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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ ๑. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. เพื่อเปรียบเทียบ
ความเห็นของประชาชนต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๓. เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยเชิงปริมาณแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๓๗๙ คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จาก
ประชากรท่ีเป็นนักท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธี Taro 
Yamane   ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบ
มาตรประมาณค่า ๕ ระดับ มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ ๐.๙๓๕  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อย
ท่ีสุด การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน ๑๑ คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงพรรณนา  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. ระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̄   = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๕๔๗) เมื่อ
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จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยท่ีด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่ง
ท่องเท่ียว มีค่าเฉล่ียสูงสุด (X̄   = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๒) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้านการ
บริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ (X̄   = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๘๓) อยู่ในระดับ
มาก และด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียวมีค่าเฉล่ียต่ าสุด (X̄   = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๕๙๕) 
อยู่ในระดับมากตามล าดับ 
 ๒. ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนคร
หลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า โดยภาพรวม  
ประชาชนท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน มีความเห็นไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย ส่วนนักท่องเท่ียวท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความเห็นแตกต่างกัน ( t = ๑.๖๓๒, 
Sig.= ๐.๑๐๓) ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 ๓.  ปัญหาและอุปสรรคด้ านการบริห ารการ ท่อง เ ท่ียว เ ชิ งอนุ รั กษ์  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า การจัดการเรื่องขยะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว ยังขาด
ผู้มีความรู้แนะน าในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ สภาพการจราจรติดขัด ในวันวันหยุดและเทศกาลต่างๆ 
ข้อเสนอแนะได้แก่ ควรมีการด าเนินการจัดการขยะร่วมกับชุมชน ควรมีการฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น และควรจัดบุคลากรด้านจราจรเพิ่มในวันหยุด
และเทศกาลต่างๆ 
 
ค าส าคัญ : การบริหาร, การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
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Abstract 
 

 Objectives of this research were: 1. to study the ecotourism management 
of Nakornluang sub-district municipality Nakornluang district Phranakornsriayutthaya 
province, 2. to compare the opinions of people on the ecotourism management of 
Nakornluang sub-district municipality Nakornluang district Phranakornsriayutthaya 
province and 3. to study the problem obstacle and recommendation of the 
ecotourism management of Nakornluang sub-district municipality Nakornluang district 
Phranakornsriayutthaya province 
 Methodology of this research was the mixed methods research of the 
qualitative and quantitative researches. The quantitative research collected data 
from 379 samples selected by stratified random sampling of poppulation who were 
Eco tourists in the area of Nakornluang sub-district municipality Nakornluang district 
Phranakornsriayutthaya province by using the Kreicie and Morgan’s formula. The tool 
used for data collection was 5 levels rating scale questionnaire with at reliability 
level of 0.935 Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, T-test, One Way Analysis of Variance and Least Significant 
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Different: LSD. For qualitative research, Data were collected from 11 key informants 
by face-to-face-in-depth-interviewing and analyzed by descriptive interpretation. 
 Findings were as follows: 
 1. The level of ecotourism management of Nakornluang sub-district 
municipality Nakornluang district Phranakornsriayutthaya province by overall was at 
high level (X̄   = 3.99, S.D. = 0.547). Each aspect was at high levels ranked from 
maximum to minimum was as: the planning of responsible people on tourist 
attraction aspect, management level was at high level (X̄   = 4.05, S.D. = 0.662), after 
that, the management of environmental and natural conservation aspect, 
management level was at high level (X̄   = 4.02, S.D. = 0.583) and the management of 
tourist areas aspect, management level was at high level (X̄   = 3.92, S.D. = 0.595). 
 2. The comparison of ecotourism management of Nakornluang sub-district 
municipality Nakornluang district Phranakornsriayutthaya province classified by 
personal data indicated people with different gender, age, occupation and salary by 
overall did not have different opinions, rejecting the set hypothesis, but for 
educational background, have different opinions, accepting the set hypothesis. 
 3.  Problems and obstacles of comparison of ecotourism management of 
Nakornluang sub-district municipality Nakornluang district Phranakornsriayutthaya 
province were: garbage management not matches with the needs of tourist, lack of 
the knowledgeable people in ecotourism and traffic jams in holidays and festivals. 
Recommendations were: should be garbage management join with community, 
should be training for ecotourism personnel and should provide the traffic personnel 
in holidays and festivals. 
 

Keywords: Management, Ecotourism 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

สารนิพนธ์เล่มน้ี เรื่อง การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สําเร็จด้วยดีจากบุคคลหลายฝ่าย ผู้วิจัยขอขอบคุณ รอง
ศาสตราจารย์  ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อํานวยการฝ่ายหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ดร. เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง ประธานหลักสูตร
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์  ผศ. ดร.สุรินทร์ นิยมางกูร ประธาน
กรรมการควบคุมสารนิพนธ์  ผศ.ดร. อนุวัต กระสังข์ กรรมการควบคุมสารนิพนธ์ และอาจารย์ทุกๆ 
ท่านที่ได้ช่วยให้คําแนะนําแก่ผู้วิจัยมาตลอดต้ังแต่ต้น จนสารนิพนธ์น้ีจบบริบูรณ์ 

ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๕ ท่าน คือ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ. ดร., 
ผศ. ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง, ผศ. ดร. ธิติวุฒิ หมั่นมี, , ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา, และ ดร. สุริยา 
รักษาเมือง ที่ได้กรุณาเป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจแบบเคร่ืองมือเพ่ือในการวิจัย พร้อมทั้งให้คําแนะนํา
ในการปรับปรุงแก้ไขแบบเคร่ืองมือให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

ขอขอบคุณ นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม นายกเทศมนตรีตําบลนครหลวง ท่านผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และประชากรตําบลนครหลวงทุกท่าน ที่ได้เมตตาอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์ และ
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดีย่ิง และตลอดจนเพ่ือนนิสิตทุกรูป/ทุกคน ที่มีส่วน
ช่วยเหลือในด้านการเรียน และให้กําลังใจในการทําสารนิพนธ์ 

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันสารนิพนธ์ทั้ง ๔ ท่าน คือ ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุข
เหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประธานกรรมการ ผศ. ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ. ดร.อนุวัติ กระสังข์ กรรมการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา กรรมการและ
เลขานุการ ที่ได้ให้ขอเสนอแนะเพ่ือให้สารนิพนธ์ฉบับน้ีมีความถูกต้อง และสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

สารนิพนธ์เล่มน้ี หากจะพึงมีคุณค่าและประโยชน์ใดๆ ผู้วิจัยขอน้อมถวายบูชาคุณ          
พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมอบเป็นกตเวทิตาคุณแก่ มารดา บิดา           
พระอุปัชฌาย์ อาจารย์ ญาติโยมผู้ถวายปัจจัยสี่ และท่านผู้มีอุปการคุณทุกๆท่าน ที่มีส่วนร่วม
ช่วยเหลือในการทําสารนิพนธ์เล่มน้ีจนเป็นสําเร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ ดังที่ปรากฏอยู่น้ี 
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 ๑.๕ สมมติฐานการวิจัย ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย ๖ 
 ๑.๗ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ๗ 
   
บทที่ ๒ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ ๙ 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว ๔๑ 
 ๒.๓ แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ ๕๑ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทพื้นที่วิจัย ๗๕ 
 ๒.๕ 

๒.๖ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

๗๘ 
๗๖ 

    
บทที่ ๓ วิธีด าเนินการวิจัย  

 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย  ๘๘ 
 ๓.๒ ประชากร ตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ๘๙ 

 



ช 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

   เรื่อง หน้า 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๙๑ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล ๙๔ 
 ๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล ๙๕ 

 
บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล   

 ๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ๙๗ 
 ๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๑๐๐ 
 ๔.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

ของ เทศบาลต าบล  นครหลวง  อ า เภอนครหลวง  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

๑๐๘ 
 ๔.๔ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ

และแนวทางในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาล
ต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

๑๒๒ 
 ๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลส าคัญและ

แนวทางในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบล
นครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

๑๒๔ 
 ๔.๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๒๗  
   
บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๑๓๓  
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๑๔๐  
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๑๔๒  
บรรณานุกรม  ๑๔๔  
ภาคผนวก    
 ผนวก ก แบบสอบถาม  
 ผนวก ข แบบสัมภาษณ์  
ประวัติผู้วิจัย    
 



ซ 
 

สารบัญตาราง 
 

 ตาราง หน้า 
ตารางที ่ ๓.๑ สถานที่ท่องเที่ยวในเทศบาลต าบลนครหลวง และกลุ่มตัวอย่าง

ประชนชนที่มาท่องเที่ยวแบบบังเอิญในเทศบาลต าบลนครหลวง 
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๙๑ 

ตารางที ่ ๔.๑ จ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ๙๘ 
ตารางที ่ ๔.๒ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ภาพรวม ๑๐๐ 

ตารางที ่ ๔.๓ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว ๑๐๑ 

ตารางที ่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ๑๐๒ 

ตารางที ่ ๔.๕ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ๑๐๓ 

ตารางที ่ ๔.๖ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ๑๐๔ 

ตารางที ่ ๔.๗ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพการให้บริการใน
แหล่งท่องเที่ยว ๑๐๕ 

ตารางที ่ ๔.๘ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ๑๐๖ 

 



ฌ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 ตาราง หน้า 
ตารางที ่ ๔.๙ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ ๑๐๗ 

ตารางที ่ ๔.๑๐ การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวม จ าแนกตามเพศ ๑๐๘ 

ตารางที ่ ๔.๑๑ การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวม จ าแนกตามอาย ุ ๑๐๙ 

ตารางที ่ ๔.๑๒ การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวม จ าแนกตามวุฒกิารศึกษา ๑๑๑ 

ตารางที ่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง 
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการ
สถานที่ท่องเที่ยว จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ๑๑๓ 

ตารางที ่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง 
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการ
ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ๑๑๔ 

ตารางที ่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด
ของการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง 
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ๑๑๕ 

 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 ตาราง หน้า 
ตารางที ่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด

ของการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง 
อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดการกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ๑๑๖ 

ตารางที ่ ๔.๑๗ การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวม จ าแนกตามอาชีพ ๑๑๗ 

ตารางที ่ ๔.๑๘ การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภาพรวม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน ๑๑๙ 

ตารางที ่ ๔.๑๙ ผลสรุปการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ขอ ง เทศบาลต าบล นครหลวง  อ า เ ภอนครหลวง  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามสมมติฐาน 
ที่ ๑–๕ ๑๒๑ 

ตารางที ่ ๔.๒๐ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒๒ 

ตารางที ่ ๔.๒๑ ข้อเสนอแนะของการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาล
ต าบลนครหลวงอ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๒๓ 



ฎ 
 

 สารบัญแผนภาพ 
 

    แผนภาพ หน้า 
แผนภาพที่ ๒.๑ กรอบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๓๒ 
แผนภาพที่ ๒.๒ กรอบแนวคิดการวัดผลการปฏิบัติงานในการบริหารแบบผลสัมฤทธิ์ ๓๓ 
แผนภาพที่ ๒.๓ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ  ๓๗ 
แผนภาพที่ ๒.๔ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ๘๗ 
แผนภาพที่ ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ๑๒๘ 
 

 



 
บทที่ ๑ 

 

บทน ำ 
 

๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การสนับสนุน และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทุนทาง

เศรษฐกิจทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรม
ชุมชน การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เป็นยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคัญยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  ๑๓ ซึ่งในปัจจุบันการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ก าลังได้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียวเป็นจ านวนมาก ดังนั้น หากชุมชนท้องถิ่น
สามารถดึงศักยภาพการท่องเท่ียวด้านต่าง ๆ ในชุมชนมาพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมย่อมจะท าให้การพัฒนาประเทศบรรลุวัตถุประสงค์
ตามยุทธศาสตร์ที่ได้ต้ังไว้ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะเด่นหลายอย่าง คือ มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ
มีความ อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติท่ีงดงาม มีแหล่งอารยธรรมทางประวัติศาสตร์มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นท่ี รุ่งเรืองมาแต่อดีตท่ีทรงคุณค่าวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ความมีน้ า ใจของ
ชุมชน เป็นเสน่ห์ท่ีมัดใจนกท่องเท่ียว มีความหลากหลายของอาหารพื้นบ้าน ซึ่งมีความโดดเด่นไม่
เหมือนจังหวัดใดปัจจุบัน มีการพัฒนาท้ังด้านสาธารณูปโภค และการคมนาคมมีการสนับสนุน และ
ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการใช้ประโยชน์จากทุนทางเศรษฐกิจทุนทางสังคม ทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติขนบธรรมเนียมและประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความยากจน 
และพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในปัจจุบันการท่องเท่ียวแบบยั่งยืนต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพของคนใน
ท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพซึ่งหากการพัฒนานั้น เป็นการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ แล้วก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการบริหารจัดการการท่องเท่ียว เรา
จ าเป็นต้อง มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการท่องเท่ียวให้ยั่งยืนหมายถึงการจัดการทรัพยากร 
เพื่อการตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจสังคม และส่ิงแวดล้อม อันมีคุณค่าอย่างรอบคอบ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวที่ผ่านมามีงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวท าให้เกิดการจัด



๒ 

ระเบียบสภาพแวดล้อมของชุมชนใหม่ให้ร่มรื่น ด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมร่วมสมัย๑ ดังนั้น การส่งเสริม
การท่องเท่ียวช่วยกระตุ้น และสนับสนุนให้ชาวบ้านเข้าใจเรื่องการท่องเท่ียวของคนในท้องถิ่นให้
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวมากยิ่งขึ้นความยั่งยืนของการท่องเท่ียว นอกจากจะเป็น
การ ยั่งยืนในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวแล้วจะต้องเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานของการ
ท่องเท่ียวให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องมีการให้ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ 
ร่วมกันพัฒนา๒ โครงสร้างพื้นฐานของการท่องเท่ียวคนในท้องถิ่นมีน้ าใจไมตรีท่ีดีงาม และคนท้องถิ่น
รับผลประโยชน์ร่วมกัน และจะต้องให้ประชาชนมีความตะหนักในคุณค่าอย่างแท้จริงมีความรู้มีการ
รู้จักใช้ประโยชน์ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง๓ 

อีกประการหนึ่งการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจสังคม 
และวัฒนธรรม มีการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีผ่านมาก็ตาม แต่การด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวใน
จังหวัดก็ยั งคงมีปัญหาท่ีจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ ไข  คือ ปัญหาความเส่ือมโทรมด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ การจัดระเบียบร้านค้าเพิง 
และแผงลอยในสถานท่ีท่องเท่ียวไม่มีความเป็นระเบียบไม่ถูกสุขอนามัยซึ่งในบางครั้งยังไม่ค านึงถึง
ความเป็นวัฒนธรรมไทยท าให้ขาดความงดงามตามแบบวัฒนธรรมไทย๔ ผู้ท่ีเกี่ยวข้องยังขาดความรู้
ความเข้าใจท่ีแท้จริง รวมท้ังขาดข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับสถานท่ีส าคัญทางวัฒนธรรม ไม่มีความรู้
ความเข้าใจในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท าให้ขาดความตระหนักในความเป็นเจ้าของแหล่งท่องเท่ียว
ของตนเอง ท าให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยของนักท่องเท่ียวเกิดปัญหา ด้านการบริหารจัดการใน

                                                             

 ๑บานเย็น ชาญธนะวะฒน์, การท่องเท่ียวกับผลกระทบต่อชุมชนชาวไทใหญ่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านถ้ า
ลอด ต าบลถ้ าลอด อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน, วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต, (คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่, ๒๕๔๕). 

 ๒ตรัยวิชิต เขาแก้ว, ศึกษาการจัดการท่องเท่ียวต าบลคลองโคน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม, 
วิทยำนิพนธ์มหำบัณฑิต, (คณะศลิปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๖). 

 ๓เทิดชาย ช่วยบ ารุง, ติดอำวุธทำงปัญญำ : กระบวนกำรวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้  
ภำษำอังกฤษเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมสู่กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวท้องถ่ินแบบยั่งยืน , รวมบทความการ
ท่องเท่ียวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักงานการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่อย่างย่ังยืน ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : บริดจ์เพรส, ๒๕๔๘), หน้า ๑๙๑. 

 ๔สมชาย เตียวกุล,  กำรท่องเที่ยวตำมวิถีไทยเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต, รวมบทความการ
ท่องเท่ียวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘, ส านักประสานงานการพัฒนาและจัดการท่องเท่ียวเชิงพ้ืนที่อย่างย่ังยืน 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : บริดจ์เพรส, ๒๕๔๙), หน้า ๓๐. 
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ชุมชนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ท่ีไม่มีความชัดเจน๕ พื้นท่ีหลาย ๆ แห่งมีคนจ านวนไม่น้อยท่ีเข้าไป
รุกพื้นท่ีเป็นการท าลายความงดงามและเสน่ห์ของสถานท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว จะเห็นได้ว่าปัญหา
ดังกล่าวนั้นอยู่ท่ีคน ซึ่งยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ และไม่มีทักษะการบริหารจัดการท่ีดีพอ ประกอบกับ
การแข่งขันท่ีมีมากขึ้นการให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เสริมสร้างความรู้ และทักษะการบริหารจัดการซึ่งต้องควบคู่ไปกับทักษะความเป็น ผู้ประกอบการมี
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้พัฒนาบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับงานท่องเท่ียวยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรการท่องเท่ียวสู่สากลจากยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศท่ีต้องการให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้โดยน าทุนทางทรัพยากรธรรมชาติขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมมาสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามแนวคิดแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ตามนโยบายของกระทรวง
วัฒนธรรมต่อไป  

ดังนั้น ผู้วิจัยได้มองเห็นความส าคัญของการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากชุมชนท้องถิ่นสามารถดึง
ศักยภาพการท่องเท่ียวด้านต่างๆ ในชุมชนมาพัฒนา เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ควบคู่ไปกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมย่อมจะท าให้การบริหารประเทศบรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ได้ต้ังไว้ จึงต้องมีการศึกษาข้อมูลประกอบการวางแผนการพัฒนาการสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับคนในท้องถิ่นให้ชัดเจนในเรื่องของแนวคิด และแนวทางท่ีแท้จริงของการท่องเท่ียว ว่าเป็น
กิจกรรมท่ีมุ่งเน้นประโยชน์ระยะยาว ในด้านการสร้างความ เข้มแข็งให้กับชุมชน และคนในท้องถิ่นให้
สามารถพึ่งตนเองได้ตัวแทนชุมชน และคนท้องถิ่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ
การท่องเท่ียว ท้ังเรื่องบุคลิกภาพ ความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการ และการพึ่งตนเอง รวมท้ัง
ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน และกิจกรรมท่ีต่อเนื่องกับการท่องเท่ียวโดยเน้นให้คนในท้องถิ่นมีงานท าการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเป็นเจ้าของธุรกิจ และกิจการมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างเป็น
ธรรม ดังนั้น การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสถานการณ์ปัจจุบันจึงมีความส าคัญอย่างมากท่ีจะต้องมีการบริหารใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการท่ีจะเอื้ออ านวยให้จังหวัดเป็นผู้น าด้านการท่องเท่ียวในภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่อง และยกระดับคุณภาพการท่องเท่ียวของประเทศไทยสู่มาตรฐานโลกจึงต้องมีการศึกษา
ศักยภาพ และความต้องการพัฒนาของคนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน
ถึงแม้ว่าการท่องเท่ียว 

                                                             

 ๕รสิกา อังกูร, กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน, รวม
บทความการท่องเท่ียวไทยนานาชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘, ส านักประสานงานการพัฒนาและจัดการท่องเท่ียวเชิงพ้ืนที่
อย่างย่ังยืน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : บริดจ์ เพรส, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๖. 
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นพอจะสรุปถึงปัญหาท่ีผู้วิจัยจะได้รับจากการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหาร ท่ีดีจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ เพื่อให้นโยบายด้านการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน และท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งจึงควรจะศึกษาบริบทของปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์นั้นได้ด าเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หรือควรจะต้องแก้ไข
ปรับปรุงอย่างไร ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาการพัฒนาการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาล
ต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในครั้งนี้  
 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑ สภาพท่ัวไปของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอ

นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร 
๑.๒.๒ ผลการเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ของ

เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นอย่างไร 
๑.๒.๓ แนวทางพัฒนาการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง 

อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ควรเป็นอย่างไร 
 

๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
๑.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ของเทศบาลต าบลนครหลวง 

อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๓.๒ เพื่อเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ของ

เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๓.๓ เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์

ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๑.๔ ขอบเขตกำรวิจัย  
 ๑.๔.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องได้แก่ แนวคิดทฤษฎีการ
บริหาร  และ แนวคิดทฤษฎีการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 ๑.๔.๒ ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
 ตัวแปรต้น (Independent Variables) ได้แก่ ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย  เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได้ต่อเดือน 



๕ 

 ตัวแปรตำม (Dependent Variables) คือ  การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
ต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านของ การพัฒนาการบริหารการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ตามข้อก าหนดมาตรฐานการจัดบริการในสถานประกอบการท่องเท่ียว เชิง
อนุรักษ์ มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเป็นมาตรฐานขั้นต้นของแหล่งท่องเท่ียวมีเกณฑ์
ตัวชี้วัดท่ีใช้เป็นแนวทางในการตรวจประเมินมาตรฐาน ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ ได้แก่ 
๑) การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว ๒) ด้านการบริหารจัดการพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว ๓) 
การบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว  ๔) การบริหารจัดการส่ิงอ านวย
ความสะดวกต่างๆ ๕) การบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพบริการในแหล่งท่องเท่ียว ๖) การจัดการ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว ๗) การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และธรรมชาติ๖  
 ๑.๔.๓ ขอบเขตด้ำนประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
 ประชำกร (Population) ได้แก่ ประชาชนซึ่งมีจ านวน ๗,๒๘๗ คน ในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
Interview) จ านวน ๑๑ คน 
 ๑.๔.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี 
 พื้นท่ีในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สถานท่ีท่องเท่ียวส าคัญในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบล
นครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๑.๔.๕ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ด าเนินการวิจัยต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

๑.๕ สมมุติฐำนกำรวิจัย 
 สมมุติฐานท่ี ๑ ประชาชนท่ีมีเพศต่างกัน จะมีความเห็นในเรื่อการพัฒนาการบริหารการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ า เภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานท่ี ๒ ประชาชนท่ีมีอายุต่างกัน จะมีความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนา การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 

                                                             
๖

 กรมการท่องเทีย่ว กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา, “กำรบริหำรจัดกำรแหล่งท่องเที่ยว”, มำตรฐำน

กำรท่องเที่ยวไทย มทท.๖๑๕, (๒๕๕๘): ๔. 
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 สมมุติฐานท่ี ๓ ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในเรื่องการ
พัฒนา การท่องเท่ียวเชิงอนุรั กษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานท่ี ๔ ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นในเรื่องการพัฒนา การ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
แตกต่างกัน 
 สมมุติฐานท่ี ๕ ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน จะมีความเห็นในเรื่องการ
พัฒนาการท่อง เท่ียวเชิงอนุรั กษ์ของเทศบาลต าบลนครห ลวง อ า เภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 

๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย  
 ๑.๖.๑ กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนซึ่งมีการวางแผน และ
ยุทธศาสตร์ การควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 ๑.๖.๒ กำรทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมายถึง การท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เดินทางไป ยังแหล่งธรรมชาติ และแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ ปรากฏในแหล่งธรรมชาติ
นั้นอีกท้ังช่วยสร้างโอกาส ทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น 
 ๑.๖.๓ กำรวำงแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การจัดต้ังคณะท างาน
ของผู้รับผิดชอบการวางแผน การจัดกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว เพื่อการบริหารงานของแหล่ง
ท่องเท่ียว น าวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารแหล่งท่องเท่ียวไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน และ
ประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
 ๑.๖.๔ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การจัดสรรพื้นท่ีความ
รับผิดชอบของแหล่งท่องเท่ียวระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน  ร่วมกันจัดภูมิทัศน์ของแหล่ง
ท่องเท่ียวให้เหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยู่  การพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเท่ียวอย่าง
ต่อเนื่อง มีการก าหนดจุดคุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวในด้านต่างๆไว้อย่างชัดเจน 
 ๑.๖.๕ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งท่องเที่ยว  หมายถึง 
การจัดเตรียมเส้นทางท่ีเหมาะสมส าหรับการเข้าถึงยังแหล่งท่องเท่ียวได้อย่างปลอดภัย การจัดเก็บ
ข้อมูลหรือแสดงภาพรวมท้ังก าหนดบริเวณท่ีนักท่องเท่ียวสามารถชมแหล่งท่องเท่ียวชัดเจน การ
ก าหนดช่วงเวลาในการเข้าพื้นท่ีท่ีเหมาะสมตามช่วงเวลาของวัน หรือฤดูกาล ซึ่งจัดให้มีพาหนะไปยัง
แหล่งท่องเท่ียวได้อย่างสะดวก และการแสดงข้อมูลข่าวสารในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเท่ียวได้
อย่างทันสมัย 
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 ๑.๖.๖ กำรบริหำรจัดกำรสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ หมายถึง การจัดให้มีการบริการ
ด้านอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะในแหล่งท่องเท่ียว การจัดให้มีสุขาท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ การจัดให้มีระบบเตือนภัย หรือระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเท่ียว การจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ การจัด
สถานท่ีจ าหน่ายของท่ีระลึกให้แก่นักท่องเท่ียว การจัดการด้านท่ีพักผ่อนเท่ียวอย่างเหมาะสม มีระบบ
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีการจัดการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการจัดการขยะและการ
บ าบัดของเสีย 
 ๑.๖.๗ กำรบริหำรจัดกำรให้เกิดคุณภำพบริกำรในแหล่งท่องเที่ยว  หมายถึง การ
พัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการทางการท่องเท่ียว การจัดให้มีการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับ
เจ้าหน้าท่ี และผู้เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งการจัดให้มีพนักงานบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ท่ี
เพียงพอ มีการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อบังคับด้านการแต่ง
กาย และบทบาทหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการอย่างชัดเจน การดูแลการให้บริการให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแหล่งท่องเท่ียวที่ก าหนดไว้ และมีการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
 ๑.๖.๘ กำรจัดกำรกิจกรรมทำงกำรท่องเที่ยว หมายถึง จัดให้มีการประชุมระหว่าง
ผู้รับผิดชอบกับภาคีการท่องเท่ียวท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมการท่อง  การควบคุมดูแลให้กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อท้องถิ่น การส่งเสริม การจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และชุมชน และค าช้ีแจงขอบเขต และข้อจ ากัดการจัดกิจกรรม
ในแหล่งท่องเท่ียว 
 ๑.๖.๙ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชำติ หมายถึง การให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ี และผู้ท่ีเกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม มีกิจกรรมรณรงค์ด้านการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติภายในแหล่งท่องเท่ียว และการประเมินผลทางด้านการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
 

๑.๗ ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๗.๑ ท าให้ทราบถึงสภาพทั่วไปของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ของเทศบาลต าบลนคร

หลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๗.๒ ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความเห็นของประชาชนต่อการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ ของเทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๗.๓ ท าให้ทราบแนวทางพัฒนาการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาล

ต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



๘ 

๑.๗.๔ ผลการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลต าบลนครหลวง อ าเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอื่น ๆ ได้ 



 
 

 
บทที่ ๒  

 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 ในการวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารและแนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการศึกษา
ค้นคว้าตามลําดับดังต่อไปน้ี  
 ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
  ๒.๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
  ๒.๑.๒ ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
  ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
  ๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 ๒.๔ ข้อมูลบริบทพ้ืนที่วิจัย 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

๒.๑ แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการท่องเท่ียงเชิงอนุรักษ์ 
 ๒.๑.๑ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ 
  การบริหารจัดการเป็นคู่มือในการบริหารจัดการภายใต้ความซับซ้อนของระบบ
ข้อมูลข่าวสาร ได้ช้ีประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการให้ประสบความสําเร็จ 
  ๑) ความหมายของการบริหารจัดการ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (๒๕๓๙) ได้กล่าวถึงแนวคิด
พ้ืนฐาน และหลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไว้ว่า เป็นการท่องเที่ยวในแหล่งทองเที่ยวธรรมชาติ
รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและทรงคุณค่าในพ้ืนที่
น้ัน  การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีการจัดการอย่างย่ังยืนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้ย่ังยืน
ตลอดไป เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้และการให้การศึกษา เกี่ยวกับระบบนิเวศ และ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเท่ียวเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ความประทับใจ และประสบการณ์ที่มีคุณคาเพ่ือ 



๑๐ 
 

สร้างความตระหนักและจิตสํานึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเที่ยวประชาชนท้องถิ่นตลอดจนผู้ประกอบการที่ 
เก่ียวข้อง แล้วยังเป็นการท่องเที่ยวที่นําไปสู่การกระจายรายได้ทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ
โดย คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในภาคบริการต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น 
มากกว่าการท่องเที่ยวที่เคยส่งเสริมกันมาต้ังแต่อดีต๑ การปกครอง การดูแลรักษาหมู่คณะ และการ
ดําเนินงานหรือการจัดการกิจกรรมต่างๆ ของหมู่คณะหรือองค์การต่างๆ ได้สําเร็จลุล่วงตามนโยบาย 
และวัตถุประสงค์ขององค์การน้ันๆ ด้วยดีมีประสิทธิภาพ๒ การบริหารจัดการี่เป็นคู่มือในการบริหาร
จัดการภายใต้ความซับซ้อนของระบบข้อมูลข่าวสาร ได้ช้ีประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการให้
ประสบความสําเร็จไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ (๑) การใช้เทคนิควิธีที่มีขอบเขตครอบคลุมวัตถุประสงค์ มีกล
ยุทธ์และมีคุณภาพ (๒) การบริหารจัดการในลักษณะเป็นกระบวนการแก้ปัญหา (๓) การมีคณะ
ผู้บริหารที่มีศักยภาพในการตัดสินใจสูง (๔) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของผู้บริหารทุกคน 
(๕) การนําผลจากการตัดสินใจมาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว (๖) การมีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการที่เหมาะสม และ (๗) การบริหารจัดการให้ความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์๓ 
ศักยภาพทางการบริหารจัดการซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ 
 ๑) ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ และศักยภาพในการบริหารจัดการ
ของผู้บริหาร โดยที่ศักยภาพของระบบสนับสนุนการบริหารจัดการประเมินได้จากความเข้มแข็งของ ๘ 
องค์ประกอบทางการบริหาร ซึ่งได้แก่ (๑) การวางแผน (๒) การฝึกอบรม (๓) การบริหารงานบุคคล 
(๔) การนิเทศงาน (๕) ความพร้อมของชุมชน (๖) การบริหารวัสดุครุภัณฑ์ (๗) การบริหารระบบ
สารสนเทศ (๘) การเตรียมความพร้อมของชุมชน 
 ๒) ศักยภาพของผู้บริหาร ประเมินได้จากความสามารถของผู้บริหารใน ๖ ด้าน ซึ่งได้แก่ 
(๑) ความสามารถในการจัดหาและระดมทรัพยากรเข้าสู่การบริหารจัดการ (๒) ความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้อยู่ในกรอบ (๓) ความสามารถในการจัดสรร และแบ่งปันทรัพยากร 
(๔) ความสามารถในการบริหารจัดการขวัญและกําลังใจ (๕) ความสามารถในการบริหารจัดการที่
ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ (๖) ความสามารถในการบริหารจัดการพัฒนาที่เบ็ดเสร็จ

                                                            
 

๑นายอิทธิพล โกมิล, “รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรณีศึกษา:บ้านวังน้ําหมอก จังหวัด
หนองคาย”, รายงานการวิจัย, (การวิจัยจําสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๔๓), หน้า ๙. 
 

๒พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), การบริหารวัด, (นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, ๒๕๔๘), 
หน้า ๒๖. 
 

๓ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ, วิทยาการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์ธรรมศาสตร์, ๒๕๔๐), หน้า 
๒๔. 



๑๑ 
 

ครบวงจร๔การ เส ริมพลั ง อํ านาจ ในการ ตัดสิ น ใ จ  (Empowerment) การรื้ อปรั บ ระบบ 
(Reengineering) การบริหารงานเชิงคุณภาพเบ็ดเสร็จโดยรวม (Total Quality Management) 
และการปรับลดขนาดองค์การ (Downsizing) โดยผู้บริหารจะต้องทําหน้าที่การจัดองค์การ 
(Organizing) การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) การวางแผน (Planning) และการควบคุม 
(Controlling)๕ 
 กระบวนการอย่างหน่ึงที่มีคนต้ังแต่สองคนข้ึนไป ร่วมกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้
บรรลุเป้าหมายที่กําหนด การบริหารเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆ ของระบบสังคม เช่น มีการ
บริหารในกิจกรรมการเกษตร การสาธารณสุข การศึกษา การทหาร การพาณิชย์ การยุติภาพ การ
อุตสาหกรรม ฯลฯนอกจากน้ีการบริหารก็เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงด้วย ซึ่งหมายความว่ามีขั้นตอน
ต่างๆ ในการบริหารเรียกว่า “กระบวนการบริหาร” อันที่จริงกระบวนการบริหารเป็นแนวความคิดที่
ได้มีการพัฒนาต้ังแต่อดีตซึ่งรู้จักกันในอักษรย่อว่า “POSDCoRB” อักษรย่อดังกล่าวสามารถขยาย
ความได้ ดังน้ี (๑) การวางแผน (Planning) (๒) การจัดการองค์การ (Organizing) (๓) การจัดการ
บุคคล (Staffing) (๔) การอํานวยการ (Directing) (๕) การประสานงาน (Coordinating) (๖) การ
รายงานผล (Reporting) และ (๗) การงบประมาณ (Budgeting) ในปัจจุบันเน่ืองจากมีการพัฒนา
ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์กระบวนการบริหาร จึงได้เปลี่ยนจาก “POSDCoRB” ซึ่งอาจใช้กับการ
บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน การบริหารภาครัฐนิยมเรียกว่า “การบริหารัฐกิจ” ส่วนการ
บริหารภาคเอกชน เรียกว่า “การบริหารธุรกิจ” ดังน้ัน การบริหารรัฐกิจก็ คือ การบริหารภาครัฐ ซึ่ง
หมายถึง การบริหารซึ่งมีสาระดังน้ี 
 (๑) ครอบคลุมถึงกิจกรรมของฝ่ายบริหารในภาครัฐ 
 (๒) หมายรวมถึงการกําหนดนโยบาย และการนํานโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ 
 (๓) ครอบคลุมถึงปัญหาเกี่ยวกับการพฤติกรรมของคน และความร่วมมือของคนใน
กิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของภาครัฐ ซึ่งการบริหารรัฐกิจ หมายถึง กิจกรรม 
 นอกจากน้ีการบริหารรัฐกิจในทางการศึกษายังมีอีกคําหน่ึงที่พบเห็นกันเสมอ คือคําว่า 
“รัฐประศาสนศาสตร์” ซึ่งมีความหมายถึง วิชาที่เก่ียวกับการบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์จึงมี
ความหมายถึงลักษณะวิชา (Discipline) นิยมเขียนว่า “Public Administration”๖การเสริมสร้าง

                                                            
 

๔พีรสิทธ์ิ คํานวนศิลป์, และศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตําบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์พระธรรมขันต์, ๒๕๔๖), หน้า ๖๑. 
 

๕จุฑา เทียนไทย, การจัดการมุมมองนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: แมคกรอฮิล, ๒๕๔๘),  
หน้า ๔. 
 

๖อุทัย เลาหวิเชียร,รัฐประศาสนศาสตร์ : ลักษณะวิชาและมิติต่างๆ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
เสมาธรรม, ม.ป.ท), หน้า ๑๔. 



๑๒ 
 

สังคมไทยไปสู่สังคมท่ีปลอดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตลอดจนเป็น
สังคมท่ีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิทธิมนุษยชน และสุจริตชนแล้วน้ัน สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึง คือ
กระบวนการในการไปถึงเป้าหมายซึ่งต้องอาศัยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก
และความสํานึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และการยกระดับสังคมไทยของประชาชนและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องมีการทุ่มเทท้ังแรงกายและแรงใจอย่างจริงจังและต่อเน่ือง แม้จะมี
ข้อจํากัดในด้านต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร แต่หากว่าเราได้มองข้ามหรือก้าวผ่าน และมีความ
เช่ือว่าสิ่งดีงามที่ไดกระทําต่อสังคมไทยน้ันจะนํามาซึ่งการร่วมแรงร่วมใจของทุกๆ คน ในสังคมไทยก็
จะเป็นแรงบันดาลใจ และกระบวนทัศน์ที่ปราศจากสิ่งใดมาฉุดรั้งในอุดมการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งดี
งามในสังคม๗ กระบวนการที่ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่างๆ ดําเนินกิจกรรมตามข้ันตอน โดย
อาศัยความร่วมแรง ร่วมใจของสมาชิกในองค์การโดยตระหนักถึงความสามารถ ความถนัดและความ
มุ่งหวัง ด้านความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วย องค์การจะ
สัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนด๘ การดําเนินงานตามลําดับช้ันประกอบด้วยการวางแผน การจัด
องค์การ การอํานวยการ และการควบคุม เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยอาศัยคนและทรัพยากร
อ่ืน๙ ภาระหน้าที่ของบุคคลใดๆ ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้บริหารท่ีจะต้องเข้ามาทําหน้าที่จัดระเบียบ และ
ดํารงไว้ซึ่งสภาพภายใน (ทั้งที่เป็นคน วัสดุ เงินทุนฯลฯ) ของกลุ่มหรือหน่วยงาน เพ่ือให้กลุ่มดังกล่าว
สามารถทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ๑๐ 
 การบริหารเป็นเรื่องของการนําเอากฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็น
หน้าที่ของข้าราชการที่จะทํางานด้วยความเต็มใจ ด้วยความเท่ียงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้๑๑ศาสตร์ที่ ต้องใช้ศิลป์และเทคนิคอย่างสูงเพ่ือการวินิจฉัยตัดสินใจใน
กระบวนการวางแผน และการควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพต่องานนั้น๑๒ การจัดการหรือ
การควบคุมกิจการต่างๆ ของรัฐ เช่น การบริหารการเงินของมูลนิธิ การบริหารกิจการภาษี การ

                                                            
 

๗สุทิน นพเกตุ, สิทธิมนุษยชนศึกษา ยุทธศาสตร์สู่การสร้างนวัตกรรม วิถีชีวิตสิทธิมนุษยชนและ
สุจริตชน, (กรุงเทพมหานคร: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ๒๕๔๙), หน้า ๕๑. 
 

๘อานุภาพ อิทธิบันลือ, ปั้นดาวให้เป็นดาวรุ่ง, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๑), หน้า ๗. 
 

๙ธนจรส พูนสิทธ์ิ, การจัดการองค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: สหธรรมิก, ๒๕๔๑), หน้า 
๒๐. 
 

๑๐ประยุทธ์ เจริญสวัสด์ิ ,  การบริหารงานบุคคล , (กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๐), หน้า ๓. 
 

๑๑พิทยา บวรวัฒนา, การบริหารเชิงบูรณาการ (นนทบุรี: สํานักงานข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๖), 
หน้า ๒. 

 
๑๒ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, การบริหารโรงเรียนประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย

รามคําแหง, ๒๕๓๗), หน้า ๙. 



๑๓ 
 

บริหารกิจการแพทย์ การบริหารที่ดินรกร้างว่างเปล่า การบริหารการก่อสร้าง การบริหารกิจการ
อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ ที่เป็นงานที่เรียกกันในปัจจุบันว่า รัฐประศาสนศาสตร์๑๓ การกําหนดแนวทาง
หรือนโยบาย การส่ังการ การอํานวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติสามารถ
ดําเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ๑๔ กระบวนการทางสังคมซึ่งพิจารณาได้เป็น ๓ ทาง๑๕ คือ 
 ๑) ทางโครงสร้าง เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามลําดับขั้นตอนของสายบังคับบัญชา 
 ๒) ทางหน้าที่ เป็นขั้นตอนของหน่วยงานท่ีระบุหน้าที่ บทบาท ความรับผิดชอบ และ
เคร่ืองอํานวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้สําเร็จตามเป้าหมาย 
 ๓) ทางการปฏิบัติ เป็นกระบวนการบริหารดําเนินการในสถานการณ์ที่บุคคลต่อบุคคล
กําลังมีปฏิสัมพันธ์หรือร่วมทําปฏิกิริยาเก่ียวข้องซึ่งกันและกัน 
 การปกครอง รักษาดูแล และการดําเนินอาศัยปัจจัยต่างๆ อันได้แก่ คน เงิน วัตถุสิ่งของที่
เป็นอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ส่วนผู้บริหาร คือการที่ทําให้คนต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป มาร่วมกันทํางาน
และให้งานสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ และเน่ืองจากผู้บริหารเป็นที่เพ่งมอง เป็น
แบบอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนบุคคลท่ัวไป๑๖การบริหารหรือการจัดการ คือกระบวนการ
อย่างหน่ึงภายในองค์การ ซึ่งมีลําดับการทํางานเป็นขั้นตอนมีกลุ่มบุคคลเป็นกลไกสําคัญในการ
บริหารงาน มีเงินทุน เคร่ืองจักร และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วย๑๗ กิจกรรมต่างๆ ที่
บุคคลต้ังแต่สองคนข้ึนไปมาทํางานร่วมมือกันดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ
หลายๆ อย่างรวมกัน โดยประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ๑๘ ดังน้ี 
 (๑) บุคคลต้ังแต่ ๒ คนข้ึนไป 
 (๒) ต้องมีการกระทําอย่างใดอย่างหน่ึงร่วมกัน 
 (๓) ต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการกระทําร่วมกันเด่นชัด 

                                                            
 

๑๓วิบูลย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, ๒๕๔๒), หน้า ๑. 
 

๑๔มัลลิกา ต้นสอน, การจัดการยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร: เอ็กซเปอร์เน็ท จํากัด, ๒๕๔๔), หน้า ๑๐. 
 

๑๕วัชรี บูรณสิงห์, การบริหารหลักสูตร, พิมพ์คร้ังท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
๒๕๔๓), หน้า ๙. 
 

๑๖ฉลอง มาปรีดา, คุณธรรมสําหรับผู้บริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พร้ินติ้งเฮ้าส์, ๒๕๓๗), หน้า 
๗-๘. 
 

๑๗ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์, องค์การและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: อักษร
ปริทรรศน์, ๒๕๓๔), หน้า ๑๒. 

 
๑๘บรรจบ เนียมมณี, หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน 

ทรวิโรฒ, ๒๕๒๓), หน้า ๒๖๑. 



