orderly manner. To raise the level of tourists' satisfaction with research and effective 

monitoring to solve problems and increase benefits for tourist destinations. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์ เรื่อง การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ ส าเร็จได้รับความอนุเคราะห์ ให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งผู้วิจัยขอ
ระบุนามเพ่ือแสดงความขอบคุณไว้ 

 ขอเจริญพรขอบคุณ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อ านวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ที่บริหารการจัดการและให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนการสอนและพัฒนาความรู้ จนท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอเจริญพรขอบคุณ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์  
ฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์, รศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร กรรมการที่ปรึกษาสาร
นิพนธ์ ที่ได้ช่วยให้ค าปรึกษา แนะน าและข้อคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อการท าสารนิพนธ์ทุกขั้นตอน 
ตลอดจนให้ก าลังใจแก่ผู้ท าวิจัยในการท าสารนิพนธ์เล่นนี้ตลอดมา จนกระทั่งสารนิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอเจริญพรขอบคุณ คณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ อันได้แก่ ผศ.ดร.อัจฉรา 
หล่อตระกูล, ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง และรศ.ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ที่ได้
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.,และขอเจริญพร ผศ. ดร.อนุวัต กระสังข์, 
ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์,และดร.สุริยา รักษาเมือง ที่ให้ความอนุเคราะห์ตรวจ
เครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีความสมบูรณ์ 

ขอเจริญพรขอบคุณ นายสมชาย ไตรทิพย์ ก านันต าบลบ้านค่าย อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลตัวอย่างเพ่ือการศึกษาวิจัย และนายบรรยงค์ เกียรติก้องชู
ชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาการวิจัย 
ขอเจริญพรขอบคุณ ท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์และประชาชนในพื้นที่
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนเพ่ือน
นิสิตทุกรูป/คนที่มีส่วนช่วยเหลือในด้านการเรียนและให้ก าลังใจในการท าสารนิพนธ์ 

คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากสารนิพนธ์นี้ ขอยกคุณความดีนี้บูชาพระคุณขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึง มารดา บิดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณทุกๆ ท่านที่ได้อบรม 
สั่งสอน แนะแนว เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้จนถึงปัจจุบันนี้ 

 
พระธนิต อธิจิตฺโต (คงเนียม) 

๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 



(๖) 
 

สารบัญ 
  
      เร่ือง หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย (๑) 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (๓) 

กิตติกรรมประกาศ (๕) 

สารบัญ (๖) 

สารบัญตาราง (๘) 

สารบัญแผนภาพ (๑๑) 

บทที่ ๑ บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ ค าถามการวิจัย ๕ 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์การวิจัย ๕ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย ๕ 
 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๗ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๗ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๘ 
    

บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ๙ 
 ๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ๑๘ 
 ๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยว ๓๐ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทพ้ืนที่วิจัย ๔๐ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ๔๒ 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย ๕๖ 
    
    
    
    



(๗) 
 

  สารบัญ (ต่อ)  

    
 เร่ือง  หน้า 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย ๕๘ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๕๘ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๖๒ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๖๔ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๖๕ 

   
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๗ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเภทการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 

๗๐ 
 ๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 

๗๔ 
 ๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน ๗๙ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

กับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

๙๙ 
 ๔.๖ ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 

๑๐๒ 
 ๔.๗ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประเภทการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 

๑๐๓ 
 ๔.๘ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 

๑๐๖ 
 ๔.๙ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๑๒ 
 
 
 
 

  
 
 

 



(๘) 
 

 สารบัญ (ต่อ) 
    
 เร่ือง  หน้า 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ  
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๑๕ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๑๘ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๒๑ 
    

บรรณานุกรม  ๑๒๕ 
ภาคผนวก   

 ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย 

 
๑๓๑ 

 ภาคผนวก ข ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม ๑๓๗ 
 ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
 

๑๔๓ 
 ภาคผนวก ง ผลการหาค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม 
 

๑๔๕ 
 ภาคผนวก จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลวิจัย ๑๔๙ 
 ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  

(Key Informants) 
 

๑๕๑ 
 ภาคผนวก ช แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ๑๖๔ 
 ภาคผนวก ซ แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๑๗๑ 

ประวัติผู้วิจัย  
 

๑๗๕ 

 
 
 
 
 



(๙) 
 

สารบัญตาราง 
 

 ตารางที่  หน้า 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด

ชัยภูมิ 
 

๖๐ 
๔.๑ จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๖๘ 
๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประเภท

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม 
 

๗๐ 
๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประเภท

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านท่องเที่ยว
ชมประวัติศาสตร์ 

 
 

๗๑ 
๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประเภท

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวชม
วัฒนธรรม ประเพณี 

 
 

๗๒ 
๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประเภทการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต 
 

๗๓ 
๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม 
 

๗๔ 
๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้าน
แหล่งท่องเที่ยว 

 
 

๗๕ 
๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก 

 
 

๗๖ 
๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านการบริการ 
 

๗๗ 
๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

 
 

๗๘ 

 



(๑๐) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามเพศ 
 

๗๙ 
๔.๑๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามอายุ 
 

๘๐ 
๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

 
 

๘๑ 
๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
 

๘๒ 
๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
 
 

๘๓ 
๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านการบริการ 

 
 

๘๔ 
๔.๑๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามการศึกษา 
 

๘๕ 
๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

 
 

๘๖ 
๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
 

๘๗ 
   

 
 
 



(๑๑) 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
 

๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านการบริการ 

 
 

๘๘ 
๔.๒๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามอาชีพ 
 

๘๙ 
๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จั งหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านการบริการ 

 
 

๙๐ 
๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

 
 

๙๑ 
๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

 
 

๙๒ 
๔.๒๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

๙๓ 
๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

 
 

๙๔ 
๔.๒๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 
 

๙๕ 
๔.๒๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดย
จ าแนกตามการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านการบริการ 

 
 

๙๖ 
๔.๒๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดของการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

 
 

๙๗ 



(๑๒) 
 

 สารบัญตาราง (ต่อ)  

 

ตารางที่ 
 
 

 

หน้า 
๔.๓๐ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 

 
 

๙๘ 
๔.๓๑ ความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 

๙๙ 
๔.๓๒ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ของปัจจัยเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

๑๐๑ 
๔.๓๓ แนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัด

ชัยภูมิ 
 

๑๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑๓) 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที ่  หน้า 
๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย ๕๖ 
๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๑๒ 

 



 

บทท่ี ๑ 
 

บทน า 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การท่องเที่ยวเป็นการใช้เวลาว่างของมนุษย์เพ่ือแสวงหาความสุขและความเพลิดเพลิน 
จากแหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนเป็นการช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าและความเครียด ท าให้
สุขภาพทางกายและจิตใจสดชื่นดีขึ้น พร้อมที่จะกลับไปเผชิญกับภารกิจต่างๆ และการด ารงชีวิตที่
จ าเจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้มีการศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ความแปลก
ใหม่ตลอดเวลาการเดินทาง ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆ และเข้าใจสภาพแวดล้อมของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ไปเยือนดีขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มจิตส านึกท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม หากการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวมีระบบที่ดี จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวและ
บริเวณโดยรอบได้ ซึ่งเรื่องนี้ในอดีตไม่ได้สนใจกันมากนัก จนกระทั่งกระแสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ระดับโลกได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย หลายฝ่ายเริ่มมองเห็นคุณค่าของการท่องเที่ยวต่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามล าดับ การท่องเที่ยวเป็นกลไกธรรมชาติที่ก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชนท้องถิ่น เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละฝ่ายดีขึ้น และ
น าไปสู่ความเข้าใจและมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน การท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้การไหลเวียนของเศรษฐกิจ
และการจ้างงานทั้งในระดับท้องถิ่นภูมิภาคและประเทศโดยรวม 

กิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งกระท าเพ่ีอผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงาน
ประจ าโดยปกติ การท่องเที่ยวจะหมายถึงการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยไม่ค านึงว่า
ระยะทางนั้นจะใกล้หรือไกลและการเดินทางนั้นจะมีการค้างแรมหรือไม่ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
หมายถึง การเดินทางของคนจากสถานที่ที่อยู่ประจ าไปยังท้องถิ่นอ่ืน เพ่ือชมเอกลักษณ์ความงดงาม
ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เพ่ือก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ความ
เข้าใจ และความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อบุคคล
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นให้น้อยที่สุด ชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านการ สร้างรายได้และการจ้างงาน อันน ามาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ 



๒ 
 

และสังคม๑ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผ่านการ
เดินทางท่องเที่ยว เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นการพัฒนาด้านภูมิปัญญา สร้างสรรค์ เคารพต่อสิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม ศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตผู้คนหรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
ผู้อื่นและย้อนกลับมามองตนเองอย่างเข้าใจความเกี่ยวพันของสิ่งต่างๆ ในโลกที่มีความเกี่ยวโยง พ่ึงพา 
ไม่สามารถแยกออกจากกันได้๒ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการเคลื่อนไหวของผู้คนที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยกระตุ้นทางวัฒนธรรม เช่น การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชื่น
ชมศิลปวัฒนธรรมประเพณี เทศกาล การเข้ าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน การเดินทาง เพ่ือศึกษา
ขนบธรรมเนียมความเชื่อท่ีสืบทอดกันมาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา๓ 

ภาคอีสาน เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก ชาวท้องถิ่นประกอบด้วย
ชนหลายเผ่าที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งหลักแหล่งท ามาหากินกระจายอยู่ทั่วไป และมีการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ ตามบรรพบุรุษ ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ประมาณร้อยละ ๙๕ เป็นคน
ท้องถิ่นเดิม มีวัฒนธรรมประเพณีซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นกับหลัก
ปฏิบัติทางพุทธศาสนา ประกอบกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของจังหวัด มีลักษณะเด่นชัดที่เน้น
และเชิดชูวีรกรรมความซื่อสัตย์ กตัญญูของเจ้าพ่อพระยาแล ท าให้มีงานประจ าและงานประเพณี ซึ่ง
แสดงถึงวัฒนธรรมของจังหวัด คนชัยภูมิมีลักษณะนิสัยอ่อนโยนซื่อตรง และมีมิตรไมตรีต่อคนทั่วไป มี
ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนานมีชีวิตชีวาและงานหัตถกรรมอันประณีต และมีคุณค่า๔ ซึ่งถือได้
ว่าเป็นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างมากและสามารถน ามาใช้เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยว 
เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมขึ้น ชุมชนหลายแห่งในจังหวัดชัยภูมิมีศักยภาพในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน เพ่ือจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จนมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับทั้งจาก
นักท่องเที่ยวและหน่วยงานรัฐบาล 

จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่บนสันขอบที่ราบสูงอีสาน ซึ่งมีพ้ืนที่ติดต่อกับภาคกลางและ
ภาคเหนือ มีเนื้อท่ีประมาณ ๑๒,๗๗๘.๓ ตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๗ 
ของประเทศ ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยป่าไม้และเทือกเขาร้อยละ ๕๐ ของพ้ืนที่จังหวัด 
                                                           

๑ วรรณา วงษ์วานิช, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๓๙), หน้า ๙. 

๒ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบย่ังยืน, (กรุงเทพมหานคร: เพรส แอนด์ดีไซน์, 
๒๕๔๘), หน้า ๑๒. 

๓ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, วิถีไทย : การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม , (กรุงเทพมหานคร: โครงการวิถี
ทรรศน,์ ๒๕๔๐) หน้า ๓๘. 

๔ อาภาวดี ทับสิรักษ์, “การพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชาวญัฮกุร อ าเภอ
เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ”, การศึกษาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๕), หน้า ๓. 



๓ 
 

เทือกเขาตั้งเรียงรายจากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก ประกอบด้วยเทือกเขาส าคัญ ได้แก่ ภูอีเฒ่า 
ภูแลนคาและภูพังเหย อันเป็นต้นก าเนิดแม่น้ าชี นอกนั้นเป็นที่ราบสูง ส่วนบริเวณตอนกลางของ
จังหวัดเป็นพ้ืนที่ราบสูง ส่วนบริเวณตอนกลางของจังหวัดเป็นพ้ืนที่ราบ ด้านประวัติศาสตร์ ชัยภู มิ 
มีอารยธรรมซ้อนทับกันหลายสมัยตั้งแต่สมัยทวารวดี สมัยขอม จนถึงอิทธิพลลาวล้านช้างมีการค้นพบ
โบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายในหลายพ้ืนที่  จังหวัดชัยภูมิแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
๑๖ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองชัยภูมิ อ าเภอบ้านเขว้า อ าเภอคอนสวรรค์ อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
อ าเภอหนองบัวแดง อ าเภอจัตุรัส อ าเภอภูเขียว อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ อ าเภอบ้านแท่น อ าเภอ
แก้งคร้อ อ าเภอคอนสาร อ าเภอเทพสถิต อ าเภอหนองบัวระเหว อ าเภอภักดีชุมพล อ าเภอเนินสง่า 
และอ าเภอซับใหญ่ ข้อมูลการท่องเที่ยวภายในจังหวัดชัยภูมิเปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เดือน 
มกราคม-กันยายน จ านวนผู้เยี่ยมเยือนแยกเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นคนไทยจ านวน ๒๕๕,๒๙๑ คน 
ต่างประเทศ จ านวน ๓,๑๐๘ คน รวม ๒๕๘,๓๙๙ คน๕ 

จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวจ านวนมาก โดยเฉพาะแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถานและประวัติศาสตร์ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งของจังหวัดได้รับ
การพัฒนาและมีชื่อเสียงในระดับประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถจ าแนกแหล่งท่องเที่ยว
ออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

๑. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ๒๖ แห่ง เช่นน้ าตกตาดโตน มอหินงาม ทุ่งดอก
กระเจียว เป็นต้น 

๒. แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา ๑๒ แห่ง เช่น อนุสาวรีย์
พระยาภักดีชุมพล รอยเท้าและซากดึกด าบรรพ์ไดโนเสาร์ อ าเภอหนองบัวแดง ภาพเขียนสีก่อน
ประวัติศาสตร์ถ้ าแก้ว เป็นต้น 

๓. แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและอ่ืนๆ ๖ แห่ง เช่น หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า
อ าเภอบ้านเขว้า แหล่งทอผ้าขิตบ้านโนนเสลา ศูนย์รวมไม้ดัดบ้านแข้ อ าเภอภูเขียว เป็นต้น๖  

 
 
 
 

                                                           
๕ ทัวร์ลิสต์ไทย, ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ , [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://www. 

tourinthai.com/sitetravel, [๒ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 
๖ วิกิพีเดียสื่อออนไลน์อิสระ, จังหวัดชัยภูมิ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/ 

Wiki [๒ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 

http://www.tourinthai.com/
https://th.wikipedia.org/wiki%20%20%20%5b๒


๔ 
 

จากข้อมูลนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมีนโยบายในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิระบุไว้ว่า 

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา 
๒. ปรับปรุง พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้มีศักยภาพและความ
ปลอดภัย 

๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ปัญหามลพิษ โดยผลักดันให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยรวมในจังหวัดอย่างบูรณาการ๗ 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เดิมมีพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
๒.๘๘ ตารางกิโลเมตรต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล 
ขยายเขตเทศบาลจากเดิมเป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ๓๐.๗๘ ตารางกิโลเมตร โดยได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖๘

  
เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีนายกเทศมนตรีคนแรก คือ ขุนนรินทร์ บริรักษ์ ส านักงาน

เทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งแรกตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ได้ย้าย
ส านักงานมาตั้งอยู่ที่ถนนบรรณาการ(ปัจจุบันเทศบาลเมืองชัยภูมิได้ปรับปรุงพ้ืนที่เป็นอาคาร
เอกลักษณ์) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้ย้ายที่ท าการจากเดิมถนนบรรณาการ มาอยู่ที่ท าการชั่วคราว 
อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิและอาคารศูนย์เด็กปฐมวัยตามล าดับต่อมาปีพุทธศักราช 
๒๕๔๔ ได้ย้ายมาอยู่อาคารส านักงานหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน 

จากข้อมูลเบื้องต้น ท าให้ เห็นสภาพภูมิ สิ่ งแวดล้อม ข้อมูลการท่องเที่ยวและ
แนวนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร ดังนั้น
ผู้วิจัย ได้สนใจที่จะวิจัยศึกษาสภาพการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิที่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรนั้น มาจากสิ่งใด และศึกษาหาแนวทางในการ
น าเสนอการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ให้ยั่งยืนสืบ
ต่อไป จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ 

                                                           
๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: http://www-chpao-org-about-manage-menu-19-edit, [๔ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 
๘ เทศบาลเมืองชัยภูมิ, ข้อมูลพ้ืนฐานประวัติเทศบาลเมืองชัยภูมิ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http: 

//www.chaiyaphummunicipality.com, [๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ]. 

http://www-chpao-org-about-manage-menu-19-edit/
http://www.chaiyaphummunicipality.com/


๕ 
 

๑.๒ ค าถามการวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิเป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล

เมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล มีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
๑.๒.๓ ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการบริหารการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ หรือไม่ อย่างไร 
๑.๒.๔ แนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด

ชัยภูมิควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 

๑.๓.๒ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

๑.๓.๔ เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 
งานวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด

ชัยภูมิ” ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาโดยสงเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีของ ดรรชณี เอมพันธ์๙ กล่าว
ว่ า  ก ารบริ หา รจั ดการการท่ อง เที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื นประกอบด้ ว ย  ๔  องค์ป ระกอบหลั ก 
คือ ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการบริการและด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

                                                           
๙ ดรรชณี เอมพันธ์, การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเอกสารขุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร

การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า 
๑๔๑.   



๖ 
 

๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมี
เหตุการณส์ าคัญเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์ สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต้อง
มีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือที่ท่องเที่ยวนั้นจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจท าให้
นักท่องเที่ยวอยากอยู่ท่องเที่ยวนานวันขึ้น  

๓. ด้านการบริการ อันได้แก่การให้บริการเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่หรือกิจกรรม
ที่มีผลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพ้ืนที่นั้น 

๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว เป็นส่วนของความต้องการในการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหมายรวมถึงกิจกรรม รูปแบบหรือ
กระบวนการการท่องเที่ยว 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษาและรายได้ต่อเดือน 
ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวชม

วัฒนธรรม ประเพณีและท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต 
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การบริหารด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีของ ดรรชณี เอมพันธ์  กล่าวว่า การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก คือ ๑.ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
๒.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๓.ด้านการบริการ ๔.ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๑. ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีจ านวน ๓๖,๙๑๙ คน (ข้อมูลประชากร จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗) 
๒. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth 

Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน ๑๒ รูป/คน ได้แก่ ภาครัฐจากระดับผู้บริหาร หรือรอง หรือผู้ช่วย
ผู้บริหารจ านวน ๔ คน ภาคประชาชนจากเขตเทศบาล จ านวน ๕ รูป/คน ภาคเอกชน ที่พัก บริษัท
ทัวร์จ านวน ๓ คน 

๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 
 



๗ 
 

๑.๔.๕ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึงเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 

รวมเป็นระยะเวลา ๔ เดือน 
 

๑.๕ สมมติฐานการวิจัย 
๑.๕.๑ สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน             
๑.๕.๒ สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
๑.๕.๓ สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มี การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
๑.๕.๔ สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
๑.๕.๕ สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
๑.๕.๖ สมมติฐานที่ ๖ ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กับการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
 

๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  
๑.๖.๑ การบริหารการท่องเที่ยว หมายถึง กระบวนการในการน าเอาทรัพยากรด้าน

ต่างๆ ทั้งด้านแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการบริการและผลิตภัณฑ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เช่น ห้องน้ าสะอาด ถนน ที่จอดรถ 
ร้านค้า ฯลฯ ด้านการบริการท่องเที่ยว เช่น การขนส่ง ที่พัก การน าเที่ยว โดยมัคคุเทศก์ ด้าน
การตลาด การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สะดวกและปลอดภัย เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  

๑.๖.๒ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ ที่มุ่งเน้นในการเที่ยวที่มีการสืบทอดทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและประวัติศาสตร์ เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งต้องเป็นการท่องเที่ยวที่ท าให้นักท่องเที่ยวตระหนักถึง
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยไม่กระทบวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นและเน้น
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๖.๓ ประเภทการท่องเที่ยว หมายถึง การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยแบ่งออกเป็น การท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม 



๘ 
 

ประเพณี และการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต ที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดกระบวนการทิศทางและรูปแบบการ
ท่องเที่ยวของตนเอง ชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวนั้นๆและมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกิด
จากการท่องเที่ยวการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา การด ารงชีวิตความเป็นอยู่ที่ได้รับ
การสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของชาวจังหวัดชัยภูมิ 

๑.๖.๔ เทศบาลเมืองชัยภูมิ หมายถึง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง 
ตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช ๒๔๗๙ เดิมมี
พ้ืนที่ความรับผิดชอบ ๒.๘๘ ตารางกิโลเมตร ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ขยายเขตเทศบาลจากเดิม เป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ๓๐.๗๘ ตาราง
กิโลเมตร 

๑.๖.๕ แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศาสนสถานหรือปูชนียสถาน ศาสนวัตถุหรือปูชนียวัตถุ แหล่งประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
สิ่งก่อสร้างในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ฯลฯ ในเขตเทศบาล
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

๑.๖.๖ ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ สินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์ 
รวมถึง ประสบการณ์ความพึงพอใจ ทั้งหมดที่นักท่องเที่ยวได้รับจากการเข้าไปท่องเที่ยวในแต่ละครั้ง
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่สามารถเอ้ือประโยชน์และสามารถตอบสนองต่อความสุข 
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวได้ 

 

๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการดังนี้ 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงสภาพการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิได้ 
๑.๗.๒  ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลได ้
๑.๗.๓  ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิได ้
๑.๗.๔  สามารถน าเสนอแนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล

เมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิได ้



 
 

 
บทท่ี ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ” ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการสรุปแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้ 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยว 
๒.๔ ข้อมูลบริบทพ้ืนที่วิจัย 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวนับเป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบในชีวิต ในสังคมของมนุษย์และยังเป็น
อุตสาหกรรมหนึ่งที่เป็นนโยบายหลักของประเทศ ซึ่งบางพ้ืนที่ก็ได้น าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและชาวต่างประเทศ ธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเพ่ือรองรับ
การเดินทางการท่องเที่ยวมากมาย ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจที่พักและ
อาหาร ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจการค้า ของที่ระลึกและยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางอ้อม เช่น การก่อสร้าง
อาคาร ที่พัก ร้านอาหาร การผลิตสินค้าเกษตรกรรม เพ่ือขายให้แก่ธุรกิจที่พักและอาหาร การผลิต
สินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านเพ่ือส่งร้านค้าของที่ระลึก เป็นต้น ธุรกิจเหล่านี้จะก่อให้เกิดงานอาชีพใหม่ๆ 
และการกระจายเงินตราซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับประเทศ
นั่นเอง 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวชมโบราณสถานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถิ่นต่างๆ เพ่ือได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกทั้งศึกษาความเชื่อ พิธีกรรมต่างๆ เพ่ิมขึ้น 
ในขณะเดียวกันก็มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการ
พัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้และ
การให้คุณค่าของสังคม สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยได้



๑๐ 
 
เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมหรือขนบธรรมเนียมประเพณี โดยมีประเภท 
การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม ดังนี้ 

๑. ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ 
๒. ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี 
๓. ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต๑ 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวนับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้น าเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขายเพ่ือดึงดูด

ความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและยุโรป ที่ต่าง
สนใจที่จะเรียนรู้วัฒนธรรม มรดกทางประวัติศาสตร์เยี่ยมชมงานสถาปัตยกรรมและสัมผัสวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ของคนในประเทศนั้น โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา รวมถึงซื้อของที่
ระลึกที่เป็นงานหัตถกรรมละงานฝีมือที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในประเทศนั้น การท่องเที่ยวใน
ลักษณะดังกล่าวเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้น๒ ประกอบด้วย 
๑. ประวัติศาสตร์และร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 
๒. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 
๓. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิม 
๔. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก 
๕. ศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา 
๖. ดนตรีการแสดงละคร ภาพยนตร์ 
๗. ภาษาและวรรณกรรม 
๘. วิถีชีวิต เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย อาหาร 
๙. ประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ 
๑๐. ลักษณะงานและเทคโนโลยี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น ามาใช้เฉพาะท้องถิ่นประเทศต่างๆ ได้เล็งเห็นความส าคัญของ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการสร้างรายได้ให้กับประเทศของตนอย่างมหาศาล จึงน าวัฒนธรรมมา
เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีได้มีการจัดตั้งหน่วยงานอิสระที่สนับสนุน
ภาคเอกชนในการส่งออกสินค้าวัฒนธรรมซึ่งเราจะเห็นโฆษณาการท่องเที่ยวของเกาหลีที่เน้น  
                                                           

๑ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: เพรสแอนด์ดีไซน์, 
๒๕๔๘), หน้า ๒๙. 

๒ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, “การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน”, รายงานการวิจัย, 
(เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒), หน้า ๑๒. 



๑๑ 
 
การสัมผัสวัฒนธรรมและเทคโนโลยีรวมถึงการโฆษณาแฝงในภาพยนตร์ซีรี่ต่างๆ ของเกาหลี ในขณะที่
ประเทศสิงคโ์ปรก็พยายามใช้ความหลากหลายของเชื้อชาติ เป็นจุดขายในการท่องเที่ยวเช่นกันภายใต้
แนวคิดที่ว่า Uniquely Singapore โดยมีการฟ้ืนฟูแหล่งวัฒนธรรมดังเดิมของคนสิงค์โปรเชื้อชาติจีน 
อินเดียและมลายูในประเทศให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ส าหรับประเทศมาเลเซีย การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมจะเน้นความเป็นมุสลิม ส าหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสมิติต่างๆ ของมุสลิม ยังมีประเทศ
อ่ืนๆ อีกมากมายที่มีการจัดการการท่องเที่ยววัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เช่น จีน ประเทศในยุโรปและ
ออสเตรเลีย ในขณะที่บางประเทศมีศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ยังมีปัญหา
ในด้านการเมืองภายในประเทศหรือยังไม่มีนโยบายที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เช่น พม่าเวียดนาม 
ประเทศในแอฟริกาและตะวันออกกลาง เป็นต้น  

ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทย World Tourism Organization 
ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเอาไว้ว่า เป็นการเคลื่อนไหวของผู้คนที่เกิดขึ้นจาก
ปัจจัยกระตุ้นทางวัฒนธรรม เช่น การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือการศึกษา การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชื่น
ชมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล การเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถาน การเดินทางเพ่ือศึกษา
ขนบธรรมเนียมความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชุมชนท้องถิ่นตลอดจนความเชื่อทางศาสนา๓ 

The European Center for Traditional and Religional Culture หรือ ECTARC 
ได้กล่าวถึง องค์ประกอบที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันได้แก่๔ 

๑. โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ 
๒. สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงซากผังเมืองในอดีต 
๓. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม ประเพณีและเทศกาลต่างๆ 
๔. ความน่าสนใจทางดนตรี 
๕. การแสดงละคร ภาพยนตร์มหรสพต่างๆ 
๖. ภาษาและวรรณกรรม 
๗. ประเพณีความเชื่อท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนา 
๘. วัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ วัฒนธรรมพื้นบ้าน หรือวัฒนธรรมย่อย 

                                                           
๓ วาลิกา แสนค า, “การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม”, การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕), 
หน้า ๑๖. 

๔ สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา, “การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง”, 
การศึกษาอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง , (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑), หน้า ๑๖. 



๑๒ 
 

จากแนวทางการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า
ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการด าเนินการเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวก็คือ ประชาชนในท้องถิ่นจะต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือแสดงความคิดเห็นและแจ้งถึงระดับความต้องการในการพัฒนาชุมชนสู่การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกจากนี้การพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมยังต้องอาศัยความ
ร่วมมือทั้งจากคนในท้องถิ่นและเอกชน ในฐานะที่เป็นผู้ช านาญการ เพ่ือการพัฒนาที่เหมาะสมกับ
ชุมชนต่อไป 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้ผู้อ่ืนและย้อนกลับมามอง
ตนเองอย่างเขา้ใจ อาจตอบสนองออกมาในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้การรับรู้อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่
กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความรู้และประสบการณ์เดิม เป็นต้น 

จึงสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวที่ผู้มาเยือนต้องการ
สัมผัสถึงวัฒนธรรมอันแท้จริง ความแตกต่างของวิถีชีวิต วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของท้องถิ่นที่ไปเยือนและ
การได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดซึ่งกันละกัน ระหว่างเจ้าของท้องถิ่นและผู้มาเยือน เช่น การ
เดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชื่นชมศิลปวัฒนธรรมหรือเข้าร่วมประเพณีเทศกาล ของท้องถิ่นที่ไปเยือน การ
เดินทางเพ่ือศึกษาขนบธรรมเนียมความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนความเชื่อทาง
ศาสนา เรื่องราวและงานเทศกาลที่จัดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยว จะต้องสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์วิถี
ชีวิตความเป็นอยู่และสภาพทางภูมิศาสตร์ของท้องถิ่น โดยเมืองที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมได้นั้นควรมีองค์ประกอบที่เป็นสิ่งดึงดูดใจของการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันได้แก่
พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง รวมถึงซากผังเมืองในอดีต ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม
ประเพณีและเทศกาลต่างๆ ดนตรีพ้ืนบ้าน การแสดงละครและมหรสพ ภาษาและวรรณกรรม
ประเพณีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและวัฒนธรรมเก่าแก่โบราณ วัฒนธรรมพ้ืนบ้านหรือ
วัฒนธรรมย่อย 

การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยวว่ามีผลต่อเศรษฐกิจในสังคมของตนเสียก่อน เพราะโดย
ธรรมชาติมนุษย์ย่อมค านึงถึงผลประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้งเสมอ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์จึง
ส าคัญยิ่ง เงินลงทุน แรงงาน รวมทั้งนักบริหารทางการท่องเที่ยว ควรสนับสนุนให้คนในชุมชนเจ้าของ
ถิ่นเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น หากสามารถสร้างความเข้าใจแก่คนในชุมชนได้ว่า การท่องเที่ยวและการ
บริการเป็นส่วนที่ท าให้เกิดรายได้แก่ท้องถิ่นมากที่สุด เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ทั้งในทางตรงและ
ทางอ้อม การรักษาวัฒนธรรมและทรัพยากรท้องถิ่นไว้จะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว จะท าให้คนใน
ท้องถิ่นมีความรู้สึกในความเป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะสามารถสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรของแต่ละท้องถิ่นได้ 



๑๓ 
 

ในการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ไม่ควรให้มีผลกระทบต่อประชาชนใน
ท้องถิ่นทั้งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนจึงต้องมีความ
ระมัดระวังควรมีการก าหนดกฎเกณฑ์แก่ผู้มาเยือนและให้ข้อมูลความเป็นมา ความส าคัญของ
วัฒนธรรม งานประเพณีและโบราณสถาน แก่ผู้มาเยือนเพ่ือให้ผู้มาเยือนได้เห็นความส าคัญของ
วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติของที่ที่ไปเยือน เพ่ือที่จะลดผลกระทบจากความแตกต่างของ
วัฒนธรรม ศาสนา ภาษา สามารถรักษาวัฒนธรรม ค่านิยมและรูปแบบของงานประเพณีของท้องถิ่น
ให้คงอยู่ได้รวมทั้งควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับพ้ืนที่และ
ความต้องการของชุมชนว่าจะต้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนมากน้อยเพียงใด 

การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับวิชาประวัติศาสตร์ เนื่องจากวิชาประวัติศาสตร์เป็น
การศึกษาพฤติกรรมในอดีตของมนุษย์ ผ่านร่องรอยหลักฐานต่างๆและร่องรอยเหล่านี้ก็ได้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในเวลาต่อมา ประวัติศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์กับการท่องเที่ยวในแง่ที่ว่า  
องค์ความรู้ของประวัติศาสตร์จะท าให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงความเป็นมาของสถานที่ต่างๆ ได้อย่าง
ลึกซึ้ง เห็นคุณค่าทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมผู้คนในอดีตที่มีความสัมพันธ์ต่อ
แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ความรู้ทางประวัติศาสตร์ยังมีส่วนส าคัญที่จะท าให้
นักท่องเที่ยวมีจิตส านึก ต่อแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวจนเกิดความภาคภูมิใจในมรดกของชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากเนื้อหาประวัติศาสตร์ศูนย์อ านาจของรัฐหรือประวัติศาสตร์ชาติที่
มุ่งเน้นคุณค่าในวีรกรรมของผู้น าซึ่งเป็นแบบอย่างในการ สร้างคุณความดีเพ่ือส่วนรวมผ่านร่องรอย
หลักฐานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถานต่างๆ ขณะที่ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นท่ีเป็นเรื่องของพัฒนาการชุมชนย่อยในสังคมใหญ่นั้นก็มีส่วนส าคัญต่อการสร้างจิตส านึกในเชิง
ดังกล่าวไม่น้อย เนื่องจากจะท าให้ชาวชุมชนท้องถิ่นรู้ที่มาของตนเองผ่านร่องรอยหลักฐานต่างๆ 
ที่ต่อมาได้กลายเป็นแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

ค านิยามการท่องเที่ยวขององค์การสหประชาชาติที่ได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทางและ
ท่องเที่ยว ณ กรุงโรม เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ไว้ว่า หมายถึง กิจกรรมที่มีเงื่อนไขเกี่ยวข้องอยู่ ๓ ประการ 
คือ ๑) ต้องมีการเดินทาง ๒) ต้องมีสถานที่ปลายทางที่ประสงค์จะไปเยี่ยมเยือน ๓) ต้องมีจุดมุ่งหมาย
ของการเดินทางและได้อธิบายเพ่ิมเติมของจุดมุ่งหมายของการเดินทางท่องเที่ยวไว้ว่าการเดินทาง
ท่องเที่ยวต้องมิใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ การไปอยู่ประจ าและเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่าง๕ 

                                                           
๕ ปรีชา แดงโรจน์, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ ๒๑, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 

ไฟว์ แอนด์ โฟร์พริ้น ติ้ง, ๒๕๔๔), หน้า ๒๙-๓๐. 