๑๔ 
 

 (๔) วัตถุประสงค์น้ันๆ ต้องตรงกันในหมู่บุคคลผู้ร่วมกระทําการ 
 การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
บุคคล องค์การ หรือประเทศ หรือการจัดการเพ่ือผลกําไรของทุกคนในองค์การ๑๙ 
 การบริหารจัดการ (Management Administration) เป็นการบริหารการพัฒนา 
(Development Administration) แม้กระทั่งการบริหารการบริการ (Service Administration) แต่
ละคํามีความหมายคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกัน ที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย ๓ ส่วน คือ 
 ๑) ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ และ/หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐนํามาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
 ๒) มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือการคิด (Thinking) หรือการ
วางแผน (Planning) การดําเนินงาน (Action) และการประเมินผล (Evaluating) 
 ๓) มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น รวมท้ังประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น สําหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือ 
แต่ละคํามีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือการบริหารจัดการเน้นเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของ
ภาคเอกชนเข้ามาในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลกําไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด 
การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะท่ี
การบริหารการพัฒนาให้ความสําคัญเร่ืองการบริหาร รวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ 
(Policy, Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการ
เน้นเร่ืองการอํานวยความสะดวก และการให้บริการแก่ประชาชน กิจกรรมที่บุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป
ร่วมมือกันดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างร่วมกัน๒๐ เป็น
ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับบุคคลอ่ืน๒๑ โดยเป็นการขับเคลื่อนงานภายในองค์กรให้
เกิดไปข้างหน้า โดยอาศัยผู้อ่ืนด้วยการเป็นผู้นําการแนะแนว และการกระตุ้นความเพียรของผู้อ่ืนเพ่ือ
สู่เป้าหมายขององค์กร และยังรวมไปถึงการให้กําลังใจการสื่อสาร การวางแผน และการจัดการ๒๒ 
 

                                                            
 

๑๙บุญทัน ดอกไธสง, การจัดองค์การ, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์
วิทยาลัย, ๒๕๓๗), หน้า ๑. 
 ๒๐Simon A Herbert, Public Administration, (New York: Alfrcod A Kuopf, 1966), p. 3. 
 ๒๑Campbell f Roald, Introduction to Educational Administration, (Boston: Allyn and 
Bacon, 1997), p. 6. 
 ๒๒Don Hellriegel. Management Survival. Kit, 2nded, (California: Science Research 
Associates Inc, 1995), p. 3. 



๑๕ 
 

 ส่วนข้อกําหนดมาตรฐานการจัดบริการในสถานประกอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
มาตรฐานการบริหารจัดการแหลท่องเที่ยวเป็นมาตรฐานข้ันต้นของแหล่งท่องเที่ยวมีเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่ใช้
เป็นแนวทางในการตรวจประเมินมาตรฐาน ประกอบด้วย ๗ องค์ประกอบ ๔๔ ตัวช้ีวัดได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ ๑ การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
 องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพบริการในแหล่งท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบที่ ๖ การจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ๒๓  
มีดังน้ี 
องค์ประกอบที่ ๑ การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๖ ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ๑. มีการจัดต้ังคณะทํางานของผู้รับผิดชอบเพ่ือการบริหารงานของแหล่งท่องเที่ยว  
 ๒. มีการนําวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารแหล่งท่องเที่ยวไปใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินงาน  
 ๓. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว  
 ๔. มีการวางกําลังคนที่เพียงพอกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 ๕. มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเน่ือง  
 ๖. มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นประจํา 
องค์ประกอบที่ ๒ การบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๘ ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ๑. มีการจัดสรรพ้ืนที่ความรับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชน 
 ๒. มีการจัดการทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในพ้ืนที่ให้สามารถดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว 
๓. มีการให้ชุมชน สมาคมและชมรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม 
 ๔. มีการจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยู่  
 ๕. มีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง  
 ๖. มีข้อบังคับขอแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                            

 
๒๓กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, “การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว”, 

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มทท. ๖๑๕, (๒๕๕๘): ๔. 



๑๖ 
 

 ๗. มีการบันทึกภาพของแหล่งท่องเที่ยวไว้เป็นข้อมูล เพ่ือความสมบูรณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 ๘ . กําหนดจุดคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆไว้อย่างชัดเจน เช่น ด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถีชีวิต อาหาร และกิจกรรมต่างๆ 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๕ 
ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ๑.มีการจัดเตรียมเส้นทางที่เหมาะสมสําหรับการเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่าง
ปลอดภัย  
 ๒. มีการจัดเก็บข้อมูลหรือแสดงภาพรวมท้ังกําหนดบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถชม
แหล่งท่องเที่ยวชัดเจน 
 ๓. มีการกําหนดช่วงเวลาในการเข้าพ้ืนที่ที่เหมาะสมตามช่วงเวลาของวัน หรือฤดูกาล  
 ๔. มีการจัดให้มีพาหนะไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก  
 ๕. มีการแสดงข้อมูลข่าวสารในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก 
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย ๙ ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ๑. จัดให้มีการบริการด้านอาหาร และเครื่องด่ืมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 ๒. จัดให้มีห้องนํ้า/สุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะสําหรับนักท่องเที่ยว 
 ๓. จัดให้มีระบบเตือนภัย หรือระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว  
 ๔. มีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 ๕. มีการจัดสถานที่จําหน่ายของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว  
 ๖. มีการจัดการด้านที่พักผ่อนเที่ยวอย่างเหมาะสม สําหรับนักท่องเที่ยว เช่น ม้าน่ัง ศาลา
พักผ่อน 
 ๗. มีระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณะที่เพียงพอต่อ
การนักท่องเที่ยว 
 ๘. มีการจัดการด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 ๙. มีการจัดการขยะและการบําบัดของเสีย 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว 
ประกอบด้วย ๗ ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ๑. มีการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการทางการท่องเที่ยว 



๑๗ 
 

 ๒.มีการจัดให้มีการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้เก่ียวข้องในแหล่ง
ท่องเที่ยว  
 ๓. มีการจัดให้มีพนักงานบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ที่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว  
 ๔. มีการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. มีข้อบังคับด้านการแต่งกาย และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอย่างชัดเจน  
 ๖. มีการดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดไว้  
 ๗. มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ 
องค์ประกอบที่ ๖ การจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๕ ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ๑. จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้รับผิดชอบกับภาคีการท่องเที่ยวที่เก่ียวกับกิจกรรมการ
ท่อง  
 ๒. จัดให้มีการควบคุมดูแลให้กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
ท้องถิ่น  
 ๓. มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถิ่น 
 ๔. มีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชน
ในท้องถิ่น 
 ๕. มีคําช้ีแจงขอบเขต และข้อจํากัดการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ประกอบด้วย ๔ 
ตัวช้ีวัด ดังน้ี 
 ๑. จัดให้มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้องในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 ๒. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติภายในแหล่ง
ท่องเที่ยว  
 ๓. จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว 
 ๔. จัดให้มีการประเมินผลทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง๒๔ 
 ส่วนองค์การ (Organization) น้ันเป็นหน่วยทางสังคมท่ีประกอบด้วยบุคคลหลายคนที่อยู่
ร่วมกันเพ่ือกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้บรรลุเป้าหมาย องค์การจึงมีความเคลื่อนไหวมีพฤติกรรมและมี
ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบไปมาระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกองค์การ ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี ความเปลี่ยนแปลงทางค่านิยมและวัฒนธรรมของบุคคลในองค์การ
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ จึงทําให้องค์การที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าและ
เจริญเติบโตในอนาคตจําเป็นต้องมีการวางแผน เพ่ือปรับปรุงเปล่ียนแปลงองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารองค์กร พยายามแสวงหาแนวคิดเทคนิคที่จะช่วยฟ้ืนฟูองค์กร ปรับปรุงพัฒนาองค์กร สร้าง
                                                            

๒๔เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓-๕. 



๑๘ 
 

สมรรถนะให้แก่องค์กรในการที่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการพัฒนาองค์การได้ถูก
นําไปประยุกต์ใช้เพ่ือมุ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การ ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้
โครงการพัฒนาองค์การบรรลุเป้าหมาย นอกจากจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดปัญหาที่เกิดข้ึนให้
หมดไปแล้ว ยังจะต้องคํานึงถึงมาตรการเพ่ือจะช่วยผลักดันโครงการให้ประสบความสําเร็จ มาตรการ
สําคัญซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาองค์การควรใช้เป็นแนวทางประกอบการดําเนินงาน๒๕ ได้แก่ 
 ๑) การได้รับความสนับสนุนจากฝ่ายบริหารในระดับสูง การพัฒนาองค์การจะมีแนวโน้มที่
จะประสบความสําเร็จได้ ถ้าผู้บริหารระดับสูงมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการพัฒนาองค์การอย่าง
แท้จริง รวมท้ังมีความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารในเรื่อง
เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาองค์การ ซึ่งมุ่งประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าขององค์การโดย
ส่วนรวมก็จะเป็นแนวทางให้ผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการพัฒนา
องค์การต่อไป 
 ๒) การได้รับความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนจากสมาชิกในองค์การทุกระดับและทุกฝ่าย 
ความร่วมมือร่วมใจจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในองค์การได้รับการอบรมช้ีแจงให้มีความรู้ความ
เข้าใจในแนวคิดของการพัฒนาองค์การ มีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการนํา
แนวความคิดการพัฒนาองค์การมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถตระหนักถึงความสําคัญของตนใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกคนหน่ึงขององค์การที่มีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จและความล้มเหลวของ
โครงการพัฒนาองค์การ 
 ๓) ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาองค์การควรจัดให้มีประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการพัฒนาองค์การท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่สมาชิกในองค์การ ทั้งน้ีเป็นระดับผู้บริหาร
และระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ถ้าทุกฝ่ายต่างมีความรู้และความเข้าใจตรงกัน ความรู้สึกในเชิงต่อต้าน
ก็จะลดน้อยลง หากเป็นไปได้ควรจะมีการช้ีแจงทําความเข้าใจกับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนเริ่ม
โครงการ ระหว่างดําเนินการ และหลังการเปลี่ยนแปลงแล้ว เพ่ือให้สมาชิกให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนทุกข้ันตอน 
 ๔) ก่อนการวางแผน และลงมือปฏิบัติควรจะต้องมีการตรวจวินิจฉัยปัญหาขององค์การ
อย่างเป็นระบบ เพ่ือค้นหาสาเหตุ และผลกระทบอันเกิดปัญหาเหล่าน้ัน 
 ๕) เมื่อมีการตัดสินใจดําเนินการพัฒนาองค์การแล้วผู้นําการเปลี่ยนแปลงจะต้องมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง กล่าวคือจะต้องมีความเข้าใจในการพิจารณาเลือกใช้
เทคนิคการพัฒนาองค์การได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาที่เกิดข้ึน รวมท้ังจะต้องมีความรู้
ความสามารถที่จะดําเนินการตามข้ันตอนของการพัฒนาองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                                                            
 

๒๕สุนันทา เลาหนันท์, การพัฒนาองค์การ, (กรุงเทพมหานคร: ซีวีแอลการพิมพ์, ๒๕๕๓), หน้า ๒๒๓. 



๑๙ 
 

 ๖) เมื่อโครงการดําเนินไปได้ระยะหน่ึง ควรได้มีการติดตามและประเมินผลเพ่ือจะได้มี
โอกาสศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามข้ันตอนของโครงการ ซึ่งจะทําให้สามารถ
ดําเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 
 การพัฒนาองค์การมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจนสามารถสรุปได้ ๘ ประการ๒๖ ดังต่อไปนี้ 
 ๑) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสาขาจํากัดอยู่เฉพาะองค์การทางธุรกิจ
และอุตสาหกรรม ไปเป็นสาขาเปิดกว้างกับองค์การ หมายความว่า แต่ก่อนการพัฒนาองค์การเป็น
แนวคิดและวิธีการที่ใช้กับองค์การธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 ๒) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนารูปแบบของการบริหารที่เห็นว่าดีที่สุด
จากแม่แบบรุ่นบุกเบิก 
 ๓) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการยึดค่านิยมประชาธิปไตย ไปยึดค่านิยมที่
สามารถปฏิบัติได้จริงในแต่ละองค์การ 
 ๔ )  การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงจากการเป็นสาขาซึ่งอาศัยการฝึกอบรมใน
ห้องปฏิบัติการ การสํารวจข้อมูลและการป้อนข้อมูลย้อนกลับ และการใช้แม่แบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเป็นหลักไปเป็นสาขาที่อาศัยเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งมีลักษณะที่กว้างขวาง
มากกว่า 
 ๕) ที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การเปลี่ยนบทบาทของตัวเองไปสู่ฐานะผู้เช่ียวชาญในการ
พัฒนาองค์การ ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้จริงมากขึ้น 
 ๖) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแนวคิดเดิมจากการให้ผู้เช่ียวชาญหรือที่ปรึกษาเป็นผู้นําใน
การเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้บริหารเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากมีอํานาจในการตัดสินใจและมี
บทบาทในการเปลี่ยนแปลงโดยตรง ผิดกับที่ปรึกษาซึ่งไม่มีอํานาจ จึงมีโอกาสก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้น้อยกว่าผู้บริหาร 
 ๗) การพัฒนาองค์การเปลี่ยนแปลงบทบาทของที่ปรึกษาจากเฉพาะที่ทํางานกับผู้บริหาร 
มาทํางานร่วมกันกับทั้งผู้บริหารและสมาชิกทุกระดับในองค์การ 
 ๘) การพัฒนาองค์การเปล่ียนแปลงหน้าที่ของตัวเองจากเดิมที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงช่ือที่
ชวนให้เข้ารับการฝึกอบรมมาเป็นหน้าที่ซึ่งมีอํานาจและเป็นทางการมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า การ
พัฒนาองค์การสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อองค์การได้จริงๆ และการพัฒนาองค์การมี
หลักการและตัวความรู้เป็นของตัวเองมากข้ึน 

                                                            

 ๒๖Warren W. Burke, Organization Development in Transition, (Reading Mass: 
Addisonwesley Publising, Co., Inc., 1976), p. 22.  



๒๐ 
 

 การบริหาร หมายถึง กระบวนการประสานกิจกรรมหรืองานต่างๆ เข้าด้วยกันทําให้งาน
สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดําเนินงานของคนอ่ืน๒๗ การบริหาร (Administration) 
หมายถึง กิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือแรงร่วมใจกันปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้
ร่วมกัน๒๘ หน้าที่งานบริหารที่เป็นมาตรฐานการศึกษาที่จะต้องทําหน้าที่โดยผู้บริหารงาน จํานวน ๕ 
ประการ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์การ ด้านการบริหารบุคคล ด้านการ
อํานวยการ และด้านควบคุม๒๙ เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า ผู้บริหารองค์การพยายามแสวงหาแนวคิดเทคนิคที่จะช่วยฟ้ืนฟูองค์การ
ปรับปรุงพัฒนาองค์การ มาตรฐานขั้นต้นของแหล่งท่องเท่ียวมีเกณฑ์ตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ตรวจประเมินมาตรฐาน ประกอบด้วย ๗ ได้แก่ การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว ด้านการ
บริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเท่ียว การบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ การบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพบริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว การจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว และการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ สร้างสมรรถนะให้องค์การในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการพัฒนา
องค์การได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ เพ่ือมุ่งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์การในส่วนที่เก่ียวกับคน 
และการเปลี่ยนแปลงองค์การในส่วนที่เก่ียวกับงาน การท่ีจะช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้โครงการ
พัฒนาองค์การบรรลุเป้าหมาย มาตรการสําคัญซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาองค์การควรใช้เป็น
แนวทางประกอบการดําเนินงานได้แก่ การได้รับความสนับสนุนจากฝ่ายบริหารในระดับสูง การได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจ และสนับสนุนจากสมาชิกในองค์การทุกระดับและทุกฝ่าย  

 ๒.๑.๒ วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารการท่องเท่ียว 

 การบริหารองค์การเป็นกระบวนการท่ีต้องใช้เวลานาน ต้องใช้ความเพียรพยายาม และ
ความรู้ความสามารถทั้งยังต้องได้รับการยอมรับว่าเป็นภารกิจขององค์การ ซึ่งสมาชิกทุกคนต้องให้
ความร่วมมือจึงจะดําเนินการพัฒนาองค์การได้ การพัฒนาองค์การมีวัตถุประสงค์มุ่งช่วยเหลือองค์การ
และสมาชิก๓๐ ดังต่อไปนี้ 

                                                            
 

๒๗Robbins Stephen, Management, (New Jersey: Prentice Hall International, 2002), p. 
6.  
 

๒๘Herbent Simon, Administration Behavior, (New York: The macmillan Company, 
1947), p. 3. 
 

๒๙ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ : ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๕. 
 

๓๐เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๗. 



๒๑ 
 

 ๑) เพ่ือพัฒนาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงองค์การให้ทันสมัย ให้องค์การมีระบบที่สามารถ
ยืดหยุ่นปรับให้เหมาะสมกับสภาพงานในลักษณะหลุดพ้นจากระเบียบปฏิบัติซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ตัดสินใจที่ดี  
 ๒) เพ่ือเพ่ิมการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการรวมพลัง คิดค้นหา
เทคนิคกลไกในการปรับปรุงขององค์การอย่างต่อเน่ือง โดยการวางกฎระเบียบในการวิเคราะห์การ
ทํางานการจัดสรรทรัพยากรตลอดจนสร้างวิธีการท่ีจะป้อนข้อมูลย้อนกลับในขณะที่องค์การและ
หน่วยกําลังปฏิบัติงาน 
 ๓) เพ่ือมุ่งช่วยองค์การให้สามารถต้ังเป้าหมายในการปฏิบัติงานไว้สูง และบรรลุเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้น้ันได้อย่างดีที่สุดตามมาตรฐาน 
 ๔) เพ่ือส่งเสริมให้มีทัศนคติแบบร่วมมือร่วมใจต่อการแก้ไขปัญหาขององค์การร่วมกันใน
ขณะเดียวกัน ก็มุ่งลดทัศนคติแบบแข่งขันชิงดีชิงเด่นในระหว่างหน่วยงานที่ต้องพ่ึงพาอาศัย 
 ๕) เพ่ือประสานเป้าหมายส่วนบุคคลและเป้าหมายขององค์การเข้าด้วยกัน โดยส่งเสริมให้
บุคคลในทุกระดับขั้นขององค์การได้วางแผนการปฏิบัติงานโดยมุ่งยึดถือเอาเป้าหมายหลักหรือ
วัตถุประสงค์รวมขององค์การเป็นแนวทาง 
 ๖) เพ่ือเพ่ิมสัมพันธภาพให้ดีย่ิงขึ้นระหว่างหน่วยงานภายในองค์การ รวมตลอดถึงระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับช้ันขององค์การด้วย 
 ๗) เพ่ือขจัดอุปสรรคขัดแย้งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารข้อความระหว่างบุคคลและกลุ่มคน
ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง 
 ๘) เพ่ือนําองค์การไปสู่การจัดองค์การท่ีมีการตัดสินใจที่มีพ้ืนฐานมาจากฐานข้อมูล
มากกว่าคํานึงถึงอํานาจตามบทบาทในตําแหน่งหน้าที่การงาน 
 ๙) เพ่ือมุ่งเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมที่ล้าสมัยและเป็นตัวถ่วงความเจริญขององค์การให้เป็น
แรงผลักดันหรือตัวเสริมสร้างวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดี  
  



๒๒ 
 

 ๑. แนวคิดการบริหารแบบด้ังเดิม 
 แนวคิดการบริหารจัดการแบบด้ังเดิม (Classical Management Approach) เป็นทัศนะ
การบริหารโดยมุ่งที่ประสิทธิภาพขององค์การ ซึ่งจะเพ่ิมความสําเร็จ เซอร์โน (Chrto) หรือเป็นทฤษฎี
การบริหารจัดการที่มุ่งที่องค์การ โดยส่วนรวมตลอดจนวิธีการปรับปรุง ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หลักสําคัญของแนวคิดน้ีมี ๒ ประเด็น คือ 
 ๑) มุ่งประสิทธิภาพ (Efficiency) ความสามารถในการผลิตผลลัพธ์ที่ต้องการด้วยการใช้
ต้นทุนสําหรับทรัพยากรตํ่าสุด 
 ๒) มุ่งประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถขององค์การในการสร้างให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้ ซึ่งในบางคร้ังไม่ได้คํานึงถึงปริมาณของทรัพยากรท่ีใช้
ในกระบวนการบริหารจัดการ ซึ่งแนวคิดแบบด้ังเดิมน้ีจะประกอบไปด้วยการบริหารในแบบต่างๆ ดังน้ี 
  (๑) การบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) เป็นทัศนะการ
จัดการ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ (ศาสตร์) โดยใช้หลักเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากร ความเช่ียวชาญในการทํางาน และการผลิตจํานวนมาก ซึ่ง
ประกอบด้วย (๑) กฎของการเคลื่อนไหวและเคร่ืองมือการทํางานที่มีมาตรฐาน (๒) การคัดเลือกและ
การฝึกอบรมแรงงานอย่างระมัดระวัง และ (๓) การให้การสนับสนุนการบังคับบัญชาแรงงานที่
เหมาะสม๓๑ การบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ถือว่า เป็นการบริหารจัดการแบบดั้งเดิม (Classical 
Management) ผู้ที่เ ก่ียวข้องกับแนวคิดน้ี ได้แก่ เฟรดเดอร์ริค, เฮนรี่, และลิเลียน (Frederick 
W.Taylor Henry Ganntt Frank and Lillian Gibreth& Harrington Emerson) 
  (๒) การบริหารจัดการแบบระบอบราชการ (Bureaucracy) เป็นรูปแบบองค์การท่ี
ใช้หลักเหตุผล (Logic) และประสิทธิภาพ (Efficient) โดยยึดอํานาจหน้าที่ตามกฎระเบียบ (order) 
ตรรกวิทยา (เหตุผล) และอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย (Legitimate authority) หรือเป็นรูปแบบ
องค์การในอุดมคติ ซึ่งกําหนดโดยนักสังคมวิทยาชาวอเมริกัน ช่ือ แม็ก เวเบอร์ (Wax Weber)๓๒ 
  (๓) การบริหารจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Management 
Approach) เป็นทัศนะการบริหารที่มุ่งที่การเพ่ิมความสําเร็จในองค์การ โดยมุ่งที่บุคคลภายใน
องค์การ๓๓ หรือเป็นทัศนะความเป็นผู้นํา ซึ่งระบุถึงสิ่งที่ผู้นําควรทําและสิ่งที่ผู้นําควรเลี่ยง๓๔ หรือเป็น

                                                            

 ๓๑Schemerhom, John R. Jr., Management, 5th Edition, (USA: John Wiley & Sons, 1999), 
p. 8. 
 ๓๒Ibid, p. 1. 
 ๓๓Ibid, p. 550. 
 ๓๔Bateman.Thamas. S. & Scott A. Snell, Management: Building Competitive 
Advantage, 4th Edition, (Boston: Lnwin McGraw-Hall., 1999), p. 1. 



๒๓ 
 

แนวคิดด้านการบริหารจัดการ ซึ่งมุ่งที่ลักษณะและผลกระทบของแต่ละบุคคล และพฤติกรรมกลุ่มใน
องค์การ 
 (๔) การบริหารจัดการเชิงปริมาณ (The Quantitative Management Approach) เป็น
แนวคิดการบริหารจัดการซึ่งนําเทคนิคทางคณิตศาสตร์ เคร่ืองมือสถิติ และข้อมูลเพ่ือช่วยในการ
แก้ปัญหาการบริหาร การศึกษาเร่ืองน้ีมีความเช่ือเก่ียวกับการบริหารจัดการแบบวิทยาศาสตร์ในการ
วัด และการใช้สูตรคณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาต่างๆ ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารฝ่ายอุตสาหกรรมใช้
เทคนิคในการบริหารจัดการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การพัฒนาตลาดในอุตสาหกรรมต่างๆ 
เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก การทอผ้า การค้าปลีก การขนส่ง การดูแลรักษาอนุรักษ์ ฯลฯ 
 (๕) องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) องค์การซึ่งปฏิบัติการอย่างดีใน
การริเร่ิมสร้างสรรค์ (Creating) การได้มรหรือครอบครอง (Acquiring) และการถ่ายทอด 
(Transferring) ความรู้และการปรับพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองต่อความรู้ใหม่ๆ (New Knowledge)๓๕ 
องค์การการเรียนรู้จะเน้นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การทดลองแนวความคิดใหม่ๆ การเรียนรู้
จากประสบการณ์ และข้อมูลในอดีตการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอ่ืน และการโอนถ่ายความรู้
อย่างรวดเร็วผ่านองค์การผู้บริหาร จึงต้องพยายามสร้างองค์การการเรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิกทั้งหลายขององค์การ 
ดังน้ันปัจจัยที่สําคัญสําหรับองค์การการเรียนรู้มี ๕ ประการ คือ(๑) การคิดอย่างเป็นระบบ (Systems 
Thinking) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision) (๓) ความท้าทายของโมเดลระดับความสามารถ
ของสมอง (Challenging of Mental Models) ในการแก้ปัญหา (๔) การเรียนรู้เป็นจริง (Team 
Learning) และ (๕) ความเช่ียวชาญส่วนตัว (Personal Mastery) อย่างไรก็ตามผู้บริหารในยุค
ปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ อย่างตํ่า ๔ ประการ คือ(๑) การเป็นโลก
ไร้พรมแดนหรือโลกาภิวัตน์ (Globalization) (๒) การขยายตัวเพ่ิมขึ้นของผู้หญิงที่เข้ามาเป็นผู้บริหาร 
(๓) ความจําเป็นของการรักษาทักษะให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา และ (๔) ความสามารถในการ
ปรับตัวที่เกิดการเคลื่อนไหวระหว่างงานกับองค์การ ทําให้ผู้บริหารของทุกองค์การจําเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กําลังเกิดขึ้น ดังน้ัน การศึกษาและการ
แสวงหาความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการของผู้บริหาร และการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์การต่างๆ จึงมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้น๓๖ 
 สรุปได้ว่า แนวคิดการบริหารแบบด้ังเดิม หมายถึง การบริหารที่มององค์การโดยภาพรวม
เป็นการสร้างองค์การให้ทันสมัยอยู่เสมอและความทันสมัยก็มักจะควบคู่ไปด้วยประสิทธิภาพและ

                                                            
 ๓๕Ibid, p. 554. 
 ๓๖ชาญชัย เจนครองธรรม, หลักและทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สยามรัตนฟิล์ม, 
๒๕๔๕), หน้า ๓๙๕-๔๑๔. 
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ประสิทธิผลเป็นการบริหารท่ีคอยรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดในยุคปัจจุบันได้อย่างดี
เย่ียม ทฤษฎียุคน้ีประกอบด้วยแนวคิดการบริหารองค์การ ๒ รูปแบบ ได้แก่ การบริหารเชิง
วิทยาศาสตร์และระบบการบริหารจัดการ ซึ่งการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์จะมุ่งเน้นงานและผลของงาน
เป็นสําคัญส่วนระบบการบริหารจัดการจะมุ่งเน้นสิ่งที่เก่ียวข้องกับโครงสร้างการบริการท้ังหมดที่ส่งผล
ต่องานเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกทางการบริหารในยุคด้ังเดิมสมัยการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตในการทํางาน โดยหลักการพ้ืนฐานประกอบด้วยการค้นหา วิธีที่
ดีที่สุดในการทํางาน (One best way) ในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงตามวิธีการและกระบวนการที่ดี
ที่สุดที่เรียกว่า ทฤษฎีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) การศึกษาการบริหาร
ในแง่ของการจัดการ ได้เริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่ ๒๐ เช่นกัน โดยกลุ่มบุคคลซึ่งต่อมามีการเรียกว่า 
“กระบวนการจัดการแบบวิทยาศาสตร์” หรือ“Scientific Management” 
 ๒. แนวคิดและวิวัฒนาการของการบริหาร 
 การบริหารได้พัฒนามาในสองสายควบคู่กันมาในอดีต การบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสน
ศาสตร์มีวิวัฒนาการมาก่อนการบริหารในสายธุรกิจ การบริหารรัฐกิจมีวิวัฒนาการมาต้ังแต่สมัยการ
ปกครองของจีน อินเดีย กรีก อียิปต์โบราณ แต่นักวิชาการสมัยใหม่แบ่งวิวัฒนาการของทฤษฎีการ
บริหารรัฐกิจออกเป็น ๓ ระยะ 
   ๑) การบริหารรัฐกิจควรแยกออกจากการเมือง 
   ๒) ข้าราชการประจําพึงดําเนินงานด้วยความรอบคอบ โดยยึดถือความต้องการของ
ประชาชนเป็นหลัก 
   ๓) พยายามส่งเสริมให้ประชาชน และข้าราชการได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารเพ่ือ
ประโยชน์ในการควบคุมการบริหารของรัฐ 
   ๔) การบริหารรัฐกิจเป็นศิลปะอย่างหน่ึง ซึ่งบรรดาข้าราชการพึงแสวงหา ทั้งน้ี 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสําคัญของการบริหารรัฐกิจ คือประโยชน์สุขของประชาชน 
 ระยะกลาง (๑๙๔๕-๑๙๖๘) เป็นยุคที่เน้นการศึกษาเร่ืองมนุษย์สัมพันธ์ขบวนการ และ
หน้าที่ของการจัดการองค์การอรูปนัย และกรณีสิ่งแวดล้อมในการบริหารราชการเป็นยุคที่นักวิชาการ
ทางบริหาร ๕ คน คือเบอร์นาร์ด, ไซมอน, โรเบริต, ดีไวท์, และนอร์ตัน (Chester Barnard, Herbert 
Simon, Robert Dahl, Dwight Waldo and Norton Long) ได้เสนอทฤษฎีและแนวความคิดที่ท้า
ทายและวิจารณ์ทฤษฎีการบริหารรัฐกิจอย่างมากมายกว้างขวาง เช่น ทฤษฎีของการจัดการธุรกิจ 
ทฤษฎีรัฐศาสตร์ เป็นต้น 
 ระยะปัจจุบัน (๑๙๖๘-ปัจจุบัน) เริ่มข้ึนเมื่อได้มีการประชุมสัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ที่มินโนบรูค (Minnobrook) เดือนกันยายน ๑๙๖๘ โดยนักรัฐประศาสนศาสตร์กลุ่มน้ีเรียก
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ตัวเองว่า New Public Administration หรือรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ เป็นการพัฒนา 
ทฤษฎีการบริหารรัฐกิจในสายของรัฐกิจในสายของรัฐศาสตร์ โดยมีสาระสําคัญ ๔ ประการ คือ 
  ๑) สนใจเรื่องที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  ๒) สนใจค่านิยม น่ันคือนักบริหารไม่ควรเป็นกลางทางการเมือง 
  ๓) สนใจความเสมอภาคทางสังคม นักบริหารต้องเห็นใจผู้ที่เสียเปรียบในสังคม 
 ๔) สนใจเรื่องการเปลี่ยนแปลง นักบริหารต้องเป็นผู้ริเริ่มในการเปลี่ยนแปลง ให้ความ
เสมอภาคทางสังคมประสบผลสําเร็จ 
 นอกจากนี้ ในยุคปัจจุบันนักวิชาการทางการบริหารยังมุ่งสนใจเรื่องพฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์มากข้ึน เน้นการนําความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน และเน้นการ
พัฒนาองค์การเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม 
 วิวัฒนาการการจัดการอาจแบ่งออกได้เป็น ๔ ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ีหนึ่ง การจัดการตามแบบนี้ บางครั้งเรียกว่า Classic School หมายถึง การ
จัดการที่มีระบบโดยศึกษาหาเหตุผล เพ่ือหาวิธีการท่ีดีที่สุดจากการทํางานน้ัน วิธีการสําคัญเบ้ืองต้น
ของการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ คือ(๑) พัฒนาหลักการทํางานให้ดีขึ้น (Develop Principles of 
Work) (๒) กําหนดมาตรฐานในการทํางาน (Standard of Work) และ (๓) กําหนดเครื่องมือในการ
ควบคุมงาน (Control Work)  
 นักทฤษฎีที่สําคัญในยุคน้ี ได้แก่ เฟรดดีริคเทลเลอร์(Frederick W. Taylor) ซึ่งผลงานท่ี
มีช่ือเสียงที่สุดของเทเลอร์ คือ“The Principles of Scientific Management” (การจัดการแบบ
วิทยาศาสตร์) หลักสําคัญของการจัดการตามทฤษฎีของเทอร์ คือ 
 ๑) พัฒนาระบบการทํางานเป็นแบบวิทยาศาสตร์  
 ๒) เลือกคนงานโดยอาศัยวิธีการวิทยาศาสตร์ 
 ๓) ให้การอบรมการจัดการแบบวิทยาศาสตร์แก่คนงาน 
 ๔) จัดให้มีการประสานสัมพันธ์อย่างดีระหว่างคนงานกับฝ่ายจัดการ Henri Fayol(๑) 
การวางแผน (to Plan) (๒) การจัดองค์การ (to Organize) (๓) การสั่งการ(to Command) (๔) การ
ประสานงาน (to Coordinate) และ (๕) การควบคุม (to Control) นอกจากน้ี ฟาโยลยังได้เสนอ
รูปแบบการบริหารในลักษณะของลําดับหน้าที่ต่างๆ แบ่งการดําเนินธุรกิจเป็นกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น 
ด้านเทคนิค ด้านพาณิชย์ ด้านการเงิน ด้านความมั่นคง ด้านการบัญชี และด้านการบริหาร เป็นต้นฟา
โยลได้กําหนดหลักการบริหาร ๑๔ ประการ ได้แก่ (๑) การแบ่งงานกันทํา (๒) อํานาจหน้าที่ในการ
ทํางาน (๓) ระเบียบวินัย (๔) เอกภาพในการบังคับบัญชา (๕) เอกภาพในการส่ังการ (๖) ประโยชน์
ส่วนบุคคลเป็นรองประโยชน์ขององค์กร (๗) การให้ผลประโยชน์ตอบแทน (๘) การรวมอํานาจ (๙) 
สายการบังคับบัญชา (๑๐) ระเบียบข้อบังคับและคําสั่ง (๑๑) ความเสมอภาค (๑๒) ความมั่นคงในการ
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ทํางาน (๑๓) ความคิดริเร่ิม และ (๑๔) ความสามัคคี Henry L. Gantt เป็นเพ่ือนร่วมงานกับ Taylor 
ในยุคเริ่มต้นต่อมาได้เสนอแนวความคิดทางการบริหารของตนเองเป็นผู้ริเริ่มใช้ระบบแผนภูมิสําหรับ
การจัดทําตารางเวลาของการผลิต ซึ่งปัจจุบันยังใช้อยู่เรียก “Gantt’s Chart” และได้เสนอต่อการ
บริการด้านต่างๆ เช่น (๑) คนเป็นปัจจัยสําคัญของการบริหารซึ่งต้องสนใจกระตุ้นให้รู้หน้าที่ของแต่ละ
คน (๒) การฝึกอบรมเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ (๓) การกําหนดภาระหน้าที่การงาน
เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องจัดทํา (๔) ต้องจัดความสมดุลของอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และ (๕) 
แผนงานและการควบคุมต้องจัดให้เหมาะสมกับวิธีการและผลงานที่หวังจะได้รับ 
 การบริหาร จะมีประสิทธิภาพได้เมื่อมีการแบ่งงานตามความถนัดและความเหมาะสม 
โดยได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารอันมีช่ือเสียง คือ POSDCoRB ไว้ในหนังสือ“Paper on the 
Sciences of Administration” ซึ่งกระบวนการดังกล่าวประกอบด้วย 
 P = Planning คือการวางแผน 
 O = Organizing คือการจัดองค์การ 
 S = Staffing คือการสรรหาคนเข้าทํางาน 
 D = Directing คือการอํานวยการ 
 Co = Co-ordination คือการประสานงานของคนและหน่วยงานต่างๆ 
 R = Report คือการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 B = Budgeting คือการจัดทํางบประมาณของหน่วยงาน 
 ระยะที่สอง การจัดการตามแนวมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relation Approach) การ
จัดการตามแนวมนุษยสัมพันธ์ ได้รับความสนใจมากในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเป็นช่วง
เศรษฐกิจตกตํ่า การจัดการตามแนวน้ีได้มุ่งพิจารณาในเรื่องความสําคัญของบุคคลในฐานะเป็น
องค์ประกอบของการบริหาร พิจารณาบุคคลในลักษณะที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง คือเป็นพลวัต 
(Dynamic) แทนการพิจารณาในลักษณะเป็นเพียงองค์ประกอบทางกายภาพ (Physical) ขององค์การ 
ผลการศึกษาด้านน้ีที่ทีช่ือเสียงที่สุด คือการทดลองที่เรียกว่า “Hawthorne Experiment” โดย 
Elton Mayo และคณะ ณ บริษัท Western Electric Company ที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา 
 ระยะท่ีสาม การจัดการตามแนวทฤษฎีองค์การสมัยใหม่ (Modern Organization) การ
จัดการตามแนวน้ีบางทีเรียกว่า การจัดองค์การตามแนวโครงสร้าง เกิดขึ้นเพ่ือขจัดช่องว่างระหว่าง
การจัดการตามแนววิทยาศาสตร์เน้นวิธีการหน้าที่การงานและผลผลิตเป็นสําคัญ เน้นการศึกษา
องค์การตามรูปแบบ (Format Organization) กับการจัดการตามแนวมนุษยสัมพันธ์ที่เน้นการศึกษา
องค์การอรูปนัย (Informal Organization) การศึกษาโดยประสานทั้งสองเข้าด้วยกันโดย 
AmitaiElzioi เรียกว่า Structuralist Approach โดยมีแนวคิดว่า แม้ว่าการจัดองค์การเป็นเร่ือง
ยุ่งยากสับสน แต่ก็สามารถแก้ไขได้ ไม่ควรแก้ปัญหาโดยวิธีตัดสิ่งใดสิ่งหน่ึงออกไป ความยุ่งยากเหล่าน้ี 
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ได้แก่ ความขัดแย้งของความต้องการขององค์การกับปัจเจกชน ระหว่างวินัยกับความมีอิสระ ระหว่าง
ความสัมพันธ์ที่เป็นทางการกับไม่เป็นทางการและระหว่างคนงานกับระเบียบวิธีการจัดการ เป็นต้น 
การศึกษาตามแนวการจัดการแบบโครงสร้างน้ี ได้พิจารณาถึงระบบพฤติกรรมในการทํางาน และ
องค์การแบบราชการ (Bureaucracy) ตามข้อเสนอของเวปเปอร์ นอกจากน้ียังได้เน้นถึงการศึกษาใน
ด้านการวินิจฉัยสั่งการ โดยนําความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative) เพ่ือช่วยให้การ
ตัดสินใจเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีหลักเกณฑ์มากขึ้นในสภาวการณ์ต่างๆ กัน 
 ระยะที่สี่ การจัดการตามแนวพัฒนาการบริหาร (Administration Development) 
แม้ว่าการศึกษาตามแนวการจัดการแผนใหม่จะพยายามแก่ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของทฤษฎีเก่าๆ 
แล้วก็ตาม แต่ทฤษฎีการบริหารก็ยังไม่สามารถนําไปใช้ได้ในท้องถิ่นต่างๆ ได้ จึงเกิดแนวการศึกษา
ใหม่ที่เรียกว่า “การจัดการตามแนวพัฒนาการบริหาร” ขึ้นเพ่ือให้สามารถนําไปตอบสนองความ
ต้องการการพัฒนาในประเทศด้อยพัฒนาต่างๆ ที่มีปัญหาความด้อยทางการบริหาร โดยได้เสนอ
ทฤษฎีการบริหารใหม่ๆ ขึ้น ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสรรค์หรือการดัดแปลง และแก้ไขเพ่ือก่อให้เกิด
สิ่งใหม่ๆ ขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ การศึกษาตามแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ตามแนว
พัฒนาการบริหารน้ีมักเน้นเรื่องการปรับปรุงหรือปฏิรูประบบการบริหารท่ีมีอยู่ให้ก้าวหน้า และ
เหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฉะน้ันการศึกษาการบริหารตามแนวนี้จึงเพ่งเล็งถึงสภาพ
ของสังคมที่กําลังเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งอิทธิพลและข้อจํากัดต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารที่จะ
เป็นส่วนช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเมื่อสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงไป การบริหารน้ันก็ต้อง
ปรับปรุงกลไกให้รับกับงานเก่าและงานใหม่ด้วย สิ่งเหล่าน้ีช่วยให้เกิดการกระบวนการพัฒนาบริหาร
ขึ้นเป็นแนวความคิดและทฤษฎีที่สําคัญย่ิงในระบบการบริหารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน้ี 
 สรุปได้ว่า แนวความคิดและวิวัฒนาการของการบริหาร หมายถึง ลําดับช้ันของการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ระบบแนวคิดและทฤษฎีให้เข้ากับยุคสมัย ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงมาก
ที่สุด เพ่ือให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และสภาพองค์การ ในสมัยปัจจุบันในสมัยก่อน
การบังคับบัญชาถือเอาความคิดของหัวหน้างาน หลักการบริหารเป็นไปโดยปราศจากเหตุผล แต่ใช้
หลักความรุนแรง เคร่งครัด ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตามคําสั่งของหัวหน้างานอย่างเคร่งครัด โดย
ไม่คํานึงถึงความคิดเป็นส่วนตัวของแต่ละบุคคล จากการใช้หลักการของแนวความคิดแบบเก่านี้จะเป็น
ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับอํานาจสายการบังคับบัญชาจะมาจากเบื้องบนเสมอโดยนายจ้างเป็นผู้ออกคําสั่ง
แต่เพียงผู้เดียว ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีสิทธ์ิแสดงความคิดเห็นใดๆ การตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลางไม่มีการ
กระจายอํานาจผู้บังคับบัญชา สมัยเก่ามักจะคิดว่าการจูงใจให้บุคคลทําวานน้ันขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ คือเงินเพียงอย่างเดียว จึงไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องสวัสดิการ และความปลอดภัยในการ
ดําเนินงานแต่อย่างใด ปัจจุบันทัศนะของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม นายจ้างมอง
ลูกจ้างในแง่ดีให้ความสําคัญต่อลูกจ้างและมีความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากน้ียังนําเอาทฤษฎี
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เก่ียวกับการจูงใจมาใช้ประโยชน์ในหลักการเก่ียวกับแนวความคิดแบบใหม่ ถือว่าบุคคลมีความ
รับผิดชอบ มีความคิดริเริ่ม มีความต้องการและเต็มใจจะทํางานร่วมกัน มีความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย เปิดโอกาสให้คนทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบการควบคุมตนเองการจูงใจ
คนให้ทํางานไม่ได้ใช้เงินเป็นปัจจัยสําคัญแต่เพียงอย่างเดียว ต้องมีสิ่งจูงใจที่ไม่ใช่ตัวเงินเก่ียวข้องด้วย 
ซึ่งวิวัฒนาการทางการบริหารนี้ เป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับการใช้ภาวะ
ผู้นําของผู้บริหารโดยเฉพาะ  

 ๓) แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหารจัดการ 

 การจัดการบริหารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพ่ือจะได้ทํางานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

 ๑. กระบวนการบริหารจัดการ 

 จากการทบทวนเอกสารเก่ียวข้องกับกระบวนการบริหาร ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้
แสดงทัศนะเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการ ไว้ดังน้ี 
 ภารกิจสําคัญในการบริหารมี ๗ ประการ คือ 
 (๑) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่ามีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติตามลําดับ วางแนววิธีปฏิบัติ พร้อมด้วยวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานน้ัน ก่อนลงมือ
ปฏิบัติการ 
 (๒) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงการบริหาร
โดยกําหนดอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือตําแหน่งต่างๆ ของหน่วยงานให้ชัดเจน พร้อมด้วย
กําหนดลักษณะ และวิธีการติดต่อสัมพันธ์ตามลําดับช้ันแห่งอํานาจหน้าที่สูงตํ่าลดหลั่นลงไป 
 (๓) การจัดคนเข้าทํางาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของ
หน่วยงานการบริหารบุคคลดังกล่าว รวมต้ังแต่การแสวงหาคนมาทํางาน การบรรจุ การแต่งต้ัง การ
ฝึกอบรม และการพัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ตลอดจนการพิจารณาให้พ้นจากงาน 
การบํารุงรักษาสภาพของการทํางานได้ดี และมีประสิทธิภาพให้คงอยู่ต่อไป 
 (๔) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การอํานวยการ หรือการวินิจฉัยสั่งการหลังการได้
วิเคราะห์ และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมท้ังติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคําสั่งน้ันๆ 
 (๕) การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานหรือติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานย่อย หรือตําแหน่งต่างๆ ในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการ
ทํางานที่ซ้ําซ้อนหรือขัดแย้งกัน สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกันเพ่ือวัตถุประสงค์หลักของ
องค์การ 
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 (๖) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งบนและล่าง เพ่ือทราบความก้าวหน้าของงานทุกระยะ สะดวกแก่การ
ประสานงานอ่ืน จะเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเป็นการบํารุงขวัญกําลังใจไปในตัว
ด้วย 
 (๗) การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรหรือการทํางบประมาณ
การเงิน วางแผนหรือโครงการในการจ่ายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบ
คอบและรัดกุม๓๗ 
 หลักการบริหารจัดการของฟาโยลปรับปรุงประยุกต์กับการบริหารราชการในที่สุดได้
คําตอบสั้นๆ คือ POSDCoRB ซึ่งหมายถึงกระบวนการบริหาร ๗ ประการ คือ 
 (๑) P=Planning ซึ่งหมายถึง การวางแผนเป็นการกําหนดโครงการอย่างกว้างๆ ว่าจะทํา
อะไรบ้าง เพ่ืออะไร มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร การวางแผนจะต้องทําก่อนการลงมือปฏิบัติ 
 (๒) O=Organizing ซึ่งหมายถึง การจัดการองค์การ กล่าวคือเป็นการจัดสายงานแบ่งแยก
อํานาจการบริหารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน เพ่ือจะได้ทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 (๓) S=Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคล เป็นการบริหารงานทางด้านบุคคล อันได้แก่
การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการทํางานที่ดี การประเมินผล
การทํางาน และการให้พ้นจากงาน 
 (๔) D=Directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ บอกทิศทางการทํางาน เสนอแนะวิธีการ
ทํางาน หลังจากที่ได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วว่า ควรจะทําอะไรบ้าง อย่างไร ไปในทิศทางใด 
 (๕) Co=Coordinating หมายถึง การประสานงาน อันได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานย่อย และบุคคลในตําแหน่งต่างๆ ให้สามารถทํางานร่วมกันได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้
เทคนิคต่างๆ เช่น การสื่อสารการกําหนดระเบียบแผนในการทํางาน เป็นต้น 
 (๖) R=Reporting หมายถึง การรายงาน การทํางานทุกอย่างจะมีการรายงานไปยัง
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปว่าตนเองได้ทําอะไรบ้าง อย่างไร ได้ผลประการใด 
 (๗) B=Budgeting หมายถึง การจัดทํางบประมาณ ค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
กิจกรรม๓๘ 

                                                            

 ๓๗ติน ปรัชญพฤทธิ์, บทบาทของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารผู้มีวุฒิสามารถ,  
(ม.ป.ท. : คณะรัฐ, ๒๕๔๘), หน้า ๓๒. 

 ๓๘Gulick L and Urwick. L, Papers on the Science of Administration, (New York: 
Institute of Public Administration, 1973), pp. 18-19. 
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 หลักการบริหารหรือการจัดการน้ัน ควรมีความยืดหยุ่นและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับนัก
บริหารทุกระดับในองค์การ เรียกว่า หลักการจัดการสากล ๑๔ ข้อ(Fayol’s ๑๔ principle of 
management) ดังนี้ 
 (๑) หลักการแบ่งงานกันทํา (Division of Work) โดยคํานึงถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
(Specialization) ของแต่ละคน 
 (๒) หลักอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) โดยให้
สอดคล้องกับระดับความรับผิดชอบตามตําแหน่งงานน้ัน 
 (๓) หลักระเบียบวินัย (Discipline) พนักงานทุกคนต้องยอมรับและเช่ือฟังในกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับที่องค์กรกําหนดข้ึน 
 (๔) หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในการทํางาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนจะต้องรับฟังคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่าน้ัน 
 (๕) หลักทิศทางการทํางานอย่างเดียวกัน (Unity of Command) ในการทํางานทุกกลุ่ม
หรือทุกหน่วยงานในองค์การ ควรดําเนินการภายใต้แผนงานและทิศทางในการทํางานที่ชัดเจนอย่าง
เดียวกัน 
 (๖) หลักผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองผลประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of 
Individual Interests the General Interest) ในการทํางานผลประโยชน์ขององค์การต้องมาก่อน
ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยคํานึงถึงความสําเร็จขององค์การเป็นสําคัญ 
 (๗) หลักการจ่ายค่าตอบแทนการทํางานที่เป็นธรรม (Remuneration) พนักงานต้อง
ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม เหมาะสมกับสภาพค่าครองชีพ และความพอใจสูงสุดของทั้งฝ่ายคนงานและ
ฝ่ายนายจ้าง 
 (๘) หลักการรวมอํานาจ (Centralization) หมายถึง กรให้มีศูนย์รวมการตัดสินใจและ
การควบคุมอยู่ที่ส่วนกลาง และให้มีการกระจายอํานาจหน้าที่เหมาะสมสอดคล้องและพอเหมาะกับ
องค์การน้ันๆ  
 (๙) หลักสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) ควรกําหนดลําดับสายของการบังคับ
บัญชาแต่ละหน่วยงานในองค์การให้ชัดเจน ลดหลั่นกันไปตามลําดับ จากระดับสูงสุดลงมาถึงระดับ
ตํ่าสุดขององค์การ ไม่คลุมเครือหรือก้าวก่ายกัน 
 (๑๐) หลักของความมีระเบียบ (Order) ทุกสิ่งทุกอย่างควรมีระเบียบแบบแผนการ
กําหนดตําแหน่งหน้าที่จะต้องพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม 
 (๑๑) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ผู้บริหารควรยึดหลักการจัดการบนพ้ืนฐาน
ของความยุติธรรม ความมีเมตตากรุณาอยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยทั่วถึงทั้ง
องค์การปราศจากการลําเอียง 
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 (๑๒) หลักความม่ันคง (Stability of Tenure of Personnel) ฝ่ายบริหารควรสร้าง
ความรู้สึกในเร่ืองความมั่นคงในหน้าที่การงาน และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับองค์การ เพ่ือลด
อัตราการออกจากงานให้น้อยลง 
 (๑๓) หลักความคิดริเริ่ม (Initiative) เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขององค์การ 
 (๑๔) หลักความสามัคคี (Esprit de Corps) ส่งเสริมความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของ
พนักงานด้วยการทํางานเป็นทีม และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดเอกภาพทั้งองค์การ๓๙ 
 การบริหารงานเป็นวิธีการทําให้งานสําเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting things done 
through other people) และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้
สําเร็จ มี ๕ ประการ ตามคําย่อภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังน้ี คือ 
 (๑) P คือPlanning หมายถึง การวางแผน เป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือ
ความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเพ่ือกําหนดทิศทางของ
องค์กร 
 (๒) O คือOrganizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการกําหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันทําและการกระจายอํานาจ 
 (๓) S คือStaffing หมายถึง งานบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากร 
และการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
 (๔) D คือDirecting หมายถึง การอํานวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้เกิดการดําเนินการ
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และต้องมีภาวะผู้นํา 
 (๕) C คือControlling หมายถึง การกํากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมท้ังกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร๔๐ 
 สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานโดยท่ัวไปทั้งภาครัฐและเอกชน และองค์กรต่างๆ 
ประกอบด้วยการวางแผน การจัดองค์การ หรือการจัดหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร การสรรหา
บุคคลเข้าทํางาน การสั่งการ การประสานงาน การายงานผลการปฏิบัติงาน การงบประมาณ หลักการ
เหล่าน้ีสามารถทําให้องค์กรทุกองค์กรล้วนแล้วแต่ประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ  
  

                                                            

 ๓๙Fayol, Henri, General and Industrial Management, (London: Pittman & Sons, 
1964), p. 39. 
 ๔๐Ibid, pp. 3-4. 
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 ๒. การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 การบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Management for Results) คือการบริหารโดยมุ่งเน้น
ผลลัพธ์ คือความสัมฤทธิ์และเป็นหลักโดยใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวช้ีวัดเป็นตัวสะท้อน
ผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินจะนํามาใช้ในการตอบคําถามถึงความคุ้มค่าในการ
ทํางาน ใช้แสดงผลต่อสาธารณะและเพ่ือปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดีย่ิงขึ้น ผู้ดําเนินการวิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าสูตรของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานดังภาพที่ ๒.๑ ต่อไปนี้ 
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๑ กรอบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ๔๑ 

 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์จะเน้นที่ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงาน โดยจะให้ความสําคัญที่
การกําหนดพันธกิจและวัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน เป้าหมายที่ชัดเจน การกําหนดผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการของทุกโครงการในองค์การน้ัน ให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับภารกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์การ มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลการทํางานหลัก (Key Performance indicator : 
KPI)ไว้อย่างชัดเจน เป็นที่เข้าใจของทุกคนในองค์การ การวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานโดยใช้
ตัวช้ีวัด การยืดหยุ่นในการบริหารและสนับสนุนทรัพยากรแก่ผู้บริหารระดับล่างอย่างเหมาะสม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและให้ค่าตอบแทนตามผลงาน ตลอดจนถึงการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน และตรงตามความต้องการของลูกค้าคือประชาชน 
 ปัจจัยหลักพ้ืนฐานที่ทําให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบความสําเร็จ คือการมีระบบ
ข้อมูลที่เที่ยงตรงเช่ือถือได้ไม่ว่าจะเป็นระบบข้อมูลตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบความ
คืบหน้าของการปฏิบัติงานหรือระบบการเงินและบัญชี ที่สามารถให้ข้อมูลแยกรายการ โครงการ
เพ่ือให้ทราบต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละงาน การได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจะช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง 
 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นการจัดหาให้ได้ทรัพยากรการบราหรมาด้วยความประหยัด 
(Economy) คือการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในการผลิตโดยการใช้ปัจจัยนําเข้า (Input) ซึ่งได้แก่ 
ทรัพยากรในการผลิตด้วยราคาที่ตํ่าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ถือเป็นหลักสําคัญของนักบริหารที่ดี การไม่
ประหยัดจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรณีของการมีคนงานมากกว่าปริมาณงานหรือใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่
ราคาแพงหรือเกิดข้ึนบ่อยคร้ังในกรณีของการมีคนงานมากกว่าปริมาณงานหรือใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่

                                                            

 ๔๑สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ, (ม.ป.ท. : ๒๕๔๕), หน้า 
๑๔๔. 

ผลสมัฤทธ์ิ (Results) = ผลผลิต (Outputs) + ผลลัพธ์ (Outputs) 
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ราคาแพงหรือคุณภาพสูงเกินความจําเป็น ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือการเปรียบเทียบ
ระหว่างปัจจัยนําเข้า (Input) กับผลผลิต (Output) ได้แก่ การสร้างผลผลิตในระดับที่สูงกว่าปัจจัย
นําเข้าความมีประสิทธิภาพ สามารถวัดได้โดยนําปัจจัยนําเข้าหารด้วยผลผลิตจริง หากได้ค่าที่น้อย
แสดงว่ามีผลผลิตเพ่ิมมากขึ้นมากกว่าการเพ่ิมขึ้นของปัจจัยนําเข้าซึ่งหมายถึง องค์การดังกล่าวน้ีมี
ประสิทธิภาพสัดส่วนต่อไปน้ีสามารถทําได้ดีขึ้นได้ โดยการปรับปรุงผลิตภาพ (Productivity) คือการ
ทําให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นในขณะที่ปัจจัยนําเข้าคงท่ีหรือโดยการประหยัด (Economizing) คือรักษาระดับ
ผลผลิตให้คงที่แต่จะลดปัจจัยนําเข้าลงความทีประสิทธิผล (Effectiveness) คือการเปรียบเทียบ
ระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งหมายถึงระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้
ล่วงหน้าของโครงการน้ันๆ ว่าได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้เพียงไรความมีประสิทธิผลมักมีความ
เก่ียวข้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ดังแผนภาพที่ ๒.๒ ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

แผนภาพท่ี ๒.๒ กรอบแนวคดิการวัดผลการปฏิบัติงานในการบริหารแบบผลสัมฤทธ์ิ๔๒ 

  
 วัตถุประสงค์ (Objectives) หมายถึง เป้าหมายของผลสัมฤทธ์ิของงานที่ต้องการท้ังใน
ระยะสั้น กลางหรือระยะยาว 
 ปัจจัยนําเข้า(Input) หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต การให้บริการหรือการ
ปฏิบัติงาน เช่น เงินทุน คน อาคาร เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญา 
กฎระเบียบ และการรักษาช่ือเสียงขององค์การ เป็นต้น 

                                                            

 ๔๒เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๔๕. 

 
 
 
 
 
 
 

ความมีประสิทธิภาพ 
 

ความประหยัดความมีประสิทธิผล 

วัตถุประสงค ์
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ปัจจัยนําเข้า 
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กิจกรรม 
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ผลสัมฤทธิ์ 

ผลผลิต
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ผลลัพธ์ 
Outcomes 
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 ผลผลิต (Outputs) ผลงานหรือบริการท่ีองค์การน้ันจัดทําขึ้น โดยกิจกรรมท่ีให้เกิดผล
งานน้ันจะอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์การ เช่น การออกใบอนุญาตการออกหนังสือสําคัญ ผู้ป่วยที่
ได้รับการรักษาหรือการหางานให้ผู้ร่วมงาน เป็นต้น 
 ผลลัพธ์ (Outcomes) ผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตหรือผลงานที่ได้ทําขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อผู้รับบริหารอันเน่ืองจากการดําเนินการ เช่น ผู้รับบริการได้รับใบอนุญาต ซึ่งเป็น
ผลให้การประกอบอาชีพมั่นคงขึ้น บัตรประชาชนท่ีได้รับสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นที่พอใจ 
คนไข้หายป่วยกลับบ้านไปทํางานต่อได้และมีอนุรักษ์แข็งแรง เป็นต้น องค์การที่ใช้ระบบบริหารโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิจะมีลักษณะทั่วไป ดังน้ี  

 ๑) มีพันธกิจ วัตถุประสงค์ขององค์การที่ชัดเจน และมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมโดยเน้นที่
ผลผลิตและผลลัพธ์ ไม่เน้นกิจกรรมหรือการทํางานตามกฎระเบียบ 
 ๒) ผู้บริหารทุกระดับในองค์การต่างมีเป้าหมายของการทํางานที่ชัดเจน และเป้าหมาย
เหล่าน้ันจะสั้น กระชับ ไม่คลุมเครือและเป็นเป้าหมายที่มีฐานมาจากพันธกิจขององค์การ 
 ๓) เป้าหมายจะวัดได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีตัวช้ีวัดที่สามารถวัดได้ เพ่ือให้สามารถ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน และสามารถเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับองค์การอ่ืนที่มีลักษณะงานท่ี
เทียบเคียงกันได้ 
 ๔) การตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานหรือโครงการต่างๆ จะพิจารณา
จากผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก ซึ่งจะสอดคล้องกับการให้ค่าตอบแทน สวัสดิการ และรางวัลแก่
เจ้าหน้าที่ที่จะประเมินจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
 ๕) เจ้าหน้าที่ทุกคนรู้ว่างานที่องค์การคาดหวังคืออะไร ทุกคนในองค์การจะคิดเสมอว่า
งานที่ตนทําอยู่น้ันเพ่ือให้เกิดผลอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและ
องค์การอย่างไร และทุกคนรู้สึกรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กําหนดไว้อย่างเหมาะสมกับกําลัง
ความสามารถของแต่ละคน 
 ๖) มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การบริหารเงิน บริหารตนสู่หน่วยงานระดับล่าง
เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุผลได้อย่างเหมาะสม เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง 
ซึ่งเข้าใจถึงปัญหาเป็นอย่างดีได้เป็นผู้แก้ไขปัญหาและสะสมประสบการณ์ เพ่ือก้าวสู่ผู้บริหารระดับสูง
นอกจากจะช่วยลดปัญหาคอขวดที่ทําให้การทํางานล่าช้า ลดขั้นตอนการทํางาน ยังเพ่ิมความยืดหยุ่น
และประสิทธิภาพในการทํางานอีกด้วย 
 ๗) มีระบบสนับสนุนการทํางาน ในเรื่องระเบียบการทํางาน สถานที่ อุปกรณ์ในการ
ทํางาน เช่น มีระเบียบที่สั้น กระชับในเร่ืองที่จําเป็นเท่าน้ัน มีสถานที่ทํางานที่สะอาดเป็นระเบียบ และ
มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนให้สามารถตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และให้บริการได้อย่าง
รวดเร็วทันเวลา 
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 ๘) มีวัฒนธรรมและอุดมการณ์ร่วมกันในการทํางานที่สร้างสรรค์ เป็นองค์การท่ีมุ่งมั่นจะ
ทํางานร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ เป็นองค์การที่เรียนรู้เปิดกว้างต่อความรู้ใหม่ๆ และ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างเหมาะสม เป็นองค์การท่ีให้อภัยต่อความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได้และ
เป็นองค์การท่ีมีการติดต่อประสานข้อมูล และร่วมกันทํางานกับองค์การภายนอก เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันได้ 
 ๙) เจ้าหน้าที่มีขวัญและกําลังใจดี เน่ืองจากได้มีโอกาสปรับปรุงงานและดุลพินิจในการ
ทํางานที่กว้างขวางขึ้น ทําให้ผู้รับบริการได้รับความพอใจลดการต่อว่าต่อขานหรือการแสดงความไม่
พอใจลง ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองก็จะได้รับการตอบแทนตามผลการประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของ
งาน๔๓ 
 สรุปได้ว่า การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง การบริหารงานที่ต้องอาศัยความ
ละเอียดแม่นยํา ซึ่งต้องมีความคาดหวังในผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมาภายหลัง โดยผลลัพธ์ที่ได้น้ันจะต้อง
คุ้มค่าที่สุดมีประสิทธิผลใกล้เคียงกับความคาดหวังมากที่สุด แต่สิ้นเปลืองวัสดุอุปกรณ์ในการ
ดําเนินงานรวมถึงเวลาและกําลังแรงงานน้อยที่สุดด้วย 

 ๒.๑.๓ ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 

 การจัดการทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ต้ังอย่างไร จําเป็นต้องมีการ
จัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินงานขององค์การ การเติบโตและการดํารงอยู่
ต่อไปขององค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในปัจจุบันซึ่งต้องเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยี ทําให้
องค์การต้องมีแนวทางในการจัดการที่ทันสมัยเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วน้ี องค์การน้ัน
หมายถึงการที่มีคนมาทํางานร่วมกันอย่างมีระบบเพ่ือให้ได้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึงซึ่ง
องค์การมีลักษณะร่วมกันอยู่ ๓ ประเภทคือ๑) ทุกองค์การต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของตนเอง 
๒) ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันทํางาน ๓) องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งงานหน้าที่
รับผิดชอบของคนในองค์การ องค์การในปัจจุบันน้ีจะต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เมื่อองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอแนวคิดเกี่ยวกับองค์การในแบบเดิมกับองค์การ
สมัยใหม่ก็มีความแตกต่างกัน เช่น การจัดการแบบคงเดิมกับแบบพลวัต รูปแบบไม่ยืดหยุ่นกับแบบ
ยืดหยุ่น การเน้นที่ตัวงานกับเน้นทักษะ การมีสถานที่ทํางานและเวลาทํางานที่เฉพาะคงที่กับการ
ทํางานได้ทุกที่ทุกเวลา องค์การแบบเดิมจะมีลักษณะการจัดการที่คงเดิมไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง ถ้า
จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างก็เป็นในช่วงสั้นๆ แต่องค์การปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่

                                                            

 ๔๓สํานักงานข้าราชการพลเรือน, ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธ์ิ
ผลของงานภาครัฐ, พิมพ์ครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร: เดอะมาสเตอร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑๓-๒๑. 
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ตลอดเวลา จะมีความคงที่บ้างเป็นช่วงสั้นๆ จึงมีการจัดการแบบพลวัตสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา องค์การแบบเดิมมักมีการจัดการแบบไม่ยืดหยุ่นส่วน
ในองค์การสมัยใหม่จะมีการจัดการที่ยืดหยุ่น กล่าวคือในองค์การสมัยใหม่จะไม่ยึดติดกับแนวทาง
ปฏิบัติอย่างใดอย่างหน่ึงเท่าน้ัน ต้องให้มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติ สามารถปรับเปลี่ยนได้ถ้า
สถานการณ์แตกต่างไป องค์การแบบเดิมลักษณะของงานจะคงที่ พนักงานแต่ละคนจะได้รับ
มอบหมายงานเฉพาะ และทํางานในกลุ่มเดิมไม่ค่อยเปลี่ยน แต่ในองค์การสมัยใหม่พนักงานต้องเพ่ิม
ศักยภาพของตนที่จะเรียนรู้และสามารถทํางานที่เกี่ยวข้องได้รอบด้าน และมีการสับเปลี่ยนหน้าที่และ
กลุ่มอยู่เป็นประจํา เน่ืองจากปัจจุบันเทคโนโลยีเอ้ือให้สามารถสื่อสารถึงกันได้แม้ทํางานคนละแห่ง
รวมท้ังความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และโลกาภิวัตน์ทําให้คนต้องทํางานแข่งกับเวลามากขึ้นจนเบียด
บังเวลาส่วนตัวและครอบครัว ดังน้ัน องค์การสมัยใหม่จะให้เกิดความยืดหยุ่นในการทํางานทั้งเรื่อง
เวลาและสถานที่เพ่ือให้สอดรับกับแนวโน้มวิถีการดําเนินชีวิตของพนักงาน 
 ทฤษฎีของเฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) ได้เสนอแนวทางการบริหารโดยมีความเช่ือว่า
เป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เก่ียวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการ
บริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การบริหาร ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร (Management Functions) ๕ ประการคือ๔๔ การ
วางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) เป็นต้น โดยที่เฮนรี ฟาโยล์ ได้เสนอ
แนวทางการบริหารฟาโยมีความเช่ือว่า๔๕ เป็นไปได้ที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตร์ที่เก่ียวกับการบริหาร 
(Administrative) ซึ่งสามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานอุตสาหกรรม
หรืองานรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการบริหารประกอบด้วยหน้าที่ทางการบริหาร ๕ ประการ
คือการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) 
การประสานงาน (Coordinating) การควบคุม (Controlling) ดังแผนภูมิต่อไปนี้๔๖ 
  

                                                            
๔๔สมยศ นาวีการ, ทฤษฎีการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์ดอกหญ้า,๒๕๕๒), หน้า ๑๑๙. 
๔๕ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์, (คณะรัฐศาสตร์และรัฐ

ประศาสนศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๑), หน้า ๑๑๖. 
๔๖Price, Alan, Human Resource Management, In a Business Context, 2nd Edition, 

(London: Pittman & Sons, 2004), p. 110. 
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แผนภาพท่ี ๒.๓ หน้าที่ของผูบ้ริหาร ๕ ประการ 
 

 จากแผนภาพที่ ๒.๓ หน้าที่ของผู้บริหาร ๕ ประการ จะพบว่า การดําเนินกิจกรรมทุก
อย่างของผู้บริหารต้องมีกิจกรรมด้านการจัดการอยู่ด้วยเสมอสําหรับภาวะด้านการจัดการในความคิด
ประกอบด้วยกิจกรรมทางด้านการจัดการของผู้บริหารไว้ดังต่อไปนี้ 
 ๑. การวางแผน (Planning) หมายถึงภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทําการคาดการณ์
ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และกําหนดขึ้นเป็นแบบแผนปฏิบัติงาน หรือ
วิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้เพ่ือเป็นแนวทางการของการทํางานในอนาคต 
 ๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงหน้าที่ที่ผู้บริหารจําต้องจัดให้มีโครงของงาน
ต่างๆ และอํานาจหน้าที่ ทั้งน้ีเพ่ือให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน ยู่ในส่วนประกอบที่เหมาะสมใน
อันดับที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลสําเร็จได้ 
 ๓ .  การสั่ ง การ  (Commanding)  หมายถึ งห น้าที่ ใ นการสั่ งการงาน ต่างๆ  ต่ อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะกระทําให้สําเร็จด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระทําตนเป็นตัวอย่างที่ดีจะต้อง
เข้าใจคนงานของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการทํางานของคนงานและองค์การท่ีมีอยู่รวมถึง
จะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดทั้งขึ้นและล่อง นอกจากน้ียังต้องทําการ
ประเมินโครงสร้างขององค์การและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของตนเป็นประจําอีกด้วย หากโครงการสร้าง
ขององค์การท่ีเป็นอยู่ไม่เหมาะสมก็จําเป็นต้องปรับปรุงเช่นเดียวกัน ถ้าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใด
หย่อนประสิทธิภาพ การไล่ออกเพ่ือปรับปรุงกําลังคนที่มีอยู่ให้เหมาะสมย่ิงข้ึนก็เป็นสิ่งจําเป็นต้องทํา 
 ๔. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึงภาระหน้าที่จะต้องเช่ือมโยงงานของทุกคน
ให้เข้ากันได้ และกํากับให้ไปสู้จุดมุงหมายเดียวกัน 

การวางแผน 

การควบคุม 

การประสานงาน 
ภารกิจอื่นๆ 

การการบังคับบัญชา 

การจัดองค์การ 
หน้าท่ีของผู้บริหาร

(Management 

Functions)
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 ๕. การควบคุม (Controlling) หมายถึงภาระหน้าที่ในการท่ีจะต้องกํากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ทําไปน้ันมาสารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
 เฮนรี ฟาโยล์ (Henry Fayol) ได้กําหนดหลักการในการบริหารจัดการข้ึน ๑๔ ประการ
เป็นส่วนประกอบสําคัญในการเพ่ิมประสอทธิภาพของกระบวนการบริการจัดการ ดังน้ี๔๗ 
 ๑) การแบ่งงานกันทํา (Division of Labor) เฮนรี ฟาโยล์ ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับ
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากข้ึน หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบในผลลัพธ์ของงาน
มากข้ึน ซึ่งหลักการน้ีจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 
 ๒) อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) แวเบอร์ และเฮ
นรี ฟาโยล์ ได้ให้ความสําคัญของอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อํานาจหน้าที่แบบเป็นทางการ
ของเวเบอร์จะได้มาจากตําแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา ส่วนอํานาจหน้าที่แบบไม่
เป็นทางการจะได้รับผิดจากความชํานาญงานของบุคคล (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค 
(Technical Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการนํา 
(Leading) และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบควรอยู่คู่กัน 
 ๓) การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโยล์ ได้กล่าวว่าคําสั่งสอง
คําสั่ง (Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในหารทํางาน เช่น การรายงานจะมีความเก่ียวข้อง ใน
เมื่อผู้ควบคุมสองคนได้ให้คําสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ทําให้เกิดการสับสนในบาง
สถานการณ์ คําสั่งสองคําสั่งน้ีทําให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และทําให้เกิดการสับสนใน
ลําดับข้ันของอํานาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอํานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือในอนาคตถ้า
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เช่ือฟัง 
 ๔) สายบังคับบัญชาตามอํานาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับบัญชา
จากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจํากัดความยาว
ของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุยจํานวนของระดับในลําดับขั้นของการบริหารจัดการ จํานวน
ที่ดีที่สุดของลําดับข้ันการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของกาติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
ระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าในการวางแผน (Planning) และการจัดการ
องค์การ (Organizing) ซึ่งการจํากัดจํานวนของระดับขั้นการบังคับบัญชาให้น้อยลงจะทําให้ปัญหาใน
หารติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากข้ึน ภายใน
องค์การได้มีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหารใน

                                                            
๔๗ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ: ฉบับมาตรฐาน, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, ๒๕๕๔), หน้า 

๖๙. 
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ระดับกลางและระดับต้นของสาย การบังคับบัญชาแต่ล่ะแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการในระดับ
เดียวกันในแผนกอ่ืนๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์น้ีช่วยในการตัดสินใจให้รวดเร็วข้ึน เน่ืองจากผู้บริหารจะรู้จัก
บุคคลอ่ืน และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพ่ิมมากขึ้น สําหรับการทํางานข้ามแผนกหรือการทํางานข้าม
สายน้ันเป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้นําของแต่ล่ะทีม 
 ๕) การรวมอํานาจ (Centralization) เป็นการรวมอํานาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอํานาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสาย การบังคับ
บัญชาแต่เป็นการกําหนดว่า ควรมีการวมอํานาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไหร่ อย่างไร และมีการ
กระจายอํานาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร สิ่งน้ีถือว่ามีความสําคัญ
เน่ืองจากจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานทุกระดับองค์การ 
 ๖) การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือกําหนดแผนใน
การปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มี การวางแผนจะ
ทําให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรมของ
บุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงทํางานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องมี
การติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างไร 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 
 ๗) หลักความเสมอภาพ (Equity) ความเสมอภาคคือความเป็นธรรม (Justice) ความ
ยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซ่ึงใน
ปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากข้ึนเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 
 ๘) การออกคําสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในตําแหน่งน้ันในการจัดหาเพ่ือให้องค์การ
ได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยใช้ผังองค์การ (Organization Chart) 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงตําแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นช้ีวัดว่าตําแหน่งของพนักงานแต่
ละคนอาจจะมีการเลื่อนข้ันได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับความสนใจมากขึ้นใน
องค์การปัจจุบัน เน่ืองจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจําเป็นที่จะต้องให้การฝึกอบรม (Training) 
และการพัฒนากําลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะกําหนดตําแหน่งหน้าที่สําหรับคนทุกคน 
และทุกคนจะเข้าใจตําแหน่งหน้าที่ของตน 
 ๙) ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระทําสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มน้ีนับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เน่ืองจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ผู้บริหารมีความ
ต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพ่ือให้ความสมดุลระหว่างองค์การและความต้องการของ
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พนักงาน และความสามารถ (Ability) จะทําให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ช้ีวัดความสามารถของ
ผู้บริหารระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 
 ๑๐) ความมีระเบียบวินัย (Discipline) เป็นการมุ่งให้ความสําคัญเก่ียวกับเรื่องการเช่ือฟัง 
(Obedience) อํานาจ (Power) การใช้กฎบังคับ (Application) และลักษณะของการแสดงความนับ
ถือออกมา สําหรับอํานาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะ ที่เก่ียวข้องกับ
ผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด และทํางานอย่างเข้มแข็ง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายใน
องค์การกับคุณสมบัติของผู้นําภายในองค์การ และเป็นความสามารถของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติ
ตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 
 ๑๑) ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส
และแผนการแบ่งกําไร เป็นการกระตุ้นการทํางานของพนักงานได้ การให้หรือการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่พนักงานมีความสําคัญอย่างมากต่อความสําเร็จขององค์การ ระบบรางวัลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมท้ังสามารถกระตุ้นผลผลิตเพ่ิมโดยการให้รางวัล 
เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพ่ิมขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควรยุติธรรมและ
ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะทําได้ 
 ๑๒) ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความม่ันคงในงานมี
ความสําคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะทํางานเป็นทีมเป็น
ระยะเวลานาน โยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยสําคัญที่ใช้อธิบายการประสบความสําเร็จของบริษัท
ขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น  
 ๑๓ )  ผลประโยชน์ส่ วน ตัวมี ความสํ าคัญ น้อยก ว่าผลประโยชน์ขององค์การ 
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์ถือว่า
เป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังดําเนินกิจการอยู่จะต้องมี
การกําหนดผลประโยชน์เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 
 ๑๔) ความสามัคคี (Esprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การท่ี
ช่วยสนับสนุนการทํางานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอํานาจหน้าที่ตามลําดับขั้น
ภายในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
สําคัญในการทําให้องค์การบรรลุผลสําเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลสําเร็จได้
หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงาน โดยการติดต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่สําคัญ 
เพราะความสามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะทําให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 



๔๑ 
 

 สรุปได้ว่า ทฤษฎีการจัดการของเฮนรี ฟาโยล์ เป็นนักวิชาการท่ีมีช่ือเสียงการจัดการที่มี
ความเช่ือในเรื่องหลักการบริหารท่ีเป็นสากลและเสนอความคิดเก่ียวกับหลักการบริหารขึ้นฟาโยล์เขา
ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของทฤษฎีปฏิบัติการและการจัดการตามหลักการบริหาร เขาเป็นวิศวกร
เหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส ซึงมีความสนใจเป็นพิเศษเก่ียวกับเร่ืองหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ฝ่ายจัดการ) โดยให้
ความสนใจศึกษาหาวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานของฝ่ายบริหารมากกว่าฝ่าย
ปฏิบัติการ (คนงาน) เช่นเดียวกับนักวิชาการอ่ืนๆ เน่ืองจากเฮนรี ฟาโยล์ มีความเช่ือว่าความสําเร็จ
ขององค์การขึ้นอยู่กับการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายบริหารมากกว่าฝ่ายปฏิบัติการ เขาได้เสนอแนว
ทางการบริหารโดยมีความเช่ือว่า การบริหาร สามารถใช้ได้กับการบริหารทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารงานธุรกิจทั่วไปหรืองานภาครัฐโดยมีสาระสําคัญๆ เกี่ยวกับการบริหารประกอบด้วยหน้าที่การ
บริหาร ๕ ประการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชาสั่งการ การ
ประสานงาน การควบคุม และภารกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการที่มีความเหมาะสมกับองค์กรแต่
ละองค์กร 
 

๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียว 
 ในเร่ืองแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียว ผู้วิจัยได้ทบทวนจากงานวิชาการแล้วพบว่า มี
นักวิชาการที่กล่าวถึงคํานิยามหรือความหมาย สาเหตุที่ทําให้เกิดการท่องเท่ียว บทบาทของวัดที่เอ้ือ
ต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ความสําคัญของการท่องเที่ยวที่เอ้ือประโยชน์แก่วัด และปัญหาของการ
พัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๒.๒.๑ ความหมายของการท่องเท่ียว 

 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากเอกสารทางวิชาการ พบว่ามีผู้ให้
ความหมายคําว่า การท่องเที่ยว ไว้หลายท่าน ดังน้ี 
 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยว 
ไว้ว่า ก. เที่ยวไป ๔๘ ไปเพ่ือหาความสนุกเพลิดเพลินตามที่ต่างๆ ๔๙ 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวว่าเป็น กิจกรรมอย่าง
หน่ึงของมนุษย์ จะกระทําเพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิจการงาน และการเดินทางจากท่ีหน่ึงไป

                                                            
๔๘ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, หน้า ๕๑๐. 
๔๙เรื่องเดียวกัน, หน้า ๕๔๔. 



๔๒ 
 

ยังอีกที่หน่ึง โดยไม่มีคําว่าระยะทางจะใกล้หรือไกล และการเดินทางเพื่อจะเป็นการค้างแรมหรือไม่ก็
ตาม ๕๐  
 การท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยวประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย ๓ ประการ คือ 
 ๑. การเดินทางจากที่อยู่ปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราว 
 ๒. เป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ 
 ๓. การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพหรือหารายได้ ๕๑ 
 การเดินทางออกจากท่ีพักในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เป็นการช่ัวคราวเพ่ือการเย่ียมญาติมิตร 
หรือวัตถุประสงค์ด้านการท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การประกอบอาชีพ เช่น การพักผ่อน การเล่นกีฬา 
การประชุม การสัมมนา ๕๒ 
 การท่องเท่ียวโดยผู้ท่องเท่ียวไม่มุ่งหวังที่จะได้รับผลตอบแทน แต่เป็นการท่องเท่ียวเพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือสนองความอยากรู้อยากเห็น ๕๓ 
 การท่องเที่ยวน้ันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในลักษณะดังต่อไปน้ี 
 ๑. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งปกติจะไม่เคยพบกันมาก่อน 
 ๒. เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในกลุ่มชาติพันธ์ุ วิถีชีวิต ภาษา 
ความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจ ฯ 
 ๓. พฤติกรรมของกลุ่มคนท่ีต้องการผ่อนคลายจากความตึงเครียดทางเศรษฐกิจ และ
สังคมในชีวิตประจําวัน 
 ๔. พฤติกรรมของคนต่างถิ่นที่ประสานกันระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ตนได้รับ 
จากการดํารงชีวิตของคนต่างถิ่น ๕๔ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (๒๕๓๙) ได้กล่าวถึงแนวคิด
พ้ืนฐานและหลักการของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไว้ดังน้ี 
 ๑ .  เ ป็นการท่องเที่ยวในแหล่งทองเ ท่ียวธรรมชาติรวมถึงแหล่ง วัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและทรงคุณค่าในพ้ืนที่น้ัน 
                                                            
 ๕๐การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, คือถ่ินฐาน คือบ้านเรา อบต. กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, 
(กรุงเทพมหานคร: แปลน โมทิฟ, ๒๕๔๓), หน้า ๒. 
 ๕๑นิคม  จารุมณี ,  การท่องเ ท่ียวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว ,  พิมพ์ครั้ ง ท่ี  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๔), หน้า ๑. 
 ๕๒Davidson Rob, Tourism. 2nd.ed, (Singapore Longman: Group Limited, 1995 ), p. 2. 
 ๕๓ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, วิถีไทยการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม, (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิซซ่ิง, ๒๕๔๐), หน้า ๖. 
 ๕๔ศิริ ฮามโพธิ์, สังคมวิทยาการท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮ้าส์, ๒๕๔๓), หน้า 
๑๙. 
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 ๒. เป็นการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ มีการจัดการอย่างย่ังยืนไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างต่างและช่วยส่งเสริมการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้ย่ังยืนตลอดไป 
 ๓. เป็นการท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้และการให้การศึกษา เก่ียวกับระบบนิเวศ 
และสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความประทับใจ และประสบการณ์ที่มีคุณคา
เพ่ือ สร้างความตระหนัก และจิตสํานึกที่ถูกต้องต่อนักท่องเท่ียวประชาชนท้องถิ่นตลอดจน
ผู้ประกอบการที่ เก่ียวข้อง 
 ๔.เป็นการท่องเที่ยวที่นําไปสู่การกระจายรายได้ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศโดย 
คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในภาคบริการต่างๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน 
มากกว่าการท่องเที่ยวที่เคยส่งเสริมกันมาต้ังแต่อดีต 
 การท่องเที่ยวมีความหมายกว้างขวางมาก แต่สามารถกําหนดได้โดยมีเง่ือนไขที่สําคัญ ๓ 
ประการ ซึ่งเป็นเง่ือนไขตามหลักสากลโดยเฉพาะขององค์การการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(International Union of Official Travel Organization หรือ IUOTO) คือต้องเป็นการเดินทาง
จากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราว ต้องเป็นการเดินทางด้วยความสมัครใจ ต้องเป็นการ
เดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามท่ีมิใช่เพ่ือประกอบอาชีพหรือหารายได้๕๕ 
 การท่องเที่ยวเป็นคําที่มีความหมายกว้างไม่เฉพาะเพียงการเดินทางเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
หรือเพ่ือความสนุกสนานเท่าน้ัน แต่การท่องเที่ยวยังหมายถึง การเดินทางเพ่ือการประชุม เพ่ือศึกษา
หาความรู้เพ่ือการกีฬาเพ่ือติดต่อธุรกิจตลอดจนการเย่ียมญาติพ่ีน้องก็ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้น๕๖ 
 การท่องเที่ยวไว้ว่า การท่องเที่ยวมีลักษณะ ๕ ประการ คือ 
 ๑. การท่องเท่ียวที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมนุษย์สู่ที่หมายต่างๆ รวมทั้งการหยุดพัก ณ 
ที่เหล่าน้ัน 
 ๒. องค์ประกอบของการท่องเท่ียวมี ๒ ส่วน คือการเดินทางสู่จุดหมาย และการหยุดพัก
ประกอบกิจกรรม ณ จุดหมายน้ัน 
 ๓. การเดินทางและการหยุดพักเกิดขึ้นนอกภูมิลําเนาและที่ทํางาน การท่องเที่ยวจึงเป็น
ปัจจัยที่ทําให้เกิดกิจกรรม แตกต่างจากกิจวัตรของเจ้าของถิ่นที่เดินทางผ่านและพัก 
 ๔. การเดินทางสู่จุดหมาย เป็นการเดินทางช่ัวคราวในระยะเวลาสั้นๆ โดยมีความต้ังใจว่า
จะกลับภายใน ๒-๓ วัน หรือ ๒-๓ สัปดาห์ หรือ ๒-๓ เดือน 

                                                            
 ๕๕กุลวรา สุวรรณพิมล, หลักการมัคคุเทศก์, (กรุงเทพมหานคร : แสงดาว, ๒๕๔๘), หน้า ๑๒. 
 ๕๖ม.ล.ตุ้ย ชุมสาย และ ญิบพันธ์ พรหมโยธี, ปฐมบทวิชาการท่องเท่ียว, (กรุงเทพมหานคร : ไทย
วัฒนาพานิช, ๒๕๒๗), หน้า ๔๓. 