๑๔ 
 

การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางจากที่อยู่อาศัยภูมิล าเนา ไปยังสถานที่อยู่ห่างไกล โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพักผ่อนหรือหาประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งเปน็สิ่งที่ไม่ได้พบเห็นในชีวิตประจ าวัน
ในภูมิล าเนาของตนเอง ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและองค์ประกอบต่างๆ ของสถานที่ที่เดิน
ทางผ่านหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าไปและจะต้องท าการพักค้างแรมในสถานที่นั้นๆ๖ 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา
ควบคู่กันซึ่งการรักษามรดกวัฒนธรรมเป็นประโยชน์ด้านองค์ความรู้และการให้คุณค่าแก่สังคม 
ในขณะที่การพัฒนาการท่องเที่ยวน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ของชุมชน การจัดหาแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมจึงเป็นเรื่องส าคัญ ทั้งนี้แนวคิดหลักเพ่ือใช้ในการจัดการ
มรดกทางวัฒนธรรมประกอบด้วยแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ซึ่งแต่ละแนวคิดจะประกอบด้วยกลยุทธ์ แนวทางสนับสนุนที่จะน าไปสู่
การจัดการมรดกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรมทีเ่ป็นไปอย่างเหมาะสม 

โบราณสถานและโบราณวัตถุจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้า ง
ขึ้นนับเป็นสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและกลายเป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้เดิน
ทางเข้าไปเยี่ยมชม จึงต้องช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลา ควรมีแนว
ทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและโบราณวัตถุได้ดังต่อไปนี้๗ 

๑) การออกกฎหมายคุ้มครองควบคุมเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์
โบราณสถานและโบราณวัตถุเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าของประเทศที่ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษา จึงต้อง
ออกกฎหมายประกาศให้แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป  โดยประกาศให้เป็น
อุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินอกจากนั้นยังต้องออกกฎหมายคุ้มครองปูองกันรักษา
ให้แหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้คงอยู่คู่ประเทศนานๆ พร้อมทั้งก าหนดบทลงโทษผู้ละเมิดหรือฝุาฝืน 
เช่น ออกพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เป็นต้น  

๒) การปูองกันการลักลอบและท าลายเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์
โบราณสถาน โบราณวัตถุเป็นสิ่งที่มีค่า จึงต้องปูองกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้โดยจัดให้มี
หน่วยงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษา เพ่ือมิให้ท าลายหรือมิให้ลักลอบเข้าไปขุดค้นหาสมบัติที่มี
ค่า นอกจากนี้ยังจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไปท าการดูแลบูรณะให้คงอยู่สภาพเดิมมากที่สุด  

๓) การจัดหางบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมเนื่องจากการบูรณะซ่อมแซมแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์โบราณสถาน โบราณวัตถุต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก รัฐบาลควรจัดหา
                                                           

๖ สุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ท่องเที่ยวแบบ“นิเวศสัญจร”ทางรอดแหล่งท่องเที่ยวไทย, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๑), หน้า ๒๑.   

๗ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: เพรส 
แอนด์ ดีไซน์), หน้า ๒๘๐. 



๑๕ 
 
งบประมาณให้อย่างเพียงพอในการบูรณะซ่อมแซมบางครั้งอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ เพ่ืออนุรักษ์หลักฐานและร่องรอยทางประวัติศาสตร์เอาไว้ เช่น อาจจะต้องขอความ
ช่วยเหลืองบประมาณบูรณะซ่อมแซมจากองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
(UNESCO) ในกรณีเป็นแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก เป็นต้น  

๔) การจัดหาสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุเนื่องจากโบราณวัตถุเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และง่ายต่อการถูกโจรกรรม จึงต้องจัดหาสถานที่สาหรับเก็บรวบรวมโบราณวัตถุให้อยู่
ในสภาพปลอดภัยสะดวกในการดูแลรักษาและสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมได้อีกด้วย  

๕) การดูแลรักษาความสะอาดเนื่องจากแหล่งท่องเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์
โบราณสถาน โบราณวัตถุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะเด่นทางสถาปัตยกรรมและโบราณคดี 
แต่ถ้าเกิดสกปรกขึ้นในสถานที่เหล่านั้น ย่อมไม่สามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม
ได้มากขึ้น จึงต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมภาชนะไว้รองรับ
ขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอและต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาความสะอาดด้วย๘ 

มรดกทางวัฒนธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์สถาน กลุ่มอาคาร แหล่งอันรวมไปถึง
ผลงานที่เกิดจากมนุษย์ที่เป็นแหล่งโบราณคดีซ่ึงมีคุณค่ามากต้องอาศัยประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนนักท่องเที่ยวก็ต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ  ก็เพ่ือให้สถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวดังกล่าวให้มีความสวยงามอยู่เสมอ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถจ าแนกออกได้
ดังต่อไปนี้ คือ 

๑) สัมผัสวัฒนธรรมแขนงต่างๆ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม (Culturaltourism) 
หมายถึง การท่องเที่ยวเพ่ือการชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้แก่สถาปัตยกรรม จิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาษา วรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรีรวมทั้งงานเทศกาล ประเพณี 
ตลอดจนการเที่ยวชมมรดกทางประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานและศาสนา
สถาน ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน๙ 

การลงไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ ด้วยต้นเองจึงจะท าให้นักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้
ในแหล่งท่องเที่ยว เป็นกระแสความต้องการที่มีมากขึ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการได้รับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวมากกว่าความสนุกเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว  เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่
นักท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ดังนั้น การที่เราได้สัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรม 

                                                           
๘ บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: เพรส 

แอนด์ ดีไซน์), หน้า ๒๘๑. 
๙ ราณี อิสิชัยกุล, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง

หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๖), หน้า ๑๑๔.  



๑๖ 
 
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาษาและวรรณกรรม หัตถกรรม และสถานที่อ่ืนๆ เพ่ือให้เราใจสถานที่นั้น
จริงๆ 

๒) ท่องเที่ยววัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นการท่องเที่ยวที่ศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ และศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในแง่มานุษยวิทยาและ
สังคมวิทยา เช่น ชมโบราณสถาน ศิลปะหรือการแสดงต่างๆ๑๐ 

ทั้งนี้ จะต้องเคารพในวัฒนธรรมของกันและกัน เพ่ือก่อให้เกิดมิตรภาพ ความรู้ความ
เข้าใจและความซาบซึ้งตรึงใจในวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ ต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดต่อบุคคล
และวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนนั้นให้น้อยที่สุด ชุมชนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของวัฒนธรรมก็ได้
ประโยชน์จากการท่องเที่ยวในด้านการ สร้างรายได้และการจ้างงาน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมต่อชุมชนนั้นๆ 

๓) ท่องเที่ยววิถีชีวิตแบบเกื้อกูล หมายความว่า การท่องเที่ยวที่สนองตอบความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้สามารถ
รักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือประโยชน์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต๑๑ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวให้คนในชุมชนรักษ์ในวิถีชุมชน มีความเข้มแข็ง รู้รักสามัคคี 
ประชาชนมีจิตสาธารณะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพ่ึงพาตนเองอันจะเป็นการเสริมสร้าง
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชนและส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้องมีหลักมนุษย์สัมพันธ์  ในการเชื่อม
ประสานกับภาคีพัฒนา โดยยึดหลักการท างานร่วมกันและหลักการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นหลักการ
ส าคัญในการท างานร่วมกันกับภาคีพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 

๔) ท่องเที่ยวแบบเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม หมายความว่า การพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยมีการปกปูอง และ
สงวนรักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้วย การท่องเที่ยวจะมีความหมายรวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่
สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย ในการท่องเที่ยวนั้นต้องแนะน าให้
นักท่องเที่ยวรู้จักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้สามารถรักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ 

                                                           
๑๐ ชูเกียรติ นพเกตุ, การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, (เชียงราย: คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๔๕), หน้า ๕๗. 
๑๑ ดรรชณี เอมพันธ์, การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในเอกสารขุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร

การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า 
๑๔๑. 



๑๗ 
 
ตลอดจนวัฒนธรรมโดยมีการปกปูอง และสงวนรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้คนหรือชนรุ่นหลังได้เข้ามา
ศึกษาสืบต่อไปได้๑๒ 

แหล่งท่องเที่ยวทีมีลักษณะเด่น เช่น ศิลปะลวดลายต่างๆ ของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ มี
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีเอกภาพเป็นตัวของตัวเอง เป็นประเพณีนิยมที่ก่อสร้างตามๆ กันมาจน
กลายเป็นคตินิยม เช่น สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี
รวมทั้งงานเทศกาลต่างๆ 

๕) ท่องเที่ยวศิลปกรรม การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปธรรมการท่องเที่ยวประเภท
หนึ่งซึ่งเน้นความส าคัญกับแหล่งท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับมรดกประเพณีที่สืบทอดต่อๆ  กันมาและ
วัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจ โดยสิ่งที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวนั้นมีหลายอย่างประกอบด้วยวิถี
ชีวิตพิพิธภัณฑ์การแสดงแหล่งโบราณคดีศิลปะ ละคร การแสดงดนตรีสากล การแสดงดนตรีพ้ืนบ้าน 
ประเพณีพิธีกรรมทางศาสนา หัตถกรรม งานฝีมือและการกระท าอ่ืนๆ๑๓ 

สรุป การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ท าลายหรือไม่ท าความ
เสียหายให้กับสถานท่องเที่ยวนั้นๆ แต่มีวัตถุประสงค์เพ่ือชื่นชมศึกษาเรียนรู้และเพลิดเพลินไปกับ
ทัศนียภาพ ประวัติศาสตร์ พืชพรรณ สัตว์ปุา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่ง
ธรรมชาติเหล่านั้น อีกท้ังยังมีวิธีการที่หลากหลาย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุ่งเน้นการจัดการและ
บริหารทรัพยากรให้คงมีอยู่อย่างยั่งยืนตามนโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการไม่ก่อมลภาวะแก่แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่
ได้รับความสนใจมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศจนถึงระดับนานาชาติ ดังนั้น 
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความส าคัญในการที่จะช่วยให้เกิดจากการกระจายผลประโยชน์ที่
ได้รับการพัฒนาไปสู่สมาชิกของสังคมกิจกรรมต่างๆ จะเน้นไปที่การให้การศึกษาและการสร้างพ้ืนฐาน
ขององค์กร ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของปัจเจกบุคคลหรือของกลุ่มและ
ร่วมกันรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชน 

 
 
 

 

                                                           
๑๒ วรรณา วงษ์วานิช, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๙), หน้า ๔๖. 
๑๓ ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศรีสมานการ

พิมพ์, ๒๕๔๐), หน้า ๗๑. 



๑๘ 
 

๒.๒ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนา เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ในแต่
ละกลุ่มจึงต้องมีผู้น า รวมทั้งมีการควบคุมดูแลหรือจัดระเบียบกันภายในกลุ่ม ซึ่งอาจเรียกว่าการ
บริหารหรือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยเหตุผลนี้
มนุษย์จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการพัฒนาได้ และอาจกล่าวได้ว่า ที่ใดมีกลุ่ม ที่นั่นย่อมมีการพัฒนา 

ค าว่า “การพัฒนา” (Development) ซึ่งพจนานุกรมของไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๔๒๑๔ ได้แปล ค าว่า “การ” หมายถึง งาน สิ่งหรือเรื่องที่ท าและแปลค าว่า “พัฒนา” หมายถึง
ท าให้เจริญ “การพัฒนา” จึงหมายถึง “การท าให้เจริญ” ซึ่งอาจจะอธิบายความหมายแบบกว้างๆได้
ว่า การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น 

การพัฒนา หมายถึง ความก้าวหน้าหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ตาม
เกณฑ์หรือเปูาหมายของการพัฒนาตามที่ได้ก าหนดคุณค่าไว้และได้สรุปความหมาย ค าว่า การพัฒนา 
ตามทฤษฎีความทันสมัย (Modernization Theory) ไว้ดังนี้ 

๑.การพัฒนา คือ สภาวะที่เศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆ สามารถท าให้ผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติสูงถึงร้อยละ ๕-๗ ต่อปีและสามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้เป็นสภาวะที่ประชาชนมีความอยู่ดี
กินด ี

๒.การพัฒนา คือ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการเร่งรัดให้ผลผลิต
มวลรวมประชาชาติเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อ
บุคคลของประเทศสูงขึ้นและประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

๓.การพัฒนา คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตและการว่าจ้างงานที่ได้วางแผนไว้
แล้วเพ่ือลดสัดส่วนของภาคเกษตรกรรม ในขณะที่เพ่ิมสัดส่วนของภาคอุตสาหกรรมและการบริหาร 

๔.การพัฒนา คือ การสร้างสภาวะที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล ซึ่ง
การพัฒนานั้นจะประสบความส าเร็จได้ด้วยการลดหรือขจัดความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันและ
การว่างงานในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศก าลังเจริญเติบโต 

๕.การพัฒนา คือ กระบวนการหลายมิติ ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในด้าน
โครงสร้างทางสังคม ท่าทีของประชาชน สถาบันต่างๆ ของชาติการเร่งรัดความเจริญเติบโต การลด
ความไม่เท่าเทียมและขจัดความยากจน นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงต่อระบบสังคมทั้งระบบและมุ่งสู่การ
สนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานของปัจเจกชนและกลุ่มต่างๆ ในสังคมภายในทั้งระบบ เป็นการออก
จากสภาพชีวิตที่ไม่น่าพึงพอใจไปสู่สภาพชีวิตที่ดีกว่าทั้งในด้านวัตถุและความรู้สึกนึกคิด 

                                                           
๑๔ สุมิตร สุวรรณ, รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา, (นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

๒๕๕๔), หน้า ๒๐. 



๑๙ 
 

๖.การพัฒนา คือ การสร้างความทันสมัย กล่าวคือ การที่คนในสังคมมีเหตุมีผล มี
ทัศนคติและความคิดที่ไม่งมงาย มีวินัยทางสังคม มีการคิดและวางแผนการพัฒนา มีความเท่าเทียม
กันทางเศรษฐกิจและสังคม มีการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การเพ่ิมมาตรฐานการด ารงชีวิต การ
ปรับปรุงสถาบันทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ ประเทศชาติมีความเป็นปึกแผ่น มีเอกราชและมี
ประชาธิปไตยในระดับพ้ืนฐาน๑๕ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นนโยบายหลักอันดับต้นๆ ที่สร้าง
รายได้ ท าให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น สามารถดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาได้เป็นจ านวนมาก 
การท่องเที่ยวที่ดีล้วนมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหลายประการ  โดยใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท่องเที่ยวทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างฟุุมเฟือย เพ่ือผลประโยชน์สูงสุด เป็นผลให้
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เสื่อมโทรมเสียหาย ถือได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีส่วนท าลาย
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการศึกษาหาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ ที่จะ
สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้นๆ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ สร้างความ
เสียหายแก่แหล่งท่องเที่ยวโดยปัจจัยการท่องเที่ยวจึงมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ 

ทฤษฎีแรงจูงใจในการท่องเที่ยว 
ทฤษฎีล าดับขั้นของแรงจูงใจของมาสโลว์เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่นักจิตวิทยา นักสังคม

วิทยาและนักคิดทั้งหลายได้น ามาประยุกต์ในการอธิบายทัศนคติ พฤติกรรม รวมถึงแรงจูงใจของ
มนุษย์ในการท่องเที่ยว ท าให้ทราบถึงกระบวนการคิดการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวและพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้บุคคลหนึ่งที่ต้องการแสวงหาความพอใจ
ด้วยพฤติกรรมที่มีเปูาหมาย โดยการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสถานที่หนึ่งๆ๑๖ 

การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ เป็นประเด็นที่มีความส าคัญในด้านการวิจัยทางด้านการ
ท่องเที่ยว ประเด็นเกี่ยวกับแรงจูงใจ ในการท่องเที่ยวนั้น เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการศึกษาด้านการ
ท่องเที่ยวและเป็นพื้นฐานของการพัฒนาการท่องเที่ยว๑๗ 

มีความเป็นไปได้ที่จะอธิบายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและจัดกลุ่มนักท่องเที่ยว แต่
เป็นการยากที่จะตอบค าถามว่า ปัจจัยอะไรที่เป็นเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

                                                           
๑๕ เกื้อ วงศ์บุญสิน, ประชากรกับการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๐), หน้า ๒๒-๒๓. 
๑๖ ฉลองศรี  พิมลสมพงษ์ , การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว , พิมพ์ครั้ งที่  ๖, 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐), หน้า ๓๖. 
๑๗ Dann, G, Tourist Motivation: An Appraisal, Annals of Tourism Research, 

(Guildford: Elsevier, 1981), p.187. 
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นักวิจัยหลายคนได้มองเห็นว่า แรงจูงใจเป็นปัจจัยผลักดันที่ ส าคัญของการกระท าทุกอย่างของ
นักท่องเที่ยว๑๘ 

ทฤษฎี  Travel Career Ladder มี พ้ืนฐานมาจากทฤษฎีแรงจูงใจล าดับขั้นของ 
มาสโลว์ ทฤษฎี TCL นี้อธิบายว่า แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวประกอบไปด้วย ๕ ระดับ๑๙ ได้แก่ 

๑. ความต้องการพักผ่อน (Relaxation Needs) โดยใช้การท่องเที่ยวเพ่ือหาความเป็น
อิสระตามพ้ืนฐานร่างกาย ได้แก่ ความต้องการให้ร่างกายได้พักผ่อน ท าให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหรือการ
ผ่อนคลายอารมณ์แรงจูงใจในล าดับขั้นนี้เป็นล าดับขั้นของความต้องการทางด้านกายภาพ (Physical 
Needs) 

๒. แรงจูงใจเพ่ือหาความปลอดภัยมั่นคง (Safety/Security Needs) แรงจูงใจในขั้นนี้
เกิดจากการที่บุคคลมีประสบการณ์ในการเดินทางเพ่ิมข้ึน โดยนักท่องเที่ยวมีความกังวลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยเช่นความปลอดภัยเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะใช้การท่องเที่ยวเพ่ือผ่อนคลายความ
ตึงเครียด 

๓. ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (Relationship Needs) โดยการใช้การท่องเที่ยว
เพ่ือหาความรักและความเป็นเจ้าของและสร้างสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน โดยการเดินทางจะท าให้
นักท่องเที่ยวได้อยู่ร่วมหรือท ากิจกรรมร่วมกับครอบครัว กลุ่มเพ่ือน สังคมท่ีเขาเป็นสมาชิกอยู่ 

๔. ความต้องการความภาคภูมิ ใจและการพัฒนาตั ว เอง ( Self-esteem and 
Development Needs) นักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเพราะรู้สึกว่าการท่องเที่ยว
เป็นโอกาสที่จะท าให้เขาพัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งใหม่หรือการเดินทางท าให้เขารู้สึกภาคภูมิใจใน
ตัวเองจากการหาการยอมรับนับถือจากบุคคลอ่ืน 

๕. ความต้องการความส า เร็จหรือการบรรลุความปรารถนาของตน ( Self-
actualization/fulfillment Needs) ความต้องการท่องเที่ยวในล าดับขั้นนี้ เกิดจากแรงจูงใจที่
นักท่องเที่ยวรู้สึกว่าได้บรรลุความใฝุฝัน หรือการเดินทางท่องเที่ยวท าให้รู้จักตนเองมากขึ้น ซึ่ง
แรงจูงใจในล าดับขั้นนี้จะเป็นล าดับขั้นสูงสุดที่นักท่องเที่ยวต้องการ 

การพัฒนาที่แท้จริงควรหมายถึงการท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข 
ความสะดวกสบาย ความอยู่ดีกินดีความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจและความสงบสันติซึ่ง
นอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุเพ่ือสนองความต้องการของร่างกายแล้ว ประชาชนยัง
ต้องการพัฒนาทางด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ดีการพักผ่อนหย่อนใจและการพัฒนาทางวัฒนธรรม
                                                           

๑๘ Crompton, Motivation for Pleasure Vacation,  Annals of Tourism Research, 
(Texas: Elsevier 1979), p. 408. 

๑๙ Pearce, P.L.,  Fundamentals of Tourist Motivation,  In Tourism Research: 
Critiques and Challenges, D. Pearce, R. Butler, (London: Rout ledge, 1993), p. 113. 
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และจิตใจด้านต่างๆ ด้วย ความต้องการทั้งหมดนี้บางครั้งเราเรียกกันว่าเป็นการพัฒนา “คุณภาพ” 
เพ่ือที่ให้เห็นว่าการพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพ่ิมปริมาณสินค้าหรือการเพ่ิมรายได้เท่านั้น หากอยู่ที่
การเพ่ิมความพอใจความสุขของประชาชนมากกว่า๒๐ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในประเทศ มีความส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
มาก เป็นโอกาสในการกระจายรายได้สู่ชุมชนในชนบทและการจ้างงานในท้องถิ่น ภาครัฐจึงได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวโดยภาครัฐจะสนับสนุนด้านความรู้ ประสบการณ์และงบประมาณ
อุดหนุนผ่านกลไกของรัฐในรูปแบบต่างๆ 

การพัฒนาโดยเน้นด้านเศรษฐกิจ หมายถึงความก้าวหน้าที่มุ่งจัดสวัสดิการ เป็นต้นว่า 
การลดความยากจนและลดการว่างงาน การลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ ค าว่า พัฒนา ใน
ความหมายของกลุ่มมาร์กซิส (Marxist) ซึ่งเน้นด้านเศรษฐกิจมองในแง่ที่ว่า การพัฒนาของประเทศ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมยุโรปตะวันตก ในความเป็นจริงต้องอาศัยประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศโลกที่
สามซึ่งในแง่นี้ประเทศโลกที่สามไม่เป็นประเทศอุตสาหกรรมจะกลายเป็นประเทศบริวารที่ต้องพ่ึ งพา
ประเทศท่ีจะเจริญก้าวหน้ากว่า ท าให้เศรษฐกิจของประเทศโลกท่ีสามถูกครอบง า๒๑ 

การพัฒนา (Development) คือขบวนการที่ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงความสามารถของมนุษย์
ในการควบคุมการด ารงชีพของเขาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเขาได้รวบรวม
แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาว่า ต้องมุ่งเน้นไปยัง 

๑. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในอนาคต 
๒. ความสามารถของตัวบุคคลในการช่วยเหลือตนเอง 
๓. ความสามารถในการควบคุมตัวเขาเอง๒๒ 
การพัฒนาเป็นวาทกรรมอย่างหนึ่ง (a discourse) ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการ

อย่างกว้างขวาง โดยมีการศึกษา วิจัย วิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์ในหลายครั้ง๒๓ ขณะเดียวกันการ
พัฒนากระบวนการ (process) ที่ได้รับการตีค่าในระดับสูงส่งผลให้สิ่งที่ตรงกันข้ามกับกระบวนการนี้
ไม่ได้รับการตีค่ากลายเป็น “ความด้อยพัฒนา” สิ่งที่ตรงกันข้ามกับแนวคิด “การพัฒนา” ที่อาจมี
คุณค่าสูงยิ่งยากที่จะประเมินคุณค่าหลายอย่าง เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น แต่เพราะการพัฒนา

                                                           
๒๐ วิทยากร เชียงกูล, การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ฉับแกระ , 

๒๕๒๗), หน้า ๑๗-๑๘. 
๒๑ พิชญ์สมพอง, สังคมวิทยาว่าด้วยการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: กิ่งจันทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙),

หน้า ๑๘. 
๒๒ Constantino, Renato, The Challenge of the Churches, (Paper presented 

duringthe First Gregorio Aplipay Lecture on Nationalism, Manila, Philippines, May 18, 1984). p. 112. 
๒๓ ชัยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, วาทกรรมการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร: วิภาษา, ๒๕๔๒), หน้า ๗. 
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เป็นกระบวนการที่สัมพันธ์กับค่านิยมสมัยใหม่ สิ่งที่ตรงข้ามกับความสมัยใหม่จึงได้รับการประเมินค่า
ในระดับต่ าหรืออาจจะไม่มีค่าควรแก่การศึกษาและใช้ประโยชน์เลยก็ได้ ซึ่งการพัฒนาไม่ว่าจะใน
ระดับใดก็ตามมีแนวคิดที่ส าคัญ ๕ ประการ คือ 

๑) การพัฒนาเป็นกระบวนการ (Process) การพัฒนาเป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ 
ปัญหาและความต้องการของมนุษย์ รวมทั้งศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาและความต้องการของ
มนุษย์ทุกด้านอย่างเป็นบูรณาการและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเริ่ มต้นตั้งแต่ระดับครอบครัว 
ชุมชนและระดับประเทศชาติในที่สุด 

๒) การพัฒนาเป็นวิธีการ (Method) การพัฒนาประกอบด้วยวิธีการในการจัดการระบบ
ทรัพยากรต่างๆ ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ เพ่ือให้การพัฒนามีความต่อเนื่องวิธีการพัฒนา
นี้รวมเอาการสร้างองค์การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะและความรู้ของประชาชนในสังคมโดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละท้องถิ่น 

๓) การพัฒนาคือการเคลื่อนไหว (Movement) การพัฒนามีลักษณะเคลื่อนไหวไม่หยุด
นิ่งอยู่กับที่การพัฒนาจึงมีความเกี่ยวข้องกับการระดมความร่วมมือทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ระดมความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลที่เป็นเปูาหมายของการพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลด้อยโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นสะท้อนปัญหาความต้องการรวมตัวและตระหนักรู้ถึงปัญหาความต้องการพ้ืนฐาน
ร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันคิดและแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านั้น ขณะเดียวกันการพัฒนาก็มีความจ าเป็นที่จะ
ให้กลุ่มบุคคลภายใต้โครงการพัฒนาต่างๆ เข้าใจบริบททางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของตน
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน กลุ่มบุคคลจะต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทัศนคติไปในทางก้าวหน้าและสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาด้วย 

๔) การพัฒนาคือการจัดท าโครงการหรือโปรแกรม (Project or Program) โครงการ
หรือโปรแกรมเป็นการปฏิบัติการอย่างหนึ่งของการพัฒนาสังคม โครงการพัฒนาต่างๆ ท าให้
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเป็นจริงขึ้นมาได้ โครงการพัฒนาที่ได้รับผลส าเร็จจะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคคลกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปูาหมายของการพัฒนา ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็น
เปูาหมายของการพัฒนาประกอบด้วย บุคคลทุกระดับชั้น นับตั้งแต่กลุ่มผู้น า กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ จนถึงกลุ่มรักษาความสะอาดและรักษาความสงบเรียบร้อยในองค์การ 

๕) การพัฒนาคือการให้โอกาส (Opportunity) การให้โอกาสแก่บุคคลในการพัฒนา
ชีวิต สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่จ าเป็น คนที่จะได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้น คือคนยากจนหรือ
คนด้อยโอกาส ยิ่งด้อยโอกาสมากที่สุดยิ่งควรได้รับโอกาสมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งจะช่วยในการได้รับสิทธิ
มากขึ้นในเรื่องความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice) และการพัฒนาคุณภาพของคน 
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การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สนองความต้องการ
ของคนไทยปัจจุบันให้ยืนยาวไปจนถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการ
ตอบเสนอความต้องการกลุ่มใหญ่ (Mass tourism) กระทบกลุ่มเล็กทั้งในเมืองและชนบท การพัฒนา
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่ยืนยาวไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งนี้ต้องไม่
เป็นการไปเพ่ิมภาระหรือสร้างเงื่อนไขที่ยากลาบากให้แก่คนในยุคต่อไปต้องขบคิดหาทางแก้ไขการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนว่า เป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีการจัดการทรัพยากรทั้งมวลในลักษณะที่สามารถรักษาความสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม
กระบวนการที่จ าเป็นเชิงนิเวศวิทยาความหลากหลายทางชีววิทยาและระบบสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน๒๔ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึงการท่องเที่ยวที่สนองตอบความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้สามารถ
รักษาความมั่นคงของระบบนิเวศ ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน เพ่ือประโยชน์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต๒๕ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายถึงการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็นเจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยมีการปกปูองและสงวนรักษาโอกาส
ต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังด้วย การท่องเที่ยวจะมีความหมายรวมถึงการจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและความงามทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศด้วย๒๖ 

หลักส าคัญเรื่องนโยบายการมีส่วนร่วมของมนุษย์ในการพัฒนา หมายถึง กระบวนการที่
รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน าและสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทั้งรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม
สมาคม มูลนิธิและองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องร่วมกัน๒๗ 

                                                           
๒๔ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๒๕๔๑, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา: http://www.tat.or.th., [๓๐ มกราคม ๒๕๕๖]. 
๒๕ ดรรชณี เอมพันธ์, การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในเอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร

การจัดการการท่องเท่ียวชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔๑. 
๒๖ วรรณา วงษ์วานิช, ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

๒๕๔๙), หน้า ๔๖. 
๒๗ ไพรัตน์ เตชะรินทร์, “นโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข”, วิทยานิพนธ์สังคมศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๒๗), หน้า ๖. 

http://www.tat.or.th/


๒๔ 
 

การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนจ าเป็นต้องมีการพิจารณาทั้งในมิติด้าน
เศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ขนานกันไปโดยตลอด การพัฒนาที่ยั่งยืนก็หมายถึง 
การพัฒนาที่จะใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน โดยไม่กระทบกระเทือนผลประโยชน์ที่พึงได้พึงมีในอนาคต 
หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากวัฒนธรรมหรือธรรมชาติในระดับที่ให้
วัฒนธรรมหรือธรรมชาติยังมีชีวิตด ารงอยู่ได้อย่างถาวร องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามีอยู่
สามส่วน คือ ผู้กระท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เจตนารมณ์อุดมการณ์วิธีการรวมทั้งกระบวนการต่างๆ 
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเปูาหมายของกระท าที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความเข้าใจชัดเจน
ในแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับการศึกษาวิชาการท่ีว่าด้วยการพัฒนา 

๒.๒.๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึงการท่องเที่ยว รวมถึงการจัดบริการอ่ืนๆ ทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต โดยต้องด าเนินการภายใต้ขีดความสามารถของธรรมชาติ ชุมชน ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว ต้องตระหนักดีต่อการมีส่วนร่วมของประชากร 
ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว ต้องยอมรับให้
ประชาชนทุกส่วนได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยวอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 
ต้องชี้น าภายใต้ความปรารถนาของประชาชนท้องถิ่นและชุมชนในพ้ืนที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ในหลักการการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้อย่างยั่งยืน มีแนวคิดหลักส าคัญ ๓ ประการ ประกอบด้วย ดังนี้ 

๑. ความย่ังยืนทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Sustainability) 
๑.๑ การเติบโตต้องอยู่ในอัตราท่ีบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากโตเร็วไปอาจ

ท าให้สิ่งรองรับนักท่องเที่ยวด้านต่างๆ ไม่พร้อม ไม่เพียงพอ เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพของ
แรงงานและการให้บริการอาจมีผลท าให้นักท่องเที่ยวหงุดหงิดไม่พอใจ ขาดความนิยมไม่เดินทางมา
ท่องเที่ยวท าให้เศรษฐกิจตกต่ าในระยะยาว 

๑.๒ การเติบโตของการท่องเที่ยวอาจท าให้คนหันมาประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวหมด เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาคอ่ืนๆ เช่น ภาคการเกษตร การกสิกรรม การ
อุตสาหกรรม 

๑.๓ การเติบโตที่ต้องอาศัยวัสดุอุปกรณ์ แรงงานและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเป็นผล
ท าให้เงินตราต่างประเทศรั่วไหลออกไปนอกประเทศ 

๒. ความย่ังยืนทางด้านสังคม (Social Sustainability) 
๒.๑ การหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากเกินไปและรวดเร็วเกินไปมี

ผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่น 
๒.๒ การใช้จ่ายเงินอย่างง่ายดายของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีก าลังซื้อสูงกว่าคนในท้องถิ่นการ

ใช้ชีวิตที่หรูหราหรืออย่างอิสรเสรี ซึ่งทะลักเข้าสู่ชุมชนหนึ่งๆ อาจกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดใจให้คน



๒๕ 
 
หนุ่มสาวในท้องถิ่นหลงใหลมัวเมาต่อเงินทองหรือความส าราญที่หาได้ง่ายๆ  ท าให้เกิดปัญหาสังคม
ติดตามมากมาย 

๓. ความย่ังยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) 
๓.๑ การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ขาดการควบคุม อาจกลายเป็นสิ่งที่ท าลายสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเป็นตัวต้นก าเนิดของกิจกรรมท่องเที่ยวนั้นๆ เสียเอง เช่น จ านวนนักท่องเที่ยวที่ล้นหลาม ความ
แออัด ความสกปรกรุงรังและอ่ืนๆ 

๓.๒ การเร่งรัดพัฒนาโดยใช้เทคนิคก่อสร้างที่ไม่เหมาะท าให้เกิดการพังทลายอย่างถาวร
ของหน้าดิน หาดทราย ชายทะเลการสูญเสียสภาพภูมิทัศน์ฯลฯ 

๓.๓ การก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างในต าแหน่งที่ผิดพลาด อาจท าให้วงจรธรรมชาติ
เกิดความแปรปรวน 

๓.๔ การเก็บเอาพันธุ์ไม้ไปจากพ้ืนที่ อาจท าลายระบบนิเวศวิทยาที่เปราะบางของพ้ืน
บางแห่งไป 

๓.๕ กิจกรรมของนักท่องเที่ยวจ านวนมากท าให้เกิดปริมาณของเสียอย่างมหาศาล เช่น
ของเสีย เศษอาหาร ขยะฯลฯ ท าให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมากมาย 

๒.๒.๒ แนวคิดการท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
แนวคิดในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้นมีการแสดงทัศนคติและให้แนวคิดไว้ว่า 
๑. Using Resource Sustainable: การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดีทั้งที่เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรมเป็นสิ่งส าคัญและเป็นแนวทางการท าธุรกิจในระยะยาว 
๒. Reducing Over – Consumption and waste: การลดการบริโภคที่มากเกิน

จ าเป็นและการลดของเสีย จะช่วยเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการท านุบ ารุงสิ่งแวดล้อมที่ถูกท าลายในระยะยาว
และเป็นการเพิ่มคุณภาพของการท่องเที่ยว 

๓. Integrating Tourism into Planning: การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวเข้า
กับกรอบแผนกลยุทธการพัฒนาแห่งชาติ การพัฒนาท้องถิ่นและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะ
ช่วยขยายศักยภาพการท่องเที่ยวในระยะยาว๒๘ 

นอกจากนี้การมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชนและภาคเอกชนในทิศทาง
ปัจจุบันและอนาคต ควรเป็นไปในลักษณะที่ภาครัฐเป็นหน่วยสนับสนุนโดยท้องถิ่น ชุมชนและ 
ภาคเอกชนเป็นหน่วยด าเนินการบริหารจัดการภายใต้วัตถุประสงค์ร่วม คือ การพัฒนาที่ยังยืนโดยมี
เหตุผลสนับสนุนใน ๔ ประการคือ 
                                                           

๒๘ เนตรชนก นันที, “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนวัดพระบาทห้วย
ต้ม อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
๒๕๔๕), หน้า ๔-๔๗. 