๔๔ 
 

 ๕. ความต้ังใจในการเยือนจุดหมายปลายทาง มิได้เป็นไปเพ่ือต้ังหลักแหล่ง หรือเพ่ือ
ประกอบอาชีพ๕๗ 

 ๒.๒.๒ สาเหตุที่ทําให้เกิดการท่องเที่ยว 

 สังคมอุตสาหกรรมที่แผ่ขยายอย่างรวดเร็วไปยังประเทศต่างๆ ประกอบกับความสะดวก
รวดเร็วของการคมนาคม ที่เป็นผลตามมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําให้การท่องเที่ยวของชนช้ัน
กลางทั่วโลกขยายตัวอย่างรวดเร็วไปตามกันจนถึงปัจจุบันที่การท่องเท่ียวกลายเป็นอุตสาหกรรมที่
ใหญ่ที่สุดในโลก๕๘ ในสภาพของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศกําลังเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกลายเป็นสังคมวัตถุนิยมมากข้ึน ตลอดจนภาวการณ์แข่งขันเพ่ือความอยู่รอดของ
ประชากร เพ่ือความอยู่รอดของตนเองและสมาชิกในครอบครัวอย่างน่าวิตกขึ้นทุกวันน้ัน กล่าวว่า 
ประชากรส่วนใหญ่ต้องทํางานหลัก บางคนทํางานเพ่ือปากท้องของตนเองและสมาชิกในครอบครัว จึง
ไม่มีเวลาว่างสนใจต่อกิจการท่องเท่ียว แต่ขณะเดียวกัน คนบางกลุ่มจะประกอบกิจกรรมทางด้าน
เศรษฐกิจเพ่ือเสริมสร้างความรํ่ารวยหรือยกฐานะทางด้านสังคมให้สูงขึ้น กลุ่มชนพวกหลังน้ีจึงมีฐานะ
ทางด้านเศรษฐกิจดีพอที่จะหาเวลาออกไปท่องเที่ยวเพ่ือการพักผ่อนในสถานที่ต่างๆ ได้ ตามความ
เป็นจริงแล้ว กลุ่มชนทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มั่งมีหรือยากจน หรือผู้ที่จะอยู่ในปฐมวัย มัชฌิมวัย 
หรือปัจฉิมวัย ย่อมมีความปรารถนาที่ต้องการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจเมื่อ
มีโอกาสหรือสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจเอ้ืออํานวย 
 นักท่องเที่ยวภายในประเทศเกือบทั้งหมดล้วนเป็นผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการดํารงชีวิต
อยู่ตลอดเวลา ดังน้ัน สาเหตุที่ทําให้เกิดการท่องเที่ยวจึงมีหลายประการ ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่
สําคัญได้ดังน้ี ๕๙ 
 ๑. ความเครียดในการทํางาน จากการทํางานที่เคร่งเครียดตลอดเวลาจะต้องใช้กําลัง
กายหรือกําลังความคิดเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุน้ีเอง ร่างกายจึงจําเป็นที่ต้องการพักผ่อน เพ่ือให้การ
ทํางานในช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น การหยุดงานในวันสิ้นสุดสัปดาห์ การปิดภาคเรียนหรือการ
หยุดพักร้อยของข้าราชการและคนงานทั่วไปจึงเป็นเรื่องที่สําคัญกับการใช้เวลาว่างที่ปรากฏในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว กิจกรรมการพักผ่อนของประชากรเหล่าน้ันที่สําคัญอย่างหน่ึง คือการเดินทาง
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ท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวไปจะใกล้หรือไกลจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาและ
ศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละบุคคล 
 ๒. รายได้ของประชากรดีขึ้น จากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสภาพของ
สังคมท่ีเปลี่ยนไป ทําให้คนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานและประดิษฐ์ค้นคิดสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ขึ้นมา ซึ่งจะทําให้ประชากรมีงานทํา มีรายได้เพ่ิมขึ้นและมีเวลาว่างเหลือพอที่จะ
นํามาใช้เพ่ือการพักผ่อน การท่ีฐานะทางด้านเศรษฐกิจของประชากรดีขึ้น จะมีผลส่งให้ประชากรมี
ความต้องการที่จะเดินทางท่องเท่ียวไปยังสถานที่ต่างๆ เพ่ือเป็นการพักผ่อนและหาความรู้เพ่ิมเติม
ให้แก่ตนเอง เช่น การพาครอบครัวไปเที่ยวชมปราสาทหินพิมาย การเดินทางไปงานเทศกาลประจําปี
ของจังหวัดใกล้เคียง เพราะค่าใช้จ่ายถูก การเดินทางสะดวก ปลอดภัย ทําให้ประหยัดทั้งเวลาและเงิน
ทอง แต่สิ่งที่ได้รับคือความรู้ ความพึงพอใจ ความรัก ความอบอุ่นในครองครัว คุ้มค่ากับเงินทองที่เสีย
ไป เป็นต้น 
 ๓. ความสะดวกทางด้านการคมนาคม การคมนาคมนับว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมทํา
ให้เกิดกิจการท่องเที่ยวปรากฏขึ้น ในสภาพปัจจุบัน การไปมาติดต่อกันระหว่างสถานที่ต่างๆ กระทํา
ได้สะดวกและรวดเร็ว มีการตัดถนนหรือเส้นทางผ่านเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งจากการ
เดินทางไปยังสถานที่ท่องเท่ียวดังกล่าว ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเวลาไม่มากนัก ประกอบกับการ
เดินทางที่สะดวก จึงเป็นแรงจูงใจที่ทําให้ประชากรอยากเข้าไปใช้บริการ และคนส่วนมากก็มีโอกาสท่ี
จะกระทําได้อย่างทั่วถึง 
 ๔. มีเวลาว่าง เน่ืองจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี จึงทําให้เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่นํามาใช้ในการผลิตมีประสิทธิภาพ มีการนําเอาเคร่ืองมือและเครื่องจักรชนิดต่างๆ มาใช้
ทํางานแทนคน จึงทําให้การผลิตสินค้ากระทําได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นสาเหตุอย่างหน่ึงที่ทําให้คนมี
เวลาว่างเพ่ิมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การทํานาในประเทศไทย แต่เดิมพ้ืนที่นํามาใช้ปลูกข้าว ๒๐ – ๓๐ 
ไร่ ครอบครัวของเกษตรกรต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือนในการเตรียมพ้ืนที่และเพาะปลูกข้าว 
 ในสภาวะปัจจุบันเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาการผลิตที่ทันสมัย ได้นําเอา
เครื่องจักรกลหรือเทคโนโลยีในระดับต่างๆ ตามสถานภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละบุคคลมาใช้ในการ
ผลิต พ้ืนที่ดินขนาดดังกล่าวจะใช้เวลาทําการเตรียมพ้ืนที่และทําการเพาะปลูกข้าว ๑ – ๒ วันเท่าน้ัน 
และการนําเคร่ืองจักรกลและเครื่องใช้ชนิดอ่ืนๆ เข้ามาเสริมในการทําการเพาะปลูกน้ันเอง จะทําให้
ประชากรสามารถทํานาได้ปีละหลายครั้ง ผลผลิตต่อไร่สูงสามารถกําจัดวัชพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถขยายพ้ืนที่ในการทํานาได้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากราคาผลผลิตข้าวไม่ตกตํ่ามากแล้ว จะทําให้
รายได้ของประชากรโดยท่ัวไปดีขึ้น และมีเวลาว่างพอที่จะนําไปใช้แสวงหาความสุขทางด้านการ
ท่องเที่ยวและอ่ืนๆ ได้ตามโอกาสและสภาพทางเศรษฐกิจเอ้ืออํานวย 
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 ๕. จํานวนประชากรเพิ่มขึ้น จากการที่จํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น จึงทําให้สภาพ
ชุมชนในเมืองเกิดสภาพความแออัดยัดเยียด สภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปในเมืองเกิดมลภาวะ สถานที่
ท่องเที่ยวภายในเมืองมีจํากัด และสถานที่ท่องเที่ยวตามชนบทเมืองต่างๆ ทั้งยังมีการค้นพบแหล่ง
โบราณสถานใหม่ๆ เช่น บ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และยังมีการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ ขึ้นอีกมากมาย โดยอาศัยหลักวิชาการและเพ่ือสนองต่อจํานวน
ประชากรท่ีเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับ และมีความจําเป็นต้องการสถานท่ีท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ
มากข้ึนเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุน้ีเอง ประชากรท่ีพักอาศัยอยู่ในเมืองจะหาโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปใน
ท้องที่ชนบทและเมืองต่างๆ แต่ในทางตรงกันข้ามจะมีประชาชนชาวชนบทบางส่วนเดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในเมือง ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมมากมาย และเป็นที่ต่ืนตาต่ืนใจของชาว
ชนบท ดังน้ันจึงพอจะช้ีให้เห็นได้ว่าการท่ีจํานวนของประชากรเพ่ิมมากขึ้น ความต้องการสถานท่ีและ
การเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างถิ่นหรือต่างแดนจึงเพ่ิมมากขึ้นด้วย 
 จึงกล่าวได้ว่า การท่ีประชากรมีความเคร่งเครียดกับการทํางานมากข้ึน ประชากรมีชีวิต
ความเป็นอยู่ดีขึ้น อันเน่ืองมาจากการมีรายได้สูงขึ้น การพัฒนาโครงสร้างขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวอย่างพอเพียง เช่น การคมนาคมขนส่ง การสื่อสาร ไฟฟ้า ที่พัก ร้านอาหาร 
ฯลฯ ตลอดจนการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ แหล่งข้อมูลและสถานที่ท่องเที่ยวให้ทันสมัยถูก
หลักวิชาการ สามารถเอ้ืออํานวยการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงกว่าน้ัน การที่ประชากรเพ่ิม
มากขึ้นก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ผลักดันให้ประชากรแสวงหาทางออก เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความตึง
เครียด ด้วยการสร้างทัศนคติและพัฒนาค่านิยมการท่องเที่ยว เพ่ือศึกษาหาความรู้และความบันเทิง
จากมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําค่า หรือภูมิปัญญาของมนุษย์แต่ละท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การสร้าง
คุณค่าให้กับความเป็นมนุษย์และความพึงพอใจให้กับตนเอง กลุ่มของตนเองท้ังหมดที่กล่าวมาจึงถือได้
ว่าเป็นสาเหตุสําคัญของการท่องเที่ยวในปัจจุบัน 

 ๒.๒.๓ บทบาทของวัดที่เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

 นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ มักจะมีวัตถุประสงค์หรือมีสิ่งที่ดึงดูดใจ
ต่างๆ กันไป บ้างก็ต้องการเดินทางไปยังที่ใดที่หน่ึงเพ่ือช่ืนชมธรรมชาติ ความงาม ตากอากาศ แต่สิ่ง
หน่ึงที่มีพลังดึงดูดให้ผู้คนจํานวนมากเดินทางด้ันด้นไป ก็คือการเดินทางไปยังสถานที่สําคัญทางศาสนา
ของตน วัดน้ันดํารงตําแหน่งสถานที่สําคัญสําหรับนักท่องเที่ยวมาช้านาน เป็นสิ่งดึงดูดใจที่มีอิทธิพลสูง 
และจะมีต่อไปไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งบทบาทของวัดที่เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ัน คือ 
 ๑. สภาพของวัดที่มีสถูปเจดีย์ วิหาร อุโบสถ องค์พระพุทธรูปและสิ่งต่างๆ อันประกอบ
รวมกันเป็นวัด อยู่ในสภาพที่เหมาะสม วัดที่มีบริเวณสะอาดสะอ้าน ตัวอาคารสง่างาม ไม่อยู่ในสภาพ
ที่ชํารุดทรุดโทรม พระสงฆ์ปฏิบัติตนสมควรแก่กิจของสงฆ์ สํารวม และสามารถให้ความรู้ที่ถูกต้อง
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เหมาะสม แก่ผู้ไปเยือนฯลฯ สิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่วัดให้และสร้างความประทับใจ แก่นักท่องเที่ยวได้ โดย
ปกติวิสัย 
 ๒. วัดเป็นที่รวบรวมศิลปกรรมอันเป็นผลงานของช่างสกุลต่างๆ เป็นผลงานที่ได้รับการ
สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยจิตใจศรัทธา จึงมักเป็นศิลปกรรมช้ันยอด วัดจึงเป็นแหล่งที่จะให้นักเรียน 
นักศึกษา และคนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ และช่ืนชมผลงาน อันเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 
และยังมีบทบาทสําคัญในการเป็นศูนย์กลางรวบรวม เก็บรักษา และดูแลศิลปวัตถุเหล่าน้ัน ให้อยู่ใน
สภาพที่ดี ศิลปวัตถุเหล่าน้ัน มิได้เป็นแต่เพียงวัตถุเก่าแก่ที่งดงามด้วนศิลปะเท่าน้ัน แต่ยังมีคุณค่าของ
ความเป็นอัจฉริยะของบรรพบุรุษ ที่สะท้อนให้เห็นได้เป็นรูปธรรม ในรูปของศิลปกรรมแบบต่างๆ อัน
เปรียบเหมือนสะพานเช่ือมสายใยของอดีตกับปัจจุบัน ไม่ให้ขาดออกจากกัน ๖๐ 
 ๓. การที่วัดเป็นสถานที่ๆ มีบริเวณมีอาคารสถานที่กว้างขวาง มีข้าวของเคร่ืองใช้มากมาย 
วัดจึงอยู่ในฐานะที่จะเป็นที่พ่ึงพิงแก่นักท่องเท่ียวบางกลุ่มได้ โดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยให้ได้มี
โอกาสเดินทางท่องเท่ียวได้มากข้ึน นับเป็นหนทางหน่ึงที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่
ประชาชนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ให้สามารถเดินทางท่องเท่ียว เปิดหูเปิดตามากขึ้น ในอดีตน้ัน 
กิจการที่พักแรมก็ถือกําเนิดมาจากการที่ศาสนสถานให้ที่พักแก่ผู้เดินทางไปจาริกบุญ มีหลักฐาน
ปรากฏว่าในเส้นทางที่มีนักท่องเท่ียวเดินทางไปแสวงบุญในประเทศอินเดีย หรือในบริเวณท่ีตกอยู่
ภายใต้การปกครองของอาณาจักรโรมัน วัดหรือโบสถ์มีบทบาทในการให้ที่พักแก่ศาสนิกชน บางแห่งก็
เปิดให้พักฟรี บางแห่งก็เรียกเก็บเงินเพ่ือเอาไปบํารุงวัด ซึ่งถือได้ว่าน่ันคือต้อนกําเนิดของการประกอบ
กิจการที่พักแรม๖๑ 

 ๒.๒.๔ ความสําคัญของการท่องเท่ียวที่เอ้ือประโยชน์แก่วัด 

 วัดยังประโยชน์นานาประการ โดยเฉพาะในด้านการเป็นแหล่งดึงดูดใจสําคัญ การ
ท่องเที่ยวก็มีส่วนก่อประโยชน์ในด้านการสร้างความมั่นคงให้แก่วัดไม่น้อยเช่นกัน ดังน้ี 
 ๑. การท่องเที่ยวเป็นที่มาของรายได้ เงินรายได้น้ีเมื่อไหลเข้าสู่กระแสเศรษฐกิจ ก็เกิดการ
หมุนกระจาย เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยี่ยมชมวัด วัดก็จะได้รับประโยชน์ในรูปแบบของรายได้
จากการประกอบธุรกิจต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น รายได้จากการให้เช่าพระ การขายดอกไม้
ธูปเทียนเคร่ืองสักการบูชา การเก็บค่าที่จอดรถ เงินรายได้จากการบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของ การ

                                                            
 ๖๐ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์, “วัดกับการท่องเท่ียว”, จุลสารการท่องเท่ียว, ฉบับปีท่ี ๑๑ เล่มท่ี ๓ 
(กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๓๕): ๔๔. 
 ๖๑Bhatia, A.K., Tourism Development: Principle and Practices, 2nd Edition, (New 
Delhi: Steering Publishers Private Limited, 1983), p.237. 



๔๘ 
 

ทอดกฐิน การทําบุญในโอกาสพิเศษ วัดจึงมีรายได้ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิ่งของ ทรัพย์สิน เครื่องใช้ และ
อ่ืนๆ  
 ๒. วัดที่มีนักท่องเท่ียวเดินทางไปเย่ียมชมเป็นจํานวนมาก ก็ย่อมจะกระตุ้นให้เกิดธุรกิจ
ต่างๆ เป็นช่องทางให้คนในท้องถิ่นมีโอกาสได้รับการว่าจ้างงาน หรือมีอาชีพใหม่ๆ มีรายได้เพ่ือการยัง
ชีพ คนเหล่าน้ีเมื่อมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ก็ย่อมจะเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เมื่อถึงเวลาและมี
โอกาส เช่น การทําบุญตักบาตรในวันสําคัญทางศาสนา เทศกาลสําคัญ สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และยังช่วยทะนุบํารุงพระพุทธศาสนา ให้ดํารงคงอยู่สืบทอดได้อีกทางหน่ึง 
 ๓. นักท่องเที่ยวบางคนอาจเป็นนักเขียน นักข่าว เมื่อไปเที่ยวตามวัดวาอาราม ได้พบเห็น
สิ่งดี เกิดความประทับใจ สิ่งบกพร่องเกิดความคับข้องใจ ก็จะกลับไปเขียนข่าว บทความ สารคดี
เผยแพร่ให้ประชาชนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ ก็จะเป็นหนทางเรียกร้องให้มีการแก้ไข
ปัญหาได้ทันท่วงที โดยเฉพาะการเรียกร้องให้หน่วยราชการเข้าไปดูแลปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสม ในบางกรณีการถ่ายภาพศิลปวัตถุและสถานที่ไว้อาจกลายเป็นหลักฐานสําคัญทาง
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
 ๔. การที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินทางไปพบเห็นศิลปกรรมของวัดต่างๆ จะเป็นเคร่ือง
ยืนยันว่า คนไทยน้ันมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีต โดยมีศิลปกรรมตามวัดเป็นหลักฐานทางวัตถุที่
สําคัญ และเป็นสิ่งที่จะกระตุ้นให้มีความต่ืนตัวที่จะอนุรักษ์ พัฒนาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม หากมี
การกระทําใดๆ ที่ไม่ถูกไม่ควร ก็จะมีคนคอยเป็นหูเป็นตาดูแล รวมทั้งการต่อสู้ ต่อต้านขัดขวางการ
ทําลายศิลปวัตถุอันเป็นสมบัติส่วนรวมของคนทั้งชาติ  
 ๕. การที่นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสพบเห็นความวิจิตรตระการตา ความโอ่อ่าสง่างามของศา
สนสถาน ได้พบเห็นจริยาวัตรอันงดงามของพระสงฆ์ ก็อาจเกิดความเลื่อมใสศรัทธา สนใจใน
การศึกษาเก่ียวกับประวัติความเป็นมาทางพระพุทธศาสนา หรือมีความต้ังใจในการที่จะทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนสืบต่อไป๖๒ 

 ๒.๒.๕ ปัญหาของการพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

 วัดเป็นศาสนสถานที่สําคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เพราะ
วัดบางวัดมีประวัติความเป็นมาที่สําคัญ ประกอบกับมีสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางศิลปะหรือเป็น
โบราณวัตถุสถาน ตลอดจนเป็นแหล่งอํานวยประโยชน์แก่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทําให้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้าไปเยือน จึงก่อให้เกิดธุรกิจเพ่ือการ
บริการต่างๆ สําหรับนักท่องเที่ยวขึ้นในพ้ืนที่ของวัดหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ที่จอดรถ ร้านอาหารและ

                                                            
๖๒ชยาภรณ์ ชื่นรุ่งโรจน์, “วัดกับการท่องเท่ียว”, จุลสารการท่องเที่ยว, ฉบับปีท่ี ๗ เล่มท่ี ๑, 

(มกราคม ๒๕๓๑): ๔๕ – ๔๗. 



๔๙ 
 

เครื่องด่ืม ร้านขายสินค้าของที่ระลึก ร้านขายดอกไม้ธูปเทียน เป็นต้น จากการที่วัดได้เพ่ิมพูนบทบาท
มากขึ้น ทําให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ซึ่งหากจะพิจารณาโดยสังเขปก็สามารถแบ่งได้หลายประเด็น ดังน้ี 
๖๓ 
 ๑. ปัญหาด้านกายภาพ คือวัดบางวัดไม่มีการแบ่งเขตพุทธาวาสและสังฆาวาสไว้อย่าง
ชัดเจน ทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในวัดอย่างไม่เหมาะสม เช่น สร้างสถานบริการแก่ผู้มา
เยือนรุกหรือเข้าไปใกล้ชิดเกินไปในเขตพุทธาวาส ทําลายความสง่างามของสิ่งก่อสร้างอันมีคุณค่าใน
เขตพุทธาวาสบ้างก็สร้างสถานบริการบุกรุกเข้าไปในเขตสังฆาวาสซึ่งเป็นส่วนที่พํานักของพระภิกษุ
สงฆ์ ก็ย่อมจะเป็นการรบกวนการปฏิบัติธรรมของสมณเพศการมีสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณวัดก็มักจะ
มิได้วางผังแม่บทเต็มรูปแบบไว้ก่อน จะสร้างข้ึนต่างกาลต่างสมัยตามกําลังศรัทธาหรือทุนรอนที่ได้รับ 
ทําให้เกิดปัญหาการวางตําแหน่งอาคารย่อยหรือสิ่งก่อสร้างที่เกิดข้ึนภายหลังไปทําลายหรือบดบัง
ความสง่างามของอาคารหลัก คือพระวิหาร พระอุโบสถ และพระเจดีย์ บ้างก็ไปทําลายคตินิยมด้ังเดิม 
เช่น เดิมเป็นพ้ืนที่เว้นว่างเป็นลานทรายตามคตินิยมเดิมเปรียบเสมือนห้วงมหาสมุทร มีพระเจดีย์เป็น
เขาพระสุเมรุ และมีอาคารสําคัญอ่ืนๆ เป็นทวีปทั้งห้า พร้อมทั้งใช้ประโยชน์ลานทรายน้ันเพ่ือกิจ
ประเพณีพ้ืนบ้าน เช่น ประเพณีก่อพระเจดีย์ทราย เป็นต้น ก็เกิดสิ่งปลูกสร้างข้ึนใหม่หรือปูอิฐปิดลาน
ทรายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์รวมทั้งปัญหาความไม่เหมาะสมของขนาดสัดส่วนอาคารต่างๆ เช่น 
สร้างกุฏิขนาดใหญ่ประชิดกับพระอุโบสถ สร้างถังเก็บนํ้าสูงพอๆ กับพระเจดีย์และหอระฆังทํา
สิ่งก่อสร้างใหม่ๆ ไปข่มความสง่างามและทําลายบรรยากาศน่าเคารพศรัทธาในสิ่งก่อสร้างเดิม 
นอกจากน้ีรูปแบบสถาปัตยกรรมและสีสันของสิ่งก่อสร้างใหม่ก็ไม่สอดคล้องกลมกลืนกับสิ่งก่อสร้าง
เดิม มักจะโดดเด่น ขนาดใหญ่โตเกินประโยชน์ใช้สอย กับทั้งสีสันฉูดฉาน ให้ความรู้สึกขัดแย้ง ทําให้
เป็นการทําลายคุณค่าทางศิลปะของโบราณวัตถุสถานของวัดที่มีอยู่เดิมโดยสิ้นเชิง 
 ๒. ปัญหาด้านภูมิทัศน์ คือการจัดแต่งภูมิทัศน์ภายในบริเวณวัดมักไม่ค่อยได้รับความ
สนใจกัน ด้วยมองข้ามว่าเป็นปัญหาเล็กน้อย การปล่อยปละละเลยให้เกิดสิ่งก่อสร้างขึ้นใหม่ตาม
ยถากรรม โดยไม่มีการวางแผนแม่บทรวมของวัดไว้ ทําให้ภูมิทัศน์เสียไปอย่างน่าเสียดาย มุมมองที่จะ
ได้ช่ืนชมถึงความสง่างามของวัดไม่มี การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับหรือปลูกไม้ยืนต้นเสริมร่มเงาก็
กระทําไปตามความคิดส่วนบุคคล ไม่ได้มองภาพรวมหรือหารือผู้รู้ในการคัดเลือกพันธ์ุไม้ที่เหมาะสม
ก่อน ทําให้เกิดปัญหามีต้นไม้ใหญ่รูปทรงขัดตาปลูกติดกับสิ่งก่อสร้างสําคัญ บดบังมุมมองไป เช่น ปลูก
ไม้ใบใหญ่หนาทึบบดบังองค์เจดีย์แทนที่จะปลูกไม้ใบโปร่งซึ่งมองดูเหมาะสมกว่า รวมท้ังการละเลย
ดูแลรักษาไม้ดอกไม้ประดับ การจัดทางเดินเท้าให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยนอกจากนี้ การ
จัดสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมภายในบริเวณวัด เช่น ป้ายช่ือวัด ป้ายช้ีทาง โคมไฟ ถังขยะ 
ลานจอดรถ และห้องสุขา หรือแม้กระทั่งการสร้างฌาปนสถานขึ้นในบริเวณวัด ก็ควรจะคํานึงถึง
                                                            

๖๓เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๔ – ๗๖. 



๕๐ 
 

รูปแบบให้เสริมแต่งภูมิทัศน์ของบริเวณวัดให้สวยงามย่ิงขึ้น ไม่ใช่สร้างขึ้นมาแล้วกลับกลายเป็นสิ่ง
ทําลายภูมิทัศน์ในส่วนรวม 
 ๓. ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียง คือปัญหานี้มักจะเกิดข้ึนกับวัดซึ่งต้ังอยู่ในย่าน
ชุมชนหรือในตัวเมือง เพราะจะเกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินข้างเคียงเป็นที่พักอาศัยและประกอบการ
ค้าขาย มีการปลูกสร้างอาคารพาณิชย์เป็นตึกแถวสูงๆ โอบล้อมบริเวณวัดทําให้สูญเสียทัศนียภาพที่ดี
ไป บางวัดก็ตัดที่ดินริมถนนให้เช่าสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ แล้วเหลือช่องทางเล็กๆ เปิดเข้าสู่ตัว
บริเวณวัดเท่าน้ัน ทําให้บรรยากาศที่สงบและร่มเย็นของศาสนสถานที่ควรแก่การเคารพศรัทธาเสื่อม
ไป นอกจากน้ีการประกอบกิจกรรมต่างๆ จากกิจการในชุมชนใกล้เคียง เช่น ตลาด ย่านการค้า ก็จะ
เกิดปัญหาหาบเร่ แผงลอย ร้านขายของ ที่จอดรถสาธารณะ ตลอดจนมลภาวะจากความคับคั่งของ
การจราจรที่ปราศจากการควบคุมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รุกล้ําไปกระทบต่อพ้ืนที่วัดโดยตรง 
 ๔. ปัญหาในด้านสังคมและเศรษฐกิจของวัด คือในสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบัน 
วัดได้เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการให้บริการเฉพาะด้านศาสนาอย่างเดียว วัดบางวัดจึงกลายเป็น
ศูนย์กลางของชุมชนอีกลักษณะหน่ึง มีผู้เข้าไปใช้บริการนอกเหนือจากการไปทําบุญฟังเทศน์ เช่น 
นักเรียนนักศึกษาเข้าไปใช้เป็นสถานศึกษานักท่องเที่ยวเข้าไปใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทําให้เกิด
บริการใหม่ๆ ขึ้น เช่น ที่จอดรถของยวดยานท่ีพานักท่องเที่ยวมา ร้านค้าขายอาหาร เครื่องด่ืม ร้าน
สินค้าที่ระลึก ศาลาที่น่ังพัก และห้องสุขาตลอดจนบางครั้งก็มีการให้บริการด้านที่พักแรมแก่
นักท่องเที่ยวในหน้าเทศกาลงานบุญต่างๆ เช่นงานสงกรานต์ งานแห่เทียนพรรษา และงานลอยกระทง 
สิ่งเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจภายในวัด ทําให้เกิดความ
พลุกพล่านของผู้คน ขาดความเป็นสัดส่วนเกิดความจําเป็นในค่าใช้จ่ายทั้งการทะนุบํารุงซ่อมแซมวัด 
ค่านํ้า ค่าไฟ ค่าจ้างพนักงานดูแลรักษาความสะอาดหรือทําหน้าที่อ่ืนๆ ปกติวัดอาจจะได้รับเงิน
อุดหนุนจากกรมศาสนาจํานวนหน่ึงซึ่งน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการให้บริการใหม่ๆ ที่เกิดข้ึน วัด
จึงจําเป็นต้องจัดหาผลประโยชน์จากการขอรับบริจาค จัดทําวัตถุมงคลให้เช่า เรียกค่าตอบแทนจาก
การใช้ประโยชน์ที่ดินของวัด เช่น การต้ังร้านอาหารเคร่ืองด่ืม ร้านขายของที่ระลึก ค่าบริการห้องสุขา
และค่าบริการที่จอดรถ เป็นต้น การดําเนินการเหล่าน้ีหากไม่มีการจัดระเบียบในการดูแลให้เหมาะสม
รัดกุม ย่ิงผู้ควบคุมดูแลวัดอยู่ในสมณเพศก็ย่อมบริหารงานได้ไม่ทั่วถึง ปล่อยให้เอกชนรับไปดําเนินการ
แทน ก็มักเกิดการมุ่งเอาเฉพาะผลประโยชน์เป็นหลัก ทําให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมข้ึนในบริเวณศา
สนสถาน ผลกระทบเหล่าน้ีจึงเป็นปัญหาต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของวัดในที่สุด 
 จากปัญหาข้างต้น วัดใดที่มีลักษณะทางกายภาพเหมาะสมสําหรับการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว จึงสมควรกําหนดหรือมีการวาง
แนวทางการพัฒนา และการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพให้เหมาะสมไว้ เพ่ือเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึน ได้แก่ ปัญหาเร่ืองการขาดการวางแผนและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ภายในวัด ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากชุมชนข้างเคียงวัด ปัญหาการเสื่อมโทรมของ
โบราณสถานโบราณวัตถุภายในวัด และปัญหาในเรื่องที่กิจกรรมการท่องเที่ยวจะเข้ามามีบทบาทในวัด 
 สรุป แนวคิดจากดังกล่าวข้างต้นได้กล่าวไว้ว่า การท่องเที่ยว คือการเดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ ด้วยความสมัครใจ เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ เพ่ือคลายความตึงเครียดจากเศรษฐกิจหรือจาก
ความเครียดในชีวิตประจําวัน หรือเพ่ือจุดประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง และยังมีความหมายรวมถึง การ
เดินทางเพ่ือการประชุม เพ่ือศึกษาหาประสบการณ์ความรู้ เพ่ือการกีฬา เพ่ือติดต่อธุรกิจ การเย่ียม
ญาติพ่ีน้อง และตลอดจนเพ่ือสนองความอยากรู้อยากเห็น ถือว่าเป็นการท่องเที่ยวทั้งสิ้น ซึ่งสาเหตุใน
การท่องเที่ยวมีมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ความเครียดจากการทํางาน รายได้ที่ดีขึ้น ความ
สะดวกในการเดินทาง มีเวลาว่างมากขึ้น พร้อมทั้งประชากรมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ดังกล่าวแล้ว จึงทํา
ให้เกิดมีการท่องเที่ยวขึ้น  

 

๒.๓ แนวคิดเก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 โดยทั่วไปการท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การท่ีผู้คนหรือประชาชนได้ไปเย่ียมเยียนยัง 
สถานที่หน่ึงเพ่ือการเที่ยวชมเมือง เพ่ือเย่ียมญาติ และเพ่ือน ไปพักผ่อนวันหยุด รวมไปถึงบุคคลที่ 
เดินทางไปร่วมประชุมทางวิชาการ ทางการเมือง หรือการประชุมทางธุรกิจ หรือเข้าร่วมกิจกรรม อ่ืน 
ๆ ทางธุรกิจ ตลอดจนการเดินทางไปศึกษาจากผู้เช่ียวชาญ หรือไปศึกษาวิจัย โดยผู้ที่มาเยือน สามารถ
ใช้การคมนาคมขนส่งได้ทุกรูปแบบ๖๔  
 การท่องเที่ยวประกอบด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย ๓ ประการ คือ เป็นการเดินทางจากที่
อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราว เป็นการเดินทางด้วย ความสมัครใจ และการเดินทางด้วย
วัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตามที่ไม่ใช่เพ่ือการประกอบอาชีพ หรือ หารายได้ ดังน้ันการท่องเท่ียวจึงเป็น
กิจกรรมและบริการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ในการ เดินทาง เช่นการคมนาคมขนส่ง ที่พักแรม 
สถานที่ขายอาหารและเครื่องด่ืม ร้านค้าของที่ระลึก สถานบันเทิง สิ่งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับ
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว๖๕  
 องค์การการท่องเที่ยวแห่งโลก (World tourism organization: WTO) ให้ความหมาย  
“การท่องเที่ยว” (Tourism) หมายถึง การเดินทางใดๆ ก็ตามในลักษณะที่เป็นการเดินทางท่องเที่ยว 
ตามเง่ือนไขสากล ๓ ประการ คือ  

                                                            
๖๔อาทิตย์ ศิริธร, วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวของไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร: 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๑), หน้า ๗๕. 
๖๕นิคม จารุมณี, การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร:  

โอเดียนสโตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๘๔. 
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 ๑. การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อ่ืนเป็นการช่ัวคราวแต่มิใช่ไปต้ังหลักแหล่ง เป็น
การถาวร  
 ๒. การเดินทางไปน้ันเป็นไปด้วยความสมัครใจ มิใช่เป็นการถูกบังคับ  
 ๓. การเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ที่มิใช่ประกอบอาชีพหรือหารายได้ แต่
เดินทางมาเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เยี่ยมเยือนเครือญาติ ความบันเทิงเริงรมย์ เล่นกีฬาต่างๆการ
ประชุมสัมมนา ศึกษาหาความรู้ และติดต่อธุรกิจ  
 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๕๒๒ ได้กําหนดขอบเขต 
และความหมายของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว หมายถึง อุตสาหกรรมใดๆ ที่จัดให้มี หรือให้บริการ 
เก่ียวกับการท่องเท่ียว ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทย โดยมีค่าตอบแทนและหมายความ 
รวมถึงธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจโรงแรมนักท่องเท่ียว สถานบริการและสถานท่ีตากอากาศสําหรับ 
นักท่องเที่ยว ธุรกิจของที่ระลึกหรือสินค้าสําหรับนักท่องเที่ยว ธุรกิจการกีฬาสําหรับนักท่องเที่ยว และ
การดําเนินงานนิทรรศการ งานแสดง การออกร้าน การโฆษณาเผยแพร่ หรือดําเนินการอ่ืนใด โดยมี
ความมุ่งหมายเพ่ือชักนําหรือส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว 

 ๒.๒.๑ หน้าท่ีในการจัดการ  

 หน้าที่ในการจัดการ หมายถึง แนวทางหรือวิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้ 
สามารถดําเนินงาน ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้๖๖ เป็นขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร Fayol ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารหรือ การจัดการ ประกอบด้วยหน้าที่ใน
การจัดการ ๕ ประการ ดังน้ี  
 ๑. การวางแผน (Planning) คือ ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องทําการคาดการณ์
ล่วงหน้า ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดําเนินงานและกําหนดขึ้นเป็นแผนการปฏิบัติงาน 
หรือ วิถีทางที่จะปฏิบัติ เพ่ือเป็นแนวทางของการทํางานในอนาคต  
 ๒. การจัดองค์การ (Organizing) คือ การจัดให้มีโครงสร้างของสายงาน ตําแหน่งงานและ 
อํานาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ือให้ทรัพยากรทางการบริหารอยู่ในส่วนที่เหมาะสม ในอันที่จะช่วยงานของ 
องค์การบรรลุผลสําเร็จได้  
 ๓. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) คือ การดูแลสั่งการให้งานเป็นไปด้วย ความ
ถูกต้องเรียบร้อย  

                                                            
๖๖ธงชัย สันติวงษ์, พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด, พิมพ์ครั้งท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา

พาณิช, ๒๕๔๐), หน้า ๓๒. 
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 ๔. การประสานงาน (Coordinating) คือ การดูแลความสะดวกให้ผู้ทํางานสามารถ
ทํางาน ได้โดยสะดวกเต็มความสามารถ เช่ือมโยงงานของทุกคนให้เข้ากันได้และกํากับให้ไปสู่
จุดมุ่งหมาย เดียวกัน  
 ๕. การควบคุม (Controlling) คือ ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องกํากับให้สามารถประกัน 
ได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่ทําไปน้ัน สามารถเข้ากับแผนที่ได้วางไว้ให้งานดําเนินไปตามแผนที่วางเอาไว้   
ขณะที่ Gulick อ้างถึงใน ติน ปรัชญพฤทธ์ิ อธิบายกระบวนการจัดการว่า เป็นกระบวนการ 
POSDCORB เป็นหลักการ คือ ขั้นตอนที่ผู้บริหารปฏิบัติ ๗ ประการ คือ  
 ๑. Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการกําหนดโครงการอย่างกว้าง ๆ ว่าจะทํา
อะไรบ้าง เพ่ืออะไร มีแนวทางจะปฏิบัติอย่างไร การวางแผนจะต้องกระทําก่อนการลงมือปฏิบัติจริง  
 ๒. Organizing หมายถึง การจัดการองค์การ กล่าวคือ เป็นการจัดสายงานแบ่งแยก
อํานาจ การบริหารให้ผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าที่ บทบาทของแต่ละคนเพ่ือจะได้ทํางานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  
 ๓. Staffing หมายถึง การจัดการหาบุคคลมาเข้าสู่ตําแหน่งงานตามที่ได้จัดองค์การเอาไว้ 
แล้ว มีการบรรจุงานฝึกฝนอบรมพัฒนาคุณภาพคน เพ่ือจะได้ทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์  
 ๔. Directing หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ บอกทิศทางการทํางานเสนอแนะวิธีการทํางาน 
หลังจากที่ได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้ว ว่าควรจะทําอะไรบ้าง อย่างไร ไปในทิศทางใด  
 ๕. Coordinating หมายถึง การประสานงาน อันได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
หน่วยงานย่อยและบุคคลในตําแหน่งต่างๆ ให้สามารถทํางานร่วมกันได้ ซึ่งอาจจะต้องใช้เทคนิค ต่าง 
ๆ เช่น การสื่อสารการกําหนดระเบียบแบบแผนในการทํางาน เป็นต้น  
 ๖. Reporting หมายถึง การรายงาน การทํางานทุกอย่างจะต้องมีการรายงานไปยัง 
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปว่าตนเองได้ทําอะไรบ้าง อย่างไรได้ผลประการใด นายกรัฐมนตรีหรือ 
ประธานาธิบดีทํางานก็ต้องรายงานต่อประชาชนหรือผู้แทนปวงชน ผู้เป็นเจ้าของประเทศในเรื่อง 
ผลงานของตนเองเช่นกัน   
 ๗. Budgeting หมายถึง การจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องเหมาะสมกับกิจกรรม 
จะเห็นได้ว่ากระบวนการจัดการของกูลิค น้ีมีลักษณะซ้ําซ้อนกับของฟาโย แต่จัดขั้นตอนไว้ละเอียด จึง
มีผู้นิยมนํามาใช้และแพร่หลายในเวลาต่อมาแม้ในปัจจุบันก็ยังนํามาใช้อยู่เสมอ  
 สรุปได้ว่าหน้าที่ของการจัดการในกระบวนการจัดการเป็นการดําเนินงานให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์อย่าง มีขั้นตอนและเหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์กร ซึ่งมีหลายหน้าที่แตกต่างกันไป 
ตามแนวคิดของนักวิชาการแต่ละคน แต่จะมีหลักการใหญ่ๆ ที่คล้ายคลังกัน หน้าที่ในกระบวนการ 
จัดการที่สําคัญและเก่ียวข้องกับเร่ืองที่จะศึกษา ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดบุคคลให้ 
เหมาะกับงานและการประสานงานมาเป็นแนวคิดในการศึกษา  



๕๔ 
 

 การจัดการในปัจจุบันน้ัน มีองค์การซึ่งเป็นหน่วยทางสังคมที่เกิดจากการรวมกลุ่มของ
บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป เพ่ือร่วมกันดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน๖๗ ซึ่งการรวมกันทํางาน
หรือแบ่งงานกันทําคนในองค์การไม่ได้อยู่ในที่ว่างเปล่าต้องอยู่ในองค์การที่มีโครงสร้างที่ได้จัดขึ้นที่มี
รูปแบบองค์ประกอบขึ้นมาในการประกอบกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการบริหารจัดการองค์การท่ีก่อต้ังขึ้นมา 
มีโครงสร้างรูปแบบการดําเนินแตกต่างกันไปตาม หน้าที่ โครงสร้าง การแบ่งงาน ดังน้ันจึงนํา
การศึกษาแนวคิดการจัดองค์การและรูปแบบองค์การ   

 ๒.๒.๒ การจัดองค์การและรูปแบบ  

 ความหมายของการจัดองค์การ คือ กระบวนการที่กําหนดกฎ ระเบียบ แบบแผน        
ในการ ปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งรวมถึงวิธีการการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม ความหมายและ
ความสําคัญของการจัดองค์การไว้ ๓ ขั้นตอน คือ ๑) การให้รายละเอียดงานทุกอย่างที่ต้องกระทําเพ่ือ
ความสําเร็จของเป้าหมายขององค์การ ๒) การแบ่งปริมาณงานทั้งหมดเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถ
ปฏิบัติได้โดยบุคคล คนเดียว ๓) การกําหนดกลไกของการประสานงานของสมาชิกขององค์กร       
เพ่ือทําให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน๖๘  
 การจัดองค์การ หมายถึง ความพยายามของ ผู้บริหารที่จะให้มีหนทางสําหรับการ
ปฏิบัติงานให้สําเร็จตามแผนงานที่ได้วางเอาไว้ หน้าที่การจัด องค์การน้ีเป็นหน้าที่ที่ต่อเน่ืองจากขั้น
ของการใช้ความสามารถในด้านคิดวางแผนจนเสร็จสิ้นเป็น  แผนงานต่าง ๆ กล่าวคือ ภายหลังจากที่
ได้กําหนดแผนงานเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารจะต้อง ดําเนินการเตรียมการให้มีสื่อ หรือมีหนทางที่
จะช่วยให้มีการทํางานตามแผนน้ันๆ ให้ลุล่วงไปได้   
 สรุปได้ว่า การจัดองค์การ หมายถึง กระบวนการที่กําหนด ระเบียบ แบบแผนในการ
ปฏิบัติงาน การให้รายละเอียดของงานที่ต้องกระทําเพ่ือความสําเร็จของงาน การกําหนดกลไกของ 
การประสานงานของสมาชิกขององค์การเพ่ือให้งานเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  และองค์การสามารถแบ่ง
ออกได้ ๒ รูปแบบ คือ องค์การรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal organization) ให้คําจํากัดความ
องค์การรูปแบบที่เป็นทางการ เป็นคุณลักษณะที่สําคัญได้เป็น ๓ ข้อ ดังน้ี 
 ๑. มีการกําหนดเรื่องการแบ่งงานกันทํา อํานาจหรืออํานาจหน้าที่และระบุ ความ
รับผิดชอบเอาไว้ การกําหนดสิ่งต่างๆ ได้มีการจัดอย่างรอบคอบและพินิจพิเคราะห์ที่สุดเพ่ือ ช่วยให้
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  

                                                            
๖๗บัญชร แก้วส่อง, องค์การการจัดหาและการพัฒนา, (ขอนแก่น: คณะมนุษย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๙), หน้า ๑๑๓. 
๖๘สมยศ นาวีการ, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ดอกหญ้า, ๒๕๓๘), หน้า ๕๒. 
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 ๒. มีศูนย์รวมอํานาจที่จุดหน่ึงจุดใดหรือหลายจุด เพ่ือที่จะคอยควบคุมและกํากับให้ 
สมาชิกในองค์การทุ่มเทการทํางานไปสู่เป้าหมายให้ได้ นอกจากน้ี ศูนย์รวมอํานาจยังต้องทําหน้าที่ 
คอยตรวจสอบผลงานขององค์การอยู่เสมอ และหากจําเป็นก็จะทําการปรับปรุงโครงสร้างของ 
องค์การเสียใหม่ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น  
 ๓. มีการสับเปลี่ยนตัวคนในองค์การ ถ้าหากบุคคลใดไม่มีความสามารถพอก็จะถูก 
พิจารณาสับเปล่ียน โดยให้บุคคลที่มีความสามารถมากกว่าเข้ามาแทนท่ี องค์การอาจใช้วิธีโยกย้าย 
หรือเลื่อนตําแหน่งเพ่ือการรวบรวมความสามารถของผู้ทํางานดังกล่าวได้ การให้มีสิทธิที่จะดําเนินการ
ดังกล่าวก็เพ่ือให้ประกันได้ว่างานตามแผนที่คาดคิดไว้น้ัน จะไม่ถูกกระทบกระเทือน โดยตัวบุคคลผู้ทํา
ซึ่งอาจผันแปรไปในทางต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียได้๖๙  
 การจัดองค์การรูปแบบที่เป็นทางการไว้ว่า เป็นการจัดโครงสร้างองค์การตามเจตนาหรือ
บทบาท ในการปฏิบัติภายในองค์การ ซึ่งสามารถแสดงออกมาเป็นแผนภูมิโครงสร้างขององค์การ 
(Organization chart) ผู้บริหารจําเป็นจะต้องวาง โครงสร้างที่แน่นอน เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้
ทราบถึงอํานาจหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน และบ่งบอกถึงขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคลที่ทํางานร่วมกันและเพ่ือความเป็นระเบียบ โดยไม่มีการทํางานซ้ําซ้อน แต่การจัดโครงสร้างแบบ
ทางการก็สามารถที่จะยืดหยุ่นได้บ้างทั้ ง น้ี ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม จะเห็นว่าองค์การรูปแบบที่เป็น ทางการมีคุณลักษณะที่สําคัญคือ มีการกําหนด
โครงสร้างแบ่งงานกันทําระบุความรับผิดชอบ อย่างรอบคอบ มีการรวบอํานาจไว้ที่จุดใดจุดหน่ึงหรือ
หลายจุด สามารถแสดงแผนภูมิ โครงสร้าง ขององค์การไว้อย่างแน่นอน บ่งบอกถึงความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน๗๐ องค์การรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ (Informal organization) องค์การท่ีไม่เป็นทางการ
ว่าเป็นองค์การที่ไม่มีระเบียบ แบบแผนในการจัดสภาพขององค์การ อาจรวมกันข้ึนอย่างง่ายๆ และไม่
แน่นเฟ้น มีความคล่องตัว โดยไม่มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบที่บังคับไว้ ไม่มีการระบุถึงสิ่งต่างๆ ไว้เป็น
ทางการและสิ่งต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงไปในทางหน่ึงทางใดได้ โดยไม่จําเป็นต้องมีพิธีรีตองอะไร 
ลักษณะของกลุ่มและ สิ่งต่างๆ ในกลุ่มอาจดําเนินไปในทางหน่ึงทางใดหรือหลายๆ ทาง หลายๆ วิธีสุด
แล้วแต่กลไก ของกลุ่มจะพาไป การรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการน้ี อาจมุ่งสู่เป้าหมายอันหน่ึงอันใด
แตกต่างกัน เรื่อยไป สุดแต่ความต้องการของสมาชิกส่วนใหญ่ การเข้าสมทบหรือเข้าไปเก่ียวข้องของ
สมาชิกจึง อาจเป็นไป โดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ และมักจะเป็นการยากที่จะทราบได้ว่าเข้าไป
สมทบ เมื่อใด ลักษณะความสัมพันธ์ของสมาชิกและเป้าหมายขององค์การ ก็มักจะไม่มีการระบุหรือ
ยากท่ี จะทราบได้ องค์การแบบน้ีจึงไม่มีแบบแผน ไม่สามารถจํากัดขอบเขตและไม่สามารถทราบถึง 

                                                            
๖๙ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๗), ๕๗. 
๗๐ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ องค์การและ, การจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๓๙. 
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สัดส่วนต่าง ๆ ได้อย่างชัดแจ้ง การควบคุมก็กระทําได้ยาก กลุ่มจะเกิดข้ึนอย่างไม่เป็นทางการและ 
สมาชิกต่าง ๆ อาจมีความสัมพันธ์กันทางจิตใจโดยไม่รู้ตัวเลยก็ได้๗๑  
 การจัดองค์การ รูปแบบไม่เป็นทางการ คือ การร่วมกิจกรรมส่วนบุคคลของกลุ่มคนโดย
ปราศจากจุดประสงค์ ร่วมกัน ถึงแม้ว่าจะมีการช่วยเหลือกันภายในองค์การก็ตามและก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ (Relationship)ขึ้น เช่น การท่ีกลุ่มบุคคลมาเล่นหมากรุกด้วยกัน ในช่วงเวลาพัก
กลางวันแล้วเกิด ความสนิทสนมกัน จึงมีการช่วยเหลือกันในการทํางาน ถึงแม้ว่าจะทํางานคนละ
แผนกกัน   
 สรุปได้ว่า องค์การที่ไม่เป็นทางการ คือ องค์การที่ไม่มีระเบียบแบบแผน โครงสร้างและ 
กําหนดหน้าที่ไม่ชัดเจน ไม่มีแผนภูมิการบริหารงานแต่สมาชิกในองค์การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
เพ่ือให้การทํางานเป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังน้ันองค์การมีรูปแบบโดยทั่วไป ๒ รูปแบบ คือ รูปแบบเป็น 
ทางการที่มีสายการบังคับบัญชาตามลําดับขั้น การแบ่งงานกันทํา มีโครงสร้างที่แน่นอน คนที่รู้งาน 
มากที่สุดคือบุคคลท่ีเป็นหัวหน้าสูงสุดในองค์การ มีนายและลูกน้อง เช่น องค์การในระบบราชการ 
กระทรวง ทบวง กรม กอง บริษัทเอกชน องค์การรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่รูปแบบไม่เป็นทางการเป็น 
ระบบความสัมพันธ์ของบุคคลและสังคมที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ถูกกําหนดขึ้น ในองค์การเน้น 
ความสําเร็จของงาน มิใช่วิธีการ โครงสร้างขององค์การเป็นแบบแนวราบ การติดต่อระหว่างกันเป็นไป
ตามแนวนอน เช่น กลุ่มเพ่ือร่วมงาน สมาชิกสภากาแฟ กลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือนนักศึกษา การบริหารการ
พัฒนาเป็นต้น๗๒ 

 ๒.๒.๓ หลักการให้บริการ   

 การบริการ หมายถึง กิจกรรมหน่ึงหรือกิจกรรมหลายอย่างที่มีลักษณะไม่อาจจับต้องได้ 
ซึ่งโดยทั่วไปไม่จําเป็นต้องทุกกรณีที่เกิดข้ึนจากการ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพนักงานบริการและ
หรือลูกค้ากับบริษัทผลิตสินค้ากับระบบของ การให้บริการที่ได้จัดไว้ เพ่ือช่วยผ่อนคลายปัญหาของ
ลูกค้า๗๓   

                                                            
๗๑ธงชัย สันติวงษ์, พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด, พิมพ์คร้ังท่ี ๙, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา

พาณิช, ๒๕๓๗), หน้า ๔๑. 
๗๒ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, องค์การและการจัดการ, กรุงเทพมหานคร: ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์, 

๒๕๔๒), หน้า ๑๒. 
๗๓Groonroos, Service management and marketing: Managing the moment of 

truth in service competition, (Lexington: Lexington, 1990), p. 80. 



๕๗ 
 

 การบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือปฏิบัติการใด ๆ ที่กลุ่มบุคคลหน่ึงสามารถนําเสนอให้
อีกกลุ่มบุคคลหน่ึงซึ่งไม่สามารถจับต้องได้ และไม่ได้ส่งผล ของความเป็นเจ้าของสิ่งใด ทั้งน้ีการกระทํา
ดังกล่าวอาจจะรวมหรือไม่รวมอยู่กับสินค้าที่มีตัวตนได้ ๗๔  
 รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีและแนวการศึกษาว่าการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์มากท่ีสุด คือการให้บริการโดยไม่เห็นแก่ ประโยชน์มากที่สุด คือการให้บริการโดยไม่เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัวและประเพณีวัฒนธรรม ของสังคม เช่น ช่วยเหลือบริการคนบางคนเป็นพิเศษเพราะ
รู้จักมักคุ้นเป็นการส่วนตัว กล่าวคือ การให้บริการน้ันจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่าง
เคร่งครัดเพ่ือให้การกระทําของตน เป็นไปอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่ง Weberได้อธิบาย
ว่าพฤติกรรมข้าราชการในระบบราชการ “ต้องปราศจากอารมณ์และความเกลียดชัง” (Sine irate 
studio-without hatred or passion) ๗๕    
 การให้บริการท่ีดีส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับการเข้าถึงบริการซึ่ง Penchansky Thomas (เพน
เชนสก้ี โทมาส) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับเข้าถึงการบริการไว้ดังน้ี   
 ๑. ความพอเพียงของบริการที่มีอยู่ (Availability) คือ ความพอเพียงระหว่างบริการท่ีมี
อยู่ กับความต้องการของการรับบริการ   
 ๒. การเข้าถึงแหล่งบริการได้อย่างสะดวกโดยคํานึงถึงลักษณะที่ต้ัง การเดินทาง   
 ๓. ความสะดวก และสิ่งอํานวยความสะดวกของแหล่งบริการ (Accommodation)  
ได้แก่ แหล่งบริการที่ผู้รับบริการยอมรับว่าให้ความสะดวกและมีสิ่งอํานวยความสะดวก   
 ๔. ความสามารถของผู้รับบริการในการที่จะเสียค่าใช้จ่ายสําหรับบริการ   
 ๕. การยอมรับคุณภาพของบริการ (Acceptability) ซึ่งในการน้ีจะรวมถึงการยอมรับ 
ลักษณะของผู้ให้บริการด้วย๗๖ ได้ศึกษาการบริการประชาชน เช่น หลักการท่ีสําคัญของ การให้บริการ
ขององค์กรของรัฐ ประกอบด้วย หลักการ ๓ ประการ คือ  
 ๑. การติดต่อเฉพาะงาน (Specificity) เป็นหลักการที่ต้องการให้บทบาทของประชาชน 
และเจ้าหน้าที่อยู่ในวงจํากัด เพ่ือให้การควบคุมเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และทําได้ง่าย ทั้งน้ี โดยดู
จากเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการว่าให้บริการประชาชนเฉพาะเรื่องที่ติดต่อหรือไม่ ปฏิบัติหรือมีการ สอบถาม

                                                            
 ๗๔Kotler, Marketing management: Analysis planning implementation and control, 
8th Ed., (New Jersey: Prentice-Hall, 1997). 

 ๗๕Weber, The theory of social and economic organization, 4th Ed., (New York: The 

free Press, 1986). 

 ๗๖Verma, B.M., Social justice and Panchyati Raj, (New Dehli: Naurang Rai for Mittal, 
1986). 



๕๘ 
 

เรื่องอ่ืนหรือไม่เก่ียวข้องกับเร่ืองที่ติดต่อหรือไม่ หากมีการให้บริการ ที่ไม่เฉพาะเรื่องและ สอบถาม
เร่ืองที่ไม่เก่ียวข้อง นอกจากจะทําให้ล่าช้าแล้วยังทําให้การควบคุมเจ้าหน้าที่เป็นไปได้ยาก   
 ๒. การให้บริการที่มีลักษณะเป็นทางการ (Universality) หมายถึง การท่ีผู้ให้บริการ 
จะต้องปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเป็นทางการไม่ยึดถือความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่ยึดถือการให้บริการ แก่
ผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในทางปฏิบัติ   
 ๓. การวางตัวเป็นกลาง (Affective neutrality) หมายถึง บริการแก่ผู้รับบริการ โดย
จะต้อง ไม่นําเอาเรื่องของอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเข้ามาเก่ียวข้อง   
 ในสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการต่อกันน้ัน ได้มีการให้การบริการเกิดข้ึนทั้งใน 
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งการบริการที่เกิดข้ึนน้ัน ต่างก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถ 
แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ   
 ๑. การบริการเชิงธุรกิจ (Business service) เป็นการให้บริการที่มุ่งแสวงหาผลกําไรที่เกิด 
จากการให้บริการน้ันๆ โดยผู้ให้บริการเป็นผู้ลงทุนในการผลิตสินค้าบริการและมีการคาดหวังผล กําไร
เป็นค่าตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่ภาคเอกชนจะเป็นผู้ดําเนินการเองเกือบทั้งสิ้น เช่น ธุรกิจ
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบินต้นทุนตํ่า ร้านค้าปลอดภาษีหรือการนวดแผนโบราณ ฯลฯ  
 ๒. การบริการสาธารณะ (Public service) เป็นการให้บริการโดยหน่วยงานของรัฐโดยมี 
จุดมุ่งหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์และสวัสดิภาพของประชาชน เพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความ สงบสุข 
เช่น การให้ความคุ้มครองเด็กและสตรี การจัดให้มีบริการรถเมล์โดยสารสาธารณะ บริการด้าน 
การแพทย์ ไฟฟ้า นํ้าประปา เป็นต้น  
 คํานิยามของคุณภาพการให้บริการว่าเป็นสิ่งที่ช้ีวัดถึง ระดับของการบริการท่ีส่งมอบโดยผู้
ให้บริการต่อลูกค้า หรือผู้รับบริการว่าสอดคล้องกับ ความต้องการของเขาได้ดีเพียงใด การส่งมอบ
บริการที่มีคุณภาพ (Delivering service quality) จึงหมายถึง การตอบสนองต่อผู้รับบริการบน
พ้ืนฐานความคาดหวังของผู้รับบริการ๗๗    
 ความหมายของคุณภาพการให้บริการว่าจําแนกได้ ๒ ลักษณะคือ คุณภาพเชิงเทคนิค 
(Technical quality) อันเก่ียวกับผลลัพธ์ หรือสิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจากบริการน้ัน โดยสามารถที่จะ
วัดได้เหมือนกับการประเมินได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product quality) ส่วนคุณภาพ เชิงหน้าที่ 
(Functional quality) เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระบวนการของการประเมินน่ันเอง๗๘   

                                                            
๗๗Lewis, J. M., & Bloom, S. C., “Incorporation of time-continuity into sub - synoptic 

analysis  by using dynamic constraints”, Tellus, No. 30 (1978): 496 – 515. 
๗๘Gronroos, C., “The perceived service quality concept-a mistake”, Managing 

Service Quality, No. 11 Vol. 3 (2011): 150 - 152. 



๕๙ 
 

 คุณภาพการให้บริการ เป็นการให้บริการที่มากกว่า หรือตรงกับความคาดหวังของ
ผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเร่ืองของการประเมิน หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นเลิศของการ
บริการในลักษณะของภาพรวม ในมิติของ การรับรู้ ผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการกลุ่มน้ี ช่วยให้
เห็นว่า การประเมินคุณภาพการให้บริการ ตามการรับรู้ของผู้บริโภคเป็นไปในรูปแบบของการ
เปรียบเทียบทัศนคติที่มีต่อบริการท่ีคาดหวัง และการบริการตามท่ีรับรู้ว่ามีความสอดคล้องกันเพียงไร 
ข้อสรุปที่น่าสนใจประการหน่ึงก็คือ การให้บริการท่ีมีคุณภาพน้ันหมายถึง การให้บริการท่ีสอดคล้อง
กับความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือผู้บริโภคอย่างสมํ่าเสมอ ดังน้ัน ความพึงพอใจต่อการบริการจึง
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ การทําให้เป็นไปตามความคาดหวังหรือการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง 
(Confirm or disconfirm expectation) ของผู้บริโภคน่ันเอง๗๙    
 การให้บริการสาธารณะว่าเป็นกระบวนการให้บริการที่มี ลักษณะเคลื่อนไหวเป็นพลวัตร 
โดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากร และผลิตการบริการ
ให้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึงการรับบริการจากความหมาย ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า เป็นการ
พิจารณาโดยใช้แนวความคิดเชิงระบบ (System approach) มีการมองว่า หน่วยงานท่ีมีหน้าที่
ให้บริการใช้ปัจจัยนําเข้า (Inputs) เข้าสู่กระบวนการผลิต (Process) และออกมา เป็นผลผลิตหรือ
การบริการ (Outputs) โดยทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว้ ดังน้ัน การประเมินผลจะ
ช่วยทําให้ทราบ ถึงผลผลิต หรือการบริการที่เกิดข้ึนว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งจะ เป็นข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) เป็นปัจจัยนาเข้าต่อไป ด้วยเหตุน้ีระบบการให้บริการสาธารณะ จึงมีลักษณะที่
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ๘๐    
 การให้บริการสาธารณะจะต้องประกอบไปด้วย ๓ องค์ประกอบที่สําคัญคือ หน่วยงานท่ี
ให้บริการ (Service delivery agency) บริการ (The service) ซึ่งเป็นประโยชน์ที่หน่วยงานที่
ให้บริการส่งมอบให้แก่บริการ (The service recipient) โดยประโยชน์ หรือคุณค่าของบริการท่ีได้รับ
น้ันผู้รับบริการจะตระหนักไว้ในจิตใจ ซึ่งอาจสามารถวัดออกมาในรูป ของทัศนคติก็ได้๘๑    
 บริการ หมายถึง การปฏิบัติ รับใช้ ให้ความสะดวกต่างๆ ในบริการ มีความหมายถึง 
กระบวนการ หรือกระบวนการกิจกรรมในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการไปยังผู้รับบริการน้ันๆ๘๒    
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๖๐ 
 

 คุณภาพการให้บริการไว้ดังน้ี คือ ความสอดคล้องกันของความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ หรือระดับของความสามารถใน การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการอันทาให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจจากบริการที่เขาได้รับ๘๓    
 คุณภาพการให้บริการไว้ดังน้ี เป็นทัศนคติ ที่ผู้รับบริการสะสมข้อมูลความคาดหวังไว้ว่าจะ
ได้รับจากบริการ ซึ่งหากอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Tolerance zone) ผู้รับบริการก็จะมีความพึงพอใจ
ในการให้บริการ ซึ่งจะมีระดับแตกต่างกันออกไป ตามความคาดหวังของแต่ละบุคคล และความพึง
พอใจน้ีเอง เป็นผลมาจากการประเมินผลที่ได้รับจากบริการนั้น ณ ขณะเวลาหน่ึง๘๔    
 คุณลักษณะการให้บริการท่ีดีไว้ดังน้ี การบริการ (Service) หมายถึง “กระบวนการของ
การปฏิบัติเพ่ือให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข ความสะดวก หรือความสบายอันเป็น การกระทําที่เกิดจากจิตใจ
ที่เป่ียมไปด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเก้ือกูล เอ้ืออาทร มีนํ้าใจไมตรี ให้ความเป็นธรรมและเสมอ
ภาค” การให้บริการจะมีทั้งผู้ให้และผู้รับ ถ้าเป็น การบริการท่ีดี ผู้รับจะเกิดความประทับใจ หรือเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการบริการดังกล่าว   
 ถ้านําคําว่า “SERVICE” มาแยกตัวอักษรแต่ละตัว และใช้เป็นอักษรขึ้นต้นคําเราจะพบ 
หัวใจขององค์ประกอบของการบริการที่ดี    
 S = Smiling & Sympathy ย้ิมแย้ม เอาใจเขาใส่ใจเรา เห็นใจผู้รับบริการ    
 E = Early response ตอบสนองความประสงค์ของผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว    
 R = Respecful แสดงออกถึงการให้เกียรติแก่ผู้รับบริการ    
 V = Voluntariness manner ลักษณะการให้บริการอย่างเต็มใจ   
 I = Image enhancing แสดงออกซึ่งการรักษาภาพพจน์ของผู้ให้บริการขององค์กร    
 C = Courtesy ความมีไมตรีจิตในการบริการ    
 E = Enthusiasm ความกระตือรือร้นในการบริการ  
 ลักษณะของงานบริการเป็นงานหนักที่จะต้องพบกับคนจํานวนมากและตอบสนอง ความ
ต้องการที่ หลากหลายของผู้รับบริการอยู่ตลอดเวลา อันส่งผลให้บางครั้งการบริการอาจ ไม่รวดเร็วทัน
กับความ ต้องการของผู้รับบริการทุกคนในเวลาเดียวกันได้๘๕    

                                                            
 ๘๓วีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์, คุณภาพในงานบริการ (Quality in Service) พิมพ์ครั้งท่ี ๒, 
(กรุงเทพมหานคร: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, ๒๕๔๓). 
 ๘๔สมวงศ์ พงศ์สถาพร, เคล็ดไม่ลับการตลาดบริการ, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร: ยูบีซีแอล 
บุ๊คส์, ๒๕๕๐). 
 ๘๕พรรณี ชุติวัฒนธาดา,การบริการดีเป็นอย่างไร, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา http://sabaisabai. 
20m.com/sabaigoodservice.html/2560 [๖ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
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 แนวความคิดเก่ียวกับคุณลักษณะการให้บริการที่ดีไว้ดังน้ี ในการดํารงชีวิตประจําวันของ
บุคคลทั่วไปน้ัน แต่ละคนต้องมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไป โดยทุกบทบาทหน้าที่ย่อมต้องมีส่วน
ประสานสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนทั้งทางตรง และทางอ้อมใน ลักษณะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม 
บทบาทหน้าที่ดังกล่าวน้ี สามารถจําแนกได้เป็น ๒ รูปแบบ ใหญ่ๆ คือ การเป็นผู้ให้บริการ และการ
เป็นผู้รับบริการ ซึ่งทุกคนต้องมีบทบาทท้ังสองรูปแบบ พร้อม ๆ กันไป  
 คุณลักษณะข้ันพ้ืนฐานที่สําคัญของผู้ให้บริการท่ีดี ควรประกอบด้วยคุณลักษณะ ๗ 
ประการ ประกอบด้วย M-A-T-C-H-E-S ซึ่งสามารถขยายความได้ ดังน้ี   
 ๑. ความสามารถในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี (Management) ทั้งน้ี  เน่ืองจากการ
บริการเก่ียวข้องโดยตรงกับปัจจัยหลายประการท้ังที่เป็นปัจจัยที่มีส่วน เก่ียวข้องโดยตรง และโดยอ้อม 
ทั้งที่เป็นปัจจัยสนับสนุน และขัดขวาง ผู้ให้บริการที่ดี ต้องสามารถ บริหารจัดการให้สามารถควบคุม
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยดังกล่าวได้ เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับ ระยะเวลา ระยะทาง งบประมาณ   
 ๒. ผู้ให้บริการที่ดีต้องเป็นบุคคลที่ทรงภูมิความรู้ (Academic) ในศาสตร์หลายด้าน อย่าง
แท้จริงเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการให้ความรู้ ให้คําปรึกษาแนะนําแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
โดยมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดของการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องสาหรับผู้รับบริการ   
 ๓. ผู้ให้บริการต้องรักษาเอกลักษณ์ (Tanique) ของตนเอง   
 ๔ .  การดูแลรักษา และเอาใจใส่ (Care) เ พ่ือให้เกิดความพึงพอใจและกระจาย
ผลประโยชน์ ที่เกิดขึ้นไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม   
 ๕. ผู้ให้บริการท่ีดีควรเป็นบุคคลท่ีมีสุขภาพพลานามัยดี (Health) ซึ่งครอบคลุมทั้ง
สุขภาพ ร่างกาย และสุขภาพจิตใจ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพในการทํางานโดยตรง 
โดยเฉพาะ อย่างย่ิง การเป็นบุคคลที่มีสุขภาพจิตดีย่อมก่อให้เกิดความประทับใจเมื่อแรกพบ (First 
impression) ซึ่งจะส่งผลถึงการให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพต่อไปได้   
 ๖. ให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งผู้ให้บริการท่ีดี       
ควรสร้างความตระหนักถึงการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งหมดจะส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
 ๗. การมีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service mind) ทั้งน้ี ผู้รับบริการสามารถรับรู้ และรู้สึก
ได้ ถึงจิตใจพร้อมให้บริการของผู้ให้บริการได้เป็นอย่างดี จากพฤติกรรม การประพฤติตน และ ความ
รับผิดชอบของผู้ให้บริการ๘๖      
 การบริการสาธารณะ โดยหลักการแล้ว การบริการสาธารณะย่อมยังประโยชน์แก่สังคม
และบุคคลทั่วไป การดําเนินบทบาทสําคัญประการน้ีของ หน่วยงานภาครัฐจึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
ให้ความสําคัญต่อเรื่องของประสิทธิภาพในเชิงการบริหาร จัดการ และประสิทธิภาพเช่นว่าน้ี ย่อมเป็น
                                                            
 ๘๖วศิน อิงคพัฒนากุล , คุณลักษณะ ๗ ประการของผู้ให้บริการท่ีดี, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา
http://lib.dtc.ac.th/article/tourism [๖ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
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องค์ประกอบสําคัญในการกําหนดทิศทางในภาพรวม ของประสิทธิภาพของการจัดการภาครัฐที่มีต่อ
ระบบการบริหารงานภาครัฐและระบบเศรษฐกิจการ ให้บริการของภาครัฐที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่
สะท้อนสมรรถนะของการปฏิบัติงานการให้บริการ ตอบสนองความต้องการประชาชนที่เป็นลูกค้า
ผู้รับบริการของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้รากฐานของ การบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐ
ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public management: NPM) ที่ระบบราชการของ
หลายประเทศ รวมท้ังประเทศไทยรับมาเป็นกระบวนทัศน์ ในการขับเคลื่อนการจัดการระบบงาน
ภาครัฐในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตามแนวคิดนี้ นอกจาก แนวทางการปรับปรุงสมรรถภาพและการ
ยกระดับกาลังการผลิตของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีมติ อยู่ที่การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
resource development) และมีการใช้ประโยชน์จาก ภาคเอกชนให้มากขึ้น๘๗  

 ๒.๒.๔ ความสําคัญของความพึงพอใจต่อการบริการ   

 ความพึงพอใจในบริการของผู้รับบริการเป็นเป้าหมายสําคัญที่ผู้ให้บริการท้ังหลาย ต่างหา
กลยุทธ์ทางการจัดการและกลยุทธ์ทางการตลาดมาประยุกต์ใช้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะทําให้
ผู้รับบริการเกิดความประทับใจในบริการและกลับมาใช้บริการซ้ําอีก ดังน้ัน ความพึงพอใจจึง เป็น
ประเด็นที่มีความสําคัญต่อบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ 
 ๑. ผู้ให้บริการ กล่าวคือ ในการจัดให้เกิดการบริการแก่ผู้มารับบริการน้ัน สิ่งที่ผู้ให้บริการ 
ควรจะต้องคํานึงถึงและยึดถือ คือ    
  ๑.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ 
รูปแบบ การบริการท่ีดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ
ได้ โดยผู้ให้บริการจะต้องทําการสํารวจ หรือศึกษาความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการเป้าหมาย
เสียก่อน จากน้ันจึงสามารถกําหนดรูปแบบการบริการท่ีเหมาะสมเพ่ือให้เกิดการบริการน่าประทับใจ
แก่ผู้มารับบริการได้    
  ๑.๒ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของ 
การบริการ เน่ืองจากเป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนส่งผลต่อการกลับมาใช้บริการซ้ําของผู้รับบริการ โดยท่ัวไป 
องค์การธุรกิจบริการจะทําการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในหลายๆ ด้าน เช่น อาคาร 
สถานที่ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ ความน่าเช่ือถือของกิจการบริการ ความเต็มใจในการให้บริการ ความรู้ และ
ความสามารถในการให้บริการ และบุคลิกลักษณะของผู้ให้บริการ เป็นต้น    
  ๑.๓ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานเป็นตัวช้ีคุณภาพ และความสําเร็จของงาน
บริการ เน่ืองจากการบริการจะดีเพียงใดน้ันข้ึนอยู่กับผู้ให้บริการซึ่งการปฏิบัติงาน จะมีคุณภาพนั้น ผู้

                                                            
 ๘๗ทศพร ศิริสัมพันธ์ ,  การบริหารราชการแนวใหม่ :  บริบทและเทคนิควิธี ,  พิมพ์ครั้ง ท่ี ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร: วิชั่น พร้ินท์ แอนด์ มีเดีย, ๒๕๔๙), หน้า ๓๑. 
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ให้บริการจะต้องมีความพึงพอใจในงานของตน จึงจะทุ่มเทในการทางาน และเป็นสิ่งที่นําไปสู่ ความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ   
 ๒. ผู้รับบริการ กล่าวคือ สิ่งที่ผู้รับบริการมุ่งหวังต้องการจะได้จากการมารับบริการน้ัน  ก็
คือ ความสะดวกสบาย ความรวดเร็วและคุณภาพการบริการที่ดี ดังนั้น ความพึงพอใจจึงเป็น ตัว
ผลักดันคุณภาพของการบริการของผู้ให้บริการ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้รับบริการดังน้ี  
  ๒.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้รับบริการ 
เอง ซึ่งมุ่งหวังที่จะได้รับการบริการท่ีดีจากการที่ได้ไปใช้บริการยังที่ต่างๆ ความพึงพอใจของ 
ผู้รับบริการน้ีจึงเป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ให้บริการจะต้องตระหนักถึง และจัดให้มีอย่างเพียงพอ ทําให้เกิด การ
แข่งขันเพ่ือที่จะนําเสนอส่ิงที่ดีกว่าแก่ผู้รับบริการ ส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับการบริการท่ีดี มีคุณภาพ
มากข้ึนเรื่อยๆ    
  ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานบริการ ช่วยพัฒนาคุณภาพของงานบริการ และ 
อาชีพบริการ เน่ืองจากผู้ให้บริการท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานจะทํางาน ด้วยความเต็มใจ ทุ่มเท 
สร้างสรรค์และส่งเสริมมาตรฐานในการให้บริการ ส่งผลให้คุณภาพ ในการบริการสูงขึ้นและงาน 
บริการกลายเป็นงานที่แพร่หลายมากขึ้น มีบุคลากรท่ีมีทักษะ และความสามารถเข้าสู่วงการธุรกิจ 
บริการมากขึ้น เกิดการขยายตัวของธุรกิจบริการ ส่งผลต่อลักษณะการบริการ ทําให้ผู้รับบริการ ได้รับ
การบริการที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพสูงย่ิงข้ึนต่อไป 

 ๒.๒.๕ ความสําคัญของการท่องเท่ียวและเศรษฐกิจ 

 ๑. เป็นการสร้างรายได้ในรูปแบบของเงินตราต่างประเทศ การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้าง 
เงินตราต่างประเทศที่สําคัญสําหรับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เช่นเดียวกับสินค้าออกอ่ืนๆ 
รายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้สูงที่สุด   
 ๒. เป็นการปรับและเพ่ิมดุลการค้า และบริการของประเทศ   
 ๓. เป็นการเพ่ิมผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)   
 ๔. เป็นการกระจายรายได้ และการจ้างงาน ส่วนสําคัญที่เป็นหัวใจจากผลของการ
ท่องเที่ยว ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกประการหน่ึงคือ ผลที่ได้จากการกระจายรายได้และการ
จ้างงานที่ เกิดขึ้นต่อประชาชนในประเทศ  

 ๒.๒.๖ ความสําคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม   

 ๑. ช่วยฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นให้คนท้องถ่ินเกิดความสามัคคีในการ 
ช่วยกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ซึ่งเป็น
ทัพยากรมีค่าของท้องถิ่น เพ่ือดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว   
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 ๒. ทําให้ประชาชนเกิดความรัก และความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน วัฒนธรรมของท้องถ่ิน ที่
เข้มแข็ง เป็นแรงบันดาลใจที่สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้แก่ท้องถิ่นของตนเอง เป็นการลด 
ปัญหาการย้ายถิ่นไปทํางานนอกพ้ืนที่ และปัญหาความแออัดของสังคม   
 ๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี เน่ืองจากได้มีโอกาสเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือ 
พักผ่อน หย่อนใจ เป็นหนทางหน่ึงที่จะหลีกหนีจากสภาพชีวิตประจําวันที่ตึงเครียดจากการทํางาน 
และภาวะกดดันทางสังคม ซึ่งช่วยลดปัญหาทางสังคมในทางอ้อม   
 ๔. ช่วยให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการนําทรัพยากรในท้องถ่ิน มา
ผลิต เป็นสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกขาย นอกจากจะเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมแล้ว ยังเพ่ิม 
รายได้ให้แก่คนในท้องถิ่นด้วย   
 ๕. เสริมสร้างพ้ืนฐานของสังคมที่ดีในด้านความมีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การเป็นเจ้าของ 
บ้านที่ดี และการยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเลือกเดินทาง 
มาประเทศไทย   
 ๖. ช่วยสร้างสันติภาพของโลก คือ วัตถุประสงค์ของการท่องเท่ียวที่ต้องการให้เกิด ความ
เข้าใจอันดีระหว่างคนต่างถิ่นต่างวัฒนธรรม อันจะนําไปสู่ความเข้าใจกันระหว่างประเทศและ เกิด
สันติภาพของโลกในท่ีสุด การท่องเท่ียวจึงเป็นเสมือนสื่อนําไปสู่สันติภาพของโลก เสริมสร้าง ความ
เป็นมิตรไมตรีระหว่างประเทศ และเช่ือมโยงโลกเข้าไว้ด้วยกัน 

 ๒.๒.๗ ความสําคัญต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

 การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดึงดูด 
นักท่องเที่ยว ประเทศทั่วโลกได้เห็นถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมจึงได้ร่วมกันศึกษาการวางแผนพัฒนาการท่องเท่ียวในแต่ละพ้ืนที่โดยให้สอดคล้องกับ 
ธรรมชาติ และทําลายสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ภายใต้โครงการ “โลกสีเขียว” (Green globe) ของ 
สภาการเดินทางและการท่องเท่ียวโลก ซึ่งประเทศไทยได้เข้าร่วมโครงการนี้ โดยใช้พ้ืนที่เกาะสมุย 
เป็นโครงสร้างนําร่อง ก่อให้เกิดรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ที่เป็นการท่องเที่ยว 
ธรรมชาติอย่างถูกวิธี และเพ่ือการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน จึงมีการวางแผนกําหนดขีดความสามารถในการ 
รองรับ (Carrying capacity) ของแต่ละพ้ืนที่ท่องเที่ยว กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวจะเข้าถึง 
ธรรมชาติได้โดยป้องกันไม่ให้เข้าถึงธรรมชาติในส่วนที่บอบบาง   
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 ๒.๒.๘ ประเภทของการท่องเที่ยว   

 ในการจําแนกถึงที่หมายปลายทางทางการท่องเที่ยว (Type of destination) หรือแหล่ง 
ท่องเท่ียว สามารถแบ่งเป็นประเภทของประสบการณ์ (Travel experience) ที่นักท่องเท่ียวได้รับ 
ออกเป็น ๗ ประเภท๘๘ คือ   
 ๑. การท่องเที่ยวเพ่ือชาติพันธ์ุ (Ethnic tourism) เป็นการเดินทางเพ่ือที่จะสังเกตการณ์ 
แสดงออกทางวัฒนธรรม และแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่างเผ่าพันธ์ุ ซึ่งรวมไปถึงการไป 
เยือนบ้านเกิดเมืองนอน การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆ และการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา    
 ๒. การท่องเที่ยวเพ่ือวัฒนธรรม (Cultural tourism) เป็นการเดินทางเพ่ือสัมผัสชีวิต 
และ บางกรณีก็เข้าไปร่วมใช้วิถีชีวิตเก่าๆ ที่ได้สูญหายไปแล้ว หรือสัมผัสในท้องถิ่นเก่าที่มีสีสันดึงดูดใจ  
เช่น งานเทศกาลเคร่ืองแต่งกายตามประเพณี การละเล่นพ้ืนบ้าน เป็นต้น   
 ๓. การท่องเที่ยวเพ่ือประวัติศาสตร์ (Historical tourism) เป็นการท่องเที่ยวในด้าน 
ประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถาน และแหล่งโบราณคดีที่เป็นความรุ่งเรืองของอดีต อาจเป็นการเยือน 
อนุสรณ์สถาน วัด วัง การแสดงแสง-เสียง เหตุการณ์สําคัญในอดีต เป็นต้น   
 ๔. การท่องเที่ยวเพ่ือสิ่งแวดล้อม (Environmental tourism) คล้ายการท่องเที่ยวเพ่ือ 
ชาติพันธ์ุ กล่าวคือ ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจากแดนไกล แต่จะเน้นสิ่งดึงดูดใจ (attractions) ที่เป็น 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่จะเน้นชาติพันธ์ุมนุษย์  การกลับคืนสู่ธรรมชาติและการช่ืนชม   
ต่อความสัมพันธ์ของผู้คนกับสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในกลุ่มน้ี   
 ๕. การท่องเท่ียวเพ่ือการนันทนาการ (Recreational tourism) เป็นการเข้าร่วมแข่งกีฬา 
การอาบแดด การสมาคมกันในสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลายจิตใจ เช่น ชายหาด สนามกอล์ฟ      การ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มน้ีจะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อนหย่อนใจโดยเฉพาะ   
 ๖. การท่องเที่ยวเพ่ือธุรกิจ (Business tourism) ได้แก่ การประชุม การพบปะกัน หรือ 
การสัมมนา ซึ่งมักจะรวมเอาการท่องเที่ยวประเภทอ่ืนๆ เข้ามาไว้ด้วยกัน เมื่อมีการท่องเท่ียวเพ่ือ 
ธุรกิจเกิดข้ึนแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแหล่งจะมีการท่องเท่ียวได้หลายประเภท บางแห่งเป็นทั้งแหล่ง 
ท่องเที่ยว เพ่ือนันทนาการ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม แล้วแต่นักท่องเที่ยวจะต้องการอะไร   
 ๗. การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่จัดข้ึนเป็น
รางวัล แก่พนักงาน เพ่ือเป็นสวัสดิการของหน่วยงานและบริษัทห้างร้าน เพ่ือการดูงาน การประชุม 
ศึกษา หาความรู้เพ่ิมเติมและเพื่อนันทนาการ 
  

                                                            
 ๘๘ Smith, E. W., The lexicon Webster dictionary, (USA: The English Language Institute 
of America, 1977, p. 38. 
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 ๒.๒.๙ ประเภทของนักท่องเท่ียว   

 นักท่องเที่ยว เป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษว่า Tourist ซึ่งแปลว่า ท่องเที่ยวหรือทัศนาจร 
หรือการเดินทางเป็นวงกลม (Circular trip) ที่มีจุดเร่ิมต้นที่หน่ึงแล้วก็จะกลับมายังที่เดิมภายหลังจาก 
การเดินทางตามรายการหรือกําหนดการท่ีจัดไว้ล่วงหน้า๘๙   
 นักท่องเที่ยว (Tourist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางไปเยือนยังที่ต่างถิ่นอันมิใช่ถิ่นพํานักอาศัย 
ประจําของบุคคลน้ัน เป็นการเดินทางไปเยือนช่ัวคราวด้วยการสมัครใจ มิได้เดินทางไปประกอบ 
อาชีพหารายได้แต่อย่างใด๙๐ ส่วนนักทัศนาจร (Excursionist) หมายถึง ผู้ที่เดินทางมาเยือนไม่ค้างคืน 
มาเพ่ือความเพลิดเพลิน ใช้เวลาพํานักอยู่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง และ ผู้ที่มาเยือน หรือผู้มาเย่ียมเยือน 
(Visitor) หมายถึงผู้ที่เดินทางไปเยือนประเทศใดประเทศหน่ึง ซึ่งมิใช่ประเทศถิ่นพํานักอาศัยปกติ
ประจําวันของตนเอง และการเดินทางไปเยือนน้ันจะเดินทางไป ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
วัตถุประสงค์ใดก็ได้ แต่ต้องมิใช่เข้าไปประกอบอาชีพหารายได้ ในประเทศน้ัน๙๑  
 จากนิยามดังกล่าว สามารถแบ่งผู้มาเยือน (Visitor) ออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ผู้มาเยือน 
ที่ค้างคืน หรือนักท่องเที่ยว (Tourist)และผู้มาเยือนไม่ค้างคืน หรือ นักทัศนาจร (Excursionist)  ซึ่ง
พํานักอยู่น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง นักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรม รสนิยม และแบบแผนในการ
ท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ไปจําแนกนักท่องเที่ยวออกเป็นกลุ่ม ดังน้ี  
 ๑. นักท่องเท่ียวประเภทเน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง กลุ่มน้ีได้แก่นักท่องเท่ียวที่คิดหรือ 
สนใจ แต่ปัญหาเล็กๆ ในชีวิตของตนเอง ชอบสถานที่ท่องเที่ยวอันเป็นที่รู้จักกันดี ไม่ต้องการทดลอง
สิ่งแปลกใหม่ทั้งที่พัก อาหาร สิ่งบันเทิง และบุคคลใหม่ๆ ไม่ต้องการพบส่ิงยุ่งยาก และ มีเหตุการณ์ที่
ผิดปกติ   
 ๒. นักท่องเท่ียวประเภทเน้นตัวเองปานกลาง เป็นพวกที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มเน้น
ตัวเอง เป็นศูนย์กลางและกลุ่มเดินสายกลาง   
 ๓. นักท่องเที่ยวเดินสายกลาง เป็นพวกที่ไม่มากสุดไปข้างใดข้างหน่ึง ไม่ได้ชอบผจญภัย 
แต่ก็ไม่รังเกียจการทดลองใหม่ๆ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มน้ี   
 ๔. นักท่องเท่ียวประเภทชอบความหลากหลายพอควร เป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างเดินสาย
กลาง และกลุ่มที่มีความสนใจหลากหลาย   