๒๖ 
 

๑. ตามข้อบัญญัติรัฐธรรมนูญ ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบและความรู้สึกในความเป็นเจ้าของต่อ
ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

๓. จากข้อก าหนดและแนวทางในการกระจายอ านาจในการจัดการงบประมาณ  และ
การคลัง จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงสู่ท้องถิ่น อันจะส่งผลให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะดูแล
พัฒนาแหล่งท่องเทีย่วในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง 

๔. จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าคนในท้องถิ่นจะมีความรู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากร
แหล่งท่องเที่ยวการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ มีดังนี้คือ 

 - การจัดศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว 
 - การจัดเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยว 
 - การจัดบริการจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยกลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น 
 - การจัดรถบริการน าเที่ยวแบบพ้ืนบ้าน 
 - การจัดการด้านการดูแลรักษาความสะอาด การบริการห้องน้ าและสถานที่จอดรถ 
 - การจัดท าปูายชื่อ แสดงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
 - การจัดจ าหน่ายสินค้าของท้องถิ่นและชุมชน 
 - การสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นในการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว๒๙ 
๒.๒.๓ แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้ร่างแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับ

ที่ ๒ ไว้ ในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ซึ่งได้ก าหนดทิศทางในการท่องเที่ยว ดังนี้ 
๑. หลังจากแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙ ผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีแล้วส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติเพ่ือผลักดันให้เกิดกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานรัฐและ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยมีเปูาหมายสูงสุดเพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 

๒. แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สาระส าคัญของ
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญกับการวางรากฐานและแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค

                                                           
๒๙ ภักดี รัตนผล, การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชนในการพัฒนาส่งเสริม

การท่องเท่ียว, (ล าปาง: ส านักงานจังหวัดล าปาง, ๒๕๔๓), หน้า ๕๓. 



๒๗ 
 
ส าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศทั้งด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวบุคลากรการท่องเที่ยว  
และโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการสร้างความสมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติของพ้ืนที่ เวลา กิจกรรม 
รูปแบบและกลุ่มนักท่องเที่ยว เพ่ือเป็นการสร้างรายได้และการกระจายรายได้สู่ชุมชนและการเตรียม
ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตบนพ้ืนฐานของการลงพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการท างานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ประชาชนและระหว่างประเทศ ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สามารถใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่วิสัยทัศน์ที่
คาดหมายได้อย่างแท้จริง 

๒.๒.๔ นโยบายภาคการท่องเที่ยวและการบริการของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ (มติ ครม.เห็นชอบเมื่อ ๔ สิงหาคม 

๒๕๕๘)๓๐ 
วิสัยทัศน์:  
วางรากฐานการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยว

คุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน 
เป้าหมาย:  
๑. ด้านเศรษฐกิจ: ปี ๒๕๖๐ สร้างรายได้ ๒.๕ ล้านล้านบาท และกระจายรายได้สู่

ท้องถิ่น 
๒. ด้านสังคม: ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคมไทยและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้กับชุมชน 
๓. ด้านสิ่งแวดล้อม: มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน 
พันธกิจ: 
๑. กระตุ้นตลาดท่องเที่ยวคุณภาพให้ได้ตามเปูาหมาย 
๒. พัฒนาสินค้าและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและชุมชน 
๓. บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการเชื่อมโยง

ระดับชาติถึงท้องถิ่น 
 
 
 

                                                           
๓๐ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ, แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒

(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔), [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.dpe.go.th, [๑๗ มกราคม ๒๕๖๑]. 

http://www.dpe.go.th./


๒๘ 
 

๑. นโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการ

ปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยค านึงถึงการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 

๑.๒ พัฒนาบูรณะและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
เดิมที่มีอยู่แล้วส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

๑.๓ ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวเพ่ือให้การประกอบการและ
ด าเนินธุรกิจเป็นไปตามมาตรฐานสากลรวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ตลอดจนปรับปรุงการบริการภาครัฐเพ่ือให้สามารถดึงดูดและรองรับตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศเพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก ศูนย์กลางการประชุมและแสดงสินค้าระหว่างประเทศและ
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจตรา การยกเว้นค่าธรรมเนียมการ
ตรวจตราให้แก่นักท่องเที่ยวอยู่ในกรอบการค้าเสรีหรือมีความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนร่วมกับ
ประเทศไทย และการยกเว้นการตรวจตราให้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศกลุ่มเปูาหมาย 

๑.๕ ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการ
ท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว สนับสนุนการถ่ายท าภาพยนตร์ต่างชาติในประเทศไทย
และส่งเสริมการเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมนานาชาติ 

๑.๖ ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพรวมทั้งพัฒนามาตรฐานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้เพียงพอกับความ ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและเพ่ิมประสิทธิภาพของการบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ืออ านวยความสะดวก ดูแลความปลอดภัยและปูองกันการเอาเปรียบ
นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งปูองกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน 

๑.๗ พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักท่ัวโลก 



๒๙ 
 

๒. นโยบายการพัฒนาด้านการบริการ 
๒.๑ เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้  เสริมสร้างนวัตกรรมและ

ทักษะทั้งด้านภาษา มาตรฐานการบริการและการจัดการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ การเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน
มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจและส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการไทย 

๒.๒ พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับ
ภูมิภาคโดยเพ่ิมให้เป็นแหล่งสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศและรายได้ท้องถิ่น  เช่น การท่องเที่ยว
ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจการประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง ธุรกิจ
ภาพยนตร์ ธุรกิจออกแบบแฟชั่น ธุรกิจอัญมณี การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ รวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

สรุป การพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมเป็นการพัฒนาที่เน้นให้เกิดความ
สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชนมีความส าคัญในการก่อให้เกิดการยอมรับ ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ 
และยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาของชาวบ้าน ซึ่งจะต้องมีปัจจัยหลายอย่าง ทั้งยังต้อง
อาศัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาครัฐช่วยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการปฏิบัติตนต่อ
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทั้งวัฒนธรรมและธรรมชาติรวมทั้ง
ท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ดีไม่ควรใช้แทนที่  (Substitution) แนวทางอ่ืนๆ แต่ควรใช้ให้สอดประสาน 
(Articulation) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในงานพัฒนาซึ่งจะยังประโยชน์สู่สมาชิกชุมชนมากที่สุด  
ดังนั้น การให้ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบนั้นจึงมีความส าคัญอย่างมาก 
การเรียนรู้สิ่งใหม่ในทุกการเดินทาง จะท าให้คุณได้รู้จักประสบการณ์ทั้งสองด้านของชีวิต โดยเรียนรู้
และได้รับบทเรียนจากประสบการณ์นั้นทั้งยังช่วยให้ผ่อนคลาย เพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ในชีวิต
ที่แตกต่างกันออกไป การออกเดินทางท่องเที่ยวธรรมชาติก็จะช่วยผ่อนคลายและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจของ
เราให้ดียิ่งขึ้นและยังช่วยเพ่ิมพลังใจชีวิต เพราะคนในวัยท างานมักจะมีความเครียดจากการท างาน
และเรื่องส่วนตัว เป็นปัญหาที่หนักและสาหัสในทุกๆวันของชีวิต การท่องเที่ยวจึงเป็นการช่วยผ่อน
คลายความเครียดนั้น ให้ได้พักผ่อน สูดอากาศบริสุทธิ์ การรักษาหรือธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิมจึงต้องมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรม ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพตามยุคสมัยส่วนการ
อนุรักษ์ก็หมายถึงการรักษาให้คงไว้ ซึ่งเป็นไปตามวิถีประพฤติปฏิบัติตามที่มีมาในมุมมองของการ
อนุรักษ์เป็นการคงไว้ซึ่งวิถีแต่เดิมที่เป็นมาให้สามารถที่จะไม่ถูกกลืนหายไปตามกาลเวลาอาจจะ
ขัดแย้งกับการพัฒนาซึ่งนั่นหมายความว่า การพัฒนานั้นจะเป็นการด าเนินวิถีชีวิตที่มีเวลาเข้ามา



๓๐ 
 
เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะท าให้สิ่งต่างๆ ที่ปฏิบัติตามกันมานั้นถูกกลืนหายไปหากว่าไม่มีการอนุรักษ์ไว้ 
ดังนั้นการอนุรักษ์กับการพัฒนาจึงเป็นมุมมองของแต่ละฝุาย 
 
๒.๓ แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยว 

๒.๓.๑ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
การบริหาร ( Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ

องค์การ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ
หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า
ของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นมรรคที่ส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้า
การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร
จะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถ
ของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือ
องค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อ
การที่จะด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม มีนักบริหาร นักวิชาการและนักการศึกษามากมายหลายท่านได้
ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายไว้ว่าการ
บริหาร หมายถึง การปกครอง เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดการ เช่น การบริหารธุรกิจ๓๑ 

การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็มใจ ด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้๓๒ 

การบริหารงานคือการใช้ศิลปะในการท างานให้บรรลุเปูาหมายร่วมกับคนอ่ืนซึ่งเป็น
สาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ กล่าวคือ มีหลักการ กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่เชื่อถือได้ซึ่งการ
บริหารเป็นกระบวนการน าเอาการตัดสินใจและน านโยบายไปปฏิบัติ ส่วนการบริหารรัฐกิจนั้น 
กล่าวคือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งภายในองค์การซึ่งมีล าดับการท างานเป็นขั้นตอน มีกลุ่มบุคคลเป็น
กลไกส าคัญในการบริหารงาน มีเงินทุน เครื่องจักรและวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วยการ
บริหารโดยทั่วไปจะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีหรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานหรือเป็น

                                                           
๓๑ ราชบัณฑิตสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร:

นานมีบุคส์พับบลิเคช่ันส์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๐๙. 
๓๒ พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ, (นนทบุรี: สานักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖),

หน้า ๒. 



๓๑ 
 
ล าดับรายการในการบริหารซึ่งในการบริหารนั้นจะต้องมีล าดับรายการก่อนหลังว่าจะต้องท าสิ่งใดก่อน 
และต่อๆไปจะท าอะไร ซึ่งจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 
กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขตและหน้าที่ตามขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ได้
อธิบายองค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อองค์การ ดังนี้ 

๑) วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือจะต้องรู้ว่าจะด าเนินการไปท าไม เพ่ืออะไรและ
ต้องการอะไรจากการด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการหรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะ
ผลิตเพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหากไม่มีเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะบริหารการด าเนินงานต่างๆ จะไม่มีผลส าเร็จเพราะไม่มีเปูาหมายก าหนดไว้แน่นอน 

๒) ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงานรวมไป
ถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ 4 Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management)  

๓) มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ
เปูาหมายและวัตถุประสงค์รวมทั้งทรัพยากรในการบริหารทั้ง 4 Ms ดังกล่าว จะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกันหรือกล่าวได้ว่าจะต้องมีระบบของการท างานร่วมกันและที่เกิดขึ้น
จริงๆด้วย การน าปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันไม่เกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างกันการบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 

๔) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารงานนั้นสิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่า
บรรลุเปูาหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงความสามารถ
ขององค์การในอันท่ีจะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่
มีอยู่ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออกและรายได้ของ
องค์การ๓๓ 

บริหาร หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่ท าหน้าที่วางแผนให้คนอ่ืนท างานแทน โดย
อาศยัใช้ศาสตร์และศิลป์ เพื่อให้งานส าเร็จตามเปูาหมาย (Goal) ข้อก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
การบริหารต้องอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยการบริหาร (FactorManagement) ด้วย๓๔ 

การบริหาร คือ ๑) ค าว่า บริหารมาจากภาษาบาลีว่า ปริหาร มาจากศัพท์ว่า ปริ แปลว่า 
รอบ และ หร ธาตุในความน าไป ดังนั้น ค าว่าบริหาร จึงแปลว่า น าไปโดยรอบ อีกส านวนหนึ่ง ค าว่า 
บริหาร แปลว่า อ้อมหนี, หลีกหนี, หลบหนีดังในประโยคภาษาบาลีว่า “ปญฺห  ปริหริต  สมตฺโถ” 
แปลว่า ผู้สามารถเพ่ือการอ้อมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปัญหาหรือแปลว่า ผู้สามารถบริหารปัญหาและน า

                                                           
๓๓ สมคิด บางโม, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หน้า ๖๑-๖๒. 
๓๔ ยุทธ ไกยวรรณ์, การบริหารการผลิต, พิมพค์รั้งที ่๒, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, ๒๕๔๕), หน้า ๒. 



๓๒ 
 
ปัญหาไปโดยรอบหรือก าจัดปัญหาให้หมดสิ้นไป ๒) ค าว่า บริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ ว่า 
Administer และ Administration แปลความหมายคือ การปกครอง ด าเนินการ อ านวยการ จัดการ 
จัดให้ วาง ส่งเสริมและบ ารุง๓๕ 

กระบวนการบริหาร ควรประกอบด้วย ๔ ประการ คือ 
๑) การวางแผน หมายถึง หน้าที่ทางการบริหารในการก าหนดจุดหมายและการตัดสินใจ

เลือกวิธีการที่ดีท่ีสุดที่จะให้บรรลุจุดหมายนั้น 
๒) การจัดองค์การ หมายถึง ก าหนดอ านาจหน้าที่และต าแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน 
๓) การน า หมายถึง ความพยายามทาให้มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ

จุดมุ่งหมายขององค์การ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๔) การควบคุม หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกในองค์การได้

ประพฤติปฏิบัติในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือจุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์และลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลง๓๖ 

หลักส าคัญของการบริหาร ๕ ลักษณะ๓๗ คือ 
๑. การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น

กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพ่ือบรรลุเปูาหมายขององค์การ ผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่น มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จสาระส าคัญ
ของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือ มี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น าและสามารท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และมีความสามารถท าให้
งานบรรลุเปูาหมายได้ 

๒. การบริหารท าให้งานบรรลุเปูาหมายขององค์การ เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้ เปูาหมายเป็นสิ่งที่ท า ให้
ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ ๓ ประการ คือ เปูาหมายต้องสูงแล้วสามารถ
ท าให้ส าเร็จ เปูาหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้ เปูาหมายต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า ประการที่
สอง การจะไปถึงเปูาหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดท้ายจะต้อง
ระบุเวลาที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายนั้น 

                                                           
๓๕ สิรภพ เหล่าลาภะ, พุทธศาสตร์การเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๐. 
๓๖ วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:

ทิพย์วิสุทธ์ิ, ๒๕๔๕), หน้า ๑๑. 
๓๗ เสนาะ ติเยาว,์ หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๒. 
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๓. การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค าว่า ประสิทธิผล
หมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพ หมายความว่า ท างาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและการ
ใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

๔. การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้กัน
โดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆ จึงต้องตระหนัก ๒ ข้อใหญ่ๆ 
คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้และจะต้อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการบริหารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงนั้น 

ค าว่า การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “administrate” 
หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมาย
ใกล้เคียงกับค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี ส าหรับ
ความหมายดังเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่างๆ 

การบริหารงานเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่งต่อการด าเนินงานของทุกๆองค์กร ทั้งนี้เพราะการ
บริหารงานสามารถบ่งชี้ให้เห็นได้ว่าองค์กรนั้นๆ มีความเจริญก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด การบริหารงาน
ขององค์กรต่างๆ ที่ดีนั้น ผู้บริหารองค์กรจะต้องมีความสามารถในการวางแผนให้บุคลากรสามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้เพราะผู้บริหารจะต้อง
ค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ร่วมด้วย ซึ่งการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือที่
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของตัวผู้บริหารเอง๓๘ 

                                                           
๓๘ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

และหน่วยงานของรัฐ, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘), หน้า ๕. 
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นักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายของ การบริหารไว้ดังนี้  คือ การบริหาร 
หมายถึง การน าไปสู่กระบวนการของการท ากิจกรรมที่มีการวางแผน (Planning) การอ านวยการ 
(Directing) และความร่วมมือ (Coordinating) โดยเฉพาะกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ๓๙ 

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการปฏิบัติจนเป็นผลส าเร็จโดยที่
ผู้บริหารมักจะไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะเพ่ือท าให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกไว้แล้ว นอกจากนี้ยังได้กล่าวย้ าเพ่ิมเติมว่า นัยแห่งการขยายความ
ของการบริหารอันสามารถที่จะท าให้ชัดเจนขึ้นอีกนั่นก็คือ กิจกรรมความร่วมมือของกลุ่มที่ต้องการ
ประสบผลส าเร็จต่อส่วนรวม๔๐ 

กระบวนการบริหารนั้นต้องประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญหรือที่เรียกกันย่อๆ ว่า 
“POSDCORB Model” ซึ่งอธิบายตามความหมายได้ดังนี้ 

๑) การวางแผน (P=Planning) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติงานไว้
ล่วงหน้าว่าจะต้องท าอะไรบ้างและท าอย่างไร 

๒) การจัดการองค์การ (O=Organizing) หมายถึง การจัดหน่วยงาน ก าหนดโครงสร้าง
ของหน่วยงาน การจัดสายงานต าแหน่งต่างๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจน 

๓) การจัดหาบุคคล (S=Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเป็นการบริหารงานด้าน
บุคคล อันได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานที่
ดี การประเมินผลการท างานและการให้พ้นจากงาน 

๔) การอ านวย (D=Directing) หมายถึง การตัดสินใจการวินิจฉัยสั่งการหน่วยงานให้
เกิดความร่วมมือเพ่ือด าเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 

๕) การประสานงาน (Co=Coordinating) หมายถึง การประสานงานกิจการด้านต่างๆ
ของหน่วยงานให้เกิดความร่วมมือเพ่ือด าเนินไปสู่เปูาหมายเดียวกัน 

๖) การรายงาน (R=Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน
ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานว่าก้าวหน้า
เพียงใด 

 

                                                           
๓๙ Dale Yoder, Personnel Principles and Policies, (fourth printing, Englewood Cliffs 

New Jersey Prentice - Hall, lnc, 1956), p.7. 
๔๐ Simon, Smithburg &Thompson, Public Administration, 14th ed, (New York: Alfred 

A.Knope, 1971), p.3. 
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๗) การงบประมาณ (B=Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ การจัดท างบประมาณ
บัญชีการใช้จ่ายเงิน การควบคุมและการตรวจสอบด้านการเงิน๔๑ 

การบริหารมีกิจกรรมหลัก ๓ ประการ ในการบริหาร คือ การด าเนินการให้ส าเร็จตาม
เปูาหมาย การบ ารุงรักษาองค์การให้อยู่รอดและปูองกันองค์การจากสิ่งแวดล้อมภายนอก๔๒ 

การบริหารเป็นเรื่องส าคัญที่ก าหนดการด าเนินการในการแสวงหาความรู้อย่างมี
เปูาหมาย๔๓ 

การท่องเที่ยวเป็นความหวังของคนไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ 
การท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประชาชนโดยรวม รายได้ของการท่องเที่ยวมาจากการใช้
จ่ายเงินของคนด้านการเดินทางเพ่ือการท่องเที่ยว ท าให้เกิดการสร้างงานและรายได้ในภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง ที่พักแรม อาหารเครื่องดื่ม ของที่ระลึก อุปกรณ์
เครื่องใช้ในการเดินทาง การสื่อสารและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการให้บริการ
ท่องเทีย่วเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมาจากภาคเกษตรกรรม (ผลิต-ขาย) ภาคอุตสาหกรรม (ผลิต-
ขาย) ภาคการค้า (สินค้า ชื้อมา-ขายไป) ภาคการค้าบริการ (การบริหารจัดการ) 

เชื่อว่าเป็นไปได้ที่เราจะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดการที่สามารถใช้ได้กับ
การจัดการทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการจัดการอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล มีสาระดังนี้๔๔ 

๑. เกี่ยวกับหน้าที่การจัดการ (Management Functions) กระบวนการจัดการ
ประกอบด้วย หน้าที่ต่างๆ ๕ ประการ คือ 

๑.๑ การวางแผน (Planning) หมายถึง การคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะ
มีผลกระทบต่อธุรกิจและก าหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่ จะปฏิบัติขึ้นไว้เป็นแนว
ทางการท างานในอนาคต 

๑.๒ การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดให้มีโครงสร้างของงานต่างๆและ
อ านาจหน้าที่ให้อยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 

๑ .๓ การบังคับบัญชาสั่ งการ  (Commanding) หมายถึง  การสั่ ง งานต่า งๆ แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี  และต้องเข้าใจผู้ที่ปฏิบัติงานด้วย

                                                           
๔๑ Luther Gulick & Lyndall Urwick, Papers on the Science of Administration, (New 

York: Institute of Public Administration, 1937), p.37. 
๔๒ Williams J.D., Public Administration: The people’s Business, (Boston: Little, 

Brown and Company, 1880), p.7. 
๔๓ Heady, Ferrel, Public Administration: A Comparative Perspective, 2nded, (New York 

and Basel: Marcel Dekker, 1979), p.2. 
๔๔ Fayol, Henri, Industrial and General Administration, (New York: Mc-GrewHill, 1930), p.2. 
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ตลอดจนเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงาน และองค์การที่มีอยู่ รวมถึงการติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การด้วย 

๑.๔ การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การเชื่อมโยงงานของทุกคนให้เข้ากัน
ได้และไปสู่เปูาหมายเดียวกันในท่ีสุด 

๑.๕ การควบคุม (Controlling) หมายถึง การที่จะต้องก ากับให้สามารถประกันได้ว่า
กิจกรรมต่างๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่วางไว้ 

๒. เกี่ยวกับหลักจัดการ (Management principles) Fayol ได้วางหลักทั่วไปที่ใช้ใน
การบริหารไว้ ๑๔ ข้อ ซึ่งใช้สาหรับเป็นแนวทางปฏิบัติสาหรับผู้บริหาร หลักท่ัวไปดังกล่าวมีดังนี้คือ 

๒.๑ หลักท่ีเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (authority responsibility) คือ 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่แยกจากกันมิได้ ผู้ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ที่จะออกค าสั่งได้นั้น
ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ตนท าไปนั้นด้วย 

๒.๒ หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว (unity of command) คือ ในการ
กระท าใดๆ คนงานควรได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น ทั้งนี้เพ่ือปูองกันมิให้เกิด
ความสับสนในค าสั่งด้วยการปฏิบัติตามหลักข้อนี้ ย่อมจะช่วยให้สามารถขจัดสาเหตุแห่งการเกิดข้อ
ขัดแย้งระหว่างแผนกงานและระหว่างบุคคลในองค์การให้หมดไป 

๒.๓ หลักของการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน (unity of direction) กิจกรรมของกลุ่มที่มี
เปูาหมายอันเดียวกันควรจะต้องด าเนินไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน เป็นไปตามแผนงาน
เพียงอันเดียวร่วมกัน 

๒.๔ หลักของการธ ารงไว้ซึ่งสายงาน (scalar chain) สายงานอันนี้คือสายการบังคับ
บัญชาจากระดับสูงมายังระดับต่ าสุด ด้วยสายการบังคับบัญชาดังกล่าวจะอ านวยให้การบังคับบัญชา
เป็นไปตามหลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวและช่วยให้เกิดระเบียบในการส่งทอดข่าวสาร
ข้อมูลระหว่างกันอีกด้วย 

๒.๕ หลักของการแบ่งงานกันท า (division of work or specialization) คือ การ
แบ่งแยกงานกันท าตามความถนัด โดยไม่ค านึงถึงว่าจะเป็นงานด้านบริหารหรือด้านเทคนิค 

๒.๖ หลักเกี่ยวกับระเบียบวินัย (discipline) โดยถือว่าระเบียบวินัยในการท างานนั้น 
เกิดจากการปฏิบัติตามข้อตกลงในการท างาน ทั้งนี้โดยมุ่งที่จะก่อให้เกิดการเคารพเชื่อฟังและท างาน
ตามหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เรื่องดังกล่าวนี้จะท าได้ก็โดยที่ผู้บังคับบัญชาต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและ
เป็นตัวอย่างที่ดี ข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องเป็นไปอย่างยุติธรรม
มากที่สุดและจะต้องยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างคงเส้นคงวา 

๒.๗ หลักของการถือประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรองประโยชน์ส่วนรวม (subordination 
of individual to general interest) หลักข้อนี้ระบุว่า ส่วนรวมย่อมส าคัญกว่าส่วนย่อยต่างๆ 



๓๗ 
 
เพ่ือที่จะให้ส าเร็จผลตามเปูาหมายของกลุ่ม (องค์การ) นั้น ผลประโยชน์ส่วนได้เสียของกลุ่มย่อมต้อง
ส าคัญเหนืออ่ืนใดทั้งหมด 

๒.๘ หลักของการให้ผลประโยชน์ตอบแทน (remuneration) การให้และวิธีการจ่าย
ผลประโยชน์ตอบแทนควรที่จะยุติธรรมและให้ความพอใจมากที่สุดแก่ทั้งฝุายลูกจ้างและนายจ้าง 

๒.๙ หลักของการรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง (centralization) หมายถึง ในการบริหารจะ
มีการรวมอ านาจไว้ที่จุดศูนย์กลาง เพ่ือให้ควบคุมส่วนต่างๆ ขององค์การไว้ได้เสมอและการกระจาย
อ านาจจะมากน้อยเพียงใดก็ย่อมแล้วแต่กรณี 

๒.๑๐ หลักของความมีระเบียบเรียบร้อย (order) ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าสิ่งของหรือคน
ต่างต้องมีระเบียบและรู้ว่าตนอยู่ในที่ใดของส่วนรวม หลักนี้ก็คือหลักมูลฐานที่ใช้ในการจัดสิ่งของและ
ตัวคนในการจัดองค์การนั่นเอง 

๒.๑๑ หลักของความเสมอภาค (equity) ผู้บริหารต้องยึดถือความเอ้ืออารีและความ
ยุติธรรมเป็นหลักปฏิบัติต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพ่ือให้ได้มาซึ่งความจงรักภักดีและการอุทิศตน
เพ่ืองาน 

๒.๑๒ หลักของความมีเสถียรภาพของการว่าจ้างท างาน (stability of tenure) กล่าว
ว่า ทั้งผู้บริหารและคนงานต้องใช้เวลาระยะหนึ่ง เพ่ือเรียนรู้งานจนท างานได้ดี การที่คนเข้าออกมาก
ย่อมเป็นสาเหตุให้ต้องสิ้นเปลืองและเป็นผลของการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

๒.๑๓ หลักของความคิดริเริ่ม (initiative) เนื่องจากว่าคนฉลาดย่อมต้องการที่จะได้รับ
ความพอใจจากการที่ตนได้ท าอะไรด้วยตัวเอง ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาควรจะเปิดโอกาสให้ผู้น้อยได้ใช้
ความริเริ่มของตนบ้าง 

๒.๑๔ หลักของความสามัคคี (esprit de corps) เน้นถึงความจ าเป็นที่คนต้องท างาน
เป็นกลุ่มที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (teamwork) และชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการติดต่อสื่อสาร 
(communication) เพ่ือให้ได้มาซึ่งกลุ่มท างานที่ดี 

หลักการจัดการของ Fayol ข้างต้นนี้ ยังเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้ใช้ปฏิบัติอยู่จนทุกวันนี้ 
เพราะไม่ว่าเราจะยกเอากิจการใดก็ตามขึ้นมาแยกแยะดู ก็จะเห็นว่างานบริหารขององค์การเหล่านี้ มี
การจัดแบ่งหน้าที่ของผู้บริหารไว้ใกล้เคียงกับหลักเกณฑ์ที่ Fayol ได้แบ่งแยกเอาไว้ 

ทฤษฎีของการบริหารจัดการ คือ ทฤษฎี Z โดยหลังจากการศึกษาการบริหารของธุรกิจ
ญี่ปุุนและสหรัฐอเมริกา ได้ท าการประสมประสานกันโดยมีแนวคิดด้านการบริหาร ดังนี้ 

๑) การจ้างงานระยะยาว 
๒) การตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ 
๓) ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล 
๔) การประเมินผลและการเลื่อนต าแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป 



๓๘ 
 

๕) การควบคุมในตัวเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ 
๖) เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง 
๗) มีความเก่ียวข้องในลักษณะครอบครัว๔๕ 
๒.๓.๒ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยว 
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก คือด้าน

แหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการบริการและด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและคุณค่าทาง

ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมี
เหตุการณ์ส าคัญเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์และสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรม 

 ๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของทรัพยากรท่องเที่ยวที่ต้อง
มีสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือที่ท่องเที่ยวนั้นจะได้รับความสะดวกสบายและประทับใจท าให้
นักท่องเทีย่วอยากอยู่ท่องเที่ยวนานวันขึ้น 

๓. ด้านการบริการ อันได้แก่การให้บริการเพ่ือการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในพ้ืนที่หรือกิจกรรม
ที่มีผลเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของพ้ืนที่นั้น 

๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว เป็นส่วนของความต้องการในการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งหมายรวมถึงกิจกรรม รูปแบบหรือ
กระบวนการการท่องเที่ยว๔๖ 

หลักแนวคิดหลักในการจัดการบริหารทรัพยากรธรรมชาติบริเวณแหล่งท่องเที่ยว 
สามารถแบ่งออกได้ ๒ ประการคือ 

๑. การให้บริการและอ านวยความสะดวก ตลอดจนให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว 
๒. การรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ให้คงอยู่ต่อไป ในการจัดการเพ่ือ

การท่องเที่ยวต้องค านึงถึงความสามารถที่จะรับได้ของพ้ืนที่ (Carrying capacity) ๓ ประการ คือ 
๑) ความสามารถที่จะรับได้ในเชิงกายภาพ (Physical carrying capacity) หมายถึง 

สภาพหรือลักษณะของพ้ืนที่จะเอ้ืออ านวยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
๒) ความสามารถที่ จะรับ ได้ทางสั งคม ( Social carrying capacity) หมายถึ ง 

ความสามารถที่จะอ านวยความสะดวกต่างๆ ของพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวหรือความสามารถของสถานที่

                                                           
๔๕ William Ouchi, Organization and Management, (Eaglewood Cliffs: Prentice Hill, 

1971), p. 283. 
๔๖ ดรรชณี เอมพันธ์, การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเอกสารขุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตร

การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๘), หน้า ๑๔๑. 