                                                            
 ๘๙นิคม จารุมณี, การท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, (กรุงเทพมหานคร: โอเดียน 
สโตร์, ๒๕๓๖), หน้า ๕๙. 
 ๙๐อาทิตย์ ศิริธร, วิสัยทัศน์การท่องเท่ียวของไทย ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕. (กรุงเทพมหานคร: 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, ๒๕๔๑), หน้า ๖๒. 
 ๙๑McIntosh, R.W., & Goeldner, C., RTourism principles, practices, philosophies, (New 
York: John Wiley & Son, 1986), p. 57. 
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 ๕. นักท่องเท่ียวประเภทมีความสนใจหลากหลาย เป็นกลุ่มที่มีความสนใจกิจกรรม 
หลากหลาย เป็นพวกเปิดเผยและมีความมั่นใจในตนเอง ชอบผจญภัยอย่างมาก และเต็มใจออกไป 
เผชิญโชคเผชิญชีวิต การเดินทางจะเป็นช่องทางให้พวกเขาได้แสดงออกมาซึ่งความยากรู้อยากเห็น ได้
ทดลองของใหม่ๆ ทั้งท่ีพัก อาหารการกิน และการบันเทิง   
 จากท่ีกล่าวมาผู้วิจัยสรุปได้ว่า การท่องเท่ียวเป็นการเดินทางเพ่ือการพักผ่อน การศึกษา 
การสังเกต หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม รวมถึงการร่วมประชุมสัมมนาในสถานที่ ต่างๆ 
นักท่องเท่ียวแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่พวกพักค้างคืน เรียกว่านักท่องเท่ียวและพวกที่มาเที่ยว    
น้อยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง หรือไม่พักค้างคืน เรียกว่านักทัศนาจร นักท่องเที่ยวยังจําแนกได้เป็นหลายกลุ่ม 
ตามพฤติกรรมและแบบแผนการท่องเที่ยว ได้แก่ กลุ่มที่เน้นตัวเองเป็นศูนย์กลาง กลุ่มที่เน้นตัวเอง 
ปานกลาง กลุ่มที่เดินสายกลาง กลุ่มที่ชอบความหลากหลาย และกลุ่มที่มีความสนใจหลากหลาย 

 ๒.๒.๑๐ แนวคิดด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว   

 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง   มีการ
จัดการทรัพยากรอย่างสมดุลสอดคล้องกับหลักนิเวศวิทยาในปัจจุบันและอนาคต โดยให้ชุมชน   มี
ส่วนร่วมและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน   
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมีผู้กล่าวถึง แนวทางการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้   
 สมชาย สน่ันเมือง กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาการการท่องเที่ยว ซึ่งมีปัจจัยหลักสําหรับ
การท่องเที่ยวให้มีความย่ังยืนน้ัน จะต้องมีกระบวนการและองค์ประกอบ หลักที่สําคัญ ประกอบด้วย   
 ๑. แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการพิจารณาทั้งในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐาน  ความพร้อมของ  
ชุมชนท้องถิ่น ความพร้อมในเร่ืองการบริหารจัดการซึ่งหากในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวไม่พร้อม ก็ยังไม่
ควรเปิดให้ผู้คนเข้ามาเที่ยว ซึ่งทําให้ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวยังคงอยู่ตลอดไป   
 ๒. การบริการทางการท่องเท่ียว ในส่วนของการบริการทางการท่องเท่ียวสามารถ 
พิจารณาได้ ๒ ส่วน คือ ส่วนของการกํากับดูแลได้แก่ ภาครัฐ และส่วนของการดําเนินงาน ได้แก่ 
ภาคเอกชน ซึ่งการดําเนินงานของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวจะประกอบด้วย บริษัทนํา
เที่ยว  มัคคุเทศก์ ธุรกิจที่พัก ภัตตาคารร้านอาหาร  ร้านขายของที่ระลึก การขนส่ง สําหรับในส่วน 
ของการกํากับดูแลภาครัฐจะมีหน้าที่กํากับดูแลตามกฎหมายระเบียบที่ระบุอยู่ในพระราชบัญญัติต่างๆ 
และการกํากับดูแลในส่วนนี้ยัง หมายถึง การประสานงานทําความเข้าใจ และการกํากับให้ เติบโตของ
การบริการทางการท่องเที่ยวในทิศทางที่เหมาะสม   
 ๓. การตลาด ในส่วนของการตลาด จําเป็นที่จะต้องให้ความสําคัญในเร่ืองการจัดวาง
สินค้า เพราะการตลาดเป็นส่วนสําคัญในการชักจูงให้ผู้ซื้อ (นักท่องเที่ยว) มาซื้อสินค้า ดังน้ันในเชิง
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ของ การตลาดจะต้องมีการทําความเข้าใจ ให้ชัดเจนว่ามีสินค้าทางการท่องเที่ยวคืออะไร และควร
เลือก กลุ่มผู้ซื้ออย่างไร๙๒     
 สมพุทธ ธุระเจน กล่าวว่า การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศ  ปัจจุบันได้กําหนดข้ันตอนขอบเขต และ
รายละเอียดในการวางแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไว้ ดังต่อไปนี้   
 ๑. สํารวจเบื้องต้น (Preliminary survey) เป็นการเข้าไปศึกษาแหล่งท่องเท่ียวเฉพาะ 
ประเด็นที่สําคัญหรือปัญหาที่เด่นชัด เป็นการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานอย่างกว้างๆ มุ่งในการที่จะ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือการพัฒนาขนาดเล็กในระยะสั้น และนํามาประมวลวิเคราะห์เพ่ือใช้        
ในการศึกษาต่อไป   
 ๒. การศึกษาเบ้ืองต้น (Preliminary study) เป็นการศึกษาแบบผสมผสานในทุกสาขา  
ทั้งทรัพยากรการท่องเท่ียว สภาพเศรษฐกิจ สังคม ปัจจัยพ้ืนฐานและส่ิงแวดล้อม แต่เป็นไปใน 
ลักษณะกว้างโดยสังเขป เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ โอกาส และทิศทางของการพัฒนาใน 
ขณะเดียวกันผลของการศึกษาก็จะช้ีแนะแนวทางการดําเนินการแก้ปัญหาในระยะสั้นไว้ก่อนที่จะ 
จัดทําแผนหลักในรายละเอียดต่อไป 
 ๓. การทําแผนหลัก (Master plan) เป็นการศึกษาสาขาต่างๆ เช่นเดียวกับการศึกษา 
เบ้ืองต้น แต่มีรายละเอียดมากกว่าที่สําคัญ คือ การกําหนดโครงการท่ีควรจะพิจารณาตามระยะเวลา 
ก่อนหลัง รวมท้ังเสนอกลยุทธ์และแนวทางที่จะดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๔. การศึกษาที่เหมาะสม (Feasibility study) เป็นการศึกษาสืบเน่ืองจากแผนหลักโดย
ศึกษา ความเหมาะสมของโครงการที่กําหนดไว้ในแผนหลักโดยเฉพาะอย่างย่ิง คือ ความเหมาะสม
ในทาง เศรษฐกิจ การเงิน การลงทุน เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ และเสนอแนะลู่ทางที่เหมาะสม๙๓ 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาการแหล่งท่องเที่ยว หมายถึง การดําเนินกิจกรรมที่ทําให้ การ
ท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น รักษาทรัพยากรการท่องเท่ียวให้ดึงดูดใจนักท่องเท่ียว และ มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ความพร้อมของชุมชน ตลอดจนการบริการ การ
ท่องเที่ยว ได้แก่ การจัดมัคคุเทศก์นําชมแหล่งท่องเที่ยว บริการร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ที่
เหมาะสม  
  

                                                            
  ๙๒สมชาย สนั่นเมือง, “ชุมชนท้องถ่ินกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว, ททท.”, จุลสาร
การท่องเที่ยว, ปีท่ี ๑๗ ฉบับท่ี ๑ (๒๕๔๐): ๑๙. 
 ๙๓สมพุทธ ธุระเจน, “การพัฒนาการทองเท่ียว”, สารนครศรีธรรมราช, ปีท่ี ๒๗ เล่มท่ี ๑๒ (๒๕๔๐): 
๑๙. 
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 ๒.๒.๑๑ การวางแผนการพัฒนาการท่องเท่ียว   

 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เป็นกระบวนการต่อเน่ืองที่จะต้องอาศัยทรัพยากรหลายอย่าง 
ทั้งกําลังคน กําลังเงิน และระยะเวลา เช่น เดียวกับกิจกรรมหรือสาขาทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ และแหล่ง
ท่องเที่ยวจะพัฒนาไปในทิศทาง ขนาดที่ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่อย่างไร จะขัดแย้งหรือสอดคล้อง 
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ โดยส่วนรวมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนเป็นสําคัญ๙๔   
 กระบวนการการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมี ๕ ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกัน คือ   
 ๑. การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง และสํารวจภาคสนาม   
 ๒. การวิเคราะห์และการศึกษาข้อมูลที่ได้   
 ๓. การกําหนดปัญหา ข้อได้เปรียบ และ ข้อเสียเปรียบด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่   
 ๔. การกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   
 ๕. การกําหนดแผนงานของโครงการ  
 ขั้นตอนทั้ง ๕ น้ี ในความเป็นจริงไม่สามารถแยกจากกันโดยเด็ดขาด แต่จะสัมพันธ์เก่ียว 
เน่ืองกันต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ แต่เหตุที่แยกเป็น ๕ ขั้นตอนก็เพ่ือให้เข้าใจง่าย แต่อย่างไรก็ตาม 
ความเข้มข้น หรือรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนจะไม่เท่ากัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับระดับของการวางแผน 
หรือ เป้าหมาย   
 การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องเป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนการท่องเที่ยว ถือได้ว่า 
เป็นสาขาทางเศรษฐกิจสาขาหน่ึงในโครงสร้างใหญ่ทั้งหมด ดังน้ัน ข้อมูลที่จําเป็นในการวางแผนจึง 
ต้องอาศัยข้อมูลในด้านต่างๆประกอบ นอกเหนือจากข้อมูลทางด้านการท่องเท่ียวเท่าน้ัน เพ่ือให้ได้ 
ระดับกว้าง และแหล่งท่องเท่ียวจะได้พัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องและส่งเสริมการพัฒนาในด้าน
อ่ืนๆ ข้อมูลที่ต้องการในการวางแผนน้ันสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ หมวดใหญ่ๆ คือ   
 ๑. สภาพพ้ืนฐานทั่วไปของพ้ืนที่ ได้แก่ สภาพกายภาพของพื้นที่ ประกอบด้วย    
  ๑.๑ ที่ต้ังและขอบเขตการปกครอง    
  ๑.๒ สภาพภูมิประเทศ เช่น ความสูงของพ้ืนที่ แหล่งนํ้า    
  ๑.๓ สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ปริมาณฝนตก ทิศทางลม ฤดูกาล    
  ๑.๔ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ แหล่งแร่    
  ๑.๕ ภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ลมมรสุม    
  ๑.๖ การใช้ที่ดิน    
  ๑.๗ ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่    
                                                            

๙๔การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย,  นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว, [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา http:// 
www.tat.or.th./aboutdet.asp?id [๓ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
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   ๑.๘ การนับถือศาสนา    
   ๑.๙ สภาพการศึกษา    
   ๑.๑๐ ประเพณี วัฒนธรรม ความเช่ือ การละเล่น กีฬาท้องถิ่น   
 ๒. ทรัพยากรการท่องเที่ยว    
   ๒.๑ ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางด้านธรรมชาติ ป่าเขา นํ้าตก ชายหาด    
   ๒.๒ ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ศาสนา  
  ๒.๓ ทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม/ กิจกรรม    
   ๒.๔ งานประเพณี กีฬา การละเล่นสําคัญ เอกลักษณ์ท้องถิ่น    
   ๒.๕ หัตถกรรม สินค้าที่ระลึก   
 ๓. ตลาดการท่องเที่ยว ประกอบด้วย    
   ๓.๑ จํานวนและที่มาของนักท่องเที่ยว    
   ๓.๒ แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวสนใจ  
   ๓.๓ การกระจายตัวของนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือน และแต่ละสถานที่ ช่วงเวลา 
และ จํานวนนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวสูงสุดและตํ่าสุด    
   ๓.๔ โครงสร้างนักท่องเที่ยว เช่น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทยหรือ ชาว
ต่างประเทศ อยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ มาเที่ยวส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม    
   ๓.๕ การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว   
 ๔. ความพร้อมด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย    
   ๔.๑ เส้นทางและโครงข่ายการคมนาคม ทั้งภายในพ้ืนที่เองและ พ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น 
สภาพเส้นทางถนน ทางรถไฟ ท่าเรือ สนามบิน หรือจํานวนรถโดยสารสาธารณะ    
   ๔.๒ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า นํ้าประปา โทรศัพท์    
   ๔.๔ ความพร้อมของเมือง เช่น จํานวนร้านค้า สถานบริการ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ     
  ๔.๔ ที่พักสําหรับนักท่องเท่ียว เช่น จํานวนและสภาพโรงแรม และห้องพัก ราคาที่
พัก การกระจายตัวของที่พัก   
 สรุปได้ว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ ทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลาด 
การท่องเท่ียว และความพร้อมด้านการท่องเที่ยวการวางแผน ซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวของแต่ละที่ 
ไม่เหมือนกันที่ใดที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดีกว่า ย่อมมีนักท่องเที่ยวไปเย่ียมชมเป็นจํานวนมาก แต่
สิ่งที่สําคัญจะต้องวางแผน สํารวจภาคสนาม เพ่ือจะได้รู้จักพ้ืนที่ สัมผัสความรู้สึกและปัญหาของ 
แหล่งท่องเที่ยวในแต่ละแห่งด้วยตัวเอง อันจะเป็นข้อมูลประกอบอีกประการหน่ึงในการประเมิน 
ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งว่ามีมากมีน้อยต่างกันอย่างไร 
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 ๒.๒.๑๒ การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว    

 องค์ประกอบทางการบริหารท่ีเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ที่ผู้บริหารทุกคนจะต้องหันมาให้ความ
สนใจงานด้านการบริหาร เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การหรือของ
หน่วยงานท่ีต้ังไว้ซึ่งประกอบด้วย คน เครื่องจักร เงิน วัสดุสิ่งของ และนอกจากน้ียังได้กล่าวถึงปัจจัย
ทางการบริหารอีกกลุ่มหน่ึงที่จะช่วยให้เกิดความสําเร็จของงาน ในองค์การอันประกอบไปด้วย เรื่อง
การตลาด วิธีการปฏิบัติ การจูงใจในการปฏิบัติงานและวิธีการ บริหารจัดการ๙๕    
 ทรัพยากรหรือองค์ประกอบทางการบริหารว่า ประกอบไปด้วย ๔M’s คือ Man, Money, 
Material and Management ซึ่งเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน ในการบริหาร๙๖    
 องค์ประกอบทางการบริหาร (Administrative resources) ที่ใช้ในการบริหารงานท่ี
สําคัญมีอยู่ ๔ ประการ คือ คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีจัดการ เพราะเหตุผลว่าในการบริหารงานเกือบ
ทุกประเภทจําเป็นต้องอาศัย คน เงิน วัสดุสิ่งของและวิธีการ จัดการ เป็นองค์ประกอบที่สําคัญไม่ว่า
การบริหารน้ันจะเป็นการบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจ ก็จะมีองค์ประกอบคล้ายกัน๙๗     
 องค์ประกอบของการบริหารไว้ในหนังสือ คู่มือนักบริหารสาธารณสุข ไว้ว่าองค์ประกอบ
ของการบริหาร (Administrative factor) ประกอบด้วย ๘ ประการ คือ คนหรือบุคลากร เงินหรือ
งบประมาณ วัสดุและ อุปกรณ์ เคร่ืองจักร ตลาดขวัญและกําลังใจ อํานาจหน้าที่และเวลา   
 กรองแก้ว โคตรภูเวียง  ยังได้มีการกล่าวถึง  องค์ประกอบทางการบริหารว่าควรจะ
ประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้ คือ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์และข้อมูลข่าวสาร เพ่ือการบริหาร จัดการ
จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบทางการบริหารที่นักวิชาการแต่ละท่านได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่า ประกอบไป
ด้วยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง  ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า องค์ประกอบที่เป็นพ้ืนฐานในการ บริหารงานไม่ว่า
ทั้งภาครัฐหรือเอกชนก็ตามน้ัน ประกอบไปด้วยคน เงินหรืองบประมาณที่จะนํามาใช้ในการ
บริหารงาน วัสดุและอุปกรณ์ และวิธีการบริหารหรือกระบวนการในการบริหาร จัดการของผู้บริหารที่
จะนํามาใช้ในองค์การของตนเอง เพ่ือให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ องค์การท่ีได้กําหนดเอาไว้๙๘

  

                                                            
 ๙๕ธงชัย สันติวงษ์, องค์การและการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๓๙), หน้า ๔๖. 
 ๙๖ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), หน้า 
๘๙. 
 ๙๗สมพงศ์ เกษมสิน, การบริหารบุคคลแผนใหม่, พิมพ์คร้ังท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 
๒๕๒๖), หน้า ๑๖. 
 ๙๘กรองแก้ว โคตรภูเวียง, “การบริหารระบบบริการสาธารณสุขเขตเมือง: กรณีศึกษาศูนย์บริการ 
สาธารณสุขชุมชนชีท่าขอน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น,” รายงานการค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๓). 
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๒.๓ แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาการท่องเท่ียว  
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนเป็นแนวคิดที่ 
ประกอบด้วยหลายมิติ (Multi-dimensional Concept) ทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน การเกษตร 
ย่ังยืน พลังงานย่ังยืน สังคมย่ังยืนและด้านเศรษฐกิจยั่งยืน ดังน้ันการท่องเที่ยวจึงเป็นส่วนหน่ึงของการ 
พัฒนาอย่างย่ังยืนจึงประกอบไว้หลายมิติ เช่น องค์การท่องเที่ยวโลก (World Tourism 
Organization: WTO) ได้กําหนดหลักการของการท่องเท่ียวแบบย่ังยืนไว้ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ ไว้ว่า 
“ลักษณะของการ ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนน้ันคาดหมายให้นําไปสู่การจัดการทรัพยากรท้ังมวลด้วยวิถีทาง
ที่ตอบสนองต่อความ ต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียภาพ ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่ง
บูรณภาพทางกระบวนการ ทางนิเวศวิทยาที่จําเป็น ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบต่าง ๆ ที่
เอ้ือต่อชีวิต” เพ่ือให้เกิดความ ย่ังยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว แนวความคิดการท่องเที่ยวย่ังยืน 
จึงได้รับความนิยมและแพร่หลาย ค่อนข้างมาก  
 ในการประชุม Globe'๙๐ ณ ประเทศคานาดา ได้ให้คําจํากัดความของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว แบบย่ังยืนว่าหมายถึง “การพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและ
ผู้เป็น เจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสตํ่า ๆ ของอนุชนรุ่นหลัง การ
ท่องเที่ยวน้ี มีความหมายถึง การจัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม 
และ ความงาม ทางสุนทรียภาพ ในขณะที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศ
ด้วย”เช่นเดียวกับองค์การการท่องเที่ยวของแคนาดา (Tourism Canada, ๑๙๙๐, p. ๓) ที่ได้
กล่าวถึง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (Sustainable Tourism Development) ว่าเป็นการ
จัดการ ทรัพยากรในลักษณะที่สามารถใช้ตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สุนทรียภาพ แต่ใน ขณะเดียวกันก็สามารถรักษาความสมบูรณ์ของวัฒนธรรม กระบวนการท่ีจําเป็น
ทางนิเวศวิทยา  ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบสนับสนุนชีวิต (Life Support System)   
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ว่า เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ใช้ทุนจาก
ธรรมชาติอย่างประหยัด ให้มีความมั่นคง ย่ังยืน และสามารถ นํากลับมาใช้ใหม่ ในที่น้ีหมายถึงท้องถิ่น
ได้มีโอกาสต่ังแต่เร่ิมรับรู้ ตัดสินใจมีส่วนร่วมและรับประโยชน์ เหล่าน้ีถือเป็นกระบวนการที่สมบูรณ์ 
พิจารณาทั้งในเรื่องทุนธรรมชาติ และทุนทางสังคม ซึ่งส่งผลต่อทุน ทางเศรษฐกิจที่ดํารงอยู่ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืนว่า หมายถึง “การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความย่ังยืนน้ันจําเป็นต้อง
พิจารณามิติด้านสังคม เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ขนานกันไปตลอดในรูปแบบของการ
ท่องเที่ยวน้ัน เป็นการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ืองยาวนาน โดย
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย  เสื่อมโทรมต่อทรัพยากรน้ัน ๆ   
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนมีข้อควรคํานึงที่สําคัญ อยู่ ๘ ประการคือ  
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 ๑) การพัฒนาแบบยังยืนควรจะคํานึงถึงความต้องการของชุมชนในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว น้ันๆ ว่า คนในชุมชนต้องการท่ีจะเปิดชุมชนของตนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่ หากไม่
พร้อมที่จะ เปิดชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ควรจะชะลอไปก่อน มิฉะน้ันจะเกิดการทะเลาะเบาะ
แวงกันของคนใน ชุมชน ซึ่งจะทําให้ภาพลักษณ์ของชุมชนแย่ลง แต่ถ้าหากคนในชุมชนพร้อมใจกัน
เห็นด้วย กับการเปิด ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ัน จะต้องเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน ทั้งการ
จัดการแหล่งท่องเที่ยว การให้บริการนักท่องเที่ยว ตลอดจนการอนุรักษ์ในชุมชนให้เกิดความย่ังยืนสืบ
ต่อไป  
 ๒) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนควรคํานึงถึงความต้องการของตัวนักท่องเที่ยวที่มา
เยือน ว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนน้ันต้องการอะไรจากชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ ซึ่งความต้องการ
เหล่าน้ี จะเป็นแนวทางในการจัดหา เพ่ือตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ เพ่ือสร้าง
ความ พอใจให้แก่นักท่องเที่ยว อันจะนําไปสู่การดึงดูดนักท่องเท่ียวให้มาเที่ยวในแหล่งท่องเท่ียวมาก
ขึ้น จะทําให้ชุมชนเหล่าน้ันมีรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วย  
 ๓) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน จะต้องคํานึงถึงสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล่ง 
ท่องเท่ียวน้ันๆ ด้วย ว่ามีสิ่งอํานวยความสะดวกอะไรท่ีมีแล้ว หากมีแล้วมีเพียงพอต่อความต้องการ 
ของนักท่องเที่ยวหรือไม่ หากไม่เพียงพอจะต้องเพ่ิมจํานวนเท่าใด ซึ่งคําถามเหล่าน้ีเป็นแนวทางใน 
การพิจารณาจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกให้เพียงพอต่อจํานวนนักท่องเที่ยวอย่างมรีประสิทธิภาพ  
 ๔) การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนควรคํานึงถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ใน แหล่งท่องเที่ยวน่ันว่า จะถูกกระทบหรือถูกทําลายหรือไม่ ซึ่งจะเป็นแนวทางพิจารณาในการดูแล
รักษา คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และดํารงรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น  
 ๕) การพัฒนาอย่างย่ังยืน ควรคํานึงถึงขีดความสามารถของชุมชนในการรับรองการ
ท่องเที่ยว ว่าจะสามารถรับรองนักท่องเที่ยวได้มากน้อยแค่ไหนจึงจะเหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางในการ
พิจารณาและ กําหนดปริมาณและ มาตรฐานของการบริการด้านสิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว พร้อมทั้ง กิจกรรมทางการท่องเท่ียวที่เหมาะสม และพิจารณามาตรการจํากัดของ
นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนด้วย  
 ๖) การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน ต้องคํานึงถึงประชาชนในการมีส่วนร่วมจัดการ
แหล่ง ท่องเท่ียวดังกล่าวซึ่งจะทําให้คนในชุมชนได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากการท่องเท่ียว และ
พัฒนา คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดังกล่าวให้ดีขึ้นด้วย  
 ๗) การพัฒนาการท่องเที่ยวย่ังยืน ควรคํานึงถึงสิ่งปลูกสร้างในแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆ ว่า มี
ความ กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของชุมชนหรือไม่ ชุมชนเน้นการจัดการความสะอาด ความ
สะดวกสบาย ตามมาตรฐานสากลหรือไม่ ทําให้สะท้อนถึงความสําเร็จที่เกิดข้ึนสามารถทําให้เกิด
เอกลักษณ์ที่มีเสน่ห์ เฉพาะตัวของท้องถิ่นตามมาตรฐานสากล  
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 ๘) การพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนควรคํานึงถึงแหล่งท่องเท่ียวแหล่งอ่ืนทั้ง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันว่า แหล่งท่องเที่ยวแหล่งน้ันมีการจัดการ
และพัฒนาอย่างไร จึงประสบผลสําเร็จ ในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่มีให้มีความย่ังยืนมากข้ึน๙๙   
 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนคือ การพัฒนาการท่องเท่ียว ที่เกิดข้ึนจากการวาง
แผนการพัฒนา และดําเนินการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน เพ่ือคงไว้ ซึ่งคุณค่าความเป็น
เอกลักษณ์ และรักษามาตรฐานทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ ประเพณี ตลอดจนสงวนรักษา
สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้ยาวนานที่สุด๑๐๐    
 สรุปความหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ ย่ังยืนว่า หมายถึง การพัฒนาทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวเพ่ือตอบสนองความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสุนทรียภาพโดยใช้
ทรัพยากรอันทรงคุณค่าอย่างชาญฉลาด สามารถรักษา เอกลักษณ์ของธรรมชาติ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นไว้นานที่สุด เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและใช้ประโยชน์ได้ ตลอดกาลยาวนานที่สุด๑๐๑      
 หลักการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี  
 ๑) การมีส่วนร่วมของชุมชน  
 ๒) การสร้างความร่วมมือของกลุ่มต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ๓) การจ้างงานที่มีคุณภาพ  
 ๔) การแบ่งปันผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว  
 ๕) การใช้ทรัพยากรก่อให้เกิดประโยชน์ที่สุด  
 ๖) การวางแผนระยะยาว  
 ๗) ความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม   
 ๘) การสอดคล้องกันระหว่างแผนการท่องเที่ยวและแผนพัฒนาด้านต่างๆ  
 ๙) ความร่วมมือระหว่างผู้กําหนดนโยบายกับผู้ปฏิบัติ  
 ๑๐) การประสานความร่วมมือระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการ  
 ๑๑) การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยว  
 ๑๒) การสร้างหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ  
 ๑๓) การเน้นผลประโยชน์ชุมชน คุณค่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  

                                                            
 ๙๙บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา ,  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวธุรกิจท่ีไม่มีวันตายของประเทศไทย , 
กรุงเทพมหานคร: ซี.พี.บุ๊คสแตนดาร์ด, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘ - ๑๙. 
 ๑๐๐ชาตรี แก้วมา, “แนวทางพฒันาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในจังหวัดรอ้ยเอ็ด,” วิทยานิพนธ์ปริญญา 
มหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๔๙), หน้า ๒๖. 
 ๑๐๑รําไพพรรณ แก้วสุริยะ, หลักการจัดการการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน, [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา 
http://lib.dtc.ac.th/article/tourism/0007.pdf [๒ ตุลาคม ๒๕๖๑]. 
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 ๑๔) การพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรต่างๆ  
 ๑๕) การเสริมสร้างลักษณะเด่น อัตลักษณ์ของชุมชนน้ันๆ  
 ๑๖) การคํานึงถึงความสามารถในการรองรับ  
 ๑๗) การรักษามรดกทางทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน   
 สรุปได้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนก็คือ การจัดการแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวให้
มี ความย่ังยืนและมีเอกลักษณ์ดังเดิม เพ่ือให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอย่างสม่ําเสมอ แม้จะมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการให้บริการอยู่เสมอ ผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติ สังคมและ
วัฒนธรรม ท้องถิ่นจะต้องเป็นผลกระทบน้อยที่สุด จึงสามารถคงความยั่งยืนของการท่องเที่ยวไว้ได้
ยาวนานที่สุด๑๐๒   
 

๒.๔ ข้อมูลบริบทพื้นท่ีวิจัย 
 อําเภอนครหลวง เป็นอําเภอที่มีประวัติความเป็นมาแต่ครั้งเมื่อยังเป็นกรุงศรีอยุธยานอก
กําแพงเมืองแบ่งเขตการปกครองออกเป็นสามเขตเรียกว่า “แขวง” แขวงขุนนคร แขวงขุนเสนา แขวง
ขุนอุทัย และแขวงขุนนครต่อมาแยกออกอีก เป็น แขวงนครใหญ่ ซึ่งต่อมาแยกเป็น แขวงนครใหญ่
(อําเภอมหาราชในปัจจุบัน) และ แขวงนครใน(อําเภอบางปะหันในปัจจุบัน) , และ แขวงนครน้อย
ต่อมาแยกเป็น แขวงนครน้อยกับแขวงนครกลาง นครน้อยต่อมาคืออําเภอท่าเรือนครกลางต่อมาเป็น
อําเภอนครกลางและต่อมาได้เปลี่ยนเป็นอําเภอนครกลางมีที่ว่าการอําเภออยู่ที่ตําบลบ่อโพง แต่ด้วย
สถานที่ต้ัง ณ. ตําบลบ่อโพงน้ันไม่เป็นศูนย์กลาง ในเวลาต่อมาจึงมีการย้ายที่ว่าการอําเภอมาอยู่ที่
ตําบลนครกลาง เรียกว่าอําเภอนครกลาง ต่อมาเหตุที่ช่ือนครหลวงเพราะมีปราสาทนครหลวง จึงเป็น
อําเภอนครหลวงจนถึงปัจจุบัน อําเภอนครหลวงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๒ ตําบล ๗๔ หมู่บ้าน
ได้แก่ 
 ๑. ตําบลนครหลวง (Nakhon Luang)   ๙ หมู่บ้าน  
  ๒. ตําบลท่าช้าง (Tha Chang)    ๘ หมู่บ้าน 
  ๓. ตําบลบ่อโพง (Bo Phong)    ๗ หมู่บ้าน 
  ๔. ตําบลบ้านชุ้ง (Ban Chung)   ๗ หมู่บ้าน 
  ๕. ตําบลปากจั่น (Pak Chan)    ๖ หมู่บ้าน 
  ๖. ตําบลบางระกํา (Bang Rakam)   ๖ หมู่บ้าน 
  ๗. ตําบลบางพระครู(Bang phra Khru)  ๔ หมู่บ้าน 
  ๘. ตําบลแม่ลา (Mae La)    ๖ หมู่บ้าน 
                                                            
 ๑๐๒เทิดชาย ช่วยบํารุง, บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง 
ยั่งยืนบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๒). 
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  ๙. ตําบลหนองปลิง (Nong Pling)   ๕ หมู่บ้าน 
  ๑๐. ตําบลคลองสะแก (Khlong Sakae)  ๕ หมู่บ้าน 
 ๑๑. ตําบลสามไถ (Sam Thai)   ๔ หมู่บ้าน 
 ๑๒. ตําบลพระนอน (Phar Non)   ๗ หมู่บ้าน 
  การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ๘ แห่ง 
  ๑. เทศบาลตําบลนครหลวงครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลนครหลวงทั้งหมดและบางส่วนของ
ตําบลบางระกํา และ บางส่วนของตําบลบางพระครู 
  ๒. เทศบาลตําบลอรัญญิก ครอบคลุมพ้ืนที่ตําบลท่าช้าง ตําบลสามไถ ตําบลพระนอน 
  ๓. องค์การบริหารส่วนตําบล บ่อโพง 
  ๔. องค์การบริหารส่วนตําบล บ้านชุ้ง 
  ๕. องค์การบริหารส่วนตําบล ปากจ่ัน 
  ๖. องค์การบริหารส่วนตําบล แม่ลา 
  ๗. องค์การบริหารส่วนตําบล หนองปลิง 
  ๘. องค์การบริหารส่วนตําบล คลองสะแก 
  สภาพโดยทั่วไปของเทศบาลตําบลนครหลวง ตําบลในพ้ืนที่เทศบาลตําบลนครหลวง 
ประกอบด้วย ๓ ตําบลดังน้ี 
  ตําบลนครหลวง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบล (หมู่ที่ ๑-๙) 
  ตําบลบางระกํา ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วน (หมู่ ๒-๖) 
  ตําบลบางพระครู ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วน (หมู่ที่ ๑-๓) 
  ชุมชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลนครหลวง 
  ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบ้านมอญสามัคคี  หมู่ที่ ๑ ตําบลนครหลวง 
  ชุมชนที่ ๒ ชุมชนเทพจันทร์ลอย  หมู่ที่ ๑ ตําบลนครหลวง 
  ชุมชนที่ ๓ ชุมชนทรงธรรมพัฒนา  หมู่ที่ ๒ ตําบลนครหลวง 
  ชุมชนที่ ๔ ชุมชนหลวงปู่นวมรวมใจ  หมู่ที่ ๓,๔ ตําบลนครหลวง 
  ชุมชนที่ ๕ ชุมชนโพธ์ิซ้ายร่มเย็น  หมู่ที่ ๕ ตําบลนครหลวง 
  ชุมชนที่ ๖ ชุมชนโพธ์ิซ้ายพัฒนา  หมู่ที่ ๖ ตําบลนครหลวง 
  ชุมชนที่ ๗ ชุมชนม่วงชุมพัฒนา   หมู่ที่ ๗ ตําบลนครหลวง 
  ชุมชนที่ ๘ ชุมชนสวนหลวงพัฒนา  หมู่ที่ ๘ ตําบลนครหลวง 
  ชุมชนที่ ๙ ชุมชนโครกมะลิ    หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕ ตําบลนครหลวง 
  ชุมชนที่ ๑๐ ชุมชนบึงบัว    หมู่ที่ ๙ ตําบลนครหลวง 
  ชุมชนที่ ๑๑ ชุมชนบางระกําสดใส  หมู่ที่ ๒ ตําบลบางระกํา 
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  ชุมชนที่ ๑๒ ชุมชนบางระกํารู้รักสามัคคี  หมู่ที่ ๓ ตําบลบางระกํา 
  ชุมชนที่ ๑๓ ชุมชนวัดเรื่อแข่งพัฒนา  หมู่ที่ ๔ ตําบลบางระกํา 
  ชุมชนที่ ๑๔ ชุมชนวัดวังพัฒนา  หมู่ที่ ๕ ตําบลบางระกํา 
  ชุมชนที่ ๑๕ ชุมชนวัดวังสามัคคี หมู่ที่ ๖ ตําบลบางพระครู 
  ชุมชนที่ ๑๖ ชุมชนวัดจันทร์พัฒนา  หมู่ที่ ๑ ตําบลบางพระครู  
  ชุมชนที่ ๑๗ ชุมชนพระครูถิ่นพัฒนา  หมู่ที่ ๒ ตําบลบางพระครู 
  ชุมชนที่ ๑๘ ชุมชนบ้านชะอมร่มรื่น  หมู่ที่ ๓ ตําบลบางพระครู 

 สํานักงานเทศบาลตําบลนครหลวง 

 ปัจจุบันเทศบาลตําบลนครหลวงเป็นเทศบาลขนาดกลางตั้งห่างจากศาลากลางจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาข้ึนมาทางเหนือประมาณ ๒๔ กิโลเมตร ต้ังห่างจากกรุงเทพมหานครขึ้นมาทางทิศ
เหนือประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตร  

 ลักษณะภูมิประเทศ 

 เทศบาลตําบลนครหลวงมี่พ้ืนที่อยู่สองฝั่ง มีแม่นํ้าป่าสักไหลผ่านกลางพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่
ราบลุ่มไม่มีภูเขาประชาชนส่วนใหญ่นิยมปลูกบ้านเรือนอยู่ตามริมนํ้าและริมถนนสาย นครหลวง-
ท่าเรือ-สามไถซึ่งเป็นถนนสายหลักของอําเภอนครหลวงมีคลองบางพระครูเป็นคลองสายสําคัญเช่ือม
ระหว่างแม่นํ้าป่าสักและแม่นํ้าลพบุรี ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลได้ใช้ประโยชน์จากแม่นํ้าป่าสักและ
คลองบางพระครูในการอุปโภคบริโภคเพ่ือการเกษตรและคมนาคมบางส่วน 

 ลักษณะภูมิอากาศ 

 ฤดูหนาว เร่ิมต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวจะช้ากว่า
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเร่ิมมีอากาศหนาวเย็นกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป 
ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่การเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมฝนจะตกชุกต้ังแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปใน
เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ฝนจะตกชุกที่สุดและเป็นช่วงที่มีความช้ืนสูง ในทุกๆปีจะได้รับผลกระทบ
ทางอุทกภัยในเขตพ้ืนที่บางส่วน 
  ฤดูร้อน เริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม และอากาศจะร้อนจัดช่วงเดือน
เมษายน 
 ลักษณะของดิน ลักษณะของดินโดยทั่วไปเป็นดินเหนียวปนทราย 
 ลักษณะของแหล่งน้ํา แหล่งนํ้าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค เพ่ือการเกษตร ดังน้ี 
  - แม่นํ้าป่าสัก และ แม่นํ้าลพบุรี (คลองบางพระครู) 
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  - คลองชลประทานจํานวนสองสายได้แก่ ๑ คลองชลประธานบางพระครู ๒ คลอง
ชลประธานอรัญญิก-นครหลวง 
  - บึงนํ้า จํานวนสามแห่งได้แก่ ๑ บึงบัว ๒ บึงฝร่ัง ๓ บึงโคกมะลิ สภาพนํ้ายังมี
คุณภาพดี ประชาชนใช้นํ้าในแม่นํ้า บึง และคลองชลประทาน เพ่ือการดํารงชีวิตทั้งด้านการเกษตร 
การประมง การคมนาคม และ อุปโภคบริโภค 

 ประชากร 

 มีประชากรรวมท้ังสิ้น ๗,๒๘๗ คน เป็น ชาย ๓,๔๖๖ คน เป็น หญิง ๓,๘๒๑ คน๑๐๓ 
 

๒.๕ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับเร่ือง "การพัฒนาการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา" พบว่า ได้มีบุคคลผู้
ทําการศึกษาวิจัยหลายท่าน เพ่ือประโยชน์แก่การจัดการศึกษาวิจัยและเพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ประกอบการอ้างอิงเป็นตัวอย่างสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยจะได้นําเสนอรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 รูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชนกับภาครัฐใน การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์: 
กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า การร่วมมือกับภาคเอกชนกับรัฐยัง
มีน้อยและไม่ชัดเจนรูปแบบความร่วมมือที่เหมาะสมได้แก่ 
 ๑. การรวมกลุ่มของธุรกิจ 
 ๒. การประสานความร่วมมือภาครัฐกับภาคเอกชน รวมถึงการรณรงค์เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ให้กับประชาชนให้เข้าใจ 
 ๓. การมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการของประชาชนในท้องถ่ินอันจะนําไปสู่การส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ย่ังยืน๑๐๔ 
 แนวทางการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน : กรณีศึกษาตลาดริมนํ้าดอนหวาย จังหวัด
นครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่เกิดข้ึนได้แก่ปัญหาด้านการบริการ การท่องเที่ยว และเกิดผล
กระทบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยเฉพาะแหล่งนํ้าตามธรรมชาติการ จัดการท่องเท่ียวของ
องค์กรชุมชนได้แก่การขาดการบริหารจัดการที่ดีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ชัดเจน ปัญหาการ

                                                            

 
๑๐๓เทศบาลนครหลวง, ข้อมูลประชากร, [ออนไลน์], แหล่งท่ีมา: http://nakhonloung.go.th/ 

public/ [๓๑ มกราคม ๒๕๖๒]. 

 
๑๐๔กําธร ศรีน้อย, “รูปแบบความร่วมมือของภาคเอกชนกับภาครัฐใน การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์: กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดนครราชสีมา”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (คณะศิลปะศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๔). 
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จัดเก็บผลประโยชน์ ปัญหาด้านงบประมาณ การขาดการประสานงานกับ องค์กรอ่ืนๆ และปัญหาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน๑๐๕ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาความ
คิดเห็นชุมชนคลองบางกอกน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอยู่ในระดับสูงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ความเข้าใจเกี่ยวกับ การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและ
การให้คุณค่าต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม๑๐๖ 
 ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาชุมชน 
ตําบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยเก่ียวกับ ศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการการท่องเที่ยว คือการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบ กระบวนการที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
มีส่วนร่วม จากปัจจัยดังกล่าว ยังมีข้อจํากัดที่สําคัญ คือจําเป็นต้องมีการ พัฒนาส่ิงอํานวยความ
สะดวกพ้ืนฐาน เช่นที่พักศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และระบบกําจัดของ
เสีย๑๐๗ 
 สุดารัตน์ นาคประกอบ ได้ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย
พบว่า ชุมชนต้องการให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ต้องการมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น และต้องการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกในชุมชน ผู้นําชุมชน องค์กรชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบล ยังไม่มีส่วนร่วม
มากนัก๑๐๘ 
 การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนชาวกวยในเขตอีสานใต้ และ
ลาวใต้ ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนชาวกวยในเขตอีสาน ใต้ยังมีอยู่เป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่

                                                            

 
๑๐๕ประหยัด ตะคอนรัมย์, “แนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน: กรณีศึกษาตลาดริมน้ําดอน

หวาย จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔). 

 
๑๐๖ฉัตรชัย ด้วงจาด, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา

ความคิดเห็นชุมชนคลองบางกอกน้อย จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ,  (คณะวนศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ๒๕๔๔). 

 
๑๐๗อิทธิพล ไทยกมล, “ศักยภาพของชุมชนท้องถ่ินในการจัดการการ ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา

ชุมชน ตําบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต , (คณะวนศาสตร์ : 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ๒๕๔๔). 

 
๑๐๘สุดารัตน์ นาคประกอบ  “การศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการอุทยาน

แห่งชาติป่าหินงาม เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของจังหวัดชัยภูมิ”, วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, (คณะวนศาสตร์: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  ๒๕๔๖). 
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จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และ บางส่วนของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีอยู่
หนาแน่นในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์ ส่วนในลาวใต้ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในแขวง
สาละวัน และจําปาสักลักษณะเด่นของชุมชน คือแนวคิด ความเช่ือ ประเพณี วัฒนธรรม และการ
ประกอบอาชีพ เช่น การเลี้ยงช้าง และการทอผ้าชุมชนชาวกวย ทั้งในเขตอีสานใต้ และลาวใต้มีความ
เช่ือมโยงสัมพันธ์กันในทางประวัติศาสตร์ทางชาติพันธ์ุและ ทางวัฒนธรรม เน่ืองจากเป็นกลุ่มชาติพันธ์ุ
ที่พูดภาษาไทยในตระกูลมอญ-เขมร มีประวัติศาสตร์ความ เป็นมาร่วมกันโดยมีการอพยพมาจาก
ภาคเหนือของประเทศอินเดียแถบเทือกเขาหิมาลัยด้วยกันเมื่อ ประมาณ ๓,๕๐๐ ปีก่อน และมีการ
กระจายกันอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเขตอีสานใต้และลาวใต้ด้วย 
แนวทางในการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนชาว กวย อาจทําได้โดยการสํารวจสภาพ
ชุมชนที่มีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม และข้ึนบัญชีไว้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์แล้วเผยแพร่ให้กับธุรกิจท่องเที่ยวโดยผ่านการ ประชุมสัมมนา ในรูปของเอกสาร แผ่นพับ
โปสเตอร์และอินเตอร์เน็ต ได้รับรู้และเข้าใจในแนว ทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างย่ังยืนทั้งต่อนักท่องเท่ียวและแหล่ง ท่องเที่ยวในระยะยาว แนวทางการกําหนด
ยุทธศาสตร์เพ่ือการพ่ึงพาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน สามารถทําได้โดยการประสานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศท่ีมีทรัพยากรการท่องเที่ยวร่วมกันเช่น การอํานวยความสะดวกในการเดินทางโดยไม่
ต้องมีวีซ่า(VISA) ระหว่างกันการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ นักท่องเท่ียวอย่างกว้างขวางทั้งของประเทศ
ตนเองและประเทศเพื่อนบ้านที่มีแหล่งท่องเท่ียวใน ลักษณะเดียวกันและการใช้บัตรการเดินทาง
ท่องเที่ยวร่วมกันของกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน๑๐๙ 
 การศึกษากลไกและศักยภาพการจัดกิจกรรมการ ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างย่ังยืนบน
พ้ืนที่เกาะช้าง กิ่งอําเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด พบว่ากลไก การจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวแบ่งได้๒ 
กลุ่มคือผู้ให้บริการกิจกรรมการท่องเท่ียวที่เป็นประชาชนใน พ้ืนที่และผู้ให้บริการกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นนักลงทุนต่างถิ่น/ต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดใน การดําเนินการด้านต่าง ๆ จํานวน 
๘ ด้าน คือ๑) วัตถุประสงค์ของการดําเนินกิจกรรม ๒) ด้าน การเงิน๓) ด้านกายภาพและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ๔) การจัดโปรแกรมกิจกรรมต่าง ๆ ๕) การ ประชาสัมพันธ์และการตลาด ๖) ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์๗) ความปลอดภัยและความเสี่ยง และ ๘) ลูกค้าสัมพันธ์สําหรับศักยภาพการจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวในมุมมองของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างประเทศพบว่ากิจกรรมดํานํ้าดู
ปะการัง นํ้า ต้ืน/ นํ้าลึกมีศักยภาพในระดับสูงประชาชนในพ้ืนที่  มีความเห็นว่าคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้จากการท่องเที่ยวมีศักยภาพสูงแต่นักท่องเที่ยวไทย และชาวต่างประเทศคิด
                                                            

 
๑๐๙ชื่น ศรีสวัสด์ิ และเกริกไกร แก้วล้วน, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม: กรณีศึกษาวัฒนธรรมของ

ชุมชนชาวกวยในเขตอีสานใต้ และลาวใต้, (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย:  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  
๒๕๕๐). 