๓๙ 
 
ท่องเที่ยวที่สามารถให้บริการแก่ผู้มาเที่ยวได้สูงสุด โดยปกติสถานที่ท่องเที่ยวประเภทชายหาดจะมี
ความสามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวได้สูงกว่าสถานที่ท่องเที่ยวประเภทอุทยานแห่งชาติ 

๓) ความสามารถที่จะรับได้เชิงนิเวศวิทยา (Ecological carrying capacity) หมายถึง 
ความสามารถของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในสถานที่นั้นและในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่แหล่ง
ท่องเที่ยวนั้นในการรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งนี้ในพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวแต่ละ
แห่งจะมีวิธีการและเทคนิคของการจัดการต่างกันโดยต้องค านึงถึงความสามารถที่จะรองรับได้ของ
พ้ืนที่ โดยมีวิธีการดังนี้ 

(๑) การกระจายจ านวนนักท่องเที่ยว เพ่ือไม่ให้นักท่องเที่ยวไปรวมกันในที่ใดที่หนึ่งของ
พ้ืนที่จะช่วยลดผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรในพื้นที่นั้น ซึ่งอาจจะกระท าได้โดย 

- การแบ่งเขตแหล่งท่องเที่ยว เป็นเขตย่อยๆ เช่น บริเวณชมทิวทัศน์ เป็นต้น 
- เก็บค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว 
(๒) การพัฒนาพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่นการสร้างถนนเพื่อเชื่อมโยงจุดส าคัญในพื้นที่อุทยานและวนอุทยานต้องไม่ท า
ให้ภูมิทัศน์ของบริเวณนั้นๆ เสียไป 

(๓) การจัดกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเกิดความเพลิดเพลิน
และพึงพอใจและให้ความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติ อันจะน าไปสู่ความหวงแหนทรัพยากร
ในพ้ืนที่นั้นๆ กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้ คือ 

- การออกไปบรรยายนอกสถานที่ 
- จัดนิทรรศการประเภทต่างๆ 
- การน านักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆ พร้อมทั้งบรรยายประกอบ 
- การจัดท าทางเท้า พร้อมทั้งแผ่นปูายบรรยายหรือเอกสารแนะน า 
- ฉายภาพสไลด์และค าบรรยาย 
- จัดเครื่องหมายและค าเตือนต่างๆ 
นอกจากนั้นอาจก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ กฎข้อบังคับ ตลอดจนมีการตรวจตรา

พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวและออกกฎหมายลงโทษผู้ละเมิดกฎข้อบังคับต่างๆ เพ่ือปูองกันรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ด้วย๔๗ 

สรุปว่า การบริหารการท่องเที่ยว หมายถึง การกระท าอย่างมีเปูาหมายที่สอดคล้อง กับ
หลักการทฤษฎีและแนวคิดที่เหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพที่แท้จริง รวมทั้งข้อจ ากัดต่างๆ ของสังคม

                                                           
๔๗ วรรณา วงษ์วานิช, ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

๒๕๓๙), หน้า ๓๑. 



๔๐ 
 
และสภาพแวดล้อมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้พัฒนาในทุกๆ ด้าน
อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคมและความงดงามทางสุนทรียภาพ มีการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างชาญฉลาด เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดและยาวนาน หลักการในการ
จัดการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนตามหลักการการพัฒนาการท่องเที่ยวของโลก ได้แก่ อนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรอย่างพอดี ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นควบคู่ กับการลดการก่อของ
เสีย รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ  สังคมและวัฒนธรรม ประสานแผนการ
พัฒนาการท่องเที่ยว น าการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น การมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่าย
พัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น จัดประชุมและปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
การพัฒนาบุคลากร การจัดเตรียมข้อมูลบริการข่าวสารการท่องเที่ยว ประเมินผล ตรวจสอบและวิจัย 
เพ่ือทราบผลของการบริการน ามาปรับปรุงและแก้ไข การจัดการ การบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๒.๔ ข้อมูลบริบทพื้นที่วิจัย 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ๔๘ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตั้งขึ้นโดยตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ตราไว้ ณ วันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๔๗๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๗๙ เดิมมีพ้ืนที่
ความรับผิดชอบ ๒.๘๘ ตารางกิโลเมตร ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๓๖ ได้มีพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ขยายเขตเทศบาลจากเดิม เป็นพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ๓๐.๗๘ ตาราง
กิโลเมตร โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๖ เทศบาลเมืองชัยภูมิ มี
นายกเทศมนตรีคนแรก คือ ขุนนรินทร์ บริรักษ์ ส านักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิแห่งแรกตั้งอยู่ที่ศาลา
กลางจังหวัดชัยภูมิ  

ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๑๑ ได้ย้ายส านักงานมาตั้งอยู่ที่ ถนนบรรณาการ (ปัจจุบัน
เทศบาลเมืองชัยภูมิได้ปรับปรุงพ้ืนที่เป็นอาคารเอกลักษณ์) เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ได้ย้ายที่ท าการ
จากเดิม ถนนบรรณาการ มาอยู่ที่ท าการชั่วคราวอาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิและอาคาร
ศูนย์เด็กปฐมวัยตามล าดับ ต่อมาปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้ย้ายมาอยู่อาคารส านักงานหลังใหม่ เมื่อ
วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน 

 
 
 

                                                           
๔๘ เทศบาลเมือง ชัยภูมิ ,  ข้อมูลการท่องเที่ ยวจั งหวัดชัยภูมิ , [ออนไลน์ ] , แหล่ งที่ มา : 

http://www.chaiyaphummunicipality.com, [๙ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 

http://www.chaiyaphummunicipality.com/


๔๑ 
 

วัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชาวชัยภูมิ 
ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ประมาณร้อยละ ๙๕ เป็นคนท้องถิ่นเดิม มีวัฒนธรรม

ประเพณี ซึ่งมีลักษณะผสมผสาน ระหว่างความเชื่อดั้งเดิมของท้องถิ่นกับหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
ประกอบกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจังหวัด มีลักษณะเด่นชัดที่เน้นและเชิดชูวีรกรรม ความ
ซื่อสัตย์ กตัญญูของเจ้าพ่อพระยาแล ท าให้มีงานประจ าและงานประเพณี ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมของ
จังหวัดดังต่อไปนี้๔๙ 

งานฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล  ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดและสี่แยก
อนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี มีขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย์ เจ้าพ่อ ขบวน
ถวายช้างแด่เจ้าพ่อและขบวนแห่ของอ าเภอต่างๆ มีการประกวดผลิตผลทางการเกษตร 

งานประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาแล จัดที่บริเวณศาลหนองปลาเฒ่า จัดขึ้นในวัน
จันทร์แรกของเดือน พฤษภาคมของทุกปี (รวม ๙ วัน ๙ คืน) ชาวบ้านจะไปเคารพสักการะดวง
วิญญาณของเจ้าพ่อและร าถวายเจ้าพ่อที่ศาลหลังเก่า มีการประกวดอาหารพ้ืนบ้าน การแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน การประกวดขบวนบายศรีและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน 

งานแห่เทียนเข้าพรรษา เป็นงานที่เทศบาลเมืองชัยภูมิจัดขึ้นทุกปี ในวันขึ้น ๑๕ ค่ า 
เดือน ๘ (ประมาณเดือนกรกฎาคม) พุทธศาสนิกชนชัยภูมิพร้อมใจท าบุญตักบาตรข้าวสาร 
อาหารแห้งวันอาสาฬหบูชา มีการประกวดเทียนพรรษาที่ประดิษฐ์อย่างสวยงาม มีงานประเพณีอ่ืนๆ 
ที่จัดเป็นประจ าทุกปี เป็นงานที่มีประชาชนให้ความสนใจไม่แพ้งานแห่เทียนพรรษาของจังหวัด
อุบลราชธานี 

ประเพณีร าผีฟูา  เป็นการร าบวงสรวงสิ่ งศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าองค์ตื้อ ซึ่ งเป็น
พระพุทธรูปแกะสลักในหินทราย สูงประมาณ ๒ เมตร ชาวบ้านถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากจะมีชาวบ้านมาร า
ผีฟูาเป็นจ านวนมาก การร าบวงสรวงนี้จะมีขึ้นในระหว่างวันขึ้น ๑๓-๑๕ ค่ า เดือน ๕ (เดือนเมษายน) 
ของทุกปี 

งานบุญผะเหวด หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ จัดประมาณเดือนมีนาคมเป็น
ประเพณีบุญตามฮีตสิบสอง ของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้ง
ยิ่งใหญ่ ก็พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไป ของชาวอีสานว่า “ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน ๓” 
พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญส าหรับบุญมหาชาติ
และในงานนี้ก็จะมีการเทศน์มหาชาติ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวัน
เดียวและบ าเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า 

                                                           
๔๙ วัฒนธรรม ประเพณี ชัยภูมิ, วัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีชาวชัยภูมิ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

https:// sites.google.com, [๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐]. 



๔๒ 
 

งานบุญข้าวจี่ เป็นงานบุญประเพณีของชาวอีสานที่กระท ากันในเดือนสามจนเรียกว่า 
บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่เป็นบุญประเพณีส าคัญที่มีก าหนดอยู่ในฮีตสิบสอง ดังรู้จักกันทั่วไปว่า “เดือน
สามคล้อยจั่วหัวปั้นข้าวจี่ เดือนสี่คล้อยจัวน้อยเทศน์มะที (มัทรี)” บุญข้าวจี่นิยมท ากันในราว
กลางเดือนหรือปลายเดือนสาม คือ ภายหลังการท าบุญวันมาฆบูชา (เดือนสาม ขึ้น ๑๔ ค่ า) ส่วนใหญ่
จะก าหนดวันแรม ๑๓ ค่ า และ ๑๔ ค่ า เดือนสาม บุญข้าวจี่เป็นกิจกรรมร่วมของชุมชนหลายหมู่บ้าน 
นั่นคือ ชาวอีสานบางหมู่บ้านเรียกงานบุญนี้ว่า บุญคุ้ม จะท ากันเป็นคุ้มๆหรือบางหมู่บ้านก็จะท ากันที่
วัดประจ าหมู่บ้าน ล้วนแล้วแต่เป็น บุญข้าวจี่ หรือบุญเดือนสามนั่นเอง ชาวบ้านที่เป็นเจ้าภาพก็จะ
บอกบุญไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงให้มาร่วมกันท าบุญ 

สถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในเขตเทศบาล 
อนุสาวรีย์พระยาภักดีชุมพล ตั้ งอยู่กลางวงเวียนศูนย์ราชการในตัวเมือง ถนน

บรรณาการ ปากทางเข้าเมืองชัยภูมิ ชาวชัยภูมิได้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘  เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงพระ
ยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองคนแรก ซึ่งชาวชัยภูมิเรียกขานกันว่า “เจ้าพ่อพญาแล” ซึ่งหมายถึง ผู้เป็น
ใหญ่ตั้งแต่นั้นมา อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ในการจัดงานทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่ส าคัญๆ 
เช่น งานท าบุญข้ึนปีใหม่ วันสงกรานต์ ตรุษจีน เป็นต้น 

ปรางค์กู่ เป็นโบราณสถานที่ส าคัญของจังหวัด ก่อสร้างด้วยศิลาแลง สันนิฐานว่า
ก่อสร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ ข้างในปรางค์กู่มีพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีประดิษฐานอยู่ ชาว
ชัยภูมิถือว่าเป็นสถานที่ส าคัญและศักดิ์สิทธิ์ มีงานเทศกาลสรงน้ าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระ
ปรางค์เป็นประจ าทุกๆ ปี ก าหนดงานวันเพ็ญเดือน ๕ 

ศาลเจ้าพ่อพญาแล  เป็นที่สถานที่พระยาภักดีชุมพล (แล) ผู้ก่อตั้งเมืองคนแรกได้
เสียชีวิตในปี พ.ศ. ๒๓๖๙ ณ บริเวณต้นมะขามหนองปลาเฒ่า อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทาง
จังหวัดชัยภูมิ-บ้านเขว้า ๓ กม. ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อมีศาลาบวงสรวงไว้เป็นที่สักการบูชา เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน งานบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแล เรียกว่า งานประเพณีบุญ
เดือนหก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

 

๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การจัดการสถานที่ท่องเที่ยวเป็นกระบวนการให้การสร้างความเป็นระเบียบและความ
สวยงามแก่สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีความแตกต่างกันออกไป การจัดการสถานที่ท่องเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างยิ่งต่อสถานที่ท่องเที่ยว เพราะสถานที่ท่องเที่ยวจะเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้แก่นักท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวและเป็น
การอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ผู้วิจัยได้น าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาดังนี้ 



๔๓ 
 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
เกศินี พรหมบุตร ได้ท าวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน  อ าเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางขณะเดี่ยวกันประชาชนมีส่วนร่วมในระดับ
น้อย ด้านการให้ความรู้และอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและด้านการศึกษารวบรวมข้อมูล
และเตรียมความพร้อมชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่อนข้างจ ากัดเฉพาะการช่วยกันปรับภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและการสนับสนุนงบประมาณ ส าหรับซ่อมแซม ดูแล แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บางส่วนเท่านั้น ปัญหาและอุปสรรคการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาลต าบลเวียง
เชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบว่า ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ขาดการด าเนินกิจกรรมรณรงค์ให้คนใน
ชุมชน ตลอดจนเด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้และเข้าใจในการอนุรักษ์ ดูแลแหล่งท่องเที่ ยว ทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในชุมชนที่ต่อเนื่อง แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ใน
ชุมชน ปูายประชาสัมพันธ์ ที่จอดรถ ห้องน้ าสาธารณะ ไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความสะอาด
เหมาะสม๕๐ 

สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา ได้ท าวิจัยเรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง” จากผลการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปแนวทางการจัดการ การท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมโดยเน้นให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ได้ดังนี้คือ ๑.การก าหนดนโยบายการศึกษาทาง
วัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ๒.คือการก าหนดนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐ จ าเป็นต้อง
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ๓.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และเปิดพ้ืนที่ให้ภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีส่วนร่วมในการประเมิน และที่ส าคัญคือมี
ส่วนร่วมในผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น ๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาครัฐ องค์กรที่
เกี่ยวข้อง และคนในชุมชนไม่ควรมุ่งเน้นประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเป็นส าคัญ  ควร
มุ่งเน้นวัตถุประสงค์และความต้องการของเจ้าของชุมชนและประโยชน์ที่ชุมชนพึงจะได้รับอย่างยั่งยืน

                                                           
๕๐ เกศินี พรหมบุตร, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต

เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑). 



๔๔ 
 
ในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางสังคม ความงามทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนด้วย
ทั้งนี้เพ่ือปูองกันการผุกร่อนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่อาจเกิดข้ึนได้๕๑ 

ดลใจ มณีงาม ได้ท าวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวที่มีต่อการ
บริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลงานวิจัยพบว่า ๑.พฤติกรรมของผู้มา
เที่ยวส่วนใหญ่ มาท่องเที่ยว ๓ ครั้งขึ้นไปต่อเดือน มาเที่ยววันเสาร์-วันอาทิตย์ เดินทางมาโดยรถ
ส่วนตัว ค่าใช้จ่ายต่อครั้ง ๑,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ บาท และจะกลับมาเที่ยวอีก ๒.ระดับความคิดเห็นของผู้
มาเท่ียวด้านการวางแผน ด้านการจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการแนะน า/จูงใจผู้มาเที่ยว และด้าน
ควบคุมดูแลความปลอดภัย มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน ๓.ระดับความพึงพอใจของผู้มา
เที่ยวด้านการบริการ และด้านสถานที่ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการอ านวยความ
สะดวก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ๔.ผู้มาเที่ยวที่มีระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ส่วน
บุคคลต่อเดือนต่างกัน มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๕.ผู้
มาเที่ยวที่มีระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน และสถานภาพสมรสต่างกัน มีระดับ
ความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๖.ผู้มาเที่ยวที่มีการเดินทางมา
ท่องเที่ยวและค่าใช้จ่ายที่ใช้ต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ ๐.๐๕ ๗.ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้มาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของผู้มาเที่ยว  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ๘.ระดับความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวมีความสัมพันธ์กับระดับความพึง
พอใจของผู้มาเที่ยวอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๑๕๒ 

พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล ได้วิจัยเรื่องทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาว
มอญเพ่ือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี. สรุปได้ว่าจังหวัดปทุมธานีมีทรัพยากร
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง โดดเด่นด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวมอญ ด้าน ประวัติศาสตร์ ด้าน
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้แก่ วัดมอญ เตาโอ่งอ่างเครื่องปั้นดินเผา ตุ่มสามโคก ตลอดจนด้าน
ประเพณี เทศกาล ได้แก่ งานสงกรานต์ งานแห่เสาหงส์ธงตะขาบ และวิถีชีวิตของชุมชนชาวมอญ
ได้แก่ อาหารการกิน การแต่งกาย แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี ควร
เน้นการพัฒนาคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ อนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญา และองค์
ความรู้ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่อง แนวทางการพัฒนาด้านกิจกรรมท่องเที่ยวของชุมชนชาวมอญ ควร
พัฒนาด้านการ คมนาคม โดยการปรับปรุงถนน และพัฒนาเส้นทางการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวให้

                                                           
๕๑ สุดชีวัน นันทวัน ณ อยุธยา, “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง”, 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑). 
๕๒ ดลใจ มณีงาม, “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการสถานที่

ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๐). 



๔๕ 
 
เชื่อมโยงถึงกัน  ตลอดจนพัฒนาด้านบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกโดยการให้ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ๕๓ 

สมประสงค์ อ่อนแสง ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของวัดจังหวัดมุกดาหาร
เพ่ือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมผลการวิจัยพบว่า จังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพในการท่องเที่ยวที่
หลากหลายเพียงพอ สภาพภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ และกิจกรรมเด่นที่มีลักษณะเฉพาะที่เน้นการปฏิบัติ
ทางด้านจิตใจ การศึกษาประวัติความเป็นมา ศิลปกรรมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นการพักผ่อนหย่อนใจ 
และการชมทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น รวมทั้งการรักษาสืบทอดประเพณีท้องถิ่น การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว เช่น สภาพเส้นทาง ลักษณะการเดินทาง ระยะทางจากตัวเมืองไปยังแหล่งท่องเที่ยว และสิ่ง
อ านวยความสะดวก เช่น ที่พักการบริการสาธารณูปโภคความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร 
เครื่องดื่ม ระบบไฟฟูาประปา โทรศัพท์การประชาสัมพันธ์และความพร้อมของบุคลากร ที่มีขีด
ความสามารถในการรองรับเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนของนักท่องเที่ยว เนื่องจากจ านวน
นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังมีปริมาณน้อยจึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด ชาวบ้านในชุมชน
ก็ยังมีความรู้สึกว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมนั้นไม่ได้สร้างความร าคาญแต่อย่างใด สิ่งจูงใจในการ
ท่องเที่ยวเหล่านี้๕๔ 

นุชศินี ยศปกรณ์ ได้ท าวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยวที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า 

๑) นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของ
บริษัทท่องเที่ยวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรให้บริการ
ลักษณะทางกายภาพ และระบบการให้บริการ อยู่ในระดับมาก 

๒) ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยว ผลการวิจัย พบว่า
นักท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว ทรัพยากรท่องเที่ยว และการบริการทางการท่องเที่ยว มีผลต่อการ
บริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยว และนอกจากนี้ ยังมีความสัมพันธ์ กับลักษณะทางกายภาพทั่วไป
ของแหล่งท่องเที่ยว ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กิจกรรมทางสังคม ตลอดจนประเพณ ีวัฒนธรรม 

๓) ส าหรับวิธีการการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทท่องเที่ยว
ผลการวิจัยพบว่า บริษัทท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีการน าการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่ง

                                                           
๕๓ พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล, “การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพื่อ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓). 

๕๔ สมประสงค์  อ่อนแสง, “แนวทางการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดมุกดาหารเพื่อ การท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรม”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑). 



๔๖ 
 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่ายการส่งเสริมการตลาด บุคลากร
ให้บริการ ลักษณะทางกายภาพและระบบการให้บริการ มาเป็นแนวทางในการจัดการทางการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน และตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

๔) นักท่องเที่ยวเพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์
ทางการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจการบริหารจัดการ
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวที่มีสัญชาติต่างกันมีความพึงพอใจ
การบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ทางการตลาดในภาพรวมแตกต่างกันนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกัน
มีความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ทางการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกันนักท่องเที่ยวที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ทางการตลาดในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจการบริหารจัดการด้านกลยุทธ์ทาง
การตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่างกัน มีความพึงพอใจการบริหารจัดการ
ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

๕) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว กับพฤติกรรมและลักษณะ
การท่องเที่ยว พบว่า สัญชาติและอาชีพ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมและลักษณะการท่องเที่ยว๕๕ 

พนมพร สารสิทธิยศ ได้วิจัยเรื่องแนวทางการจัดการหมู่บ้านวัฒนธรรมเพ่ือการ
ท่องเที่ยว(โฮมสเตย์) จังหวัดมุกดาหาร พบว่าสภาพปัจจุบันของหมู่บ้านวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว
(โฮมสเตย์) จังหวัดมุกดาหาร พบว่าด้านที่พักมีโครงสร้างแข็งแรง ห้องนอนห้องน้า ห้องส้วม และ
ห้องครัวสะอาดพร้อมส าหรับการใช้ด้านอาหาร มีการปรุงอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและอาหารส่วน
ใหญ่เป็นอาหารพ้ืนบ้าน ด้านวัฒนธรรม มีการแต่งกาย มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองมีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันระหว่าง เจ้าหน้าที่กับนักท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์มีร้านค้าจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน และจ าหน่ายตามงานแสดงสินค้า OTOP ด้านแหล่งท่องเที่ยวมีแหล่งท่องเที่ยวที่
เป็นธรรมชาติมีโบราณสถานซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มีกิจกรรมท่องเที่ยวและกิจกรรมฝึกหัด
ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ด้านการประชาสัมพันธ์ มีการจัดพิมพ์ท าคู่มือแนะน าการท่องเที่ยวแบบโฮมส
เตย์ และจัดท าเว็บไซต์ ส าหรับปัญหาปัจจุบัน พบว่า ด้านที่พักอาศัยจ านวนที่พักไม่เพียงพอกรณีที่มี
นักท่องเที่ยวเขา้มาจ านวนมาก ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด ฤดูฝนมีแมลงรบกวน ด้านอาหาร นักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ต่างภูมิภาคบางส่วนรับประทานอาหารพ้ืนบ้านไม่ได้ด้านวัฒนธรรม นักท่องเที่ยวจ านวนมาก
ไม่เข้าใจวัฒนธรรมพ้ืนบ้านบางอย่าง เช่น พิธีกรรมรักษา ๑๐๘ โรคแบบผู้ไทย ด้านผลิตภัณฑ์ 
บางอย่างไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ขาดวัตถุดิบในการผลิต ขาดผู้ช านาญการ
                                                           

๕๕ นุชศินี ยศปกรณ์, “การบริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย:
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๗). 



๔๗ 
 
เฉพาะในการผลิต ด้านแหล่งท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวบางส่วนทิ้งขยะในสถานที่ท่องเที่ยว และด้านการ
ประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านส่วนใหญ่ขาดผู้รู้ในการจัดท าเว็บไซต์ หน่วยราชการไม่ให้ความร่วมมือในการ
เผยแพร่ และขาดงบประมาณในการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการหมู่บ้านวัฒนธรรม
เพ่ือการท่องเที่ยว(โฮมสเตย์) จังหวัดมุกดาหาร พบว่า แต่ละหมู่บ้านมีการจัดการด้านที่พักอาศัยด้าน
อาหารด้านวัฒนธรรม ด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
และสอดคล้องกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวภูไทย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวใน
หมู่บ้านวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น๕๖ 

กฤษดา ขุ่ยอาภัย ได้ท าวิจัยเรื่อง“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบ้านลวง
เหนือต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเห็นว่า
ปัจจัยทางการตลาดท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการตัดสินใจมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ คือแหล่ง
ท่องเที่ยวตามธรรมชาติสาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความเห็นว่า ปัจจัยทางการตลาดการ
ท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลมากที่สุดการตัดสินใจมาเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่คือ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
วิถีชีวิต ส่วนในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศพบว่า
การบอกต่อจากคนใกล้ชิด หรือคนรู้จัก และอินเตอร์เน็ต มีอิทธิพลมากที่สุด ในด้านค่าครองชีพและ
งบประมาณในการท่องเที่ยวมีอิทธิพลมากที่สุดส่วนในด้านความน่าสนใจในการท่องเที่ยวเชิ ง
วัฒนธรรม นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความเห็นว่า ยังไม่แน่ใจ และผู้ประกอบการ 
ธุรกิจท่องเที่ยวมีความเห็นว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่อนข้างชะลอตัวเนื่องจาก ปัญหา
เศรษฐกิจ และปัญหาทางการเมือง โดยเล็งเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีความส าคัญมากขึ้น ส าหรับ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าควรจะจัดขึ้นในรูปแบบของโฮมสเตย์ 
และต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ ส าหรับความเห็นของผู้น าชุมชนบ้านลวงเหนือมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้ประกอบการ อีกทั้งยังพบปัญหา ๓ ส่วนคือ ๑. ปัญหาภายนอกชุมชน ได้แก่ ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง ๒.ปัญหาภายในชุมชน เช่น การขาดความเข้มแข็งของชุมชนในเรื่อง
วัฒนธรรมท้องถิ่น ปัญหาขาดแคลนบุคลากรและภาษาอังกฤษ เป็นต้น ๓. ปัญหาจากภาครัฐ คือ การ
ขาดการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐเท่าที่ควร ส าหรับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สามารถ
แบ่งได้สองส่วนคือ ผลกระทบด้านบวก ท าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นรายได้ การ
ประชาสัมพันธ์ชุมชน ส่วนผลกระทบด้านลบคือ อาจเกิดปัญหาด้านอาชญากรรม ยาเสพติด และโรค

                                                           
๕๖ พนมพร สารสิทธิยศ, “ผู้ไทย: แนวทางการจัดการหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อ การท่องเที่ยว(โฮมส

เตย์)จังหวัดมุกดาหาร”, วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒). 



๔๘ 
 
ระบาด เป็นต้น แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านลวงเหนือคือ การ
พัฒนาในรูปแบบของโฮมสเตย์ และการสร้างแหล่งความรู้ชุมชน๕๗ 

พระเมก กนฺตสีโล (สีทน) ได้วิจัยเรื่องศึกษาวิเคราะห์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์แนวพุทธ : “กรณีศึกษา ปราสาทหินวัดภู แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชน
ลาว” พบว่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวแบบเกื้อกูลต่อธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว  
ซึ่งนักท่องเที่ยวได้มีส่วนในการในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวไปด้วย แนวทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ปราสาทหินวัดภู คือ แนวทางการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เช่น การใช้มาตรการทาง
กฎหมายในการคุ้มครองแหล่งท่องเที่ยว การดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ การจัดท า
คู่มือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว แนวทางอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ คือ การออกกฎหมายคุ้มครองควบคุม การปูองกันการลักลอบและท าลาย การจัดหา
งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม การจัดหาสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ การดูแลรักษาความ
สะอาด สภาพและปัญหาของแหล่งท่องเที่ยวปราสาทหินวัดภู แขวงจ าปาสัก ประเทศลาว ปัจจุบัน
ปัญหาของปราสาทหินวัดภูเกิดจากสาเหตุหลัก ได้แก่ จากธรรมชาติ คือ การเสื่อมคุณภาพของดิน 
เกิดจากสัตว์ ซึ่งได้มีการเหยียบย่ าปราสาทบางส่วน เกิดจากแมลงเข้าไปกัดกินสิ่งก่อสร้างที่ท าด้วยไม้ 
ปัญหาเกิดจากมนุษย์เป็นสาเหตุที่ร้ายแรงที่สุด เช่น นักท่องเที่ยวบางกลุ่มได้ขีดเขียนลงบนแผ่นหินจน
ท าให้เกิดความเสียหายต่อปราสาท การก่อมลภาวะแก่ปราสาท การลักลอบน าโบราณวัตถุออกไป 
รวมถึงการไม่เข้าใจในแนวทางอนุรักษ์ปราสาทอย่างเหมาะสมก็จะท าให้เกิดปัญหาแก่ปราสาทหินวัดภู
อีกรูปแบบหนึ่ง วิเคราะห์แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แนวพุทธของปราสาทหินวัดภู  คือ 
วิธีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปราสาทหินวัดภู เช่น การปลุกจิตส านึก การมีส่วนร่วมของภาครัฐ การมี
ส่วนร่วมของศาสนา และมีกระบวนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางกายภาพ (กายภาวนา) กระบวนการ
จัดการและวินัยของนักท่องเที่ยว (ศีลภาวนา) การสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม จิตส านึกหวงแหน
ความเป็นมรดกของชาติ ปลุกจิตส านึกให้ตระหนักคุณค่าของปราสาท (จิตตภาวนา) และให้ความรู้
และข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว การให้ข้อมูลแก่ประชาชนและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ (ปัญญาภาวนา)๕๘ 

                                                           
๕๗ กฤษดา ขุ่ยอาภัย, “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบ้านลวงเหนือ ต าบลลวงเหนือ 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒). 

๕๘ พระเมก กนฺตสีโล (สีทน), “ศึกษาวิเคราะห์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แนวพุทธ: 
กรณีศึกษา ปราสาทหินวัดภู แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๖๑). 



๔๙ 
 

พระครูใบฎีกาสมบัติ ปภาโส ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ
ของวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของ
วัดปุาเลไลยก์วรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

๒. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร อ า เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามทางด้าน เพศ และวุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่
แตกต่างกัน และทางด้าน อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัด
สุพรรณบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 

๓. ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดปุาเลไลยก์
วรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า การจัดสถานที่รับศรัทธา มีพ้ืนที่ในการจัดสถานที่อยู่
บางส่วน ศาสนสถาน ลานวัด มีการท ากิจกรรมเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาและแหล่งท่องเที่ยว
ภายในวัดอยู่พอใช้ เจ้าหน้าที่ของทางวัดให้ข้อมูลและความรู้อยู่พอใช้ 

๔. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ทางวัดควรมีการเพ่ิม และขยายในการจัดสถานที่รับศรัทธา ให้
มีเพ่ิมขึ้นอย่างพองาม ทางร้านค้า และร้านขายสินค้าของทางวัดควรจัดหาสินค้าเพ่ิม หรือบริการให้
เป็นอย่างดี เพ่ือโปรโมทและหานักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ภายในศาสนสถาน ควรมีการตรวจสอบและ
ปรับปรุงตามสถานการณ์๕๙ 

๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารพัฒนา 
พระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธใน

จังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัยพบว่า 
๑.ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธใน

จังหวัดสมุทรสาคร พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธใน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุก

                                                           
๕๙ พระครูใบฎีกาสมบัติ ปภาโส, “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดปุาเลไลยก์วรวิหาร 

อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”, สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๕๐ 
 
ด้าน เรียงล าดับได้ดังนี้ ๑.ด้านการพัฒนากิจกรรมภายในวัด ๒.ด้านการพัฒนาศาสนสถาน ๓.ด้านการ
พัฒนาศาสนบุคคลหรือบุคลากรในวัดและ ๔.ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

๒.การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชน ที่มีต่อการพัฒนาวัดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลโดยภาพรวม ประชาชน
ที่มีเพศและจ านวนครั้งในการมาท่องเที่ยววัด ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาวัดเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนประชาชนที่มี
อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพและรายได้ ที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
พุทธในจังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ซึ่งยอมรับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ 

๓.ปัญหาส่วนใหญ่ในการพัฒนาวัด คือ ปัญหาเกี่ยวกับความสะอาด  ขยะมูลฝอย มูล
สุนัข มูลนก ห้องน้ าห้องสุขาไม่ค่อยสะอาด มีต้นไม้น้อยไม่ค่อยร่มรื่น เจ้าหน้าที่ของทางวัดที่ท าความ
สะอาดหรือท างานในจุดต่างๆ มีน้อย ทัง้ยังแต่งกายไม่ค่อยสุภาพและปัญหาในเรื่องของกิจกรรมในวัด
ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์น้อย จัดไม่ตรงกับวันหยุดจึงท าให้ไม่ทราบเรื่องและไม่สะดวกในการมาร่วม
กิจกรรม 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธ ควรมีการจัดเจ้าหน้าที่ท าความ
สะอาดและเจ้าหน้าที่ประจ าในจุดต่างๆ ให้มากขึ้นและแต่งกายให้เรียบร้อย ในเรื่องการพัฒนาศาสน
สถาน หากมีการสร้างใหม่ควรมีการค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก มีการวางผังใหม่ให้ดี มีการ
ปลูกต้นไม้ให้มากข้ึน เพ่ือให้เกิดความร่มรื่นและเป็นการท าให้ภูมิทัศน์ของวัดสวยงาม น่ารื่นรมย์ การ
จัดกิจกรรมต่างๆ ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง และมีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของวัดให้
สมบูรณ์ เพราะหากวัดมีความพร้อมในการรองรับประชาชนที่มาวัดแล้ว ย่อมท าให้ประชาชนมาวัด
แล้วเกิดศรัทธา เกิดความยินดี เกิดความสุขใจ มาท าบุญ ท ากุศลต่างๆ พร้อมทั้งการมาพักผ่อนหย่อน
ใจในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงพุทธได้๖๐ 

สกุณา ปิ่นงาม ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุุน” ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของ 
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุุนที่มีต่อวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยที่ความรู้สึกโดยรวมนั้น อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็นผลดี ที่สถานที่ท่องเที่ยวภายในประเทศยังสามารถสร้างความพึงพอใจ ให้กับ
นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก ทั้งยังสามารถสร้างแนวทางเพ่ือการพัฒนาสู่ความพอใจสูงสุดของ 
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุุน ส าหรับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุุนที่มีต่อวัดอรุณราชวรารามราช 
                                                           

๖๐ พระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก, “การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๕๑ 
 
วรมหาวิหาร พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนมากไม่เคยมาเที่ยววัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารมาก่อน 
โดยที่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุุนส่วนใหญ่นั้น รู้จักวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จากสื่อต่างๆ อาทิ
เช่น โทรทัศน์ หนังสือนิตยสาร อินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถใช้เป็นหนทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้คน
ญี่ปุุน เดินทางมาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเพ่ิมมากขึ้น โดยวัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุุนเลือกมาท่องเที่ยว วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพราะความสวยงาม
ของสถานที่ ซึ่งความรู้สึกเมื่อนักท่องเที่ยว มาเยี่ยมชมวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารแล้วนั้น 
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความประทับใจ ส าหรับในส่วนของความส าคัญของปัญหาหาภายในวัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหารนักท่องเที่ยว ชาวญี่ปุุนยังคงให้ความส าคัญกับปัญหาในทุกๆ ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งนับว่านักท่องเที่ยวชาวญี่ปุุน ให้ความส าคัญกับทุกปัญหาในการเดินทางมาเยี่ยมชมวัด
อรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร จึงสามารถน าความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุุนที่มีต่อวัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร มาสร้างเป็น แนวทางการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารให้
สอดคล้องกับความต้องการของ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุุน โดยการที่ผู้ที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร ภาครัฐ ประชาชนในพ้ืนที่ ควรช่วยกันสอดส่องดูแล รักษาและอนุรักษ์
ในสถานที่ ทั้งยังควรออกกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถปฏิบัติและควบคุมได้จริง ทั้ง
ในส่วนของการมาท่องเที่ยวหรือ ประกอบกิจต่างๆ ภายในวัด สาหรับปฏิบัติในการมาท่องเที่ยวหรือ
จะเป็นการประกอบธุรกรรมต่างๆ ภายในวัด ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ทุกคนจะใช้ปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้
คงไว้ซึ่งความเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ สวยงาม สามารถดึงดูดผู้มาเยือนได้ตลอดไป๖๑ 

พระทิม ธมฺมยโส ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ๑) ระดับความรู้
ของพระสงฆ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย ๓.๖๘ โดยด้านการร่วมคิดร่วมตัดสินใจมี
ค่าเฉลี่ยมาก รองลงมา ได้แก่ ด้านการ่วมวางแผนพัฒนาบริหารงาน ด้านการรับผลประโยชน์จากการ
บริหารงาน และด้านการติดตามผลประเมินงานตามลาดับ ๒) ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของพระสงฆ์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
พบว่า พระสงฆ์ควรมีการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลในการเสนอปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ส่งเสริม
สนับสนุนการท ากิจกรรมต่าง ๆ มีการน าเสนอโครงการใหญ่ ๆ เช่น ธนาคารความดี เศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมที่มีความส าคัญต่อพระพุทธศาสนา ชูนโยบายการขจัดยาเสพติด มีการจัดท า
นโยบายเข้าค่ายพุทธบุตร เพ่ือเสริมสร้างความมีวินัย พระสงฆ์และองค์การบริหารส่วนต าบลมีการ
                                                           

๖๑ สกุณา ปิ่นงาม, “แนวทางการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุุน”, สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ๒๕๕๓). 



๕๒ 
 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับชุมชนได้ทราบ ฟังพระธรรมเทศนาทุกวันพระ เวียนเทียนในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา และมีการติดตามผลการท างานตรวจสอบการปฏิบัติงานแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ๓) ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพ่ือล าดับความส าคัญในการน าเสนอช่วยแก้ไข
ปัญหา เพ่ือพัฒนาชุมชนในเรื่องต่าง ๆ ทั้ง ๔ ด้าน พบว่า พระสงฆ์มีบทบาทน้อยมากในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและชุมชนร่วมกับการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจาก
พระสงฆ์มีหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการดูแลชุมชน 
วางแผน ให้มีความอยู่ดีมีสุข จึงท าให้พระสงฆ์นั้นขาดการมีส่วนร่วมการตัดสินใน วางแผน การได้รับ
ผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผลการท างานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล๖๒ 

พระมหาอุทิศ ธีรวโร ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าไห อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการพัฒนา
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าไห อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๕ ด้าน โดย
ภาพรวมของพนักงาน อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมของประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ของพนักงาน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
รองลงมา คือ  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและ
สวัสดิการ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวและกีฬา ตามล าดับ โดยภาพรวมของ
ประชาชน อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
รองลงมา คือ  ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารภัยและสวัสดิการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการพัฒนาสาธารณสุข อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ตามล าดับ๖๓ 

พระมหาสานนท์ ขนฺวิริโย ได้ท าการวิจัย “เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของเทศบาล
ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่” พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ 
และประสบการณ์การท างาน ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลเหนือคลอง 
อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน ส่วนพนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และ

                                                           
๖๒ พระทิม ธมฺมยโส, “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล

ในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 

๖๓ พระมหาอุทิศ ธีรวโร, “การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าไห 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๕๓ 
 
ต าแหน่ง ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งแย้งกับสมมติฐานที่ว่า
พนักงานที่มีสถานภาพด้านปัจจัยส่วนบุคคล ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของเทศบาล
ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน และพบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ และวุฒิการศึกษา ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของเทศบาล
ต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน แต่ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีผลต่อ
กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ซึ่งแย้งกับสมมติฐานที่ว่า ประชาชนที่มีสถานภาพด้าน
ปัจจัยส่วนบุคคล ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่ ที่แตกต่างกัน๖๔ 

พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ) ได้ท าการวิจัย “การพัฒนาการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม” ผลการวิจัยพบว่า การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย
ปัจจุบัน โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาจะได้รับผลกระทบกระเทือนจากความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองอย่างมากทาให้มีผู้มองศาสนาในแง่ต่างๆ ทั้ งในแง่ดี
หรือแง่บวกและในแง่ร้ายหรือแง่ลบก็ตาม แต่พุทธศาสนาก็ยังนับว่ามีอิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรม
อยู่มากในจิตใจของคนไทย และแสดงออกมาในรูปของโบราณสถานโบราณวัตถุ ประเพณี นิสัย 
ศิลปวัฒนธรรม หรือความเมตตาปรานี และความโอบอ้อมอารี สิ่งเหล่านี้อาจเรียกว่าเป็นลักษณะ
เฉพาะที่มีอยู่ในสังคมไทย ซึ่งเป็นลักษณะอันเนื่องมาจากพุทธศาสนาจึงถือว่าสังคมไทยก็คือสังคมพุทธ
นั่นเอง ผู้ที่มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมพุทธตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือ 
พระสงฆ์ สถาบันสงฆ์จึงเป็นสถาบันจารีตที่มีความส าคัญยิ่ง พระสงฆ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีบทบาท
ส าคัญในวิถีชีวิตของชาวพุทธไทยส่วนใหญ่ทั้งทางด้านศีลธรรมจรรยาและกิจกรรมทางโลก พระสงฆ์
เป็นหนึ่งในรัตนะ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นเสมือนตัวแทนขององค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเป็นสถาบันพระพุทธศาสนาที่ขาดเสียไม่ได้ ในชีวิตประจ าวันของพุทธศาสนิกชน นอกจากจะ
เป็นที่พ่ึงพิงทางใจ ชี้น าทางศีลธรรมจรรยาโดยชี้ให้ท าน าให้ดู และเป็นสถาบันที่เอ้ืออ านวยบริการทาง
ศาสนกิจ ศาสนพิธีแล้ว พระภิกษุสงฆ์ยังท าหน้าที่ส่งเสริมรักษาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและให้บริการ
ด้านอ่ืนๆ ที่กลไกของรัฐบาลเข้าไปให้บริการไม่ทั่วถึง ทั้ งยังมีส่วนช่วยเสริมกลไกของรัฐให้บรรลุ
เปูาหมายมากยิ่งขึ้นและทั้งยังมีส่วนช่วยสังคมในด้านต่างๆ อีกด้วย สภาพปัญหาการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม สืบเนื่องมาจากผลกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจและ
                                                           

๖๔ พระมหาสานนท์ ขนฺธวิริโย, “กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่”, วิทยานิพนธ์พทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๕๔ 
 
สังคมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งมีทั้งความหลากหลายและรวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสาร 
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลในการพัฒนาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสมุทรสงคราม ปัญหา ๖ ด้าน 
คือ ๑) ด้านสภาพแวดล้อม ๒) ด้านพุทธศาสนพิธี/พิธีกรรม ๓) สื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๔) แหล่ง
การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ๕) กิจกรรมเชิงวิชาการในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ ๖) 
เครือข่ายภาคีทางศิลปวัฒนธรรม อันส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมามากมาย๖๕ 

ไพวัลย์ พรหมนา ได้ท าการวิจัย “เรื่องการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรม
ของสถานีต ารวจเพ่ือ ประชาชน” ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันที่แท้จริงในการบริหารงานของ
สถานีต ารวจเพ่ือประชาชน พบว่า สภาพทั่วไปของการให้บริการประสบปัญหาด้วยอัตราก าลังไม่
เพียงพอ จึงท าให้การให้บริการไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และด้วยบุคลิกภาพ
ที่ไม่พร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่ต ารวจและสภาพแวดล้อม ด้วยความไม่พร้อมทั่งสถานที่และ
เทคโนโลยี ขาดประสิทธิภาพการบริหารที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ขาดความหน้าเชื่อถือต่อการ
เลือกปฏิบัติด้วยความยุติธรรมทางอาญา ท าให้สภาพปัญหา ไม่ได้รับการแก้ไขตามความคาดหวังของ
ประชาชน ที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจออกตรวจตรา เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ปัญหาของการจราจรก็เป็นส่วนต่อการปฏิบัติการ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ขาดการเชื่อมโยงสภาพที่
แท้จริง เพ่ือเตรียมการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วิเคราะห์ปัญหาในการ
บริหารงานของสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน พบว่า สภาพสถานีต ารวจที่เก่าและทรุดโทรม สะท้อนให้
เห็นว่าขาดการดูแลบ ารุงรักษา มีคดีอาชญากรรม เพราะความอ่อนแอของระบบราชการและระบบ
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม การแพร่ระบาดของยาเสพติด การท าร้ายร่างกาย โจรกรรม
ทรัพย์สินต่างๆ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่ได้รับการบริการที่ดีจากต ารวจที่
มีคุณภาพ โอ่โถงเต็มไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย หากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยังไม่สามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรของสถานีต ารวจต่าง ๆ ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เช่น ในปัจจุบัน ก็คงจะมีแต่
ประชาชนในเมืองใหญ่ๆ เท่านั้นที่มีสิทธิที่จะได้รั บการบริการที่ดีและมีคุณภาพ แนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานสถานีต ารวจเพ่ือประชาชนตามหลักพุทธธรรมจะได้แนวทางการพัฒนาการ
บริหารสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน งานด้านบริหารและการบริการประยุกต์ใช้กับหลักสังคหวัตถุ การ
อ านวยความยุติธรรมทางอาญาประยุกต์ใช้กับอคติ ๔ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประยุกต์ใช้กับหลักฆราวาสธรรม การควบคุมและจัดการจราจรประยุกต์ใช้กับหลักสาราณียธรรม 
และการบริหารและพัฒนาบุคคลประยุกต์ใช้กับหลักสัปปุริสธรรมซึ่งผู้บริหารระดับสูงของสถานีต ารวจ

                                                           
๖๕ พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ), “การพัฒนาการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะสงฆ์

จังหวัดสมุทรสงคราม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๕๕ 
 
เพ่ือประชาชน ควรจะมีวิสัยทัศน์การวางแผนแนวทางปฏิบัติตามแผนงาน ขั้นตอน และกระบวนการ
ท างานได้จากแผน ก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานีต ารวจ๖๖ 

พระวิษณุ พุทฺธรํสี (พุทธศิวพร) ได้ท าการวิจัย “การบริหารจัดการระบบบัญชีของวัด 
ในอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า การบัญชีนั้นเป็นกระบวนการหรือ
ขั้นตอนของการจัดท ารายงานทางการเงิน เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบครอบในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งบุคลากรต้องเป็นผู้มีความรู้ความช านาญเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ พร้อมด้วย
คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ล้วนมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การบริหารงานการบัญชี สามารถประสบ
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการจดบันทึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของ
องค์กรที่สามารถระบุค่าเป็นหน่วยเงินตราได้  และน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ เพ่ือท าการสรุปผลลัพธ์ใน
ขั้นสุดท้ายตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมถึงการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมูล
ต่างๆ ในรายงานทางการเงิน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ให้ความสนใจในกิจกรรมทางการเงินขององค์กร ศาสนสมบัติ ได้แก่ ศาสนสมบัติกลาง คือ 
ทรัพย์สินของพระศาสนา ซึ่งมิใช่ของวัดใดวัดหนึ่ง และศาสนสมบัติของวัด คือ ทรัพย์สินของวัดใดวัด
หนึ่ง บัญชีของวัดในพระพุทธศาสนา คือ การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัด ได้แก่ ทรัพย์สิน เงิน
ทอง เป็นต้น ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๑) ซึ่งไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัย วิธี
ปฏิบัติทางการบัญชีและระบบการบัญชีของวัดในอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่
ยังไม่เหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติทางการบัญชี และขาดการควบคุมภายในที่ดี  โดยเฉพาะระบบ
การจ่ายเงินและทรัพย์สิน ผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และขาดความรู้ด้านการบัญชี 
นอกจากนี้ ปัจจุบันยังไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินและการจัดท าบัญชี ซึ่งอาจน าไปสู่
การทุจริตได้ง่าย การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แนะน าระบบบัญชีที่เหมาะสมอันจะน าไปสู่การจัดท าบัญชี
และการควบคุมภายในที่ดี การเสนอรูปแบบของเอกสารบัญชี  รายงานทางการเงิน รวมถึงวิธีการ
ตรวจสอบการควบคุมภายในเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการควบคุมภายในให้ดียิ่งขึ้น๖๗ 

จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่า บทบาทการบริหารพัฒนาท้องถิ่นมี
ความส าคัญอย่างมากในการก าหนดนโยบายด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของงาน
ตามเปูาหมาย โดยการก าหนดนโยบายนั้นประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นที่

                                                           
๖๖ ไพวัลย์ พรหมนา, “การพัฒนาการบริหารงานตามหลักพุทธธรรมของสถานีต ารวจเพื่อ

ประชาชน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๖๗ พระวิษณุ พุทฺธร สี (พุทธศิวพร), “การบริหารจัดการระบบบัญชีของวัด ในอ าเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๕๖ 
 
สอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชนว่ามีมากน้อยเพียงใดนั้น และก็ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์กรเอง ที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ขององค์กรออกส ารวจหรือลงพ้ืนที่รับฟังปัญหาของประชาชนด้วย จึงจะสามารถแก้ไข
ปัญหาและด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนและท้องถิ่นให้มากที่สุด การพัฒนาชุมชน เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ 
อันประกอบด้วย ปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไปของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหา 
และผู้เกี่ยวข้องในระบบ และปัจจัยภายนอก อันได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น เจริญรุ่งเรืองขึ้น ในทุก ๆด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถจัดการกับภาวะการณ์ของกระแสโลกาภิวัตน์เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ 
(self-reliance) หรือช่วยตนเองได้ (relf-help) ในการคิดตัดสินใจและด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนตอบสนองความต้องการของตนเองและส่วนรวม 

 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวิจัย  

งานวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการ
วิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัวแปรต้น (Independent Variables) ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) ซึ่งน ามาก าหนดเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปร คือ 

๑) ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สถานภาพส่วนบุคคลของประชาชนที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวชม
วัฒนธรรม ประเพณีและท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต 

๒) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ แนวทางการบริหารด้านการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยผู้วิจัยสังเคราะห์จากแนวคิด/ทฤษฎีของ ดรรชณี เอมพันธ์ กล่าว
ว่า การบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก คือ ๑.ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว ๒.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ๓.ด้านการบริการ ๔.ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
 
 



๕๗ 
 

ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม  
       (Independent Veriables)                 (Dependent Variable) 
 

 
            ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 
-อายุ 
-การศึกษา                          
-อาชีพ        
-รายได้ต่อเดือน                                      
           
   

          ประเภทการท่องเที่ยว 
              เชิงวัฒนธรรม 
         ๑.ท่องเที่ยวชม 
            ประวัติศาสตร์ 
         ๒.ท่องเที่ยวชม 
            วัฒนธรรม ประเพณ ี
         ๓.ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต 
 

แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบแนวคิดการวิจัย 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

๑.ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
๒.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
๓.ด้านการบริการ 
๔.ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

 



 
 

 
 

 
บทท่ี ๓ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการดําเนินการวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยได้ศึกษาโดยใช้กระบวนการศึกษาหรือระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี  
ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
       ๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
      ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
       ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
       ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

 วิจัยเรื่องการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 
เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี(Mixed Methods Research)โดยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) 
กับผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ 
 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

 ๓.๒.๑ ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชน ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีจํานวน ๓๖,๙๑๙ คน (ข้อมูลประชากร จังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๐) 
 ๓.๒.๒ กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
และวิธีการสุ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ดังนี้ 
  
 



๕๙ 
 

 
 

กลุ่มตัวอย่างได้จากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  จํานวน 
๓๖,๙๑๙ คน ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane๑ ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังนี้ 

  n = 
 

     

 

 

 โดย N = จํานวนประชากรทั้งหมด 
       e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
       n = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทั้งหมด  ๓๖,๙๑๙ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังนี้ 
 

                      n =  
      

               

 

 n =  
      

       
 

 n =   
      

     
 

 n =   396 

 วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่ม แบบแบ่งข้ันตอนดังนี้  
กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจํานวนประชากร เพ่ือให้ได้ ข้อมูลมีลักษณะ
การกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยทําการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random 
sampling) โดยใช้ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เป็นระดับในการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างๆ เป็นสัดส่วนโดยใช้สูตร ดังนี้ 
 

จํานวนตัวอย่างในแต่ละชั้น =  
 จํานวนตัวอย่างทั้งหมด   จํานวนประชากรในแต่ละชั้น 

จํานวนประชากรทั้งหมด
 

 
 
 
 
 

                                                           
๑ Taro Yamane, Statistics: An Introductory Analysis, Third Edition, (New York: 

Harper and Row publication, 1973), P. 125. 
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จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นของประชากร ในเขตเทศบาล
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ รวมรายละเอียดดังตารางที่ ๓.๑ 

ตารางท่ี ๓.๑ จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ๒ 

ชุมชนในเขตเทศบาล จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
๑. ราษฏร์เจริญสุข ๔๖๐ ๕ 
๒. สนามบิน ๙๖๓ ๑๐ 
๓. ขี้เหล็กน้อย-มิตรภาพ ๔๒๐ ๕ 
๔. โคกน้อย ๔๘๐ ๕ 
๕. ขี้เหล็กน้อย-ปรางค์กู่ ๖๘๗ ๗ 
๖. โนนตาปาน ๕๘๐ ๖ 
๗. เมืองน้อยเหนือ ๗๗๕ ๘ 
๘. กุดแคนหัวถนน ๘๔๒ ๙ 
๙. ใหม่พัฒนา ๘๔๕ ๙ 
๑๐. คลองลี่ ๑๕๖ ๒ 
๑๑. ทานตะวัน ๑,๙๐๗ ๒๐ 
๑๒. หนองบัว ๗๕๙ ๘ 
๑๓. หนองบ่อ ๑,๓๑๗ ๑๔ 
๑๔. โนนสมอ ๑,๙๒๗ ๒๑ 
๑๕. ตลาด ๑,๔๙๙ ๑๖ 
๑๖. โนนไฮ ๑,๕๒๕ ๑๖ 
๑๗. คลองเรียง ๑,๖๗๓ ๑๘ 
๑๘. หินตั้ง-โพนงาม ๑,๙๒๕ ๒๑ 
๑๙. หนองปลาเฒ่า ๑,๖๙๒ ๑๘ 
๒๐. เมืองน้อยใต้ ๒,๒๖๖ ๒๔ 
๒๑. เมืองเก่า ๒,๗๖๔ ๓๐ 
๒๒. หนองสังข์ ๑,๘๒๗ ๒๐ 
๒๓. โนนสาทร ๒,๖๗๑ ๒๙ 

                                                           
๒ ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, ประชากรในเขตเทศบาลจังหวัดชัยภูมิ, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 

http://www. http://chaiyaphum.kapook.com, [๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑]. 

http://chaiyaphum.kapook.com/
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๒๔. ขี้เหล็กใหญ่ ๒,๘๕๘ ๓๑ 
๒๕. หนองหลอด ๔,๑๐๑ ๔๔ 

รวม ๓๖,๙๑๙ ๓๙๖ 
 
 ๓.๒.๓ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
ผู้วิจัยทําการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลสําคัญจํานวน ๑๒ คน ได้แก่ ภาครัฐ
จากระดับผู้บริหาร หรือรอง หรือผู้ช่วยผู้บริหารจํานวน ๔ คน ภาคประชาชนจากเขตเทศบาล จํานวน 
๕ รูป/คน ภาคเอกชน ที่พัก บริษัททัวร์จํานวน ๓ คน 

๑)  นายอิทธิชัย ชูเรณู   ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
๒)  นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร  ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
๓)  นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด  ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๔)  นายทนงศักดิ์ คณะเจริญ  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
๕)  พระปลัดบุญสม คุณวโร  เจ้าอาวาสวัดหนองสังข์ 
๖)  นายสายันต์ อรรถสุวรรณ  กรรมการชุมชนหนองสังข์ 
๗)  ร.ต.ประยูร ศรีกระทุม  ไวยาวัจกรวัดหนองสังข์ 
๘)  นางเกสร ยิ้มนิรัญ   อสม.และจิตอาสา 
๙)  นางประคอง ปรีชานันท์   อสม.และจิตอาสา 
๑๐) นางธนัชชา จํานงบุญ   เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โรงแรมสยาม ริเวอร์

รีสอร์ท ชัยภูมิ 
๑๑) นางวรรณิกา ถนอมแนว   พนักงานขายตั๋ว บริษัทเดินรถ เทียน

ไชยแอร์ 
๑๒) นางสาวพักต์พิมล ทองจันทึก  พนักงานขายตั๋ว บริษัทซันบัส 
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๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ก) แบบสอบถาม 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองโดยมี
วิธีการสร้างแบบสอบถามและการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 ๑) การสร้างแบบสอบถาม 
 ๑. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม แล้วนํามาเป็นกรอบวิจัยให้ครอบคลุมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 
 ๒. สร้างแบบสอบถามตามกรอบวิจัยที่กําหนดไว้ โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น ๔ 
ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบให้
เลือกตอบ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน  
 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล
เมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง ๓ ประเภท ประกอบด้วย ๑. ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ ๒. ท่องเที่ยว
ชมวัฒนธรรม ประเพณี ๓. ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

 การให้คะแนนข้อคําถาม 
๕ หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   มากที่สุด 
๔ หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   มาก 
๓ หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
๒ หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   น้อย 
๑ หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด  

 ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แบ่งออกเป็น ๔ ด้านดังนี้ คือ ๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว ๒. ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก ๓. ด้านการบริการ ๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  

 การให้คะแนนข้อคําถาม 
๕ หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   มากที่สุด 
๔ หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   มาก 
๓ หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   ปานกลาง 
๒ หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   น้อย 
๑ หมายถึง   ความคิดเห็นอยู่ในระดับ   น้อยที่สุด 
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ตอนที่ ๔ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ และข้อเสนอแนะในการบริหารงานซึ่งเป็นแบบสอบถาม 
คําถามปลายเปิด (open-ended questions) หมายถึง คําถามที่ผู้ตอบ ตอบได้อย่างอิสระ ไม่กําหนด
คําตอบตายตัว คือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกถามได้อธิบายหรือพูดถึงแนวความคิดของตัวเองได้อย่าง อิสระ 
แบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ ตอนที่ ๑.ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ 
ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี และท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต ตอนที่ ๒.การบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  มีด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 
ด้านการบริการ และด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว  
 ๒) การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 ในการหาคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 ๑. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือทําการตรวจสอบ
เครื่องมือที่สร้างไว้ 
 ๒. หาความเที่ยงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จเสนอประธานและ
กรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมจํานวน ๕ ท่านประกอบด้วย 

๑) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร , ผศ.ดร. อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๒) ผศ.ดร.อนุวัต กระสังข์ อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๔) ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕) ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระ และโครงสร้างของคําถามตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม และวัตถุประสงค์ 
(Item – Objective Congruence Index : IOC) โดยได้ค่า IOC ตั้งแต ่๐.๕ ขึ้นไปทุกข้อ  
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๓. หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)๓ นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปทดลองใช้ (Try out) ได้แก่ ประชาชนในตําบลบ้านค่าย อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจํานวน ๓๐ คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α 
–coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)๔ ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๘๗๓ 
 ๔. นําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช้แจกกลุ่มตัวอย่างจริงในการวิจัยต่อไป  
 ข. แบบสัมภาษณ์ 
 การวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ" ผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสัมภาษณ์ที่ใช้เป็น
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งมีสาระสําคัญดังนี้  
 ๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัย
ที่เก่ียวขอ้ง เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
 ๒. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง 
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือใหค้รอบคลุมวัตถุประสงคข์องการวิจัยที่กําหนดไว  
 ๓. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์  
 ๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) เพ่ือนํามาวิเคราะห์ 

  

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังนี้  
   ๑. ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 
 ๒. นําแบบสอบถามจํานวน ๓๐ ฉบับลงพ้ืนที่ ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเอง และได้เก็บแบบสอบถามคืนด้วยตัวเอง  
 ๓. การแจกแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด ๓๙๖ 
ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแบบสอบถามท้ังหมด ๓๙๖ ชุด 

                                                           
๓ พิสณุ ฟองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์, 

๒๕๕๒), หน้า ๑๔. 
๔ สินพันธุ์ พินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูนพับลิชช่ิง จํากัด, 

๒๕๔๗), หน้า ๑๙๑. 



๖๕ 
 

 
 

 ๔. ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลที่สําคัญโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) และทําการบันทึกข้อมูลโดยการ
จดบันทึก และการบันทึกเทป 
 

๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ หลังจากท่ีได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วนําแบบสอบถามที่ 
ได้รับกลับคืนมาทั้งหมด นําข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
ทางสถิติเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดังนี้  
 ๑. ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์โดย ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage)  
 ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง การพัฒนาการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (   ̅) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviation)   
 ๓. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
จําแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายได้ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA) สําหรับตัวแปรที่มี ๓ ค่าขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบความ
แตกต่างหลายคู่ โดยวิธีหาผลต่างนัยสําคัญ น้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.)  
 ๔. ข้อเสนอแนะจากคําถามปลายเปิด นําเสนอข้อมูลโดยเขียนเป็นความเรียงประกอบ 
ตาราง  
  ๕. เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย เกณฑ์ที่ใช้แปลผลข้อคําถามที่ได้จากการประเมินผล มี 
ดังนี้๕  

ช่วงค่าเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
 ๔.๕๐ – ๕.๐๐  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ มากที่สุด 
 ๓.๕๐ – ๔.๔๙  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ มาก 
 ๒.๕๐ – ๓.๔๙  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 ๑.๕๐ – ๒.๔๙  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ น้อย 
 ๑.๐๐ – ๑.๔๙  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

                                                           

 ๕ ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย, พิมพ์ครั้งที่ ๗, (กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิต, 
๒๕๔๑), หน้า ๗๕. 