๘๑ 
 

ว่ามีศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเร่ืองความปลอดภัยจากการดําเนิน กิจกรรมการท่องเที่ยว 
และความนิยมของกิจกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างทั้ง๓ กลุ่มมีความ คิดเห็นสอดคล้องกันว่ามี
ศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง นอกจากน้ีคณะผู้วิจัยไดเสนอแนวทางในการ จัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติบนพ้ืนที่เกาะช้าง โดยสามารถจัดทําภายใต้กรอบ ๓E คือ Enforcement 
(การบังคับใช้กฎหมายหรือข้อบังคับ), Engineering (การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุงและ
อนุรักษ์), Education (การให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน) 
 สุพัตรา กลับดี ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาเฉพาะการ
ล่องเรือที่ตลาดริมน้ําดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” ผลการศึกษาพบว่าสภาพของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตลาดริมนํ้าดอนหวาย มีศักยภาพสูงสําหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพราะมีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาเป็นแหล่งจําหน่ายอาหาร
และสินค้าทางการเกษตรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่ง
ประวัติศาสตร์ที่เก่ียวเน่ืองกับระบบนิเวศในพ้ืนที่สองฝั่งแม่นํ้ามีวัดริมนํ้าที่สําคัญ เช่น วัดไร่ขิง เป็นที่
นบถือของคนทั่วไป และประวัติของชุมชนริมนํ้าการดํารงชีวิตในอดีต เรือนไม้ทรงไทยโบราณริมนํ้าที่มี
ประวัติที่เก่ียวข้องกับบุคคลสําคัญ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่ายังขาดการประชาสัมพันธ์ในเร่ือง
ของแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีลักษณะเด่นบางแหล่งให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ประวัติชุมชนริมนํ้า
และด้านการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับตํ่าคือ มีการกําหนดหรือแบ่งพ้ืนที่ในการ
เดินเรืออย่างไม่เป็นทางการ ไม่มีกําหนดพ้ืนที่ธรรมชาติ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะ๑๑๐ 

พรทิพย์ วีระสวัสด์ิ ได้ศึกษาเร่ือง “ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรณีศึกษาชุมชนประตูจีนและชุมชนป้อมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผลการศึกษาพบว่าความรู้ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ส่วนใหญ่เข้าใจในเรื่องการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในระดับดีชุมชนเห็นว่ารัฐมีการ
จัดการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การประชาสัมพันธ์ หน่วยงานที่เข้ามามีบทบาทมากที่สุด คือ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เทศบาล อบจ. ส่วนองค์กรเอกชน  ไม่มีส่วนในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ในระดับท้องถิ่นกับชุมชน ร้านค้าที่เก่ียวเน่ืองกับแหล่งท่องเท่ียวไม่ได้ทําให้ชุมชนมีความรู้
และความเข้าใจที่เพ่ิมขึ้นในด้านการบริหารจัด การของชุมชนเองได้มี คณะกรรมการชุมชนที่ชัดเจน 
ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริหารงานท้องถิ่น เช่น คณะกรรมการวัด คณะกรรมการกลุ่มกองทุนหมู่บาน 
ปัญหาอุปสรรคสําหรับการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของชุมชน พบว่าขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องทําให้ประชาชนบางส่วนยังไม่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ขาดงบประมา

                                                            
๑๑๐สุพัตรา กลับดี, “การจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาเฉพาะกรณีการล่องเรือท่ีตลาดริมน้ํา

ดอนหวาย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๕). 



๘๒ 
 

สนับสนุน ภาครัฐควรจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะเรื่องการจัดการเชิงอนุรักษ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม๑๑๑ 
 สมภพ สายมา ได้ศึกษาเร่ือง “การจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชน 
บ้านศรีนาป่าน ตําบลเรือง อําเภอเมือง จังหวัดน่าน” ผลการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โดยชุมชนพบว่าชุมชนได้รับการฝึกอบรมและเรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากหน่วยงาน
ต่างๆ พร้อมกับได้นําองค์ความรู้ดานภูมิสังคมมาประยุกต์ใช้โดยนําสภาพแวดล้อมที่เป็นภูมิประเทศที่
ยงคงไว้เป็นธรรมชาติมาจัดการแหล่งท่องเที่ยว ทําให้เกิดการจัดการด้านต่างๆ เกิดการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนในการที่จะมี การจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชนเอง และมีกิจกรรม
นันทนาการทางการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชน จํานวน ๘ กิจกรรม
หลัก คือ ๑) กิจกรรมศึกษาพืชพรรณไม้ในป่าธรรมชาติ ๒) กิจกรรมศึกษาการดํารงชีวิตของสัตว์ป่า 
(บนผืนใกล้เมือง) ๓) กิจกรรมถ่ายรูปชมวิถีธรรมชาติ ๔) กิจกรรมฟังเสียงนกร้อง/ดูนกธรรมชาติบนป่า
ดอยหลวงป่าเมี่ยงเขาสูงสลับซับซ้อน (ดอยเขาเก๊า) ๕) กิจกรรมศึกษาสมุนไพรป่าท้องถิ่น (สมุนไพร
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน)  ๖) กิจกรรมประกอบอาหารป่าพ้ืนเมืองท้องถิ่น (วัฒนธรรมชุมชน) ๗) กิจกรรม
เล่าขานตํานานโบราณ (วัฒนธรรมชุมชน) ๘) และกิจกรรนันทนาการรอบกองไฟและกิจกรรมการเข้า
ค่ายพักแรม เป็นต้น 
 บุญพา คําวิเศษณ์ ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิง นิเวศ แบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขา ตําบลโคกกลอย อําเภอ
ตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารจัดการการท่องเท่ียวอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชน พบว่า ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านวัดเขาใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x  = ๔.๔๓, S.D =๐.๒๖๖ ) ซึ่งพบว่า ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

(Accessibility) อยู่ในระดับมาก ที่สุด (x = ๔.๕๑, S.D =๐.๓๖๑ ) รองลงมาได้แก่ ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว และที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Attractions and Accommodation) ด้านความ
พร้อม และความรู้ความเข้าใจของชุมชน ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) และด้านกิจกรรม

บริการเบ็ดเตล็ด (Amenity)อยู่ ในระดับมาก (x = ๔.๔๓, S.D =๐.๓๙๑, x = ๔.๔๓, S.D =

๐.๓๕๓,	x  = ๔.๔๑, S.D =๐.๔๙๑ และ x = ๔.๓๗, S.D =๐.๔๗๗) ตามลําดับ๑๑๒ 

                                                            
๑๑๑พรทิพย์ วีระสวัสด์ิ, “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

กรณีศึกษา ชุมชนประตูจีน และชุมชนป้อมเพชร อําเภอพระนครศรีอยุธยา จัดหวัดพระนครศรีอยุธยา”, รายงาน
ผลการวิจัย, (มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๑). 

๑๑๒นายบุญพา คําวิเศษณ์, “ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ”, 
กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขา, (วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๔).  



๘๓ 
 

 ปิยวรรณ คงประเสริฐ ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพ่ือการ
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่เกาะพะงัน จงหวัดสุราษฎร์ธานี”  ผลการวิจัยพบว่า 
ทรัพยากรทางธรรมชาติได้แก่ ชายหาด อ่าว นํ้าตก เกาะและป่าไม้ทรัพยากรวัฒนธรรมและสิ่งที่สร้าง
ขึ้นได้แก่ วัด ศาล พระเจดีย์ และพระพุทธบาทจําลอง ทรัพยากรประเพณีวิถีชีวิต และงานเทศกาล 
ได้แก่ การแข่งขันหาหอย และประเพณีลากพระทางทะเล ทรัพยากรด้านกิจกรรม ได้แก่ การดํานํ้าดู
ปะการัง การเดินป่าศึกษาธรรมชาติและการประมงพ้ืนบ้าน ทรัพยากรด้าน บริการ ได้แก่ โรงแรมที่
พัก หรือรีสอร์ทที่ได้มาตรฐาน บริการด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวก บริการ ข้อมูล และศูนย์ ข้อมูล
การท่องเที่ยวโรงพยาบาล และสถานบริการด้านสุขภาพ สถานที่จําหน่ายสินค้า พ้ืนเมือง บริการด้าน
สาธารณูปโภคของพ้ืนฐาน  และการมีป้ายบอกทิศทาง และระบบส่ือความหมายใน สถานที่
ท่องเที่ยว๑๑๓ 
 ผลจากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับชุมชน 
พบว่า ชุมชนได้ร่วมกันวิเคราะห์พ้ืนที่และได้นาทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในท้องถ่ินมาเป็นจุดเด่น
และพัฒนาเป็นกิจกรรม ทําให้เกิดความสําเร็จทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 
โดยจะเห็นได้จากความสามัคคีในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้น และเกิดจิตสํานึกที่ดีในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ประชาชนมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น๑๑๔ 
              พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ได้ศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ: ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนเกราะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ” ผล
การศึกษาพบว่า๑) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชนเกาะ
เกร็ดประกอบด้วยการมี ส่วนร่วม ๔ ด้าน คือ ๑) ร่วมศึกษาค้นหาปัญหา  ๒) ร่วมในการวางแผน    
๓) ร่วมในการดําเนินงาน ๔) และร่วมในการติดตามผล เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าทั้ง ๔ ด้าน 
อยู่ในระดับปานกลาง ๒) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ คือ อายุ อาชีพ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การคาดหวังใน
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความเช่ือถือในตัวผู้นําชุมชน และการ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และพบว่าอุปสรรคในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะ

                                                            
๑๑๓นางสาวปิยวรรณ คงประเสริฐ, “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผน

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนท่ีเกาะพะงัน จงหวัดสุราษฎร์ธานี” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวโรฒ, ๒๕๕๑). 

๑๑๔สมภพ สายมา, “การจัดการการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีเหมาะสมกับชุมชน บ้านศรีนาป่าน ตําบล
เรือ อําเภอเมือง จังหวัดน่าน”, วิทยานิพพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ๒๕๕๒). 



๘๔ 
 

เกร็ดขาดงบประมาณสนับสนุนแก่ชุมชน และรองลงมาได้แก่ปัญหาจากรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มี
จํานวนมากว่ิงเร็วและส่งเสียงดัง และปัญหาสุนัขจรจัดที่มีจํานวนมาก๑๑๕ 
 ชนิกา จึงวิสิฐธน ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงลํา
นํ้าแม่นํ้าข่า เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรุงลํานํ้าแม่ข่า และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะและความต้องการพัฒนาปรับปรุงลํา
แม่นํ้าข่า ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและใช้คําถามแบบสัมภาษณ์แบบเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงลํานํ้าแม่ข่าระดับตํ่า และตัวแปรระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน สถานภาพในชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน การใช้
ประโยชน์จากลํานํ้าแม่ข่า และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงลํานํ้าแม่ข่า 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งนํ้าสาธารณะ และความ
ตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของลํานํ้าและแหล่งนํ้าไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงลํานํ้าแม่ข่า๑๑๖ 
 นางสาวรัฐกานต์ สามสี ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนที่เดิน
ทางเข้ามาเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 
๒๐-๒๙ ปี การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ระดับรายได้ต่อ
เดือน ๑๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท ภูมิลําเนาอยู่ภายใต้ ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเท่ียวไม่พักค้างคืนใช้
ยานพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล ค่าใช้จ่ายสําหรับการการเดินทางท่องเที่ยวต่อคนต่อครั้งอยู่ที่ไม่เกิน 
๑,๐๐๐ บาท มีความถี่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ๑ - ๒ คร้ังต่อปี เลือก
เดินทางมาท่องเท่ียวในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดินทางร่วมกับครอบครัวและส่วนใหญ่ให้อันดับความ
สนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวทีมีอยู่/กิจกรรมที่อยากให้มีในอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม คือ พักผ่อน
ริมหาด มากที่สุด รองลงมามีกิจกรรมการเล่นนํ้าทะเล และกิจกรรมปิกนิก ทั้งน้ีนักท่องมีระดับความ
ต้องการใช้องค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถเรียงระดับ
ความต้องการใช้องค์ประกอบการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก ๓ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้านพ้ืนที่ ๒. ด้านการมี
ส่วนร่วม ๓. ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และอยู่ในระดับปานกลาง ๑ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการ 

                                                            
๑๑๕พิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ:  ศึกษา

เฉพาะ กรณีชุมชนเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี”, ภาคนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๔๔). 

๑๑๖ชนิกา จึงวิสิฐธน, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและปรับปรุงลําน้ําแม่น้ําข่า เขต
เทศบาลนคนเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม, 
(มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐). 



๘๕ 
 

จากการศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สามารถแบ่งตามเขต ได้ดังน้ีคือ เขตบริการ เขต
นันทนาการ เขตสงวนสภาพธรรมชาติ เขตหวงห้าม เขตฟ้ืนฟูสภาพ ธรรมชาติ๑๑๗ 
 บุญพา คําวิเศษณ์ ได้ทําการศึกษา “ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ แบบมีส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขาตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุ่ง 
จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบว่า ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานแหล่งท่องเท่ียวของหมู่บ้านวัดเขา ตําบลโคกกลอย 
อําเภอตะก่ัวทุ่งจังหวัดพังงา พบว่า ประชากรเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุระหว่าง ๓๐-๔๐ ปี 
มากที่สุด การประกอบอาชีพมีอาชีพรับจ้างและทําธุรกิจส่วนตัว มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของแหล่งท่องเที่ยว ชุมชนหมู่บ้านวัดเขาต้ังอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลโคก
กลอย มีสิ่งอํานวยความสะดวกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ร้านอาหาร ทางเดินศึกษา
ธรรมชาติห้องนํ้าสาธารณะ ศาลานั่งพัก ระบบรักษาความปลอดภัย มีแหล่งนํ้าด่ืมนํ้าใช้สะดวก 
ประปาท้องถิ่นประปาภูมิภาค บ่อนํ้าด่ืม และน้ําจากธรรมชาติ 
 ๒. แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน พบว่าความคิดเห็น

ต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านวัดเขาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก     (x = 
๔.๔๓,S.D =.๒๖๖ ) ซึ่งพบวา  ่ ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)อยู่ในระดับมากที่สุด 

(x= ๔.๕๑,S.D =.๓๖๑ ) รองลงมาได้แก่ ด้านสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
(Attractions and Accommodation) ด้านความพร้อมและความรู้ความเข้าใจของชุมชนด้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) และด้านกิจกรรมบริการเบ็ดเตล็ด (Amenity)อยู่ในระดับมาก(x = 

๔.๔๓,S.D =.๓๙๑,	x = ๔.๔๓,S.D =.๓๕๓,	x = ๔.๔๑,S.D =.๔๙๑และx = ๔.๓๗,   S.D =.๔๗๗) 
ตามลําดับ๑๑๘ 
 พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ ได้ทําการศึกษาวิจัย “การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชุ่มนํ้าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อําเภอศรีสงคราม จังหวัด
นครพนม” ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนท้องถิ่นส่วนใหญ่เห็นว่าการท่องเท่ียวชุมชนก่อให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมากที่สุด คือเกิดรายได้เพ่ิมข้ึน รองลงมาคือ ได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผลการทดสอบสมมุติฐาน 

                                                            
๑๑๗นางสาวรัฐกานต์ สามสี, “การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัด

ตรัง”, วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว, (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
๒๕๕๘). 
 

๑๑๘บุญพา คําวิเศษณ์ “ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แบบมี
ส่วนร่วม: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขาตําบลโคกกลอย อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา”, รายงานการวิจัย, 
(วิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๗). 



๘๖ 
 

ปรากฏว่า การได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืนกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนชุ่มน้ําหนอง
ไชยวาน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันในข้อเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งน้ี     
รัฐจึงควรตระหนักถึงการได้รับผลประโยชน์ด้านรายได้ของชุมชนอย่างเท่าเทียมควบคู่ไปกับการให้
ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน อันจะนําไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างย่ังยืนในที่สุด๑๑๙ 
 

๒.๖ กรอบแนวคิดการวจิัย 
 งานวิจัยเรื่อง “ การพัฒนาการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา“ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยนํามากําหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) ประกอบด้วยตัว
แปรต้น(Independent Variables) ตัวแปรตาม(Dependent Variables) ซึ่งนํามากําหนดเป็น
รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวแปร  
 ทั้งน้ีสามารถกําหนดให้เป็นแผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                            
๑๑๙พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์, “การท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พ้ืนท่ีชุ่มน้ําหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม”, การท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, 
ปีท่ี ๑๓ ฉบับท่ี ๒ (มกราคม ๒๕๖๐): ๓๐ – ๓๔. 
 



๘๗ 
 

 

 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๒.๔ แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สถานภาพส่วนบุคคล

๑) เพศ 
๒) อาย ุ
๓) วุฒิการศึกษา 
๔) อาชีพ  
๕) รายได้ต่อเดือน 

การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.  การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่ง
ท่องเที่ยว  

๒.  ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่ ง
ท่องเที่ยว  

๓.  การบริหารจัดการด้านความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  

๔ .  การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ  

๕.  การบริหารจัดการให้ เ กิดคุณภาพ
บริการในแหล่งทอ่งเที่ยว  

๖.  การจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว  
๗.  การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 

สภาพท่ัวไปของการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนคร

หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 
บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้กําหนดระเบียบวิธีการวิจัย แบบผสานวิธี (Mixed 
Method Research) ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย
ดังน้ี 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 

งานวิจัยเร่ือง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods 
Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี   

๓.๑.๑ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-
depth Interview) โดยดําเนินการกับเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓.๑.๒ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาสํารวจ (Survey 
Research) โดยใช้้แบบสอบถาม (Questionnaire) สําหรับประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยใช้้วิธีการคํานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธี Taro 
Yamane๑  ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

                                                            
๑ Yaro Yamane (1967),  อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ด้วย SPSS, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๐, (กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอาร์แอนด์ดี, ๒๕๕๒), หน้า ๔๘-๔๙. 



๘๙ 
 

๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

๓.๒.๑ ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ผู้วิจัยได้กําหนดการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามกับประชากรได้แก่ ประชาชนผู้
อยู่ในพ้ืนที่เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย ใช้วิธีการคํานวณ
ขนาดตัวอย่างด้วยวิธี Yaro Yamane ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random  Sampling)  

การคํานวณขนาดของตัวอย่าง (Sample size) ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจัยคํานวณโดยใช้
สูตร คํานวณของ Taro Yamane๒  ดังน้ี   

๑) ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนที่มีอายุต้ังแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป ที่อาศัยพ้ืนที่
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ผู้วิจัยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) และ
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย ดังน้ี 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) กลุ่มตัวอย่างได้มาจากประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้จากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใช้
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ๐.๐๕ ดังน้ี 

 

  n = 
๑ ( )๒   

 

โดย N =  จํานวนประชากรทั้งหมด 
 

  e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
 

  n = จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรทั้งหมด ๗,๒๘๗ คน เมื่อแทนค่าในสูตรจะได้ดังน้ี  
 

๗,๒๘๗ 
                   = 

๗,๒๘๗
๑+๗,๒๘๗ (๐.๐๕)๒ 

= ๗,๒๘๗
๗,๒๘๘ (๐.๐๐๒๕) 

๗,๒๘๗
                                                            

๒Yamane, T., Statistics: An Introductory Analysis, 3rd Edition. (Singapore : Times 
Printers Sdn. Bhn, 1973), p. 79. 



๙๐ 
 

= ๑๙.๒๒
= ๗,๒๘๗

๑๙.๒๒ 
= ๓๗๙.๑๓๗

= ๓๗๙
 

เพราะฉะน้ันจํานวนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ ๓๗๙ คน 

๓.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตด้านประชากรท่ีใช้ในการวิจัยโดยแบ่งเป็น
ผู้ให้ข้อมูล ดังน้ี 

๑. นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม  นายกเทศมนตรีตําบลนครหลวง 
๒. นายบัณฑิตย์ ศิริวรธรรม  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลนครหลวง 
๓. นายนิคม คมคาย   รองประธานสภาเทศบาลนครหลวง 
๔. นายสมชาย ซุนสง่า   ประธานชุมชนวัดเทพพระจันทร์ลอย 
๕. นายทรงสวัสด์ิ โชติพันธ์  ประธานชุมชนหลวงปู่นวมรวมใจ 
๖. นายสมจิตร กลิ่นสารี  ประธานชุมชนทรงธรรมพัฒนา 
๗. ร.ต.อ.ประเสริฐ รัศมี   หัวหน้าจราจร สภอ.นครหลวง 
๘. นางอารี รัศมี   ผู้ประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 
๙. นายสุวิทย์ ขันธจิตร์  ผู้ประกอบธุรกิจอาหารพ้ืนถิ่น 
๑๐. นายประสงค์ กลิ่นสวาทหอม ผู้บริหารธุรกิจโรงแรม 
๑๑. นายสมเกียรติ มนต์ประเสริฐ ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร เป็ดย่าง 
 
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (Sampling) การสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้หลักการสุ่มแบบแบบบังเอิญ 

ประกอบด้วยขั้นตอนดังน้ี 
กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นสัดส่วน โดยพิจารณาจากจํานวนประชากร เพ่ือให้ได้

ข้อมูลมีลักษณะกระจาย ให้สัมพันธ์กับสัดส่วนของประชากร โดยทําการสุ่มแบบบังเอิญ (Stratified 
random sampling) ดังน้ี 
 

จํานวนตัวอย่างในแต่ละช้ัน = จํานวนตัวอย่างทั้งหมด × จํานวนประชากรในแต่ละที่ 
                 จํานวนประชากรทั้งหมด 
 



๙๑ 
 

จากสูตรจะได้ประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช้ันของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวม ๗,๒๘๗ คน รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 

ตารางที่ ๓.๑ สถานที่ท่องเท่ียวในเทศบาลตําบลนครหลวง และกลุ่มตัวอย่างประชนชน
ที่มาท่องเที่ยวแบบบังเอิญในเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

๓.๓ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยน้ันได้ทําเคร่ืองมือประกอบด้วย 
๑. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องเร่ือง “การพัฒนาการบริหารการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” แล้ว
กําหนดเป็นกรอบปัจจัยให้ครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงค์ที่ทําวิจัย 

๒. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับ “การพัฒนาการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ตามกรอบปัจจัยที่กําหนดไว้  

๓.๓.๑ แบบสอบถาม 

ผู้วิจัยดําเนินการสร้างแบบสอบถามดังน้ี 
๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่

เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
๒ . ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง โดยพิจารณาถึง

รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ 
๓. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

สถานทีท่่องเทีย่ว จํานวนกลุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ
ปราสาทนครหลวง
วัดนครหลวง 
วัดโตนด 
วัดใหม่ประชุมพล 
หมู่บ้านหัตถกรรมมีดอรัญญิก 
 

๑๒๐ 
๘๕ 
๗๔ 
๕๐ 
๕๐ 

รวม ๓๗๙ 



๙๒ 
 

๔. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 

๕. นําเสนอร่างแบบสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบ
และปรับปรุงแก้ไข 

๖. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือหาความเช่ือมั่น (Reliability) แล้วนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

๗. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง และนําไปแจกกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
๘. รวบรวมแบบสอบถาม แล้วนํามาวิเคราะห์ 

๓.๓.๒ ลักษณะของเครื่องมือ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ตามกรอบของ “การพัฒนาการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน และรายได้ โดยมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) จํานวน ๕ ข้อ 
 ตอนท่ี ๒ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ “การพัฒนาการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”  

โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับ “การพัฒนาการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาล
ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังน้ี๓ 
  ๕ หมายถึง อยู่ในระดับ มากที่สุด  
  ๔ หมายถึง อยู่ในระดับ มาก  
  ๓ หมายถึง อยู่ในระดับ ปานกลาง 
  ๒ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อย  
  ๑ หมายถึง อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

ตอนท่ี ๓ เป็นแบบสอบเก่ียวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ การพัฒนาการบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลักษณะเป็นปลายเปิดให้เลือกตอบแบบเสรี 

 

                                                            
๓ชุติ ระบอบ และคณะ, ระเบียบวิธีวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 

๒๕๕๒), หน้า ๑๐๘. 



๙๓ 
 

๓.๓.๓ แบบสัมภาษณ์ 

๑. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

๒ . ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้อง โดยพิจารณาถึง
รายละเอียดต่างๆ เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กําหนดไว้ 

๓. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 
๔. สร้างแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือนํามาวิเคราะห์ 

๓.๓.๔ การตรวจสอบและหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยได้นําเสนอแบบสอบถามเพื่อหาคุณภาพแบบสอบถามโดยความเที่ยงตรง(Validity) 
และความเช่ือมั่น (Reliability) ดังน้ี 

๑. ขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์และผู้เช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือที่
สร้างไว้  

๒. หาความเท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสอบถามที่สร้างเสร็จ เสนอประธานและ
กรรมการท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือขอความเห็นชอบและนําเสนอต่อผู้เช่ียวชาญแล้วนํามาปรับปรุง
แก้ไขให้เหมาะสมจํานวน ๕ ท่าน ประกอบไปด้วย 

๑) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ดร. อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒) ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๓) ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๔) ดร.สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

๕) ผศ.ดร.เกียรติศักด์ิ สุขเหลือง อาจารย์ประจําภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   

แล้วนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแต่ละข้อ (Index of Item - 
Objective Congruence :IOC)๔ ได้ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ ๐.๙๑๖ 
                                                            

๔สมนึก ภัททิยธนี, การวัดผลการศึกษา, พิมพ์คร้ังท่ี ๕, (กาฬสินธ์ุ: ประสานการพิมพ์, ๒๕๔๙), หน้า 
๒๒๐. 



๙๔ 
 

๓. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้เครื่องมือ (Try Out) จากกลุ่มตัวอย่างที่มีการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาล
ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน ๓๐ ชุด เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่น

ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่า (Alpha α – coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach)๕ ได้ค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 

๔. นําแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ในการนําไปใช้แจกกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยต่อไป 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๓.๔.๑ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังน้ี 
๑. ขอหนังสือจากผู้อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้นําชุมชน เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ในการตอบแบบสอบถาม 

๒. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูล กับประชาชนในเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๗๙ ชุด และเก็บ
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วนํามาตรวจสอบความถูกต้อง ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ทั้งหมดจํานวน 
๓๗๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐% ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 

๓. นําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ต่อไป 

๓.๔.๒ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอน ดังน้ี 
๑. ขอหนังสือจากผู้อํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ถึงผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการให้สัมภาษณ์ 

                                                            
๕สิน พันธ์ุพินิจ, เทคนิคการวิจัยทางสังคม, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทจูนพลับลิซซ่ิง จํากัด, ๒๕๔๗), 

หน้า ๑๙๑. 



๙๕ 
 

๒. ทําการนัดวัน เวลา และสถานที่กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) เพ่ือสัมภาษณ์
ตามท่ีกําหนดไว้ 

๓. ดําเนินการสัมภาษณ์ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดนัดไว้ จนครบทุกประเด็นโดย 
ขออนุญาตใช้วิธีการจดบันทึกและการบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

๔. นําข้อมูลดิบที่ได้มารวบรวมเพ่ือวิเคราะห์โดยวิธีการที่เหมาะสมและนําเสนอต่อไป 
 
๓.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาล
ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ ดังน้ี 

๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์โดยใช้สถิติ ดังน้ี 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) สําหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง
และพรรณนา ปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ คือ ความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), และ
อธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ค่าเฉล่ีย 
 ( Mean) และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สําหรับทดสอบสมมติฐาน เพ่ือเปรียบเทียบการ
พัฒนาการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที (T-test) ในกรณีตัว
แปรต้นสองกลุ่ม และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่สามกลุ่มขึ้นไป เมื่อพบว่ามีความแตกต่างจะทําการ
เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างเป็นสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant 
Difference : LSD) 

 

เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉล่ีย ดังน้ี 
เกณฑ์ที่ใช้แปลผลข้อคําถามที่ได้จากการประเมินผล ดังน้ี 

 ช่วงค่าเฉล่ีย    การแปลความหมาย 
 ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๔.๒๑ – ๕.๐๐  กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 



๙๖ 
 

ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๓.๔๑ – ๔.๒๐  กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์มาก 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๒.๖๑ – ๓.๔๐  กําหนดให้อยู่เกณฑ์ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๑.๘๑ – ๒.๖๐  กําหนดให้อยู่เกณฑ์น้อย 
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ ๑.๐๐ – ๑.๘๐  กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุด๖ 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Question) สําหรับข้อ
คําถามปลายเปิดผู้วิจัยทําการเก็บข้อมูลได้กําหนดตามกรอบของการวิจัยจากน้ันนําข้อมูลที่ได้มาจัด
กลุ่มข้อมูล (Data Grouping) ตามกรอบที่ได้กําหนดเอาไว้แล้วทําการวิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) 

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์โดยวิธีการ ดังน้ี 
๑. นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาถอดเสียงและบันทึกเป็นข้อความ 
๒. นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์และการจดบันทึกมาจําแนกเป็นประเด็นและเรียบเรียง

เฉพาะประเด็นที่เก่ียวกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
๓. วิเคราะห์คําให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสําคัญตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยใช้เทคนิค

การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis Technique) ประกอบบริบท (Context)  
๔. สังเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยและนําเสนอต่อไป 

                                                            
๖ชูศรี วงศ์รัตนะ, เทคนิคการใช้สถิติเพ่ือการวิจัย, พิมพ์คร้ังท่ี ๑๒, (นนทบุรี : ไทเนรมิตกิจ อินเตอร์ 

โปรเกรสซิฟ, ๒๕๕๓), หน้า ๗๕.   



 

  

บทที่ ๔ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน ๓๗๙ ชุด มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปการวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอดังต่อไปนี้ 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล

นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
๔.๔ ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๔.๕ ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับแนวทางการ

บริหารการท่องเ ท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๔.๖ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
 

๔.๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 

๓๗๙ คน จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา  และรายได้ต่อเดือน แสดงด้วยความถี่ และร้อยละ มี
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑ ดังน้ี 
 

  



๙๘ 

ตารางที่ ๔.๑ จํานวน และคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม                            (n=๓๗๙) 
 

ข้อมูลปัจจัยสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน ร้อยละ 
เพศ  
 ชาย ๑๕๖ ๔๑.๒ 
 หญิง ๒๒๓ ๕๘.๘ 
 รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐๐

 

อายุ  
 ตํ่ากว่า ๒๕ ปี ๑๑๖ ๓๐.๖ 
 ๒๕ -๓๔ ปี ๑๓๖ ๓๕.๙ 
 ๓๕ - ๔๔ ปี ๘๑ ๒๑.๔ 
 ๔๕ ปีขึ้นไป ๔๖ ๑๒.๑ 
 รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐๐
วุฒิการศึกษา  
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๑๐๓ ๒๗.๒ 
 ปริญญาตร ี ๑๓๗ ๓๖.๑ 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

อ่ืนๆ 
๓๘ 
๑๐๑

๑๐.๐ 
๒๖.๖ 

 รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐๐
อาชีพ   
 ข้าราชการ ๑๓ ๓.๔ 
 ธุรกิจส่วนตัว ๒๐๘ ๕๔.๙ 
 รับจ้างทั่งไป 

อ่ืนๆ 
๑๔๒ 
๑๖

๓๗.๕ 
๔.๒ 

 รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐๐
รายได้ต่อเดือน  
 ตํ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท/เดือน ๑๔ ๓.๗ 
 ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน ๑๘๑ ๔๗.๘ 
 ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ๑๓๖ ๓๕.๙ 
 ๑๕,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ๔๘ ๑๒.๗ 
 รวม ๓๗๙ ๑๐๐.๐๐



๙๙ 

จากตารางที่ ๔.๑ พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่อง “การบริหารการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
จําแนกได้ดังน้ี 

เพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีจํานวน ๑๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ 
๔๑.๒ ส่วนเพศชายมีจํานวน ๒๒๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘ 

อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ ๒๕ – ๓๔  ปี มีจํานวน ๑๓๖ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๓๕.๙ มีอายุระหว่าง มีอายุตํ่ากว่า ๒๕ ปี จํานวน ๑๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖ ระหว่าง 
๓๕ – ๔๔  ปี มีจํานวน ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔ มี ๔๕ ปีขึ้นไป มีจํานวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๒.๑ ตามลําดับ 

วุฒิการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 
๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑ มีการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี จํานวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๗.๒ มีการศึกษาระดับอ่ืนๆ จํานวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖ และมีการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จํานวน ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐ ตามลําดับ 

อาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน ๒๐๘ คน คิด
เป็นร้อยละ ๕๔.๙ มีรับจ้างทั่วไป จํานวน ๑๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๕ มีอาชีพอ่ืนๆ มีจํานวน ๑๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๒ และมีอาชีพข้าราชการ จํานวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔ ตามลําดับ 

รายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่อยู่ที่รายได้ต่อเดือน ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ 
บาท จํานวน ๑๘๑ คนคิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘ มีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๓๖ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙ มีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗ 
และมีรายได้ตํ่ากว่าต่อเดือน ๕,๐๐๐บาท จํานวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ ตามลําดับ 

 

 

  



๑๐๐ 

๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาล
ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑. การวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว  
๒. ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว ๓. การบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว ๔. การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ๕.  การบริ ห า รจั ดก า ร ให้ เ กิ ด
คุณภาพบริการในแหล่งท่องเที่ยว ๖. การจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ๗. การบริหารจัดการด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ ผู้วิจัยได้นําเสนอผลของการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ ๔.๑ – 
๔.๔ ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ ๔.๒  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม 
(n=๓๗๙) 

การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยภาพรวม 

ระดับการบริหาร x S.D. แปลผล

๑. ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว
๒. ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเทีย่ว  
๓. ด้านการบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งท่องเที่ยว  
๔. ด้านการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  
๕. ด้านการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพบริการในแหล่ง

ท่องเที่ยว 

๔.๐๕
๓.๙๒ 

 
๓.๙๗ 
๓.๙๗ 
๔.๐๐ 

๐.๖๖๒ 
๐.๕๙๕ 

 
๐.๖๑๐ 
๐.๖๑๐ 
๐.๕๗๕ 

มาก
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

๖. ด้านการจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ๓.๙๖ ๐.๖๑๘ มาก
๗. ด้านการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิง่แวดล้อม และ

ธรรมชาติ ๔.๐๒ 
 

๐.๕๘๓ มาก 
รวม ๓.๙๙ ๐.๕๔๗ มาก

 



๑๐๑ 

จากตารางที่ ๔.๒ พบว่า ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๙, 
S.D. = ๐.๕๔๗) 

เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยที่ด้านด้านการวางแผนของ
ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๒) รองลงมา คือ ด้านการ
บริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ (x = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๘๓) และน้อยที่สุด
คือ ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว (x =๓.๙๒, S.D. = ๐.๕๙๕) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ ๔.๓  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการ
วางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการวางแผนของผูร้ับผดิชอบแหล่งทอ่งเท่ียว 

ระดับการบริหาร x S.D. แปลผล

๑. มีการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ๔.๒๐ ๐.๗๕๗ มาก
๒. มีการนําวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารแหล่งท่องเที่ยว

ไปใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน ๔.๐๓ 
 

๐.๘๑๐ มาก 

๓. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๓.๙๘ 

 
๐.๘๐๓ มาก 

๔. มีกําลังคนท่ีเพียงพอกับความรับผิดชอบการบริหารแหล่ง
ท่องเที่ยว ๔.๐๒ 

 
๐.๗๕๐ มาก 

๕. มีการสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ๔.๐๑ ๐.๗๕๙ มาก
ภาพรวม ๔.๐๕ ๐.๖๖๙ มาก

 
จากตารางที่ ๔.๓ พบว่า ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล

นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๙) 

เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเที่ยว มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๗๕๗) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการนําวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการบริหารแหล่งท่องเที่ยวไปใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน (x = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๘๑๐) อยู่ใน



๑๐๒ 

ระดับมาก และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด  (x =๓.๙๘, S.D. = ๐.๘๐๓) อยู่ในระดับมาก 
 

ตารางที่ ๔.๔ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหาร
จัดการสถานที่ท่องเท่ียว 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการบริหารจัดการสถานท่ีท่องเท่ียว 

ระดับการบริหาร x S.D. แปลผล

๑. มีการจัดสรรพ้ืนที่ความรับผิดชอบของชุมชน ๓.๙๔ ๐.๗๕๕ มาก
๒.  มีการสถานที่ทอ่งเที่ยวในพ้ืนที่ให้มีความน่าสนใจแก่

นักท่องเที่ยว ๓.๘๘ 
 

๐.๗๖๑ มาก 
๓.  มีมีการให้นักทอ่งเที่ยว มีส่วนร่วมในการบริหารแหล่ง

ท่องเที่ยวให้เหมาะสม ๓.๙๕ 
 

๐.๗๘๒ มาก 
๔.  มีการบริหาร หรือปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่าง

ต่อเน่ือง ๓.๘๖ 
 

๐.๗๔๖ มาก 
๕.  มีข้อมูลบอกสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ๓.๘๙ ๐.๗๕๗ มาก
๖. มีข้อบังคับขอแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.๐๒ ๐.๘๑๐ มาก

ภาพรวม ๔.๐๕ ๐.๖๖๒ มาก
 

จากตารางที่ ๔.๔ พบว่า ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๒) 

เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีข้อบังคับขอแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆอย่างมีประสิทธิภาพ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๘๑๐) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีมีการให้นักท่องเที่ยว มี
ส่วนร่วมในการบริหารแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม (x = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๗๘๒) อยู่ในระดับมาก 
และมีการบริหาร หรือปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x =๓.๘๖, S.D. 
= ๐.๗๔๖) อยู่ในระดับมาก 

 



๑๐๓ 

ตารางที่ ๔.๕ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทอ่งเท่ียว 

ระดับการบริหาร x S.D. แปลผล

๑.  มีแผนที่บอกเสน้ทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว ๓.๙๗ ๐.๘๐๕ มาก
๒.  มีการกําหนดจุดเด่นของที่ท่องเที่ยว ๔.๐๔ ๐.๘๒๔ มาก
๓.  มีการกําหนดเวลา เปิด – ปิด ในการเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวอย่างชัดเจน ๓.๙๕ 
 

๐.๘๓๙ มาก 
๔.  มีการคมนาคมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวด้วยความ

สะดวก ๔.๐๐ 
 

๐.๘๑๓ มาก 
๕. มีป้ายแสดงข้อมูลในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว

อ่ืนๆได้ ๓.๙๑ 
 

๐.๗๙๓ มาก 
ภาพรวม ๓.๙๒ ๐.๕๙๕ มาก

 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๕๙๕) 

เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการกําหนดจุดเด่นของที่ท่องเท่ียว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = 
๔.๐๔, S.D. = ๐.๘๒๔) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีมีการคมนาคมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยความสะดวก (x = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๘๑๓) อยู่ในระดับมาก และมีป้ายแสดงข้อมูลในการเดินทาง
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆได้ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด (x =๓.๙๑, S.D. = ๐.๗๙๓) อยู่ในระดับมาก 

 
  



๑๐๔ 

ตารางที่ ๔.๖ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหาร
จัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการบริหารจัดการสิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ 

ระดับการบริหาร x S.D. แปลผล

๑.  จัดให้มีการบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สะอาดและ
ถูกสุขลักษณะในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๓.๘๘ ๐.๗๙๐ มาก 

๒.  จัดให้มีห้องนํ้า/สุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะสําหรับ
นักท่องเที่ยว ๓.๙๐ ๐.๗๖๙ มาก 

๓.  จัดให้มีระบบเตือนภัย หรือระบบรักษาความปลอดภัยแก่
ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว ๓.๙๙ ๐.๗๗๐ มาก 

๔.  มีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์อํานวยความสะดวก
สําหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ๔.๐๓ ๐.๗๗๓ มาก 

๕.  มีการจัดสถานที่จอดรถและจาํหน่ายของที่ระลึกให้แก่
นักท่องเที่ยว ๔.๐๑ ๐.๗๘๓ มาก 

๖. มีการจัดสถานที่จอดรถและจําหน่ายของที่ระลึกให้แก่
นักท่องเที่ยว ๔.๐๓ ๐.๗๕๕ มาก 

ภาพรวม ๓.๙๗ ๐.๖๑๐ มาก
 

จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านด้านการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความ
สะดวกต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๑๐) 

เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดสถานที่จอดรถและจําหน่ายของที่ระลึกให้แก่
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๗๓) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีมีการ
จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ (x = ๔.๐๓, S.D. = 
๐.๗๕๕) อยู่ในระดับมาก และจัดให้มีการบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด (x =๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๙๐) อยู่ในระดับมาก 
 



๑๐๕ 

ตารางที่ ๔.๗ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การบริหาร
จัดการให้เกิดคุณภาพการให้บริการในแหล่งท่องเท่ียว 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการบริหารจัดการใหเ้กิดคุณภาพการให้บริการในแหล่ง