๖๖ 
 

 
 

 ๖. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธี
ของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) (r) โดยมีเกณฑ์ในการแปลผลดังนี้ 

   ช่วงค่าเฉลี่ย              การแปลความหมาย 
 r=.๕๐ ถึง ๑.๐๐ หรือ r=-.๕๐ ถึง -๑.๐๐    ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง 
 r=.๓๐ ถึง ๐.๔๙ หรือ r=-.๓๐ ถึง -๐.๔๙    ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
 r=.๑๐ ถึง ๐.๒๙ หรือ r=-.๑๐ ถึง -๐.๒๙    ถือว่ามีความสัมพันธ์ในระดับตํ่า 
 r=.๐๐                                              ถือว่าข้อมูลไม่มีความสัมพันธ์กัน 

๗. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะทําการจัดกลุ่มข้อมูล (Data Grouping) ตาม
สาระสําคัญของ ประเด็นการสัมภาษณ์ จากนั้นจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาประกอบบริบท 
(Context Content Analysis Technique) 



 

 

บทท่ี ๔ 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ”ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน ๓๙๖ ชุด มาวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๖ ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๗ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยว

เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๘ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
๔.๙ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 
๓๙๖ คน จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แสดงด้วยความถี่และร้อยละ มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๑ ดังนี้ 
 



๖๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ จํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(n=๓๙๖) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ     
 ชาย  ๑๓๖ ๓๔.๓๐ 
 หญิง  ๒๖๐ ๖๕.๗๐ 
 รวม  ๓๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
อาย ุ     
 ต่ํากว่า ๓๐ ปี   ๑๔๔ ๓๖.๔๐ 
 ๓๐ – ๔๐  ปี  ๗๘ ๑๙.๗๐ 
 ๔๑ – ๕๐  ปี  ๖๕ ๑๖.๔๐ 
 ๕๑ ปีขึ้นไป  ๑๐๙ ๒๗.๕๐ 
 รวม  ๓๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
ระดับการศึกษา    
 ต่ํากว่ามัธยมศึกษา ๑๐๓ ๒๖.๐๐ 
 มัธยมศึกษา / ปวช. ๑๐๙ ๒๗.๕๐ 
 อนุปริญญา / ปวส.  ๒๒ ๕.๖๐ 
 ปริญญาตรี ๑๕๕ ๓๙.๑๐ 
 ปริญญาโท หรือสูงกว่า ๗ ๑.๘๐ 
 รวม  ๓๙๖ ๑๐๐.๐๐ 
อาชีพ     
 เกษตรกรรม ๖๙ ๑๗.๔๐ 
 ค้าขาย ๗๘ ๑๙.๗๐ 
 รับราชการ ๔๕ ๑๑.๔๐ 
 รับจ้าง ๑๑๑ ๒๘.๐๐ 
 อ่ืนๆ  ๙๓ ๒๓.๕๐ 
 รวม  ๓๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

 

 

 



๖๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๑ จํานวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

รายได้    
 ต่ํากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ๒๕๒ ๖๓.๖๐ 
 ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๐๕ ๒๖.๕๐ 
 ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท ๒๒ ๕.๖๐ 
 ๒๕,๐๐๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท ๙ ๒.๓๐ 
 ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป ๘ ๒.๐๐ 
 รวม  ๓๙๖ ๑๐๐.๐๐ 

 
จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ” จําแนกได้ดังนี้ 
เพศ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจํานวน ๒๖๐ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗ ส่วนเพศชายมีจํานวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓ 
อายุ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุต่ํากว่า ๓๐ ปี มีจํานวน 

๑๔๔ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๓๖.๔ อายุ ๕๑ ปีขึ้นไป มีจํานวน ๑๐๙ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๒๗.๕ อายุ
ระหว่าง ๓๐-๔๐ ปี มีจํานวน ๗๘ คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๑๙.๗ อายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี มีจํานวน ๖๕ 
คน คิดเป็นค่าร้อยละ ๑๖.๔  ตามลําดับ 

ระดับการศึกษา จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน ๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน  
๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕ มีการศึกษาระดับต่ํากว่ามัธยมศึกษาจํานวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๖.๐ มีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. จํานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ มีการศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป จํานวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ ตามลําดับ 

อาชีพ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง มีจํานวน 
๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ อาชีพอ่ืนๆ มีจํานวน ๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕ อาชีพค้าขาย มี
จํานวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗ อาชีพเกษตรกรรม มีจํานวน ๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔ 
และอาชีพรับราชการ มีจํานวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔ ตามลําดับ 

รายได้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่ํากว่า ๑๕,๐๐๐ 
บาท มีจํานวน ๒๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ มีรายได้ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีจํานวน ๑๐๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕ มีรายได้ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท มีจํานวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖ 



๗๐ 
 

มีรายได้ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท มีจํานวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๓ และ มีรายได้ ๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป มีจํานวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐ ตามลําดับ 

 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ๑. ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ ๒. ท่องเที่ยวชม
วัฒนธรรม ประเพณี ๓. ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต 
ตารางที่ ๔.๒  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประเภท 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม 
(n=๓๙๖) 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ ๔.๐๑ ๐.๘๐๔ มาก 
๒. ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี ๔.๐๗ ๐.๗๘๗ มาก 
๓. ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต ๓.๘๙ ๐.๗๙๒ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๙ ๐.๗๑๑ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒ พบว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเภทการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = ๓.๙๙, S.D. = 
๐.๗๑๑) 

เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี ( ̅ = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๗๘๗) ท่องเที่ยวชม

ประวัติศาสตร์ ( ̅ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๐๔) ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต ( ̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๙๒) ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 

 
 
 
 
 



๗๑ 
 

ตารางที่ ๔.๓  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประเภทการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ท่องเที่ยวชม
ประวัติศาสตร์ 

(n=๓๙๖) 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. มีสถานที่ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ที่
หลากหลาย 

 
๓.๙๕ 

 
๐.๙๕๑ 

 
มาก 

๒. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อวัฒนธรรม ๔.๐๑ ๐.๘๗๖ มาก 
๓. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามตามธรรมชาติ
ท้องถิ่น 

 
๔.๑๔ 

 
๐.๘๕๘ 

 
มาก 

๔. สถานที่ท่องเที่ยวมีศิลปวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ 

 
๔.๐๑ 

 
๐.๙๐๑ 

 
มาก 

๕. มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ ๓.๙๒ ๐.๙๘๙ มาก 
ภาพรวม ๔.๐๑ ๐.๘๐๔ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเภทการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( ̅ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๐๔) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเภทการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

ตารางที่ ๔.๔  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประเภทการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ท่องเที่ยวชม
วัฒนธรรม ประเพณี 

(n=๓๙๖) 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. มีการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่น่าสนใจ ๔.๐๒ ๐.๙๔๒ มาก 
๒. งานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล
มีความยิ่งใหญ่ 

 
๔.๒๙ 

 
๐.๘๖๗ 

 
มาก 

๓. งานแห่เทียนเข้าพรรษามีความสวยงาม ๓.๘๘ ๑.๐๘๙ มาก 
๔. มีกิจกรรมให้ร่วมทําตามงานประเพณี ๔.๐๕ ๐.๙๕๓ มาก 
๕. มีการส่งเสริม ปลูกฝังด้านวัฒนธรรม ประเพณี ๔.๐๙ ๐.๙๑๖ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๗ ๐.๗๘๗ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเภทการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๗๘๗) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเภทการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

ตารางที่ ๔.๕  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อประเภทการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต 

(n=๓๙๖) 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. คนในชุมชนมีอัธยาศัยดี ๔.๐๑ ๐.๙๕๖ มาก 
๒. มีการแต่งกายตามลักษณะพ้ืนบ้าน ๓.๘๖ ๐.๙๔๘ มาก 
๓. มีการใช้ภาษาพ้ืนเมืองในการสื่อสาร ๓.๙๖ ๐.๘๖๙ มาก 
๔. มีอาหารพื้นเมืองเป็นที่นิยม ๓.๙๖ ๐.๘๕๙ มาก 
๕. มีการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ๓.๖๕ ๑.๐๘๐ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๙ ๐.๗๙๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเภทการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( ̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๙๒) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อประเภทการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 
 

๔.๓ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว ๒. ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก ๓. ด้านการบริการ ๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
ตารางที่ ๔.๖  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม 
(n=๓๙๖) 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
โดยภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว ๓.๘๙ ๐.๘๐๐ มาก 
๒. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ๓.๘๔ ๐.๘๔๒ มาก 
๓. ด้านการบริการ ๓.๘๓ ๐.๘๘๗ มาก 
๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว ๓.๘๙ ๐.๘๖๖ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๖ ๐.๗๘๑ มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.๖ พบว่าระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๘๑) 
เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว ( ̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๖๖) ด้านแหล่ง

ท่องเที่ยว ( ̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๐๐) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ( ̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๔๒) 

ด้านการบริการ ( ̅ = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๘๘๗) ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 

 



๗๕ 
 

ตารางที่ ๔.๗  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว 

(n=๓๙๖) 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. มีการจัดสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นระเบียบ ๓.๘๙ ๐.๙๔๔ มาก 
๒. มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ๓.๙๑ ๐.๙๑๒ มาก 
๓. สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด น่าชื่นชม ๓.๘๑ ๐.๙๘๙ มาก 
๔. มีการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาล ๓.๙๙ ๐.๙๒๔ มาก 
๕. มีพ้ืนที่รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ ๓.๘๖ ๐.๙๑๑ มาก 

ภาพรวม ๓.๘๙ ๐.๘๐๐ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( ̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๐๐) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 

ตารางที่ ๔.๘  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก 

 (n=๓๙๖) 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. มีศูนย์อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ๓.๘๖ ๐.๙๑๙ มาก 
๒. มีการเดินทางคมนาคมที่สะดวกสบาย ๓.๘๘ ๐.๙๔๗ มาก 
๓. มีป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ๓.๘๗ ๐.๙๗๐ มาก 
๔. มีรถโดยสารสาธารณะตามจุดท่องเที่ยว ๓.๗๗ ๑.๐๐๕ มาก 
๕. มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างชัดเจน 

 
๓.๘๓ 

 
๑.๐๑๘ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๘๔ ๐.๘๔๒ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( ̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๔๒) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

ตารางที่ ๔.๙  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านการบริการ 

 (n=๓๙๖) 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านการบริการ 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. มีการจัดบริการแหล่งที่พักอย่างเพียงพอ ๓.๘๑ ๐.๙๗๓ มาก 
๒. มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม ให้บริการแก่
นักท่องเที่ยว 

 
๓.๘๖ 

 
๐.๙๗๙ 

 
มาก 

๓. มีห้องน้ํา สุขา จัดให้อย่างเหมาะสม ๓.๘๒ ๐.๙๙๑ มาก 
๔. มีการจัดที่จอดรถแก่นักท่องเที่ยวอย่าง
เพียงพอ 

 
๓.๗๔ 

 
๐.๙๙๐ 

 
มาก 

๕. มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้บริการด้านความ
ปลอดภัย 

 
๓.๙๒ 

 
๑.๐๑๐ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๘๓ ๐.๘๘๗ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านการบริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 
๓.๘๓, S.D. = ๐.๘๘๗) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านการบริการ อยู่ในระดับมากทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๗๘ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านผลิตภัณฑ์
ของแหล่งท่องเที่ยว 

 (n=๓๙๖) 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

ระดับความคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลผล 
๑. ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 

 
๓.๙๕ 

 
๐.๙๒๕ 

 
มาก 

๒. สถานที่ท่องเที่ยวมีการจัดขายสินค้าพ้ืนเมือง ๓.๘๒ ๐.๙๙๙ มาก 
๓. ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือมีความสวยงาม ๔.๐๑ ๐.๙๕๑ มาก 
๔. มีของที่ระลึกที่มีความน่าสนใจ ๓.๘๖ ๐.๙๗๙ มาก 
๕. ท่านรู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไป
ในการเดินทางท่องเที่ยว 

 
๓.๘๐ 

 
๑.๐๑๐ 

 
มาก 

ภาพรวม ๓.๘๙ ๐.๘๖๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๖๖) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก
ทุกข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

๔.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ ๑ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามเพศ 
(n=๓๙๖) 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

จ าแนกตามเพศ 

เพศ  
ชาย (๑๓๖ คน) หญิง (๒๖๐ คน)   

    t Sig. 

 ̅ S.D  ̅ S.D   
๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว ๓.๗๘ ๐.๘๐๘ ๓.๙๕ ๐.๗๙๑ -๑.๙๗๘* ๐.๐๔๙ 
๒. ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ๓.๗๘ ๐.๘๒๑ ๓.๘๗ ๐.๙๐๖ -๑.๐๕๙ ๐.๒๙๐ 
๓. ด้านการบริการ ๓.๗๙ ๐.๙๐๖ ๓.๘๖ ๐.๘๗๗ -๐.๗๕๖ ๐.๔๕๐ 
๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
๓.๘๔ 

 
๐.๘๗๓ 

 
๓.๙๑ 

 
๐.๘๖๒ 

 
-๐.๗๘๕ 

 
๐.๔๓๓ 

รวม ๓.๘๐ ๐.๗๘๕ ๓.๙๐ ๐.๗๗๘ -๑.๒๒๔ ๐.๒๒๒ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จําแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
(t = -๑.๒๒๔, Sig.= ๐.๒๒๒) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านแหล่งท่องเที่ยว แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ ๐.๐๕ 
ส่วนด้านอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน 
 

 
 
 
 
 



๘๐ 
 

สมมติฐานที่ ๒ ประชาชนที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๒ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามอาย ุ
(n=๓๙๖) 

การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๗๔๔ 
๒๔๒.๐๖๐ 
๒๕๒.๘๐๔ 

๓ 
๓๙๒ 
๓๙๕ 

๓.๕๘๑ 
๐.๖๑๗ 

๕.๘๐๐** ๐.๐๐๑ 

๒. ด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๘๕๙ 
๒๖๙.๕๐๒ 
๒๘๐.๓๖๑ 

๓ 
๓๙๒ 
๓๙๕ 

๐.๖๒๐ 
๐.๖๘๘ 

๕.๘๐๐** ๐.๐๐๑ 

๓. ด้านการบริการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๗.๑๓๑ 
๓๐๓.๓๘๙ 
๓๑๐.๕๒๐ 

๓ 
๓๙๒ 
๓๙๕ 

๒.๓๗๗ 
๐.๗๗๔ 

๓.๐๗๑* ๐.๐๒๘ 

๔. ด้านผลิตภัณฑ์
ของแหล่งท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๙.๗๕๑ 
๒๘๖.๒๔๙ 
๒๙๖.๐๐๐ 

๓ 
๓๙๒ 
๓๙๕ 

๓.๒๕๐ 
๐.๗๓๐ 

๔.๔๕๑** ๐.๐๐๔ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๙.๐๗๕ 
๒๓๑.๖๔๘ 
๒๔๐.๗๒๒ 

๓ 
๓๙๒ 
๓๙๕ 

๓.๐๒๕๐.๕๙๑ ๕.๑๑๙** ๐.๐๐๒ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ ๐.๐๑ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๒ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมจําแนกตามอายุพบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (F = ๕.๑๑๙, Sig.= ๐.๐๐๒) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย  



๘๑ 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตกต่างกันในด้านแหล่งท่องเที่ยว (F = ๕.๘๐๐, Sig.= ๐.๐๐๑) ด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก (F = ๕.๘๐๐, Sig.= ๐.๐๐๑) ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว (F = ๔.๔๕๑, 
Sig.= ๐.๐๐๔) ส่วนด้านการบริการ (F = ๓.๐๗๑, Sig.= ๐.๐๒๘) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่
ระดับ ๐.๐๕ ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่าง
นัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑๓ - ๔.๑๖ 
ตารางท่ี ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

(n=๓๙๖) 

 
อายุ 

 

 
 

 

อายุ 
ต่ํากว่า ๓๐ ปี ๓๐ – ๔๐ ป ี ๔๑ – ๕๐ ป ี ๕๑ ปีขึ้นไป 

 ๓.๗๘ ๓.๗๓ ๓.๙๐ ๔.๑๔ 
ต่ํากว่า ๓๐ ปี ๓.๗๘ - ๐.๐๕ -๐.๑๒ -๐.๓๖* 
๓๐ – ๔๐ ป ี ๓.๗๓ - - -๐.๑๗ -๐.๔๑* 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๓.๙๐ - - - -๐.๒๔ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๑๔ - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่ํากว่า ๓๐ ปีและ๓๐ – ๔๐ ปี มีความ

คิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว น้อยกว่า ประชาชนที่มีอายุ 
๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 





๘๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(n=๓๙๖) 

 
อายุ 

 

 
 

 

อายุ 
ต่ํากว่า ๓๐ ปี ๓๐ – ๔๐ ป ี ๔๑ – ๕๐ ป ี ๕๑ ปีขึ้นไป 

 ๓.๗๒ ๓.๗๔ ๓.๗๘ ๔.๑๑ 
ต่ํากว่า ๓๐ ปี ๓.๗๒ - -๐.๐๒ -๐.๐๖ -๐.๓๙* 
๓๐ – ๔๐ ป ี ๓.๗๔ - - -๐.๐๔ -๐.๓๗* 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๓.๗๘ - - - -๐.๓๓* 
๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๑๑ - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
จากตารางท่ี ๔.๑๔ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่ํากว่า ๓๐ ปี, ๓๐ – ๔๐ ปีและ๔๑ – ๕๐ ปี

มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว น้อยกว่า ประชาชนที่
มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

(n=๓๙๖) 

 
อายุ 

 

 
 

 

อายุ 
ต่ํากว่า ๓๐ ปี ๓๐ – ๔๐ ป ี ๔๑ – ๕๐ ป ี ๕๑ ปีขึ้นไป 

 ๓.๘๘ ๓.๖๗ ๓.๘๑ ๔.๑๒ 
ต่ํากว่า ๓๐ ปี ๓.๘๘ - ๐.๒๑ ๐.๐๗ -๐.๒๔* 
๓๐ – ๔๐ ป ี ๓.๖๗ - - -๐.๑๔ -๐.๔๕* 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๓.๘๑ - - - -๐.๓๑* 
๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๑๒ - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางท่ี ๔.๑๕ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่ํากว่า ๓๐ ปี, ๓๐ – ๔๐ ปีและ๔๑ – ๕๐ ปี
มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว น้อยกว่า ประชาชนที่
มีอายุ ๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านการบริการ 

(n=๓๙๖) 

 
อายุ 

 

 
 

 

อายุ 
ต่ํากว่า ๓๐ ปี ๓๐ – ๔๐ ป ี ๔๑ – ๕๐ ป ี ๕๑ ปีขึ้นไป 

 ๓.๗๖ ๓.๖๙ ๓.๘๒ ๔.๐๔ 
ต่ํากว่า ๓๐ ปี ๓.๗๖ - ๐.๐๗ -๐.๐๖ -๐.๒๘* 
๓๐ – ๔๐ ป ี ๓.๖๙ - - -๐.๑๓ -๐.๓๕* 
๔๑ – ๕๐ ป ี ๓.๘๒ - - - -๐.๒๒ 
๕๑ ปีขึ้นไป ๔.๐๔ - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่ํากว่า ๓๐ ปีและ๓๐ – ๔๐ ปี มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว น้อยกว่า ประชาชนที่มีอายุ 
๕๑ ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๘๕ 
 

สมมติฐานที่ ๓ ประชาชนที่มี การศึกษา ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๑๗ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามการศึกษา 
(n=๓๙๖) 

การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๗.๒๘๓ 
๒๔๕.๕๒๑ 
๒๕๒.๘๐๔ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๑.๘๒๑ 
๐.๖๒๘ 

๒.๘๙๙* ๐.๐๒๒ 

๒. ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๘.๔๖๗ 
๒๗๑.๘๙๔ 
๒๘๐.๓๖๑ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๒.๑๑๗ 
๐.๖๙๕ 

๓.๐๔๔* ๐.๐๑๗ 

๓. ด้านการบริการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๕๙๘ 
๒๙๙.๙๒๒ 
๓๑๐.๕๒๐ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๒.๖๕๐ 
๐.๗๖๗ 

๓.๔๕๔** ๐.๐๐๙ 

๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๔๒๓ 
๒๘๙.๕๗๖ 
๒๙๖.๐๐๐ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๑.๖๐๖ 
๐.๗๔๑ 

๒.๑๖๘ ๐.๐๗๒ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๗.๒๙๑ 
๒๓๓.๔๓๒ 
๒๔๐.๗๒๒ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๑.๘๒๓ 
๐.๕๙๗ 

๓.๐๕๓* ๐.๐๑๗ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม จําแนกตามการศึกษา 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (F = ๓.๐๕๓, Sig.= ๐.๐๑๗) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  



๘๖ 
 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตกต่างกันใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว (F = ๒.๘๙๙, Sig.= ๐.๐๒๒) 
และด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (F = ๓.๐๔๔, Sig.= ๐.๐๑๗) ส่วนในด้านการบริการ (F = ๓.๔๕๔, 
Sig.= ๐.๐๐๙) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ดังนั้นจึงทําการเปรียบเทียบความ
แตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : 
LSD.) รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๑๘ - ๔.๒๐ 
ตารางท่ี ๔.๑๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

(n=๓๙๖) 

 
การศึกษา 

 

 
 

 

การศึกษา 
ต่ํากว่า

มัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

/ ปวช. 
อนุปริญญา 

/ ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท หรือสูง
กว่า 

 ๔.๐๓ ๓.๗๓ ๓.๗๗ ๓.๙๐ ๔.๔๖ 
ต่ํากว่า
มัธยมศึกษา  

 
๔.๐๓ 

 
- 

 
๐.๓๐* 

 
๐.๒๖ 

 
๐.๑๓ 

 
-๐.๔๓ 

มัธยมศึกษา / 
ปวช. 

 
๓.๗๓ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๔ 

 
-๐.๑๗ 

 
-๐.๗๓* 

อนุปริญญา / 
ปวส. 

 
๓.๗๗ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๓ 

 
-๐.๖๙* 

ปริญญาตรี ๓.๙๐ - - - - -๐.๕๖ 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๔.๔๖ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มากกว่าประชาชนที่มี
การศึกษา มัธยมศึกษา / ปวช. 





๘๗ 
 

 ประชาชนที่มีการศึกษา มัธยมศึกษา / ปวช.และอนุปริญญา / ปวส. มีความคิดเห็นต่อ
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น้อยกว่าประชาชนที่มีประชาชนที่มีการศึกษาปริญญาโท หรือ
สูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ ๐.๐๕ 
ตารางท่ี ๔.๑๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(n=๓๙๖) 

 
การศึกษา 

 

 
 

 

การศึกษา 
ต่ํากว่า

มัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

/ ปวช. 
อนุปริญญา 

/ ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท หรือสูง
กว่า 

 ๔.๐๒ ๓.๗๗ ๓.๖๔ ๓.๗๗ ๔.๔๙ 
ต่ํากว่า
มัธยมศึกษา  

 
๔.๐๒ 

 
- 

 
๐.๒๕* 

 
๐.๓๘ 

 
๐.๒๕* 

 
-๐.๔๗ 

มัธยมศึกษา / 
ปวช. 

 
๓.๗๗ 

 
- 

 
- 

 
๐.๑๓ 

 
-๐.๐๐ 

 
-๐.๗๒* 

อนุปริญญา / 
ปวส. 

 
๓.๖๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๓ 

 
-๐.๘๕* 

ปริญญาตรี ๓.๗๗ - - - - -๐.๗๒* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๔.๔๙ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มากกว่าประชาชนที่มี
การศึกษา มัธยมศึกษา / ปวช.และปริญญาตรี 
 ประชาชนที่มีการศึกษา มัธยมศึกษา / ปวช. อนุปริญญา / ปวส.และปริญญาตรี มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น้อยกว่าประชาชนที่มีประชาชนที่มีการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 





๘๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๐ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านการบริการ 

(n=๓๙๖) 

 
การศึกษา 

 

 
 

 

การศึกษา 
ต่ํากว่า

มัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษา 

/ ปวช. 
อนุปริญญา 

/ ปวส. 
ปริญญา

ตรี 
ปริญญา

โท หรือสูง
กว่า 

 ๓.๙๗ ๓.๗๐ ๓.๔๘ ๓.๘๕ ๔.๖๐ 
ต่ํากว่า
มัธยมศึกษา  

 
๓.๙๗ 

 
- 

 
๐.๒๗* 

 
๐.๔๙* 

 
๐.๑๒ 

 
-๐.๖๓ 

มัธยมศึกษา / 
ปวช. 

 
๓.๗๐ 

 
- 

 
- 

 
๐.๒๒ 

 
-๐.๑๕ 

 
-๐.๙๐* 

อนุปริญญา / 
ปวส. 

 
๓.๔๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๓๗ 

 
-๑.๑๒* 

ปริญญาตรี ๓.๘๕ - - - - -๐.๗๕* 
ปริญญาโท 
หรือสูงกว่า 

 
๔.๖๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่ํากว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการบริการ มากกว่าประชาชนที่มีการศึกษา 
มัธยมศึกษา / ปวช.และอนุปริญญา / ปวส. 
 ประชาชนที่มีการศึกษา มัธยมศึกษา / ปวช., อนุปริญญา / ปวส.และปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น้อยกว่าประชาชนที่มีประชาชนที่มีการศึกษา
ปริญญาโท หรือสูงกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 





๘๙ 
 

สมมติฐานที่ ๔ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๒๑ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามอาชีพ 
(n=๓๙๖) 

การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๖๕๗ 
๒๔๒.๑๔๗ 
๒๕๒.๘๐๔ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๒.๖๖๔ 
๐.๖๑๙ 

๔.๓๐๒** ๐.๐๐๒ 

๒. ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๔.๒๘๐ 
๒๗๖.๐๘๑ 
๒๘๐.๓๖๑ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๑.๐๗๐ 
๐.๗๐๖ 

๑.๕๑๕ ๐.๑๙๗ 

๓. ด้านการบริการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๘.๐๖๑ 
๓๐๒.๔๕๙ 
๓๑๐.๕๒๐ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๒.๐๑๕ 
๐.๗๗๔ 

๒.๖๐๕* ๐.๐๓๖ 

๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๙.๐๖๘ 
๒๘๖.๙๓๒ 
๒๙๖.๐๐๐ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๒.๒๖๗ 
๐.๗๓๔ 

๓.๐๘๙* ๐.๐๑๖ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๖.๘๔๐ 
๒๓๓.๘๘๓ 
๒๔๐.๗๒๒ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๑.๗๑๐ 
๐.๕๙๘ 

๒.๘๕๙* ๐.๐๒๓ 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
**มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๑ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม จําแนกตามอาชีพ พบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (F = ๒.๘๕๙, Sig.= ๐.๐๒๓) ดังนั้นจึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย  



๙๐ 
 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตกต่างกันใน ด้านการบริการ (F = ๒.๖๐๕, Sig.= ๐.๐๓๖) และด้าน
ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว (F = ๓.๐๔๔, Sig.= ๐.๐๑๗) ส่วนในด้านแหล่งท่องเที่ยว (F = 
๔.๓๐๒, Sig.= ๐.๐๐๒) แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ ดังนั้นจึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๒๒ - ๔.๒๔ 
ตารางท่ี ๔.๒๒ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านการบริการ 

(n=๓๙๖) 

 
อาชีพ 

 

 
 

 

อาชีพ 
เกษตรกรรม  ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๙๔ ๓.๖๑ ๓.๙๘ ๓.๗๕ ๓.๙๗ 
เกษตรกรรม  ๓.๙๔ - ๐.๓๓* -๐.๐๔ ๐.๑๙ -๐.๐๓ 
ค้าขาย ๓.๖๑ - - -๐.๓๗* -๐.๑๔ -๐.๓๖* 
รับราชการ ๓.๙๘ - - - ๐.๒๓ ๐.๐๑ 
รับจ้าง ๓.๗๕ - - - - -๐.๒๒ 
อ่ืนๆ ๓.๙๗ - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการบริการ มากกว่าประชาชนที่มอีาชีพค้าขาย 
 ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น้อย
กว่าประชาชนที่มปีระชาชนที่มีอาชีพรับราชการและอาชีพอ่ืนๆอย่างมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 





๙๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

(n=๓๙๖) 

 
อาชีพ 

 

 
 

 

อาชีพ 
เกษตรกรรม  ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๔.๐๘ ๓.๗๙ ๓.๙๐ ๓.๗๑ ๔.๐๕ 
เกษตรกรรม  ๔.๐๘ - ๐.๒๙* ๐.๑๘ ๐.๓๗* ๐.๐๓ 
ค้าขาย ๓.๗๙ - - -๐.๑๑ ๐.๐๘ -๐.๒๖ 
รับราชการ ๓.๙๐ - - - ๐.๑๙ -๐.๑๕ 
รับจ้าง ๓.๗๑ - - - - -๐.๓๔* 
อ่ืนๆ ๔.๐๕ - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพเกษตรกรรม มีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว มากกว่าประชาชนที่มีอาชีพ
ค้าขาย และ อาชีพรับจ้าง 
 ประชาชนที่มีอาชีพรับจ้าง มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมน้อย
กว่าประชาชนที่มปีระชาชนที่มีอาชีพอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

(n=๓๙๖) 

 
อาชีพ 

 

 
 

 

อาชีพ 
เกษตรกรรม  ค้าขาย รับราชการ รับจ้าง อ่ืนๆ 

 ๓.๙๘ ๓.๖๖ ๔.๑๘ ๓.๗๙ ๓.๙๙ 
เกษตรกรรม  ๓.๙๘ - ๐.๓๒ -๐.๒๐ -๐.๑๙ -๐.๐๑ 
ค้าขาย ๓.๖๖ - - -๐.๕๒* -๐.๑๓ -๐.๓๓* 
รับราชการ ๔.๑๘ - - - -๐.๓๙* -๐.๑๙ 
รับจ้าง ๓.๗๙ - - - - -๐.๒๐ 
อ่ืนๆ ๓.๙๙ - - - - - 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๔ พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพค้าขาย มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านแหล่งท่องเที่ยว น้อยกว่าประชาชนที่มีอาชีพรับราชการและอาชีพอ่ืนๆ 
 ประชาชนที่มีอาชีพรับราชการ มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
น้อยกว่าประชาชนที่มีประชาชนที่มอีาชีพรับจ้าง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





๙๓ 
 

สมมติฐานที่ ๕ ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน 
ตารางท่ี ๔.๒๕ การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
(n=๓๙๖) 

การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS 
 

df MS F Sig. 

๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๐๕๐ 
๒๔๒.๗๕๓ 
๒๕๒.๘๐๔ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๒.๕๑๓ 
.๖๒๑ 

๔.๐๔๗** .๐๐๓ 

๒. ด้านสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๐๗๐ 
๒๗๐.๒๙๑ 
๒๘๐.๓๖๑ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๒.๕๑๗ 
๐.๖๙๑ 

๓.๖๔๒** ๐.๐๐๖ 

๓. ด้านการบริการ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๑.๒๒๘ 
๒๙๙.๒๙๒ 
๓๑๐.๕๒๐ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๒.๘๐๗ 
๐.๗๖๕ 

๓.๖๖๗** ๐.๐๐๖ 

๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของ
แหล่งท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๑๐.๗๖๘ 
๒๘๕.๒๓๒ 
๒๙๖.๐๐๐ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๒.๖๙๒ 
๐.๗๒๙ 

๓.๖๙๐** ๐.๐๐๖ 

รวม ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

๙.๓๓๒ 
๒๓๑.๓๙๑ 
๒๔๐.๗๒๒ 

๔ 
๓๙๑ 
๓๙๕ 

๒.๓๓๓ 
๐.๕๙๒ 

๓.๙๔๒** ๐.๐๐๔ 

**มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๒๕ ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม จําแนกตามการศึกษา 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ (F = ๓.๙๔๒, Sig.= ๓.๙๔๒) ดังนั้นจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แตกต่างกันใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว (F = ๓.๐๔๔, Sig.= ๐.๐๑๗) 



๙๔ 
 

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก (F = ๒.๘๙๙, Sig.= ๐.๐๒๒) ด้านการบริการ (F = ๓.๔๕๔, Sig.= 
๐.๐๐๙) และด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว (F = ๓.๔๕๔, Sig.= ๐.๐๐๙) ดังนั้นจึงทําการ
เปรียบเทียบความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีผลต่างอย่างนัยสําคัญน้อยที่สุด ( Least 
Significant Difference : LSD.) รายละเอียดดังตารางที่ ๔.๒๖ - ๔.๒๙ 
ตารางท่ี ๔.๒๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

(n=๓๙๖) 

 
รายได้ต่อเดือน 

 

 
 

 

รายได้ 
ต่ํากว่า 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๐  
 -  

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 ๓.๙๖ ๓.๖๕ ๔.๐๕ ๓.๙๑ ๔.๓๘ 
ต่ํากว่า 

๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๓.๙๖ 
 
- 

 
๐.๓๑* 

 
-๐.๐๙ 

 
๐.๐๕ 

 
-๐.๔๒ 

๑๕,๐๐๐ -  
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๖๕ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๐* 

 
-๐.๒๖ 

 
-๐.๗๓* 

๒๐,๐๐๑ - 
 ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
๔.๐๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
๐.๑๔ 

 
-๐.๓๓ 

๒๕,๐๐๑ -  
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๙๑ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๗ 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 
๔.๓๘ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๖ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านแหล่งท่องเที่ยว มากกว่าประชาชนที่มีรายได้
ต่อเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท 





๙๕ 
 

 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น้อยกว่าประชาชนที่มีประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ 
บาทและ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
ตารางท่ี ๔.๒๗ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

(n=๓๙๖) 

 
รายได้ต่อเดือน 

 

 
 

 

รายได้ 
ต่ํากว่า 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๐  
 -  

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 ๓.๙๔ ๓.๖๒ ๓.๖๔ ๓.๘๐ ๔.๒๕ 
ต่ํากว่า 

๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๓.๙๔ 
 
- 

 
๐.๓๒* 

 
๐.๓๐ 

 
๐.๑๔ 

 
-๐.๓๑ 

๑๕,๐๐๐ -  
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๖๒ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๒ 

 
-๐.๑๘ 

 
-๐.๖๓* 

๒๐,๐๐๑ - 
 ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
๓.๖๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๖ 

 
-๐.๖๑ 

๒๕,๐๐๑ -  
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๘๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๕ 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 
๔.๒๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๗ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก มากกว่าประชาชนที่มี
รายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น้อยกว่าประชาชนที่มีประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 





๙๖ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านการบริการ 

(n=๓๙๖) 

 
รายได้ต่อเดือน 

 

 
 

 

รายได้ 
ต่ํากว่า 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๐  
 -  

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 ๓.๙๓ ๓.๖๔ ๓.๔๕ ๓.๘๔ ๔.๒๕ 
ต่ํากว่า 

๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๓.๙๓ 
 
- 

 
๐.๒๙* 

 
๐.๔๘* 

 
๐.๐๙ 

 
-๐.๓๒ 

๑๕,๐๐๐ -  
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๖๔ 

 
- 

 
- 

 
๐.๑๙ 

 
-๐.๒๐ 

 
-๐.๖๑ 

๒๐,๐๐๑ - 
 ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
๓.๔๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๓๙ 

 
-๐.๘๐* 

๒๕,๐๐๑ -  
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๘๔ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๔๑ 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 
๔.๒๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๘ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการบริการ มากกว่าประชาชนที่มีรายได้ต่อ
เดือน ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาทและ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท 
 ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น้อยกว่าประชาชนที่มีประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๓๐,๐๐๑ บาทขึ้นไป 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 
 
 
 





๙๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๙ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดยจําแนกตาม
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 

(n=๓๙๖) 

 
รายได้ต่อเดือน 

 

 
 

 

รายได้ 
ต่ํากว่า 

๑๕,๐๐๐ 
บาท 

๑๕,๐๐๐  
 -  

๒๐,๐๐๐ 
บาท 

๒๐,๐๐๑ 
- 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

๒๕,๐๐๑ 
- 

๓๐,๐๐๐ 
บาท 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 ๔.๐๑ ๓.๖๔ ๓.๗๓ ๓.๘๒ ๓.๙๕ 
ต่ํากว่า 

๑๕,๐๐๐ บาท 
 

๔.๐๑ 
 
- 

 
๐.๓๗* 

 
๐.๒๘ 

 
๐.๑๙ 

 
๐.๐๖ 

๑๕,๐๐๐ -  
๒๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๖๔ 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๙ 

 
-๐.๑๘ 

 
-๐.๓๑ 

๒๐,๐๐๑ - 
 ๒๕,๐๐๐ บาท 

 
๓.๗๓ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๐๙ 

 
-๐.๒๒ 

๒๕,๐๐๑ -  
๓๐,๐๐๐ บาท 

 
๓.๘๒ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-๐.๑๓ 

๓๐,๐๐๑ 
บาทข้ึนไป 

 
๓.๙๕ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

*มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ ๐.๐๕ 
 

จากตารางท่ี ๔.๒๙ พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว มากกว่า
ประชาชนที่มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 





๙๘ 
 

ตารางที่ ๔.๓๐ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลตามสมมติฐานที่ ๑ – ๕ 

(n=๓๙๖) 

สมมติ
ฐาน 

ตัวแปร
ต้น 

ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig. ผลการศึกษา 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑. เพศ การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

 
 

-๑.๒๒๔ 

 
 
- 

 
 

๐.๒๒๒ 

 
 
- 

 
 
 

๒. อายุ การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

  
 

๕.๑๑๙ 

 
 

๐.๐๐๒ 

 
 
 

 
 
- 

๓. การศึกษา การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

  
 

๓.๐๕๓ 

 
 

๐.๐๑๗ 

 
 
 

 
 
- 

๔. อาชีพ การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

  
 

๒.๘๕๙ 

 
 

๐.๐๒๓ 

 
 
 

 
 
- 

๕. รายได้ การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

  
 

๓.๙๔๒ 

 
 

๐.๐๐๔ 

 
 
 

 
 
- 

 
จากตารางที่ ๔.๓๐ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
ประชาชนที่มี เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมไมแ่ตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
ประชาชนที่มี การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 



๙๙ 
 

ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 

 

๔.๕ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ตารางท่ี ๔.๓๑ ความสัมพันธ์ของประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

 

 
 

ตัวแปร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson, s Product Moment Correlation 
Coefficient) 

๑.ด้าน
แหล่ง

ท่องเที่ยว 

๒.ด้านสิ่ง
อํานวยความ

สะดวก 

๓.ด้านการ
บริการ 

๔.ด้าน
ผลิตภัณฑ์ของ

แหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
รวม 

๑.ท่องเที่ยวชม
ประวัติศาสตร์ 

 
.๗๔๕** 

 
.๗๑๙** 

 
.๖๘๙ ** 

 
.๗๐๘** 

 
.๗๗๗** 

๒.ท่องเที่ยวชม
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

 
 

.๗๒๘** 

 
 

.๖๘๗** 

 
 

.๖๖๕** 

 
 

.๗๐๗** 

 
 

.๗๕๗** 
๓.ท่องเที่ยวชม
วิถีชีวิต 

 
.๘๑๒** 

 
.๗๓๓** 

 
.๗๑๕** 

 
.๗๔๖** 

 
.๘๑๕** 

รวม .๘๕๐** .๗๙๖** .๗๗๐** .๘๐๕** .๘๗๕** 

 

จากตารางที่ ๔.๓๑ ความสัมพันธ์ของประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ พบว่าประเภทการท่องเที่ยว



๑๐๐ 
 

เชิงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านแหล่งท่องเที่ยว 

อยู่ในระดับสูง (r=.๘๕๐**) 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก อยู่ในระดับสูง (r=.๗๙๖**) 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านการบริการ  อยู่ในระดับสูง (r=.๗๗๐**) 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในระดับสูง (r=.๘๐๕**) 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยภาพรวม อยู่ในระดับสูง (R=.๘๗๕**) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 
 

ตารางที่ ๔.๓๒ ผลสรุปสมมติฐานความสัมพันธ์ของประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการ

บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ที ่ สมมติฐานการวิจัย ความสัมพันธ์ เชิง ระดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
มี ไม่มี ยอมรับ ปฏิเสธ 

๑ ป ร ะ เ ภ ท ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมกับด้าน
แหล่งท่องเที่ยว 

 
 
 
√ 

 
 
 
- 

 
 
 

บวก 

 
 
 

สูง 

 
 
 
√ 

 
 
 
- 

๒ ป ร ะ เ ภ ท ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมกับด้านสิ่ง
อํานวยความสะดวก 

 
 
 
√ 

 
 
 
- 

 
 
 

บวก 

 
 
 

สูง 

 
 
 
√ 

 
 
 
- 

๓ ป ร ะ เ ภ ท ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมกับด้าน
การบริการ   

 
 
 
√ 

 
 
 
- 

 
 
 

บวก 

 
 
 

สูง 

 
 
 
√ 

 
 
 
- 

๔ ป ร ะ เ ภ ท ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วัฒนธรรมกับด้าน
ผลิตภัณฑ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

บวก 

 
 
 
 

สูง 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 
- 

๕ ป ร ะ เ ภ ท ก า ร
ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง
วั ฒ น ธ ร ร ม โ ด ย
ภาพรวม 

 
 
 
√ 

 
 
 
- 

 
 
 

บวก 

 
 
 

สูง 

 
 
 
√ 

 
 
 
- 

 
 
 
 



๑๐๒ 
 

๔.๖ ผลการวิเคราะห์แนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภมู ิ

 แนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ 
จําแนกตามรายด้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๔.๓๓ 
ตารางท่ี ๔.๓๓ แนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ 
 

ล าดับ แนวทางการบริหาร จ านวน 
 

๑. ควรอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ และ
วัฒนธรรม 

 
๑๗ 

๒. ลดการบริโภคท่ีมากเกินจําเป็น ลดของเสีย ที่จะทําลายสิ่งแวดล้อม ๑๒ 
๓. ส่งเสริมความหลากหลายของวัฒนธรรม ประเพณี ที่มีความสําคัญต่อการ

ท่องเที่ยว 
 

๑๕ 
๔. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เข้ากับการพัฒนาท้องถิ่น ประเมินผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 

๘ 
๕. ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นต้องมีคุณภาพ และราคาไม่แพงเกินไป ๑๑ 
๖. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง สร้างผลตอบแทนที่

เหมาะสม และเป็นธรรม 

 
๘ 

๗. มีการประชุมปรึกษาหารือกันอย่างสม่ําเสมอ ระหว่างองค์กร ประชาชนใน
ท้องถิ่น และผู้ประกอบการ 

 
๗ 

๘. ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรด้านแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 
๑๒ 

๙. จัดระบบและแผนงานอย่างเป็นระเบียบ เ พ่ือยกระดับความพอใจของ
นักท่องเที่ยว 

 
๑๖ 

๑๐. มีการวิจัยและการติดตามตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ปัญหา และ
เพ่ิมผลประโยชน์ต่อแหล่งท่องเที่ยว 

 
๙ 

 
 
 
 



๑๐๓ 
 

๔.๗ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ถามตามกรอบแนวคิดของ 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา ซึ่งประกอบไปด้วย ๑.ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ ๒.ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม 
ประเพณี ๓.ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต 
 ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
จํานวน ๑๒ ท่าน ดังต่อไป 

๑. ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ 
 เมืองชัยภูมิมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ เก่าแก่ ยาวนาน 
สืบทอดมา มีมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญ จึงต้องร่วมมือกันดูแลรักษาเอาไว้๑ ควรส่งเสริม
ให้มีการเดินทางท่องเที่ยวไปตามแหล่งประวัติศาสตร์อย่างมีความรู้ความเข้าใจ และซึมซับเอาคุณค่า
ความงามจากมรดกทางศิลปะที่บรรพชนในอดีตกาลได้ฝากไว้เป็นมรดกของแผ่นดินจากการเดินทาง
ท่องเที่ยว๒ การเที่ยวชมโบราณสถานนั้นจะสนุกสนานและเป็นประโยชน์มากขึ้น หากเรารู้ จักสังเกต
และศึกษาหาความรู้จากโบราณสถาน๓ ปรางค์กู่เป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากขอม เป็นชื่อ
เรียกของกลุ่มอาคารที่เชื่อกันว่าเป็น อโรคยาศาล ที่สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗๔ การ
เดินชมโบราณสถานโบราณวัตถุ ไม่ควรปีนป่าย หรือเหยียบย่ําขึ้นไปบนสถานที่อันเป็นปูชนียสถาน ซึ่ง
อาจทําให้แตกหัก ชํารุดเกิดความเสียหายได้๕ ควรมีความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษามรดก
ทางประวัติศาสตร์ โดยที่ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา๖ สนับสนุนให้มีการจัด
สถานที่เป็นพิพิธภัณฑ์เพ่ือเก็บสิ่งของ ที่เป็นโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์๗ สร้างความรับผิดชอบและ
จิตสํานึกต่อการรักษามรดกทางประวัติศาสตร์๘ สนับสนุนการเชื่อมโยงให้เกิดการเกื้อหนุนกันภายใต้

                                                           
๑ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณู, ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ, ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒ สัมภาษณ์ นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร, ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๓ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด, ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔ สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ คณะเจรญิ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภมูิ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕ สัมภาษณ์ พระปลัดบญุสม คุณวโร, เจ้าอาวาสวัดหนองสังข,์ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖ สัมภาษณ์ นายสายันต์ อรรถสุวรรณ, กรรมการชุมชนหนองสังข์, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗ สัมภาษณ์ ร.ต.ประยูร ศรีกระทุม, ไวยาวัจกรวัดหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘ สัมภาษณ์ นางเกสร ยิ้มนิรญั, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๔ 
 

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน๙ นําเสนอจุดเด่น จุดสนใจ ตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์๑๐

ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น๑๑ และปลูกฝังจิตสํานึก
ให้กับเยาวชนในพื้นท่ี ให้มีความภาคภูมิใจ รักและหวงแหนมรดกทางประวัติศาสตร์๑๒ 
 สรุป เมืองชัยภูมิมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมาย มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สืบ
ทอดมา มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญ ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่าง
มีความรู้ความเข้าใจ ได้ประโยชน์ทางการศึกษา ไม่ควรปีนป่าย หรือเหยียบย่ํา ให้เกิดความเสียหาย
สนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกในมรดกที่ตกทอดมา ควรมีสถานที่เก็บรักษา โบราณวัตถุทาง
ประวัติศาสตร์ ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาพร้อมทั้งปลูกจิตสํานึกให้กับเยาวชน 
 ๒. ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี 
 เมืองชัยภูมิ มีวัฒนธรรม ประเพณ ีที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ เห็นได้จากภาษาที่ใช้ อุปนิสัย
ใจคอ ความรู้สึกนึกคิดตลอดจนการ แสดงออกที่นุ่มนวล อันมีผลมาจากสังคมไทยที่เป็นสังคมแบบ
เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในชนบท๑๓ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นการแสดงออกในด้าน 
ความคิด ขนบธรรมเนียม แบบแผนของพฤติกรรมต่างๆ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น
สิ่งที่ดีงามเหมาะสม เช่น ศาสนา ความเชื่อ ความรู้  และทัศนคติ๑๔ การเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี 
เป็นเสมือนตัวเสริมการท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์ เป็นจุดเด่นหรือจุดขายของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ๑๕ 
เป็นสิ่งที่เพ่ิมความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น๑๖ เป็นความเชื่อและวิถีชีวิตที่พัฒนาจนมี
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบขึ้นมา๑๗ ควรสนับสนุนให้ประชาชนร่วมมือ ร่วมใจในกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ประเพณีท่ีทางเทศบาลจัดขึ้น๑๘ รักษาวัฒนธรรม ประเพณี ในอดีต และมีการแสดงให้

                                                           
๙ สัมภาษณ์ นางประคอง ปรีชานันท์, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๐ สัมภาษณ์ นางธนัชชา จํานงบุญ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โรงแรมสยาม ริเวอร์ รีสอร์ท ชัยภูมิ , ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๑ สัมภาษณ์ นางวรรณิกา ถนอมแนว, พนักงานขายตั๋ว บริษัทเดินรถ เทียนไชยแอร์, ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๑๒ สัมภาษณ์ นางสาวพักต์พิมล ทองจันทึก, พนักงานขายตั๋ว บริษัทซันบัส, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๓ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณ,ู ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูม,ิ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๔ สัมภาษณ์ นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร, ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๕ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด, ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๖ สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ คณะเจรญิ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภมูิ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๗ สัมภาษณ์ พระปลัดบญุสม คุณวโร, เจ้าอาวาสวัดหนองสังข,์ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๑๘ สัมภาษณ์ นายสายันต์ อรรถสุวรรณ, กรรมการชุมชนหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๕ 
 

เห็นถึงที่มาของวัฒนธรรม ประเพณี๑๙ เก็บศึกษาข้อมูลของวัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือรักษาให้ยั่งยืน๒๐ 
ส่งเสริม ปลูกฝังด้านวัฒนธรรม ประเพณีแก่เยาวชนรุ่นหลัง๒๑ เผยแผ่ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น๒๒ ซึ่งรูปแบบการนําเสนอยังน้อยเกินไป ควรมีการสนับสนุน
จากภาครัฐให้มากขึ้น๒๓ และวัฒนธรรม ประเพณี เป็นมรดกตกทอดที่คนรุ่นหลังจะต้องรับไว้ และ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป๒๔ 
 สรุป วัฒนธรรม ประเพณี ของเมืองชัยภูมิ มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ยอมรับว่าเป็น
สิ่งดีงาม เป็นความเชื่อและวิถีชีวิต การเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี เป็นจุดเด่นหรือจุดขายของแหล่ง
ท่องเที่ยว ทําให้เกิดความประทับใจ และอยากกลับมาเยี่ยมชมอีก ซึ่งควรเพ่ิมความรู้ เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ และต้องรู้จักอนุรักษ์ พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 

๓. ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต 
 การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้วิถีชุมชนที่เรียบง่าย และมีเอกลักษณ์เฉพาะ
ชุมชนนั้น  ได้สัมผัสรอยยิ้มและการต้อนรับที่แสนอบอุ่น ที่ตั้งของชุมชมแต่ละแห่งส่วนใหญ่ยังมีความ
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม๒๕ ชาวบ้านยังดํารงชีวิตแบบเรียบง่าย เน้นการใช้ทรัพยากร
จากธรรมชาติที่มีอยู่ในหมู่บ้าน เช่น ทํานา ปลูกข้าว ปลูกผัก เพ่ือรับประทานในครัวเรือน ๒๖ การ
พักผ่อนแบบโฮมสเตย์ นับเป็นโปรแกรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยว๒๗ ซึ่งจะได้สัมผัส
ประเพณ ีวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน๒๘ จะได้เห็นความเป็นอยู่ที่แสนจะเรียบง่าย และ
เงียบสงบเป็นกันเอง๒๙ มีอาหารพื้นบ้านที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยม๓๐ วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมความเป็นอยู่

                                                           
๑๙ สัมภาษณ์ ร.ต.ประยูร ศรีกระทุม, ไวยาวัจกรวัดหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๐ สัมภาษณ์ นางเกสร ยิ้มนิรญั, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๑ สัมภาษณ์ นางประคอง ปรีชานันท์, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๒ สัมภาษณ์ นางธนัชชา จํานงบุญ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โรงแรมสยาม ริเวอร์ รีสอร์ท ชัยภูมิ , ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๓ สัมภาษณ์ นางวรรณิกา ถนอมแนว, พนักงานขายตั๋ว บริษัทเดินรถ เทียนไชยแอร์, ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๒๔ สัมภาษณ์ นางสาวพักต์พิมล ทองจันทึก, พนักงานขายตั๋ว บริษัทซันบัส, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๕ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณ,ู ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูม,ิ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๖ สัมภาษณ์ นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร, ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , ๑๖ 
มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๗ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด, ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๘ สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ คณะเจรญิ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภมูิ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๒๙ สัมภาษณ์ พระปลัดบญุสม คุณวโร, เจ้าอาวาสวัดหนองสังข,์ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๐ สัมภาษณ์ นายสายันต์ อรรถสุวรรณ, กรรมการชุมชนหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๖ 
 

ของคนในอดีตซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย๓๑ ได้เห็นถึงความสําคัญของธรรมชาติ ความรักถิ่น
ฐานบ้านเกิด๓๒ ภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ การเรียนรู้งานหัตถกรรม เช่น การจักสาน การทําเชือก 
หมวก๓๓ ควรสนับสนุนให้มีหมู่บ้านพอเพียงอีสาน เพื่อเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว๓๔ ทําให้เล็งเห็นถึงวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละท้องถิ่น๓๕ และความประทับใจที่นักท่องเที่ยวจะได้รับจากการมาสัมผัสด้วย
ตนเอง๓๖ 
 สรุป การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตเป็นการเรียนรู้วิถีชุมชน ซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรจาก
ธรรมชาติที่มีอยู่ จะได้สัมผัสประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ นับเป็นโปรแกรมที่
น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยว ภาครัฐควรให้การสนับสนุน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เกิดความ
ประทับใจ และอยากกลับมาเท่ียวชมอีก 
 

๔.๘ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลหลักเกี่ยวกับการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

การสัมภาษณ์นี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษารวบรวมข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ถามตามกรอบแนวคิดของ 
ดรรชณี เอมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑.ด้านแหล่งท่องเที่ยว ๒.ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ๓.ด้าน
การบริการ ๔.ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
 ซึ่งสรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) 
จํานวน ๑๒ ท่าน ดังต่อไป 

๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
 ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนั้น ควรให้มีจุดเด่น มีความน่าสนใจกับผู้คน เป็นสถานที่ร่ม
รื่น มีบรรยากาศที่ดี เป็นมิตร เหมาะแก่การท่องเที่ยว สามารถที่จะให้ความรู้ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์
รวมไปถึงวัฒนธรรม ประเพณีในด้านต่างๆ๓๗ ควรมีการจัดให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารกับนักท่องเที่ยว

                                                           
๓๑ สัมภาษณ์ ร.ต.ประยูร ศรีกระทุม, ไวยาวัจกรวัดหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๒ สัมภาษณ์ นางเกสร ยิ้มนิรญั, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๓ สัมภาษณ์ นางประคอง ปรีชานันท์, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๔ สัมภาษณ์ นางธนัชชา จํานงบุญ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โรงแรมสยาม ริเวอร์ รีสอร์ท ชัยภูมิ , ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๕ สัมภาษณ์ นางวรรณิกา ถนอมแนว, พนักงานขายตั๋ว บริษัทเดินรถ เทียนไชยแอร์, ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๓๖ สัมภาษณ์ นางสาวพักต์พิมล ทองจันทึก, พนักงานขายตั๋ว บริษัทซันบัส, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๗ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณ,ู ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูม,ิ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๗ 
 

ที่มาเที่ยวในจุดต่างๆ มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ให้เป็นที่น่าชื่นชมแก่นักท่องเที่ยว๓๘ มีการจัดการ
ด้านการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยชุมชนมีส่วนร่วมกับทางเทศบาล๓๙

ควรจัดให้มสีถานที่พักผ่อนที่มีความเงียบสงบ มีธรรมชาติสวยงาม เพ่ือที่นักท่องเที่ยวจะได้มาพักผ่อน
หย่อนใจอย่างเต็มที่๔๐ ให้ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น๔๑

มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว๔๒ ประชาชนในชุมชนมีส่วน
ร่วมกันในการดูแลรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ๔๓ ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ให้อยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด๔๔ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ๔๕ 
ให้ความรู้ความเข้าใจแนะนําวัฒนธรรม ประเพณี ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้น๔๖ ให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมในการเผยแผ่ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น๔๗ และจัดพ้ืนที่สําหรับ
รองรับนักท่องเที่ยวที่มาในช่วงเทศกาลต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ๔๘ 
 สรุป แหล่งท่องเที ่ยวนั ้น ควรมีจุดเด่น มีความน่าสนใจกับผู ้คน มีการจัดให้ข้อมูล
ข่าวสารกับนักท่องเที ่ยว ควรจัดพื้นที ่ในแหล่งท่องเที ่ยวอย่างเป็นระบบ มีสถานที่พักผ่อนที ่มี
ธรรมชาติสวยงาม ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการช่วยกันดูแลรักษาแหล่งท่องเที ่ยว ให้ความรู้
เรื ่องราวทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ ่น พร้อมทั ้งจัดพื้นที ่รองรับอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ 
 
 
 

                                                           
๓๘ สัมภาษณ์ นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร, ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๓๙ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด, ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๐ สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ คณะเจรญิ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภมูิ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๑ สัมภาษณ์ พระปลัดบญุสม คุณวโร, เจ้าอาวาสวัดหนองสังข,์ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๒ สัมภาษณ์ นายสายันต์ อรรถสุวรรณ, กรรมการชุมชนหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๓ สัมภาษณ์ ร.ต.ประยูร ศรีกระทุม, ไวยาวัจกรวัดหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๔ สัมภาษณ์ นางเกสร ยิ้มนิรญั, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๕ สัมภาษณ์ นางประคอง ปรีชานันท์, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๖ สัมภาษณ์ นางธนัชชา จํานงบุญ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โรงแรมสยาม ริเวอร์ รีสอร์ท ชัยภูมิ , ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๔๗ สัมภาษณ์ นางวรรณิกา ถนอมแนว, พนักงานขายตั๋ว บริษัทเดินรถ เทียนไชยแอร์, ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๔๘ สัมภาษณ์ นางสาวพักต์พิมล ทองจันทึก, พนักงานขายตั๋ว บริษัทซันบัส, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๐๘ 
 

 ๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
 ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกได้มีการจัดให้มีศูนย์บริการที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและ
อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีสื่อและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นบุคลากรของชุมชนไว้คอย
ให้บริการ๔๙ หากสถานที่ท่องเที่ยวใดอํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างดีจนเป็นที่ประทับใจ
ก็จะทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาใช้บริการซ้ําอีกและทําให้มีรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาก
ยิ่งขึ้น๕๐ มีอาคารสถานที่ที่ได้รับการติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ทุพพลภาพ และผู้พิการ
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก๕๑ มีการเดินทางเข้าออกเมืองหรือไปยังสถานที่ต่างๆ ได้รวดเร็วและ
คล่องตัว เพ่ิมบริการขนส่งสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว๕๒ อยากให้
มีการจัดทําแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว เพราะแผนที่  มีความสําคัญเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
นักท่องเที่ยวสามารเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แบบไม่พลัดหลง๕๓ มีเจ้าหน้าที่คอย
แนะนํา ให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม ประเพณีแก่นักท่องเที่ยว๕๔ มีเส้นทางการเดินทางที่สะดวก มีป้าย
บอกทางต่างๆ ชัดเจน๕๕ ให้มีการจัดทีมสํารวจศึกษาสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือเก็บข้อมูลอย่างละเอียด ซึ่ง
จะทําให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังสถานที่นั้นๆ มีการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อม ในการ
ท่องเที่ยว๕๖ เทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ ร่วมมือกันในการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว๕๗ 
จัดให้มีรถรับส่งนักท่องเที่ยวจากสถานีขนส่ง ถึง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ๕๘ ให้ความสะดวกในการ
ท่องเที่ยวมากขึ้น ให้ความเข้าใจในวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นมากขึ้น๕๙ และให้มีการติดป้ายเตือน

                                                           
๔๙ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณ,ู ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูม,ิ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๐ สัมภาษณ์ นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร, ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๑ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด, ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๒ สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ คณะเจรญิ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภมูิ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๓ สัมภาษณ์ พระปลัดบญุสม คุณวโร, เจ้าอาวาสวัดหนองสังข,์ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๔ สัมภาษณ์ นายสายันต์ อรรถสุวรรณ, กรรมการชุมชนหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๕ สัมภาษณ์ ร.ต.ประยูร ศรีกระทุม, ไวยาวัจกรวัดหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๖ สัมภาษณ์ นางเกสร ยิ้มนิรญั, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๗ สัมภาษณ์ นางประคอง ปรีชานันท์, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๘ สัมภาษณ์ นางธนัชชา จํานงบุญ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โรงแรมสยาม ริเวอร์ รีสอร์ท ชัยภูมิ, ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๕๙ สัมภาษณ์ นางวรรณิกา ถนอมแนว, พนักงานขายตั๋ว บริษัทเดินรถ เทียนไชยแอร์, ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๒. 



๑๐๙ 
 

อุบัติเหตุ อุบัติภัย อย่างชัดเจนและจริงจัง ป้ายเตือนที่ติดอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ควรเป็นป้ายที่
สามารถสังเกตได้ชัดเจน เพ่ือความปลอดภัยและป้องกันการเข้าใจผิดของนักท่องเที่ยว๖๐ 
 สรุป จัดให้มีศูนย์บริการที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและอํานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว มีอาคารสถานที่ที่ได้รับการติดตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้ทุพพลภาพ และผู้
พิการ มีการเดินทางเข้าออกเมืองหรือไปยังสถานที่ต่างๆ ได้รวดเร็วและคล่องตัว มีป้ายบอกทางต่างๆ 
ชัดเจน เทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ ให้ร่วมมือกันในการอํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว มี
เจ้าหน้าที่คอยแนะนํา ให้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ 
 ๓. ด้านการบริการ 
 ด้านการบริการ การต้อนรับนักท่องเที่ยวเปรียบเหมือนกับการให้บริการแก่ลูกค้า การที่
จะทําให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจและกลับมาเที่ยวอีกครั้งนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการต้อนรับที่ดี
เพ่ือให้เกิดความประทับใจ๖๑ ควรจัดบริการแหล่งที่พักให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของ
นักท่องเที่ยว๖๒ มีการจัดร้านอาหาร เครื่องดื่ม ให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี๖๓ มีการจัดแผนการดําเนินงานจัดการด้านบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบวงจร เป็น
ระบบและถูกสุขลักษณะ๖๔ มีการสํารวจและเก็บข้อมูลในด้านการบริการต่างๆ สํารวจราคาที่พัก 
อาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือไม่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค๖๕ การจัดการสิ่งปฏิกูลและความสะอาดของ
ห้องน้ํา ควรจัดให้มีพนักงานคอยดูแลอย่างสม่ําเสมอ๖๖ ประชาชนในแหล่งท่องเที่ยว ควรมีอัธยาศัยดี 
เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว๖๗ มีบริการไกด์นําเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจแก่
นักท่องเที่ยว๖๘ อยากให้มีการเพ่ิมจํานวนเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว๖๙ ให้คําแนะนําสถานที่พักอาศัย เช่น โรงแรมที่ใกล้สถานที่

                                                           
๖๐ สัมภาษณ์ นางสาวพักต์พิมล ทองจันทึก, พนักงานขายตั๋ว บริษัทซันบัส, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๑ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณ,ู ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูม,ิ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๒ สัมภาษณ์ นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร, ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๓ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด, ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๔ สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ คณะเจรญิ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภมูิ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๕ สัมภาษณ์ พระปลัดบญุสม คุณวโร, เจ้าอาวาสวัดหนองสังข,์ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๖ สัมภาษณ์ นายสายันต์ อรรถสุวรรณ, กรรมการชุมชนหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๗ สัมภาษณ์ ร.ต.ประยูร ศรีกระทุม, ไวยาวัจกรวัดหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๘ สัมภาษณ์ นางเกสร ยิ้มนิรญั, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๖๙ สัมภาษณ์ นางประคอง ปรีชานันท์, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๐ 
 

ท่องเที่ยว เพ่ิมบริการรถรับส่งไปยังจุดหมาย๗๐ ให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเข้าใจ และเต็มที่ ปฏิบัติ
ตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพ่ือสร้างความพึงพอใจในการเดินทางท่องเที่ยวพ้ืนที่ของชุมชน๗๑ และควรจัดให้มี
การอบรมการบริการเพ่ือให้เป็นไปด้วยความสุภาพ เรียบร้อย๗๒ 
 สรุป การที่จะทําให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ และกลับมาเที่ยวอีกครั้งนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการต้อนรับที่ดีเพ่ือให้เกิดความประทับใจ ควรจัดบริการแหล่งที่พัก ร้านอาหาร เครื่องดื่มให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว สํารวจราคาที่พัก อาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือไม่เป็นการเอา
เปรียบ มีการดูแลเรื่องความสะอาดของห้องน้ํา ประชาชนในพ้ืนที่ต้องปฏิบัติตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีการ
เปิดการอบรมด้านการบริการ 
 ๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว หรือสินค้า OTOP จะต้องทราบจุดยืน เอกลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวเมื่อเปรียบเทียบกับที่อ่ืน เพราะฉะนั้น ต้องศึกษาในความต้องการของผู้บริโภค 
นํามาพัฒนาเพ่ือให้ได้สินค้าที่ดีที่สุด๗๓ ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้
เข้มแข็งโดยทางจังหวัดสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้ และคําแนะนําแก่ชุมชนไปสู่ตลาด๗๔ ส่งเสริม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบ ในท้องถิ่น๗๕ ควรจัดให้
มีสถานที่ในการจัดขายสินค้าพ้ืนเมือง ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อย่างทั่วถึง๗๖ สินค้าต่างๆ ควรมี
เอกลักษณ์ในด้านวัฒนธรรม เพ่ือให้นักท่องเที่ยวจดจําถึงสถานที่ที่ไปสัมผัสมา๗๗ ราคาสินค้าไม่ควรสูง
มากและควรมีป้ายแสดงราคาสินค้าต่างๆ อย่างชัดเจน๗๘ ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวควรให้มีความ
สวยงาม เหมาะแก่การซื้อไปเป็นที่ระลึก๗๙ ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัสดุในท้องถิ่น เพ่ือเป็น

                                                           
๗๐ สัมภาษณ์ นางธนัชชา จํานงบุญ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โรงแรมสยาม ริเวอร์ รีสอร์ท ชัยภูมิ , ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๑ สัมภาษณ์ นางวรรณิกา ถนอมแนว, พนักงานขายตั๋ว บริษัทเดินรถ เทียนไชยแอร์, ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๗๒ สัมภาษณ์ นางสาวพักต์พิมล ทองจันทึก, พนักงานขายตั๋ว บริษัทซันบัส, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๓ สัมภาษณ์ นายอิทธิชัย ชูเรณ,ู ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูม,ิ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๔ สัมภาษณ์ นายผดุงศักดิ์ แสงเพชร, ผู้อํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม , ๑๖ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๕ สัมภาษณ์ นางจันทร์ทิพ วงศ์ฮาด, ผู้อํานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๖ สัมภาษณ์ นายทนงศักดิ์ คณะเจรญิ, สมาชิกสภาเทศบาลเมืองชัยภมูิ, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๗ สัมภาษณ์ พระปลัดบญุสม คุณวโร, เจ้าอาวาสวัดหนองสังข,์ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๘ สัมภาษณ์ นายสายันต์ อรรถสุวรรณ, กรรมการชุมชนหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๗๙ สัมภาษณ์ ร.ต.ประยูร ศรีกระทุม, ไวยาวัจกรวัดหนองสังข,์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๑ 
 

การสร้างรายได้ในท้องถิ่นของตนเอง๘๐ ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพ่ือให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นจุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่ว๘๑ ทําสินค้าที่ระลึกออก
วางขายตามจุดขายของฝาก ในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ๘๒ สินค้าต่างๆ ต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทํา
ให้รู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป๘๓ และเป็นการสร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน๘๔ 
 สรุป ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวต้องมีเอกลักษณ์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ของชุมชน ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้นักท่องเที่ยวรู้สึกจดจํา และรู้สึกคุ้มค่ากับ
ค่าใช้จ่ายที่เสียไป ควรมีป้ายแสดงราคาสินค้าต่างๆ อย่างชัดเจน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่สร้าง
งานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน ภาครัฐควรสนับสนุนช่วยเหลือด้านความรู้ และคําแนะนําแก่ชุมชน
ไปสู่ตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๘๐ สัมภาษณ์ นางเกสร ยิ้มนิรญั, อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๑ สัมภาษณ์ นางประคอง ปรีชานันท,์ อสม.และจิตอาสา, ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๒ สัมภาษณ์ นางธนัชชา จํานงบุญ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โรงแรมสยาม ริเวอร์ รีสอร์ท ชัยภูมิ , ๑๔ 

มกราคม ๒๕๖๒. 
๘๓ สัมภาษณ์ นางวรรณิกา ถนอมแนว, พนักงานขายตั๋ว บริษัทเดินรถ เทียนไชยแอร์, ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๒. 
๘๔ สัมภาษณ์ นางสาวพักต์พิมล ทองจันทึก, พนักงานขายตั๋ว บริษัทซันบัส, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒. 



๑๑๒ 
 

๔.๙ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 จากการวิจัยเรื่อง“การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ”ผู้วิจัยได้สรุปองค์ความรู้ดังแสดงในแผนภาพที่ ๔.๑ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

 
 

๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
- มีการจัดกจิกรรมต่างๆในช่วงเทศกาล 

- มีการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ 

- มีการจัดสถานท่ีอย่างเป็นระเบยีบ 

- มีจุดเด่น มีความน่าสนใจกับผูค้น 

- ได้ความรู้เรื่องราวทางพระพุทธศาสนา 

วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

 

 ๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

 -   มีการเดินทาง คมนาคมที่สะดวกสบาย 

-    มีป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน 

-    มีศูนย์อํานวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยว 

-    จัดให้มีรถรับส่งนักท่องเที่ยวจากสถานี

ขนส่ง 

-    ติดป้ายเตือนอุบัติเหตุ อุบัติภยัอย่าง

ชัดเจน 

๓. ด้านการบริการ 

-   มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการความปลอดภัย 

-   มรี้านอาหาร เครื่องดื่มให้บริการ 

  -   ห้องน้ํา สุขา จัดไว้อย่างเหมาะสม 

-   จัดบริการแหล่งที่พักอย่างเหมาะสม 

-   จัดแผนการดําเนินงานอย่างเปน็ระบบ 

 

๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
-   ผลิตภณัฑ์แหล่งท่องเที่ยวเปน็เอกลักษณ ์

-   มีการจัดขายผลิตภัณฑ์สินค้าพืน้เมือง 

-   ของที่ระลึกต่างๆ มีความน่าสนใจ 

-   ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของ

ชุมชน 

-   มีการติดป้ายแสดงราคาของสนิค้าอย่าง

ชัดเจน 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ 



๑๑๓ 
 

จากแผนภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้จากการวิจัย “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ”สรุปได้ว่า  

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบไปด้วย ๔ ด้าน ซึ่งแต่ละด้านมีข้อค้นพบ
ที่สําคัญ คือ 

๑.ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาล มีการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ มีการจัดสถานที่อย่างเป็น
ระเบียบ ให้มีจุดเด่น มีความน่าสนใจกับผู้คน รวมถึงได้ความรู้เรื่องราวทางพระพุทธศาสนาวัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น 

๒.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
สิ่งอํานวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับความ

สะดวก มีการเดินทางคมนาคมที่สะดวกสบาย มีป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน มีศูนย์
อํานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จัดให้มีรถรับส่งนักท่องเที่ยวจากสถานีขนส่ง ติดป้ายเตือน
อุบัติเหตุ อุบัติภัยอย่างชัดเจน 

๓. ด้านการบริการ 
การให้บริการที่ดีก็คือ มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้บริการความปลอดภัย มีร้านอาหาร เครื่องดื่ม

ให้บริการ ห้องน้ํา สุขา จัดไว้อย่างเหมาะสม จัดบริการแหล่งที่พักอย่างเหมาะสม จัดแผนการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 

๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นเอกลักษณ์ มีการจัดขายสินค้าพ้ืนเมือง ของที่

ระลึกต่างๆ ทีม่ีความน่าสนใจ มีการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน และควรมีการติดป้าย
แสดงราคาของสินค้าอย่างชัดเจน 



 
 

 
บทที่ ๕ 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ”โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นที่ส่งผลต่อการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ๓) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๔) เพ่ือน าเสนอแนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง จากสูตรของ Taro Yamane กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๙๖ 
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นตั้งแต่ ๓ 
กลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี
ผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดย
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีของเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) และการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) และใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 

 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๑.๑ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน ๒๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗ มี

อายุต่ ากว่า ๓๐ ปี จ านวน ๑๔๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 
๑๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๑  อาชีพรับจ้าง จ านวน ๑๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐ และมีรายได้
ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวน  ๒๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๖ 

๕.๑.๒ ข้อมูลประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก (  ̅ = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๗๑๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 
๑. ด้านท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๘๐๔) 
๒. ด้านท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๗๘๗) 
๓. ด้านท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๙๒) 
๕.๑.๓ ข้อมูลการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด

ชัยภูมิ 
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅ = ๓.๘๖, S.D. = ๐.๗๘๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ ดังนี้ 
๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๕๒, S.D. = ๐.๗๙๒) 
๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๘๔๒)       
๓. ด้านการบริการ การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

จังหวัดชัยภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๓, S.D. = ๐.๘๘๗) 
๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๘๖๖) 

 

 



๑๑๖ 
 

๕.๑.๔ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ 
เพ่ือน าไปสู่การตอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดได้ดังนี้ 

สมมติฐานข้อที่  ๑ ประชาชนที่มี  เพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไม่แตกต่างกัน  (Sig.= ๐.๒๒๒) 
ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่  ๒ ประชาชนที่มี  อายุ  ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๒) ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๓ ประชาชนที่มี การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน (Sig. = ๐.๐๑๗) 
ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่  ๔ ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๒๓) ดังนั้น
จึงยอมสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๕ ประชาชนที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน (Sig.=๐.๐๐๔) ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานข้อที่ ๖ ปัจจัยเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับสูง (R=.๘๗๕**) ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

๕.๑.๕ สรุปแบบสัมภาษณ์ 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวนั้น ควรมีจุดเด่น มีความน่าสนใจกับผู้คน มี
การจัดให้ข้อมูลข่าวสารกับนักท่องเที่ยว จัดพื้นที่ในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ มีสถานที่พักผ่อนที่
มีธรรมชาติสวยงาม ประชาชนมีส่วนร่วมกันในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว ให้ความรู้เรื่องราวทาง
พระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดพ้ืนที่รองรับอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ 

๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จัดให้มีศูนย์บริการที่ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว มีอาคารสถานที่ที่ได้รับการติดตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้
ทุพพลภาพ และผู้พิการ มีการเดินทางเข้าออกเมืองหรือไปยังสถานที่ต่างๆ ได้รวดเร็วและคล่องตัว มี
ป้ายบอกทางต่างๆ ชัดเจน เทศบาลกับประชาชนในพ้ืนที่ ให้ร่วมมือกันในการอ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว มีเจ้าหน้าที่คอยแนะน า ให้ความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ 

๓. ด้านการบริการ การที่จะท าให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ และกลับมาเที่ยวอีกครั้งนั้น 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการต้อนรับที่ดีเพ่ือให้เกิดความประทับใจ ควรจัดบริการแหล่งที่พัก 
ร้านอาหาร เครื่องดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ส ารวจราคาที่พัก อาหาร 
เครื่องดื่ม เพ่ือไม่เป็นการเอาเปรียบ มีการดูแลเรื่องความสะอาดของห้องน้ า ประชาชนในพ้ืนที่ต้อง
ปฏิบัติตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีการเปิดการอบรมด้านการบริการ 

๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว สรุป ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวต้องมี
เอกลักษณ์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวรู้สึกจดจ า และรู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เสียไป ควรมีป้ายแสดงราคาสินค้าต่างๆ อย่าง
ชัดเจน เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่สร้างงานและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน ภาครัฐควรสนับสนุน
ช่วยเหลือด้านความรู้ และค าแนะน าแก่ชุมชนไปสู่ตลาด 

แนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 

ก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์และการพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว รวมทั้งปัจจัย
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และประเพณี ร่วมมือกันรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี เพ่ือให้สืบทอดไปสู่ลูกหลาน ด าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวในขอบเขตของความสามารถของธรรมชาติชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว ตระหนักในกิจกรรมการ



๑๑๘ 
 

ท่องเที่ยวที่มีผลกระทบ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรท่องเที่ยวเป็นไป
อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการประสานแผนการพัฒนาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ประชาชนในท้องถิ่นมีบทบาท ให้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ร่วมจัดท าและจัดการให้ได้รับผลประโยชน์อย่างเสมอภาค มีการประเมินผลการ
ตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย่างสม่ าเสมอโดยการสอบถามผู้ใช้บริการโดยตรงการสอบ
ความเห็นจากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยวเพ่ือทราบผลของการบริการน ามา
ปรับปรุงและแก้ไขการจัดการการบริการอย่างมี ประสิทธิภาพ เพ่ือความประทับใจและความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ” โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน สามารถน ามาอภิปลายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

๕.๒.๑ การวิเคราะห์ การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ พบว่า การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  
โดยภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยจะเห็นว่าการบริหารการท่องเที่ยวนั้น มี
กระบวนการที่มีประสิทธิผลอย่างชัดเจน ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สกุณา ปิ่นงาม ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาวัดอรุณ
ราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น ” 
ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่มีต่อวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก๑ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศินี พรหมบุตร ได้วิจัยเรื่อง “การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย” ผลวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของชุมชนเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง๒ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นุชศินี ยศปกรณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการของ

                                                           
๑ สกุณา ปิ่นงาม, “แนวทางการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความ ต้องการของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น”, สารนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ๒๕๕๓). 

๒ เกศินี พรหมบุตร, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
เทศบาลต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑). 



๑๑๙ 
 

บริษัทท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ ด้านกลยุทธ์ทางการตลาดของ
บริษัทท่องเที่ยวได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากรให้บริการ
ลักษณะทางกายภาพและระบบการให้บริการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก๓ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ พระมหาอุทิศ ธีรวโร ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าไห อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการพัฒนาชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าไห อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ทั้ง ๕ ด้าน โดยภาพรวมของ
พนักงาน อยู่ในระดับมาก๔ 

๕.๒.๒ เปรียบเทียบการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูม ิโดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  โดย
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพและรายได้ แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จ าแนกได้ดังนี้ 

ประชาชนที่ม ีเพศ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ไม่แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า เพศ ไม่มีผลต่อการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นุชศินี ยศ
ปกรณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว: 
กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวที่มี เพศ ต่างกัน มีความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว: กรณีศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่แตกต่างกัน๕ 

                                                           
๓ นุชศินี ยศปกรณ์, “การบริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๗). 

๔ พระมหาอุทิศ ธีรวโร, “การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าไห อ าเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 

๕ นุชศินี ยศปกรณ์, “การบริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว: กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๗). 



๑๒๐ 
 

ประชาชนที่มี อาย ุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า อายุ มีผลต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาล ขึ้นอยู่กับอายุของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระมหาสานนท์ ขนฺวิริโย 
ได้วิจัยเรื่อง “เรื่องกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่” พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ต่างกัน มีผลต่อกลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของ
เทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ แตกต่างกัน๖ 

ประชาชนที่มี การศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า การศึกษา มีผลต่อการบริหาร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล ขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ดลใจ มณีงาม ได้วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการ
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการวิจัยพบว่า ผู้มาเที่ยวที่มีระดับการศึกษา 
ต่างกัน มีระดับความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๗ 

ประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า อาชีพ มีผลต่อการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ขึ้นอยู่กับอาชีพของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระ
ครูใบฎีกาสมบัติ ปภาโส ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ผู้มาเที่ยวที่มีอาชีพ ต่างกัน นั้นมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕๘ 

                                                           
๖ พระมหาสานนท์ ขนฺธวิริโย, “กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของเทศบาลต าบลเหนือคลอง อ าเภอเหนือ

คลอง จังหวัดกระบี่”, วิทยานิพินธ์พทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๗ ดลใจ มณีงาม, “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวที่มีต่อการบริหารจัดการสถานที่
ท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๐). 

๘ พระครูใบฎีกาสมบัติ ปภาโส, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี, สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ , (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๑๒๑ 
 

ประชาชนที่มี รายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ แตกต่างกัน ท าให้รู้ว่า รายได้ มีผลต่อการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ  ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ขึ้นอยู่กับรายได้ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมุห์อนุรักษ์ 
ธีรสกฺโก ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร” ผลการวิจัย
พบว่า ประชาชนที่มีรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาวัดเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงพุทธใน
จังหวัดสมุทรสาคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑๙ 

 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ”ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรก าหนดเป็นนโยบายเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ควรมีการน าเสนอโครงการในการบริหารแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการแสดงความคิดใน
หลายๆ แง่มุมส่งเสริมให้มีการท าประชาพิจารณ์โดยการประชุมร่วมกับประชาชนในท้องที่ ส่ง
เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์จัดท าแผนด าเนินงาน
เพ่ือให้เกิดเป็นประสิทธิผล 

๒. ควรมีการวางแผนในการเตรียมนโยบายในการจัดการวางแผนต่างๆ เพ่ือรองรับผู้ที่
เข้ามาท่องเที่ยว ส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่ของการด าเนินงานของเทศบาลตลอดถึงประชาชนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการของเทศบาลในรูปแบบของกิจกรรมที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม
โดยตรงและการร่วมกันในการแก้ไข้ปัญหาในรูปแบบของโครงการและกิจกรรม 

๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการแก้ไขผลด าเนินงานที่ไม่มีผลตรงเป้า
หรือไม่ส าเร็จจากการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือวางแผนในการจัดการให้ตรงจุดอย่างจริงจั งและ
ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ 

 
 
 

                                                           
๙ พระสมุห์อนุรักษ์ ธีรสกฺโก, “การพัฒนาวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงพุทธในจังหวัดสมุทรสาคร”, 

วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕). 



๑๒๒ 
 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นที่ควรน าไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ ดังต่อไปนี้ 
๑. เทศบาลควรมีการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวบางจุดเ พ่ือดึงดูด

นักท่องเที่ยวให้เข้ามาเพ่ิมขึ้น มีการจัดเตรียมจุดบริการต่างๆ เพ่ือให้บริการกับนักท่องเที่ยวอย่าง
เพียงพอ 

๒. ควรที่จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่รับรู้และรับทราบถึงแผนหรือขั้นตอนใน
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล โดยประชนสามารถเสนอโครงการให้กับเทศบาล
ด าเนินงานอย่างจริงจังต่อเนื่องและด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี 

๓. ในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีนั้น ควรที่จะสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
เทศบาล และประชาชนเพื่อที่จะให้การที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
เป็นที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย บริหารงานด้วยความโปร่งใส และให้บริการประชาชนด้วยความเป็น
ธรรม เพ่ือสร้างความรู้สึกว่าเทศบาลและประชาชน เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ” ผู้วิจัยขอเสนอให้ผู้สนใจได้น าไปศึกษาวิจัยครั้งต่อไปในประเด็นดังต่อไปนี้ 
๑. ควรท าการศึกษาวิจัยที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมของเทศบาล 
๒. ควรศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวประเภทวัด โบราณสถาน วิถี

ชีวิตของประชาชน ที่เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี 
๓. ควรท าการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ให้ควบคู่กันไปด้วย 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการจัดการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้าหมาย 
๔. ควรศึกษาถึงหลักธรรมในการส่งเสริมการเรียนรู้ การให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว เพ่ือ

เป็นการบูรณาการระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับพระพุทธศาสนา 
๕. ควรน าผลการวิจัยที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในเทศบาล เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนด

นโยบายของเทศบาลต่อไปในอนาคต 
 



๑๒๓ 
 

บรรณานุกรม  
 

๑. ภาษาไทย : 
   ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
  ข.ข้อมูลทุติยภูมิ  
(๑) หนังสือ : 
เกื้อ วงศ์บุญสิน. ประชากรกับการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๒๕๔๐. 
ฉลองศรี พิมลสมพงษ์. การวางแผนและพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐. 
ชัยรัตน์ เจริญสินโอฬาร. วาทกรรมการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: วิภาษา, ๒๕๔๒ 
ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ศรีสมานการพิมพ์, 

๒๕๔๐.   
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. วิถีไทย : การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: โครงการวิถีทรรศน์, 

๒๕๔๐. 
ชูเกียรติ นพเกตุ. การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. เชียงราย: คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, ๒๕๔๕. 
ชูศรี วงศ์รัตนะ. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร: เทพเนรมิต, ๒๕๔๑. 
ดรรชณี เอมพันธ์. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเอกสารขุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการ

จัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๘.   

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: เพรส แอนด์ดีไซน์, ๒๕๔๘. 
__________. การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร: เพรส แอนด์ ดีไซน์, 

๒๕๔๙. 
ปรีชา แดงโรจน์. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ศตวรรษที่ ๒๑. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ ไฟว์ 

แอนด์ โฟร์พริ้น ติ้ง, ๒๕๔๔. 
พิชญ์สมพอง. สังคมวิทยาว่าด้วยการพัฒนา. กรุงเทพมหานคร: กิ่งจันทร์การพิมพ์, ๒๕๒๙. 
พิทยา บวรวัฒนา. การบริหารเชิงบูรณาการ. นนทบุรี: สานักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖. 
พิสณุ ฟองศรี. วิจัยทางการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์, 

๒๕๕๒. 
 



๑๒๔ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ภักดี รัตนผล. การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และภาคเอกชนในการพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว. ลําปาง: สํานักงานจังหวัดลําปาง, ๒๕๔๓. 

ยุทธ ไกยวรรณ์. การบริหารการผลิต. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, ๒๕๔๕. 
ราชบัณฑิตสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๔๒. กรุงเทพมหานคร: นาน

มีบุคส์พับบลิเคชั่นส์, ๒๕๔๖. 
ราณี อิสิชัยกุล. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว. เอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่อง

หลักการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
๒๕๔๖.   

วรรณา วงษ์วานิช . ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
๒๕๔๙.   

วิทยากร เชียงกูล . การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย . กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ฉับแกระ, 
๒๕๒๗. 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
หน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘. 

วิโรจน์ สารรัตนะ. การบริหารหลักการทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา . กรุงเทพมหานคร: ทิพย์
วิสุทธิ์, ๒๕๔๕. 

สมคิด บางโม. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕. 
สินพันธุ์ พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท จูนพับลิชชิ่ง จํากัด, 

๒๕๔๗.   
สิรภพ เหล่าลาภะ. พุทธศาสตร์การเมือง. กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๕. 
สุมิตร สุวรรณ. รัฐกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา . นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 

๒๕๕๔.  
สุรเชษฎ์ เชษฐมาส. ท่องเที่ยวแบบ“นิเวศสัญจร”ทางรอดแหล่งท่องเที่ยวไทย. กรุงเทพมหานคร: 

สํานักพิมพ์มติชน, ๒๕๔๑.   
เสนาะ ติเยาว์. หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๔๔. 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์และรายงานวิจัย: 
กฤษดา ขุ่ยอาภัย. “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาบ้านลวงเหนือ ตําบลลวงเหนืออําเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเมือง. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๒. 

เกศินี พรหมบุตร. “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาล
ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๑. 

ดลใจ มณีงาม. “พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้มาเท่ียวที่มีต่อการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๐. 

นุชศินี ยศปกรณ์. “การบริหารจัดการของบริษัทท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว: 
กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๔๗. 

เนตรชนก นันที. “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนวัดพระบาทห้วยต้ม 
อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๕. 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. “การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน”. รายงานการวิจัยเชียงใหม่:
คณะมนุษยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒. 

พนมพร สารสิทธิยศ. “ผู้ไทย: แนวทางการจัดการหมู่บ้านวัฒนธรรมเพ่ือ การท่องเที่ยว(โฮมสเตย์)
จังหวัดมุกดาหาร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วัฒนธรรมศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒. 

พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล. “การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญเพ่ือ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในจังหวัดปทุมธานี”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓. 

พระครูใบฎีกาสมบัติ ปภาโส. “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธของวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อําเภอ
เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี”. สารนิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการเชิงพุทธ. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

 
 



๑๒๖ 
 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

พระทิม ธมฺมยโส. “การมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลใน
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๕.   

พระมหาสานนท์ ขนฺธวิริโย. “กลยุทธ์การพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบี่”. วิทยานิพินธ์พทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสังคม. 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

พระมหาอุทิศ ธีรวโร. “การบริหารจัดการพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าไห อําเภอเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

พระเมก กนฺตสีโล (สีทน). “ศึกษาวิเคราะห์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แนวพุทธ: กรณีศึกษา 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

แบบสอบถาม 
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ผลการหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์อนุญาตเก็บข้อมูลวิจัย 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เชิงลึก (Key Informants) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ค าชี้แจง : 
๑. ลักษณะแบบสอบถาม 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคล 
และเพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ข้อมูลที่ได้จะแปลผลของการวิจัยในภาพรวมผู้วิจัยจะเก็บข้อมูล
ของท่านเป็นความลับและใช้ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านั้นจะไม่มีผลกระทบต่อท่านหรือหน่วยงาน
ของท่านแต่อย่างใด 
๒. แบบสอบถามนี้ แบ่งออกเป็น ๔ ตอน คือ 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็นดังนี้ 
  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมือง

ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีเกณฑ์วัดระดับความคิดเห็นดัง ตอนที่ ๒ 
ตอนที่ ๔ แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพ่ือให้
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

พระธนิต อธิจิตฺโต 
นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๖๖ 
 

ตอนที่ ๑. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป 

ค าช้ีแจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยใส่เครื่องหมาย  √ ลงในช่อง □ ที่ตรงสภาพความเป็นจริง

ของท่านเพียงข้อเดียว 
 

๑. เพศ 

  □ ชาย    □ หญิง 
 
๒. อายุ 

  □ ต่ ากว่า ๓๐ ป ี  □ ๓๐ - ๔๐ ป ี

  □ ๔๑ - ๕๐ ป ี   □ ๕๑ ปีขึ้นไป 
   
๓. การศึกษา 

  □ ต่ ากว่ามัธยมศึกษา  □ มัธยมศึกษา / ปวช. 

  □ อนุปริญญา / ปวส.  □ ปริญญาตรี 

  □ ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
 
๔. อาชีพ 

  □ เกษตรกรรม   □ ค้าขาย 

  □ รับราชการ   □ รับจ้าง 

  □ อ่ืน (ระบุ)........................... 
 
๕. รายได้ต่อเดือน 

  □ ต่ ากว่า ๑๕,๐๐๐ บาท  □ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท 

  □ ๒๐,๐๐๑ - ๒๕,๐๐๐ บาท □ ๒๕,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท 

  □ ๓๐,๐๐๑ บาทข้ึนไป 
 
 



๑๖๗ 
 

ตอนที่ ๒ แบบสอบถามเกี่ยวกับประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ 
ค าช้ีแจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือกาเครื่องหมาย  √ ภายใน □ หน้าข้อความที่ท่าน

เห็นว่าถูกต้อง หรือตรงความเป็นจริงมากที่สุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
   ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
   ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
   ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
   ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 

ข้อที่ 

 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์  

๑ มี ส ถ า นที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง ป ร ะวั ติ ศ า สต ร์ ที่
หลากหลาย 

     

๒ สถานที่ท่องเที่ยวมีความส าคัญต่อวัฒนธรรม      
๓ สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามตามธรรมชาติ

ท้องถิ่น 
     

๔ สถานที่ท่องเที่ยวมีศิลปะ วัฒนธรรมที่ เป็น
เอกลักษณ ์

     

๕ มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์      
๒. ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณี  

๑ มีการแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณี ที่น่าสนใจ      
๒ มีงานประเพณีฉลองอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล

เป็นประจ าทุกปี 
     

๓ งานแห่เทียนเข้าพรรษามีความสวยงาม      
๔ มีกิจกรรมให้ร่วมท าตามงานประเพณี      



๑๖๘ 
 

 

ข้อที่ 

 

ประเภทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๕ มีการส่งเสริม ปลูกฝังด้านวัฒนธรรม ประเพณี      

๓. ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิต  

๑ คนในชุมชนมีอัธยาศัยดี      
๒ มีการแต่งกายตามลักษณะพ้ืนบ้าน      
๓ มีการใช้ภาษาพ้ืนเมืองในการสื่อสาร      
๔ มีอาหารพื้นเมืองเป็นที่นิยม      
๕ มีการจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์      

 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
จังหวัดชัยภูมิ 
ค าช้ีแจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่าง หรือกาเครื่องหมาย  √ ภายใน □ หน้าข้อความที่ท่าน

เห็นว่าถูกต้อง หรือตรงความเป็นจริงมากที่สุด (Rating Scale) โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 
  ระดับ ๕  หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
  ระดับ ๔  หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
  ระดับ ๓  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
  ระดับ ๒  หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
  ระดับ ๑  หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว  

๑ มีการจัดสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นระเบียบ      
๒ มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว      



๑๖๙ 
 

 

ข้อที่ 

 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ระดับการปฏิบัติ 
มาก 
ที่สุด 

มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๓ สถานที่ท่องเที่ยวมีความสะอาด น่าชื่นชม      
๔ มีการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาล      
๕ มีพ้ืนที่รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ      

๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
๑ มีศูนย์อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว      
๒ มีการเดินทางคมนาคมท่ีสะดวกสบาย      
๓ มีป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน      
๔ มีรถโดยสารสาธารณะตามจุดท่องเที่ยว      
๕ มี เจ้ าหน้าที่ คอยให้ความรู้ เกี่ ยวกับสถานที่

ท่องเที่ยวอย่างชัดเจน 
     

๓. ด้านการบริการ  

๑ มีการจัดบริการแหล่งที่พักอย่างเพียงพอ      
๒ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว      
๓ มีห้องน้ า สุขา จัดให้อย่างเหมาะสม      
๔ มีการจัดที่จอดรถแก่นักท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ      
๕ มี เ จ้ าหน้ าที่ คอยดู แลให้ บริ การด้ านความ

ปลอดภัย 
     

๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว  
๑ ผลิตภัณฑ์ของแหล่ งท่องเที่ ยวมีความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
     

๒ สถานที่ท่องเที่ยวมีการจัดขายสินค้าพื้นเมือง      
๓ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือมีความสวยงาม      
๔ มีของที่ระลึกที่มีความน่าสนใจ      
๕ ท่านรู้สึกคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายและเวลาที่เสียไปใน

การเดินทางท่องเที่ยว 
     



๑๗๐ 
 

ตอนที่ ๔ แบบสอบถามปลายเปิด  
ค าชี้แจง : ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อย่างไร 
๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยว
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................. ................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................. ............................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

๓. ด้านการบริการ 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................. ...................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

๔. ผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................... .............................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
 

*************************** 
ขอเจริญพร/ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถามนี้ 

 

 
 
 
 
 



๑๗๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ซ 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๒ 
 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง : การบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

 จังหวัดชัยภูมิ 

******************** 

ค าชี้แจง : แบบสัมภาษณ์นี้ มี ๓ ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที ่๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์  

ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ตอนที่ ๓ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล

เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ข้อมูลที่ได้จาการตอบแบบสัมภาษณ์นี้ จะน าไปวิเคราะห์และเสนอผลการวิจัยใน

ภาพรวมซึง่จะไม่มีผลเสียต่อผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ทั้งในหน้าที่และการปฏิบัติงานแต่อย่างใด. 

 

ตอนที่ ๑ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ......................................................นามสกุล..............................................อาย.ุ.......ปี  

ต าแหน่ง...................................................................... 

ผู้สัมภาษณ์/(ผู้วิจัย).............................................................. ......................... 

วิธีสัมภาษณ์ (จดบันทึก,บันทึกเสียง) 

วัน/เดือน/ปี ทีส่ัมภาษณ์ วันที่.............../เดือน............................/ปี............................ 

สถานที.่........................................................................................................เวลา...............................น. 

 



๑๗๓ 
 

ตอนที่ ๒ แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาล
เมืองชัยภูม ิจังหวัดชัยภูม ิ

ข้อที่ ๑. ท่องเที่ยวชมประวัติศาสตร์ท่านมีแนวทางความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อย่างไรบ้าง 
…………………………………………………….................................……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........................................................
.............................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ................................... 

ข้อที่ ๒. ท่องเที่ยวชมวัฒนธรรม ประเพณีท่านมีแนวทางความคิดเห็นเกี่ยวกับรูป 
แบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อย่างไรบ้าง
...........................................................................…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………........................................................
............................................................................................................................. ................................... 

ข้อที่ ๓. ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตท่านมีแนวทางความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อย่างไรบ้าง 
…………………………..................................................................………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………........................
............................................................................................................................. ................................. 
 

ตอนที่ ๓ แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ข้อที่ ๑. ด้านแหล่งท่องเที่ยวท่านมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือบริหารหรือมีส่วนร่วมใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อย่างไรบ้าง 
………………………………………................................…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………........................................................
................................................................................................................................................................  



๑๗๔ 
 

ข้อที่ ๒. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่านมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อบริหารหรือมีส่วน
ร่วมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อย่างไรบ้าง 
………………………………………..................................………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………....................................................................
................................................................................. ...............................................................................
........................................................................................................................………………………………… 

ข้อที่ ๓. ด้านการบริการท่านมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือบริหารหรือมีส่วนร่วมในการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อย่างไรบ้าง 
………………………………………................................................…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….......................................
............................................................................................................................. ................................... 

ข้อที่ ๔. ด้านผลิตภัณฑ์ของแหล่งท่องเที่ยวท่านมีแนวทางการปฏิบัติเพื่อบริหารหรือ
มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลเมืองชัยภูมิ อย่างไรบ้าง 
………………………………………...............…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..........................................................................
............................................................................................................................. ................................... 

 

ผู้วิจัย พระธนิต อธิจิตฺโต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 
 

 

 



๑๗๕ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ   :  พระธนิต อธิจิตฺโต (คงเนียม) 
   :  PHRATHANIT ADHICITTO (KONGNEAM) 
วันเกิด :  วันอาทิตย์ ที่ ๑๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 
สถานที่เกิด  :  ๕๓/๓๔ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 
อุปสมบท  :  เมื่อวันที่ ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดชัยภูมิวนาราม 
      ถนนชัยภูม-ิตาดโตน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๐๐๐ 
การศึกษา  :  มัธยมศึกษา ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

นักธรรมชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๖  สังกัด วัดชัยภูมิวนาราม ส านักเรียน     
จังหวัดชัยภูมิ  

     พ.ศ. ๒๕๖๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) ภาควิชารัฐศาสตร์  
                  สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

ผลงานทางวิชาการ :  บทความทางวิชาการ 
พระธนิต อธิจิตฺโต “การวินิจฉัยสั่งการในหลักกาลามสูตร” วารสาร 
มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๒ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม - ธันวาคม 
๒๕๕๙). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

ปีท่ีเข้าศึกษา     :  พ.ศ. ๒๕๖๐  
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  :  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ศึกษาดูงาน  :  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์ราชการ หน่วยงานคือ   
               คณะกรรมการการเลือกตั้ง วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ 
   :  ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ 
      ธันวาคม ๒๕๖๑ 
ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดชัยภูมิวนาราม ถนนชัยภูมิ -ตาดโตน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง  

จงัหวัดชัยภูมิ  ๓๖๐๐๐ 
      โทร ๐๙๐ – ๔๔๒๓๘๑๔, E-mail: Thanit1623@gmail.com 