ท่องเท่ียว 

ระดับการบริหาร x S.D. แปลผล

๑.  นักท่องเที่ยวผู้ให้บริการในแหล่งท่องเที่ยวมีความรู้อย่าง
เหมาะสม ๔.๐๐ ๐.๗๓๖ มาก 

๒.  เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศให้กับผูม้า
ท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ๓.๙๘ ๐.๗๕๒ มาก 

๓.  มีการให้ข้อมลู ประชาสัมพันธ์ ที่เพียงพอสําหรับ
นักท่องเที่ยว ๔.๐๕ ๐.๗๓๕ มาก 

๔.  มีการกําหนดการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่
ท่องเที่ยว ๔.๐๕ ๐.๖๖๒ มาก 

๕.  มีการให้บริการท่ีเป็นไปตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่
กําหนดไว้ ๓.๙๑ ๐.๗๙๓ มาก 

ภาพรวม ๔.๐๐ ๐.๕๗๕ มาก
 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพการให้บริการ
ในแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๕๗๕) 

เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีมีการให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ที่เพียงพอสําหรับ
นักท่องเที่ยว มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๗๓๕) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการ
กําหนดการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว (x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๒) อยู่ในระดับมาก 
และมีการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดไว้ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x =๓.๙๑, 
S.D. = ๐.๗๙๓) อยู่ในระดับมาก 

 



๑๐๖ 

ตารางที่ ๔.๘ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดการ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว  

(n=๓๗๙) 
การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว 

ระดับการบริหาร x S.D. แปลผล

๑.  มีการจัดให้มีกจิกรรมการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยวก่อนเข้าชม ๓.๘๘ ๐.๗๙๐ มาก 

๒.  มีการควบคุมดูแลใหก้ิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อท้องถิ่น ๓.๙๑ ๐.๗๗๑ มาก 

๓.  มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้กับ
ชุมชนในท้องถิ่น ๔.๙๙ ๐.๗๗๐ มาก 

๔.  มีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น ๔.๐๓ ๐.๗๗๓ มาก 

๕.  มีคําช้ีแจงการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ๔.๐๑ ๐.๗๘๓ มาก
ภาพรวม ๓.๙๖ ๐.๖๑๘ มาก

 

จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๐.๖๑๘) 

เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียว 
ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๗๒) อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ มีคําช้ีแจงการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว (x = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๗๘๓) อยู่ในระดับ
มาก และมีมีการจัดให้มีกิจกรรมการแนะนําสถานท่ีท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวก่อนเข้าชม มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด (x =๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๙๐) อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 



๑๐๗ 

ตารางที่ ๔.๙ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การบริหาร
จัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ  

(n=๓๗๙) 
การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

ระดับการบริหาร x S.D. แปลผล

๑.  มีการให้ความรู้แก่นักท่องเทีย่วด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ๔.๐๐ ๐.๗๕๗ มาก 

๒.  มีกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติภายในแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๓.๙๘ ๐.๗๓๖ มาก 

๓.  มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายใน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๓.๙๘ 

 
๐.๗๕๒ มาก 

๔.  มีการรณรงค์แยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถัง ๔.๐๖ ๐.๖๓๖ มาก
๕.  มีการประเมินผลทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

ธรรมชาติอย่างสม่ําเสมอ ๔.๐๕ ๐.๖๖๒ มาก 
ภาพรวม ๔.๐๒ ๐.๕๘๓ มาก

 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๘๓) 

เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการรณรงค์แยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(x = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๖๓๖) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการประเมินผลทางด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติอย่างสมํ่าเสมอ (x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๒) อยู่ในระดับมาก และมี
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x 
=๓.๙๘, S.D. = ๐.๗๕๒) อยู่ในระดับมาก 
 
  



๑๐๘ 

๔.๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยธุยา โดยจาํแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 

การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ผู้วิจัยได้ดําเนินการโดย
ต้ังสมมติฐานการวิจัย ๕ ข้อในเบ้ืองต้น และทําการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานท่ี ๑ นักท่องเท่ียวที่มี เพศ ต่างกันมีระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ ๔.๑๐  การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม จําแนกตามเพศ 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง โดยภาพรวม 

เพศ
t Sig. ชาย (๕๕ คน) หญิง (๗๓ คน)x S.D x S.D 

๑. การวางแผนของผู้รับผิดชอบ
แหล่งท่องเที่ยว 

๔.๑๓ ๐.๖๗๖ ๓.๙๙ ๐.๖๔๘ ๑.๙๔๗ ๐.๐๕๒ 

๒. การบริหารจัดการสถานที่
ท่องเท่ียว 

๓.๙๙ ๐.๕๘๗ ๓.๘๘ ๐.๕๙๗ ๑.๘๔๙ ๐.๐๖๕ 

๓. การบริหารจัดการด้าน
ความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งท่องเที่ยว 

๔.๐๑ ๐.๕๙๓ ๓.๙๕ ๐.๖๒๒ ๐.๙๓๒ ๐.๓๕๒ 

๔. การบริหารจัดการสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ 

๔.๐๑ ๐.๕๙๓ ๓.๙๕ ๐.๖๒๒ ๐.๙๓๒ ๐.๓๕๒ 

๕. การบริหารจัดการให้เกิด
คุณภาพการให้บริการใน
แหล่งท่องเที่ยว 

๔.๐๗ ๐.๕๖๐ ๓.๙๕ ๐.๕๘๑ ๑.๙๕๔ ๐.๐๕๑ 

๖. การจัดการกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยว 

๓.๙๙ ๐.๕๙๕ ๓.๙๔ ๐.๖๓๔ ๐.๘๑๘ ๐.๔๑๔ 

 

  



๑๐๙ 

ตารางที่ ๔.๑๐ (ตอ) 

การบริหารการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร

หลวง โดยภาพรวม 

เพศ
t Sig. ชาย (๕๕ คน) หญิง (๗๓ คน)x S.D x S.D 

๗. การบริหารจัดการด้านการ
อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ 

๔.๐๙ ๐.๕๗๑ ๓.๙๕ ๐.๕๘๑ ๑.๘๘๓ ๐.๐๖๑ 

รวม ๔.๐๔ ๐.๕๒๓ ๓.๙๕ ๐.๕๖๑ ๑.๖๓๒ ๐.๑๐๓
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามเพศ 
พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน (t =๑.๖๓๒, Sig.= ๐.๑๐๓) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
 สมมติฐานที่ ๒ นักท่องเท่ียวที่มี อายุ ต่างกันมีระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ ๔.๑๑ การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม จําแนกตามอายุ 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
โดยภาพรวม 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

๑. การวางแผนของ
ผู้รับผิดชอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๕๗๑
๑๖๔.๑๕๕
๑๖๕.๗๒๖

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๕๒๔
๐.๔๓๘ 

๑.๑๙๖ ๐.๓๑๑

๒. การบริหารจัดการ
สถานที่ท่องเทีย่ว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 ๑.๖๘๑
๑๓๒.๐๔๖
๑๓๓.๗๒๘

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๕๖๐
๐.๓๕๒ 

๑.๕๙๒ ๑.๕๙๒

 

  



๑๑๐ 

ตารางที่ ๔.๑๑ (ต่อ) 

๓. การบริหารจัดการ
ด้านความสามารถใน
การเข้าถึงแหลง่
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๙๖๙
๑๓๘.๗๑๒
๑๔๐.๖๘๑

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๖๕๖
๐.๓๗๐ 

๑.๗๗๔ ๐.๑๕๒
 

๔. การบริหารจัดการสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ต่างๆ 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๙๖๙
๑๓๘.๗๑๒
๑๔๐.๖๘๑

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๖๕๖
๐.๓๗๐ 

๑.๗๗๔ ๐.๑๕๒

๕.การบริหารจัดการให้
เกิดคุณภาพการ
ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๙๙๒
๑๒๓.๘๕๑
๑๒๔.๘๔๓

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๓๓๑
๐.๓๓๐ 

๑.๐๐๑ ๐.๓๙๒

๖. การจัดการกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๕๔๓
๑๔๑.๘๔๕
๑๔๔.๓๘๘

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๘๔๘
๐.๓๗๘ 

๒.๒๔๑ ๐.๘๓
 

๗. การบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๘๙๑
๑๒๗.๗๑๓
๑๒๘.๖๐๔

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๒๙๗
๐.๓๔๑ 

๐.๘๗๒ ๐.๔๕๖

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๑.๓๙๔
๑๑๑.๗๕๓
๑๑๓.๑๔๗

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๔๖๕
๐.๒๙๘ 

๑.๕๕๙ ๐.๑๙๙

 
จากตารางที่ ๔.๑๑ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ

เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามอายุ 
พบว่า มีระดับการบริหารไม่แตกต่างกัน (F = ๑.๕๕๙, Sig.= ๐.๑๙๙) ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
การวิจัย 

 



๑๑๑ 

สมมติฐานที่ ๓ นักท่องเที่ยวที่มี วุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับการบริหารการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ ๔.๑๒  การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
โดยภาพรวม 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

๑. การวางแผนของ
ผู้รับผิดชอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๔๒๖
๑๖๓.๓๐๐ 
๑๖๕.๗๒๖ 

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

.๘๐๙

.๔๓๕ 
๑.๘๕๗ .๑๓๖

๒. การบริหารจัดการ
สถานที่ท่องเทีย่ว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 ๗.๔๖๕
๑๒๖.๒๖๓
๑๓๓.๗๒๘

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๒.๔๘๘
.๓๓๗ 

๗.๓๙๐** ๐.๐๐๐

๓. การบริหารจัดการ
ด้านความสามารถใน
การเข้าถึงแหลง่
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๖๔๙
๑๓๔.๐๓๑
๑๔๐.๖๘๑

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๒.๒๑๖
.๓๕๗ 

๖.๒๐๑** ๐.๐๐๐
 
 

๔. การบริหารจัดการ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๖๔๙
๑๓๔.๐๓๑
๑๔๐.๖๘๑

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๒.๒๑๖
.๓๕๗ 

๖.๒๐๑** ๐.๐๐๐

๕.การบริหารจัดการให้
เกิดคุณภาพการ
ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๔๑๔
๑๒๒.๔๒๙
๑๒๔.๘๔๓

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

.๘๐๕

.๓๒๖ 
๒.๔๖๕ ๐.๖๒

๖. การจัดการกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๖.๖๒๕
๑๓๗.๗๖๓
๑๔๔.๓๘๘

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๒.๒๐๘
.๓๖๗ 

๖.๐๑๑** ๐.๐๐๑
 

 

  



๑๑๒ 

ตารางที่ ๔.๑๒  (ต่อ) 

๗. การบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๒.๗๐๑
๑๒๕.๙๐๓
๑๒๘.๖๐๔

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

.๙๐๐

.๓๓๖ 
๒.๖๘๒ ๐.๔๗

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๔.๕๒๐
๑๐๘.๖๒๖
๑๑๓.๑๔๗

๓
๓๗๕ 
๓๗๘

๑.๕๐๗
.๒๙๐ 

๕.๒๐๒** ๐.๐๒

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๑ 
 

จากตารางที่ ๔.๘ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับการบริหารแตกต่างกัน (F = ๕.๒๐๒, Sig.= ๐.๐๒) ดังน้ันจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านความสามารถในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว การจัดการ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว มีระดับการบริหารแตกต่างกัน  ซึ่งมีความแตกต่างกัน (F = ๕.๒๐๒, Sig.= 
๐.๐๒) อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ ๐.๐๑ ดังน้ันจึงทําการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
โดยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD.)  ในด้านการบริหาร ดังตาราง
ที่ ๔.๑๓-๔.๑๖ 

 
 
 
 

  



๑๑๓ 

ตารางที่ ๔.๑๓ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการสถานที่ท่องเท่ียว จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการ
ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์  
โดยภาพรวม 

 
 
 

ระดับการบริหาร 
ตํ่ากว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

อ่ืนๆ 

 ๓.๗๙ ๓.๘๖ ๔.๓๑ ๔.๐๐
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๓.๗๙ - -๐.๒๓ -๐.๔๘* -๐.๑๔
ปริญญาตร ี ๓.๘๖ - - -๐.๔๖* -๐.๑๒
สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๓๑ - - - ๐.๓๔*
อ่ืนๆ ๔.๐๐ - - - -
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว นักท่องเท่ียวที่มีวุฒิ

การศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญา มีระดับการบริหารน้อยกว่านักท่องเที่ยวที่มีวุฒิการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

ตารางที่ ๔.๑๔ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการ
ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์  
โดยภาพรวม 

 
 
 

ระดับการบริหาร 
ตํ่ากว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

อ่ืนๆ 

 ๓.๘๖ ๓.๙๑ ๔.๑๙ ๔.๑๐
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๓.๘๖ - ๐.๐๙ -๐.๓๕* -๐.๑๐๙
ปริญญาตร ี ๓.๙๑ - - -๐.๔๔๒* -๐.๒๐*
สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๑๙ - - - ๐.๒๔๓*
อ่ืนๆ ๔.๑๐  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ด้านการบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี มีระดับการบริหารน้อยกว่า
นักท่องเท่ียวที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 

ตารางที่ ๔.๑๕ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ จําแนกตาม
วุฒิการศึกษา 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการ
ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์  
โดยภาพรวม 

 
 
 

ระดับการบริหาร 
ตํ่ากว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

อ่ืนๆ 

 ๓.๙๑ ๓.๘๘ ๔.๒๙ ๔.๐๗
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๓.๙๑ - ๐.๐๙ -๐.๓๕* -๐.๑๑*
ปริญญาตร ี ๓.๘๘ - - -๐.๔๔* -๐.๒๐*
สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๒๙ - - - ๐.๒๔*
อ่ืนๆ ๔.๐๗ - - - -
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔ .๑๕ พบว่า ด้านการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 
นักท่องเที่ยวที่มีวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีระดับการบริหารน้อยกว่านักท่องเท่ียวที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี และวุฒิการศึกษาอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

ตารางที่ ๔.๑๖ การเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญน้อยที่สุดของการบริหาร
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ด้านการจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการ
ท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์  
โดยภาพรวม 

 
 
 

ระดับการบริหาร 
ตํ่ากว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

สูงกว่า
ปริญญาตร ี

อ่ืนๆ 

 ๓.๘๙ ๓.๘๗ ๔.๒๘ ๔.๐๖
ตํ่ากว่าปริญญาตรี ๓.๘๙ - ๐.๐๙ -๐.๓๕* -๐.๑๑*
ปริญญาตร ี ๓.๘๗ - - -๐.๔๔* -๐.๒๐*
สูงกว่าปริญญาตรี ๔.๒๘ - - - ๐.๒๕
อ่ืนๆ ๔.๐๖ - - - -
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ด้านการจัดการกิจกรรมทางการท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวที่มี
วุฒิการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี มีระดับการบริหารน้อยกว่านักท่องเท่ียวที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี และและวุฒิการศึกษาอ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ ๐.๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 

สมมติฐานท่ี ๔ นักท่องเที่ยวที่มี อาชีพต่างกัน มีระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 

ตารางที่ ๔.๑๗  การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม จําแนกตามอาชีพ 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
โดยภาพรวม 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

๑. การวางแผนของ
ผู้รับผิดชอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๑๖๐
๑๖๕.๕๖๖
๑๖๕.๗๒๖

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๐๕๓
๐.๔๔๒ 

๐.๑๒๑ ๐.๙๔๘

๒. การบริหารจัดการ
สถานที่ท่องเทีย่ว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๑๔๙
๑๓๓.๕๗๙
๑๓๓.๗๒๘

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๐๕๐
๐.๓๕๖ 

๐.๑๔๐ ๐ .๙๓๖

๓. การบริหารจัดการ
ด้านความสามารถใน
การเข้าถึงแหลง่
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

 ๐.๑๖๑
๑๔๐.๕๒๐
๑๔๐.๖๘๑

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๐๕๔
๐.๓๗๕ 

๐.๑๔๓ ๐.๙๓๔

๔. การบริหารจัดการสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ต่างๆ 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๑๖๑
๑๔๐.๕๒๐
๑๔๐.๖๘๑

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๐๕๔
๐.๓๗๕ 

๐.๑๔๓ ๐.๙๓๔

๕.การบริหารจัดการให้
เกิดคุณภาพการ
ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๐๘๙
๑๒๔.๗๕๔
๑๒๔.๘๔๓

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๐๓๐
๐.๓๓๓ 

๐.๐๙๐ ๐.๙๖๖

๖.การจัดการกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๒๔๒
๑๔๔.๑๔๖
๑๔๔.๓๘๘

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๐๘๑
๐.๓๘๔ 

๐.๒๑๐ ๐.๘๙๐

 

  



๑๑๘ 

ตารางที่ ๔.๑๗  (ต่อ) 

๗.การบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๒๖๖
๑๒๘.๓๓๘
๑๒๘.๖๐๔

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๐๘๙
๐.๓๔๒ 

๐.๒๕๙ ๐.๘๕๕

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๑๐๑
๑๑๓.๐๔๕
๑๑๓.๑๔๗

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๐๓๔
๐.๓๐๑ 

๐.๑๑๒ ๐.๙๕๓

 
จากตารางที่ ๔.๑๗ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ

เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามอาชีพ 
พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน (F = ๐.๑๑๒, Sig.= ๐.๙๕๓) ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
การวิจัย 

สมมติฐานท่ี ๕ นักท่องเที่ยวที่มี รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับการบริหารการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกัน 
 
  



๑๑๙ 

ตารางที่ ๔.๑๘  การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวม จําแนกตามรายได้ต่อ
เดือน 

(n=๓๗๙) 
การบริหารการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
โดยภาพรวม 

แหล่งความ
แปรปรวน SS df MS F Sig. 

๑. การวางแผนของ
ผู้รับผิดชอบแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๘๓๗
๑๖๔.๘๘๙
๑๖๕.๗๒๖

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๒๗๙
๐.๔๔๐ 

๐.๖๓๕ ๐.๕๙๓

๒. การบริหารจัดการ
สถานที่ท่องเทีย่ว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๔๘๖
๑๓๓.๒๔๒
๑๓๓.๗๒๘

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๑๖๒
๐.๓๕๕ 

๐.๔๕๖ ๐.๗๑๓

๓. การบริหารจัดการ
ด้านความสามารถใน
การเข้าถึงแหลง่
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๘๒๙
๑๓๙.๘๕๑
๑๔๐.๖๘๑

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๒๗๖
๐.๓๗๓ 

๐.๗๔๑ ๐.๕๒๘

๔. การบริหารจัดการสิ่ง
อํานวยความสะดวก
ต่างๆ 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๘๒๙
๑๓๙.๘๕๑
๑๔๐.๖๘๑

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๒๗๖
๐.๓๗๓ 

๐.๗๔๑ ๐.๕๒๘

๕.การบริหารจัดการให้
เกิดคุณภาพการ
ให้บริการในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๖๑๒
๑๒๔.๒๓๑
๑๒๔.๘๔๓

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๒๐๔
๐.๓๓๑ 

๐.๖๑๖ ๐.๖๐๕

๖.การจัดการกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๙๗๓
๑๔๓.๔๑๕
๑๔๔.๓๘๘

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๓๒๔
๐.๓๘๒ 

๐.๘๔๘ ๐.๔๖๘

 

  



๑๒๐ 

ตารางที่ ๔.๑๘  (ต่อ) 

๗.การบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

๐.๔๘๒
๑๒๘.๑๒๓
๑๒๘.๖๐๔

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

๐.๑๖๑
๐.๓๔๒ 

๐.๔๗๐ ๐.๗๐๔

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.๖๔๔
๑๑๒.๕๐๓
๑๑๓.๑๔๗

๓
๓๗๕ 
๓๗๘ 

.๒๑๕

.๓๐๐ 
๐.๗๑๖ ๐.๕๔๓

 
 

จากตารางที่ ๔.๑๘ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามรายได้
ต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (F = ๐.๗๑๖, Sig.= ๐.๕๔๓) ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกัน ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน 
การวิจัย 

 
  



๑๒๑ 

ตารางที่ ๔.๑๙ ผลสรุปการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามปจัจัยส่วนบุคคล 
ตามสมมติฐานที่ ๑–๕ 

 

สมมติฐาน ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ค่า t ค่า F Sig ผลการทดสอบ
ยอมรับ ปฏิเสธ

๑ เพศ การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ๑.๖๓๒ ๐.๑๐๓ - 

๒ อายุ การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ๑.๕๕๙ ๐.๑๙๙ - 

๓ วุฒิ
การศึกษา 

การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ - ๕.๒๐๒ ๐.๐๒  -

๔ อาชีพ การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ - ๐.๑๑๒ ๐.๙๕๓ - 

๕ รายได้ต่อ
เดือน 

การบริหารการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ - ๐.๗๑๖ ๐.๕๔๓ - 

 
จากตารางที่ ๔.๑๙ ผลสรุปโดยรวมการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังน้ี  
นักท่องเท่ียวที่มีเพศต่างกัน มีระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาล

ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย  

นักท่องเท่ียวที่มีอายุต่างกัน มีระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาล
ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 



๑๒๒ 

นักท่องเที่ยวที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมแตกต่างกัน จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาล
ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 

นักท่องเท่ียวที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน จึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 

 
๔.๔  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางใน

การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางในการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และนําเสนอ
ดังรายละเอียดดังในตารางที่ ๔.๒๐ – ๔.๒๑ 

 

ตารางที่ ๔.๒๐ ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ลําดับ ปัญหาและอุปสรรค จํานวน

 ปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
๑. การจัดการเรื่องขยะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ๓
๒. ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถ ๒
๓. 
๔. 

นักท่องเที่ยวมีความรู้ยังได้รับความรู้ไม่มากพอต่อประวัติศาสตร์ที่สําคัญๆ 
ยังขาดผู้มีความรู้ ผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สําคัญ 

๕
๑ 

๕. สภาพการจราจรติดขัด ในวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ ๒
๖. ความสะอาดของห้องนํ้ายังไม่เพียงพอ ๔

 
 



๑๒๓ 

ตารางที่ ๔.๒๑ ข้อเสนอแนะของการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ลําดับ ข้อเสนอแนะและแนวทาง จํานวน 

 ข้อเสนอแนะและแนวทางด้านการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
๑. ควรมีการจัดการเรื่องขยะการเพ่ิมถังขยะในแต่ละจุดเพ่ือให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว 
๓

๒. ควรตีเส้นกรอบในการจอดรถให้ชัดเจน และควรมีผู้ดูแลลานจอดรถเพ่ือให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 

๒

๓. ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้และมอบข้อมูลสําคัญๆ
ให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 

๕

๔. ควรขอการสนับสนุนเร่ืองไฟจราจร ต้ังกรวยในที่ๆห้ามจอด จากราชการที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือช่วยให้สภาพการจราจรติดขัด ในวัน เสาร์ อาทิตย์ และ
วันหยุดต่างๆ ได้มีสภาพคล่องตัวดีขึ้น 

๑

๕. ควรมีแม่บ้านดูแลห้องนํ้า เพ่ือทําความสะอาดของห้องน้ํายังทุกๆ ครึ่งช่ัวโมง ๔
  
 
  



๑๒๔ 

๔.๕  ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูลสําคัญเก่ียวกับแนวทางการ
บริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับแนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน ๗ ประเด็น คือ 
๑. ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว ๒. ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 
๓. ด้านการบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ๔. ด้านการบริหารจัดการสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ๕. ด้านการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพบริการในแหล่งท่องเท่ียว ๖. ด้าน
การจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ๗. ด้านการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมชาติผู้วิจัยได้นําเสนอเป็นลําดับดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผนของ
ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียวน้ีเทศบาลจะใช้
กรอบระเบียบกฎหมาย มาร่วมในการวางแผน เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีระเบียบวินัย และมีความสามารถ
ตรงตามที่เทศบาลกําหนดไว้๑ เมื่อมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนหรือเรียกร้องความช่วยเหลือในด้านใดก็จะ
ส่งคนเข้าไปให้ความช่วยเหลือหากนักท่องเที่ยวไม่พอหรือมีความสามารถไม่เพียงพอก็จะจัดหา
นักท่องเท่ียวเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนพร้อมกันน้ันก็จะดําเนินการจัดการอบรมนักท่องเท่ียวเพ่ือให้มี
ความสามารถในด้านน้ันๆ๒ ทั้งน้ีการจัดต้ังคณะทํางานของผู้รับผิดชอบเพ่ือการบริหารงานของแหล่ง
ท่องเที่ยว ดังน้ัน การวางแผนการจัดกิจกรรม การวางกําลังคนที่เพียงพอกับการพัฒนาการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ และมีการประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวเป็น
ประจํา๓  
  

                                                            
 ๑สัมภาษณ์ นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม, นายกเทศมนตรีตําบลนครหลวง, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๒สัมภาษณ์ นายสมจิตร กลิ่นสารี, ประธานชุมชนหลวงปู่นวมรวมใจ, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๓สัมภาษณ์ นายสมชาย ซุนสง่า, ประธานชุมชนวัดเทพพระจันทร์ลอย, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๑๒๕ 

๒. ด้านการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเท่ียว 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่
แหล่งท่องเท่ียว พบว่า เจ้าหน้าที่ได้การจัดสรรพ้ืนที่ความรับผิดชอบของแหล่งท่องเท่ียวระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน จัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สามารถดึงดูดใจแก่
นักท่องเท่ียว การให้ชุมชน สมาคมและชมรม๔ ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้
เหมาะสม ช่วยกันจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ และช่วยกัน
ปรับปรุง พัฒนาบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง๕     

๓. การบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การบริหารจัดการด้าน
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พบว่า เทศบาลการจัดเตรียมเส้นทางที่เหมาะสมสําหรับ
การเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูลหรือแสดงภาพรวมทั้งกําหนดบริเวณที่
นักท่องเที่ยวสามารถชมแหล่งท่องเที่ยวชัดเจน๖ มีการกําหนดช่วงเวลาในการเข้าพ้ืนที่ที่เหมาะสมตาม
ช่วงเวลาของวันหรือฤดูกาล มีการจัดให้มีพาหนะไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก และมีการแสดง
ข้อมูลข่าวสารในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก๗ 

๔. การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การบริหารจัดการสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ เทศบาลจัดให้มีการบริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมที่สะอาดและถูก
สุขลักษณะในแหล่งท่องเที่ยว๘ จัดให้มีห้องนํ้า/สุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะสําหรับนักท่องเที่ยว มี
ระบบเตือนภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การจัดเตรียม
สถานที่ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ การจัดสถานที่จําหน่ายของที่ระลึก

                                                            
 ๔สัมภาษณ์ นางอารี รัศมี, ผู้จัดการธุรกิจร้านกาแฟ, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๕สัมภาษณ์ นายประสงค์ กลิ่นสวาทหอม, ผู้จัดการโรงแรมโตบักเส็ง, ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๖นายประสงค์ กลิ่นสวาทหอม, ผู้จัดการโรงแรมโตบักเส็ง, ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๗นายทรงสวัสด์ิ โชติพันธ์, ประธานชุมชนหลวงปู่นวมรวมใจ, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๘สัมภาษณ์ นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม, นายกเทศมนตรีตําบลนครหลวง, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๒๖ 

ให้แก่นักท่องเที่ยว มีการจัดการด้านที่พักผ่อนอย่างเหมาะสมสําหรับนักท่องเที่ยว เช่น ม้าน่ัง ศาลา
พักผ่อน และมีการจัดการขยะและการบําบัดของเสีย๙ 

๕. การบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพบริการในแหล่งท่องเท่ียว 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การบริหารจัดการให้เกิด
คุณภาพบริการในแหล่งท่องเที่ยว เทศบาลจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการทางการ
ท่องเที่ยว จัดให้เจ้าหน้าที่มีการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องในแหล่ง
ท่องเที่ยว๑๐ การจัดให้มีพนักงานบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอต่อนักท่องเท่ียว เพ่ือการ
พัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลข้อบังคับด้านการแต่งกาย
และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอย่างชัดเจน และเคร่งครัดกับการดูแลการให้บริการให้
เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดไว้๑๑ 

๖. การจัดการกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การจัดการกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว เทศบาลจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้รับผิดชอบกับภาคีการท่องเที่ยวที่เก่ียวกับ
กิจกรรมการท่อง การควบคุมดูแลให้กิจกรรมการท่องเท่ียวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อท้องถิ่น 
มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถ่ิน๑๒ เทศบาลมีการจัด
กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น และยังมีคํา
ช้ีแจงขอบเขตและข้อจํากัดการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว๑๓ 

๗. การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า เทศบาลจัดให้มีการให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์

                                                            
 ๙ร.ต.อ.ประเสริฐ รัศมี, หัวหน้าจราจร สภอ.นครหลวง, ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒. 
 ๑๐สัมภาษณ์ นายสุวิทย์ ขันธจิตร์, ผู้จัดการอาหารพ้ืนถ่ิน, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๑นายนิคม คมคาย, รองประธานสภาเทศบาลนครหลวง, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.   
 ๑๒นายบัณฑิตย์ ศิริวรธรรม, ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลนครหลวง, ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒.    
 ๑๓นายทรงสวัสด์ิ โชติพันธ์, ประธานชุมชนหลวงปู่นวมรวมใจ, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒.  



๑๒๗ 

สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติภายในแหล่งท่องเที่ยว๑๔ มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
ภายในแหล่งท่องเท่ียว และยังจัดให้มีการประเมินผลทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ
อย่างต่อเน่ือง๑๕ 
 

๔.๖ สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอ

นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ
ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสําคัญ จากนั้น
นํามาสรุปและสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ได้ดังภาพที่ ๔.๑ 
  

                                                            
 ๑๔สัมภาษณ์ นายประสงค์ กลิ่นสวาทหอม, ผู้จัดการโรงแรมโตบักเส็ง, ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒.  
 ๑๕สัมภาษณ์ นายบุญส่ง กลิ่นสวาทหอม, นายกเทศมนตรีตําบลนครหลวง, ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒. 



๑๒๘ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพท่ี ๔.๑ สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 

การบริหารการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. ด้านการวางแผนของ
ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว 

๒. ด้านการบริหารจัดการ
พ้ืนท่ีแหล่งท่องเท่ียว 

๔. การบริหารจัดการส่ิง
อํานวยความสะดวกต่างๆ 

๓. การบริหารจัดการด้าน
ความสามารถในการเข้าถึง

แหล่งท่องเท่ียว 

๕. การบริหารจัดการให้เกิด
คุณภาพบริการในแหล่ง

ท่องเที่ยว 

๗. การบริหารจัดการด้าน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

ธรรมชาติ 

๖. การจัดการกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว 

๑. วางแผนให้บรกิารท่ีด ี
๒. กําหนดวิสัยทัศน์ 
๓. นําผลการประเมินมาปรับปรุง

แผน 
๔. วางแผนงานบคุคล 

๑. มีข้อบังคับท่ีชัดเจน
๒. นักท่องเท่ียวมีส่วนร่วม 
๓. กําหนดผู้รับผิดชอบ 
๔. จัดสถานท่ีให้น่าสนใจ 

๑. การคมนาคมสะดวก 
๒. มีป้ายแสดงจุดเด่นของที่

ท่องเท่ียว 
๓. ทําแผนท่ีบอกเส้นทาง 
๔. กําหนดเวลาปิดเปิด

๑. สถานท่ีจอดรถเพียงพอ 
๒. มีอุปกรอํานวยความสะดวก

ผู้สูงอายุ/พกิาร 
๓. มีสถานท่ีจําหน่ายของท่ีระลึก 
๔. มีระบบเตือนภัย 

๑. มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
๒. มีบริการชุดแต่งกายท่ี

สุภาพ 
๓. มัคคุเทศก์มีความรู้ดี 
๔. เจ้าหน้าท่ีใช้

ภาษาต่างประเทศได้ 

๑. มีกิจกรรมสัมพันธ์
๒. มีคําชี้แจงชัดเจน 
๓. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสร้าง

รายได้ 
๔. ควบคุมกิจกรรมมิให้เกิดผล

เสียหาย 

๑. แยกประเภทขยะ 
๒. ตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมสมํ่าเสมอ 
๓. ให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว 
๔. จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 
 



๑๒๙ 

 
จากภาพที่ ๔.๑ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย มีรายละเอียดขององค์ความรู้ในเชิงปฏิบัติ

ดังต่อไปนี้ 

๑. ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว 

๑. วางแผนให้บริการท่ีดี คือ มีการจัดต้ังคณะทํางานของผู้รับผิดชอบเพ่ือการบริหารงาน
ของแหล่งท่องเที่ยว 

๒. กําหนดวิสัยทัศน์ คือ มีการนําวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารแหล่งท่องเท่ียวไปใช้
เป็นแนวทางการดําเนินงาน 

๓. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผน คือ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้อย่างต่อเน่ือง และมีการประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นประจํา 

๔. วางแผนงานบุคคล คือ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวของแหล่ง
ท่องเที่ยว และมีการวางกําลังคนที่เพียงพอกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

๒. ด้านการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเท่ียว 

๑. มีข้อบังคับที่ชัดเจน คือ ข้อบังคับของแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม คือ มีการให้ชุมชน สมาคมและชมรม มีส่วนร่วมในการพัฒนา

แหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม 
๓. กําหนดผู้รับผิดชอบ คือ มีการจัดสรรพ้ืนที่ความรับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยวระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน 
๔. จัดสถานที่ให้น่าสนใจ คือ มีการจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สามารถ

ดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว 

๓. การบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 

๑. การคมนาคมสะดวก คือ มีการจัดให้มีพาหนะไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก 
๒. มีป้ายแสดงจุดเด่นของที่ท่องเที่ยว คือมีการแสดงข้อมูลข่าวสารในการเดินทางไปยัง

แหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก 
๓. ทําแผนที่บอกเส้นทาง คือ มีการจัดเตรียมทําแผนที่บอกเส้นทางที่เหมาะสมสําหรับ

การเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย 
๔. กําหนดเวลาปิดเปิด คือ มีการกําหนดช่วงเวลา เปิด- ปิด ในการเข้าพ้ืนที่ที่เหมาะสม

ตามช่วงเวลาของวันหรือฤดูกาล 
 



๑๓๐ 

 

๔. การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

๑. สถานที่จอดรถเพียงพอ คือมีการจัดเตรียมที่จอดรถ ผู้ดูแลรถของผู้ท่องเที่ยว 
๒. มีอุปกรอํานวยความสะดวกผู้สูงอายุ/พิการ คือมีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์อํานวย

ความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ 
๓ . มีสถานที่จําหน่ายของที่ระลึก คือมีการจัดสถานท่ีจําหน่ายของที่ระลึกให้แก่

นักท่องเที่ยว 
๔. มีระบบเตือนภัย คือ จัดให้มีระบบเตือนภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและ

ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว 

๕. การบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพบริการในแหล่งท่องเท่ียว 

๑. มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ คือมีการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีการจัดให้มีพนักงานบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว 

๒. มีบริการชุดแต่งกายที่สุภาพ คือ มีข้อบังคับด้านการแต่งกายและบทบาทหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

๓. มัคคุเทศก์มีความรู้ดี คือมีการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการทางการท่องเที่ยว และ
มีข้อบังคับด้านการแต่งกาย และบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอย่างชัดเจน 

๔. เจ้าหน้าที่ใช้ภาษาต่างประเทศได้ คือ มีการจัดให้มีการอบรมด้านภาษาต่างประเทศ
ให้กับเจ้าหน้าที่และผู้เก่ียวข้องในแหล่งท่องเที่ยว 

๖. การจัดการกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

๑. มีกิจกรรมสัมพันธ์ คือมีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียว 
ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น 

๒. มีคําช้ีแจงชัดเจน คือมีคําช้ีแจงขอบเขตและข้อจํากัดการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 
๓. ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างรายได้ คือมีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

รายได้กับชุมชนในท้องถิ่น 
๔. ควบคุมกิจกรรมมิให้เกิดผลเสียหาย คือจัดให้มีการควบคุมดูแลให้กิจกรรมการ

ท่องเที่ยวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อท้องถิ่น 

๗. การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 

๑. แยกประเภทขยะ คือการจัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดหรือ
การแยกประเภทขยะภายในแหล่งท่องเที่ยว 



๑๓๑ 

๒. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสม่ําเสมอ คือจัดให้มีการประเมินผลทางด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง 

๓. ให้ความรู้แก่นักท่องเท่ียว คือจัดให้มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้องใน
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๔. จัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ คือการจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติภายในแหล่งท่องเที่ยว 



  

บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี ๑) เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของ
การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือเปรียบเทียบความเห็นของนักท่องเท่ียวต่อการบริหารการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคล ๓) เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดย
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ใช้การแจกแบบสอบถาม และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth- Interview) และการศึกษาจากเอกสารที่
เก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล สําคัญ (Key Informants) ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ประชากร (Population) ได้แก่ ประชาชนท่ีมีอายุต้ังแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป ที่
อาศัยพ้ืนที่เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
แบบขั้นภูมิ (Stratified Sampling) และกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้้วิธีการคํานวณขนาดตัวอย่าง
ด้วยวิธี Taro Yamane   ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กลุ่มตัวอย่างจํานวน ๓๗๙ คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
หาความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณีตัวแปรต้นต้ังแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไป เมื่อ
พบว่ามีความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยสําคัญ
น้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD.)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประกอบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) และใช้
เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหาประกอบบริบท ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

  



๑๓๓ 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ๕.๑.๑ ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจํานวน ๒๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒ มีอายุ
๒๕ -๓๔ ปี จํานวน ๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๓๗ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑ ระดับอาชีพธุรกิจส่วนตัว จํานวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙ มีรายได้ต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน มีจํานวน  ๑๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘ 

 ๒) การบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๙, S.D. = ๐.๕๔๗) 
 เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยที่ด้านด้านการวางแผนของ

ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๒) รองลงมา คือ ด้านการ

บริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ (x = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๘๓) และน้อยที่สุด

คือ ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว (x =๓.๙๒, S.D. = ๐.๕๙๕) ตามลําดับ 

 ๒.๑) ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว 

 ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๙) 
 เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือให้บริการแก่นักท่องเท่ียว มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = ๔.๒๐, S.D. = ๐.๗๕๗) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการนําวิสัยทัศน์และทิศ

ทางการบริหารแหล่งท่องเที่ยวไปใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน (x = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๘๑๐) อยู่ใน
ระดับมาก และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ มี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด  (x =๓.๙๘, S.D. = ๐.๘๐๓) อยู่ในระดับมาก  



๑๓๔ 

 

 ๒.๒) ด้านการบริหารจัดการสถานที่ท่องเท่ียว 

 ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านการบริหารจัดการสถานที่ท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๒) 
 เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีข้อบังคับขอแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆอย่างมีประสิทธิภาพ มี

ค่าเฉล่ียสูงสุด (x = ๔.๐๒ , S.D. = ๐.๘๑๐) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีมีการให้นักท่องเที่ยว มี

ส่วนร่วมในการบริหารแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม (x = ๓.๙๕, S.D. = ๐.๗๘๒) อยู่ในระดับมาก และ

มีการบริหาร หรือปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด (x =๓.๘๖, S.D. = 
๐.๗๔๖) อยู่ในระดับมาก 

 ๒.๓) ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 

 ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( x = ๓.๙๒, S.D. = ๐.๕๙๕) 

 เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการกําหนดจุดเด่นของที่ท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = 
๔.๐๔, S.D. = ๐.๘๒๔) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีมีการคมนาคมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว

ด้วยความสะดวก (x = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๘๑๓) อยู่ในระดับมาก และมีป้ายแสดงข้อมูลในการเดินทาง

ไปยังแหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆได้ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x =๓.๙๑, S.D. = ๐.๗๙๓) อยู่ในระดับมาก 

 ๒.๔) ด้านการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

 ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านด้านการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( x = ๓.๙๗, S.D. = ๐.๖๑๐) 
 เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดสถานที่จอดรถและจําหน่ายของที่ระลึกให้แก่

นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๗๓) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีมีการ

จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ (x = ๔.๐๓, S.D. = 
๐.๗๕๕) อยู่ในระดับมาก และจัดให้มีการบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด (x =๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๙๐) อยู่ในระดับมาก 
   
 
 



๑๓๕ 

 

 ๒.๕) การบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพการให้บริการในแหล่งท่องเท่ียว 

 ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพการให้บริการในแหล่งท่องเท่ียว โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๕๗๕) 
 เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีมีการให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ ที่ เพียงพอสําหรับ

นักท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๗๓๕) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการ

กําหนดการแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ท่องเที่ยว (x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๒) อยู่ในระดับมาก 

และมีการให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด (x =๓.๙๑, S.D. 
= ๐.๗๙๓) อยู่ในระดับมาก 

 ๒.๖) การจัดการกิจกรรมทางการท่องเท่ียว  

 ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
๓.๙๖, S.D. = ๐.๐.๖๑๘) 
 เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยว 

ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = ๔.๐๓, S.D. = ๐.๗๗๒) อยู่ในระดับมาก 

รองลงมา คือ มีคําช้ีแจงการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว (x = ๔.๐๑, S.D. = ๐.๗๘๓) อยู่ในระดับ
มาก และมีมีการจัดให้มีกิจกรรมการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวก่อนเข้าชม มีค่าเฉลี่ย

ตํ่าสุด (x =๓.๘๘, S.D. = ๐.๗๙๐) อยู่ในระดับมาก 

 ๒.๗) การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

 ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( x = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๘๓) 
 เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า มีการรณรงค์แยกประเภทขยะก่อนทิ้งลงถัง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

(x = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๖๓๖) อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ มีการประเมินผลทางด้านการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติอย่างสม่ําเสมอ (x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๒) อยู่ในระดับมาก และมี

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด (x 
=๓.๙๘, S.D. = ๐.๗๕๒) อยู่ในระดับมาก 
 



๑๓๖ 

 

 ๕.๑.๒ ผลเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน เพ่ือนําไปสู่การตอบสมมติฐานที่ต้ังไว้ ซึ่งสามารถแสดง
รายละเอียดได้ดังน้ี 
 สมมติฐานข้อที่ ๑ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามเพศ 
พบว่า โดยภาพรวมแตกต่างกัน (t = ๑.๖๓๒, Sig.= ๐.๑๐๓) ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  
 สมมติฐานข้อที่ ๒ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามอายุ 
พบว่า มีระดับการบริหารไม่แตกต่างกัน (F = ๑.๕๕๙, Sig.= ๐.๑๙๙) ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐานการ
วิจัย  
 สมมติฐานข้อที่ ๓ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามวุฒิ
การศึกษา พบว่า นักท่องเที่ยวมีระดับการบริหารแตกต่างกัน (F = ๕.๒๐๒, Sig.= ๐.๐๒) ดังน้ันจึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย  
 สมมติฐานข้อที่ ๔ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามอาชีพ 
พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกัน (F = ๐.๑๘๐, Sig.= ๐.๙๑๐) ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานข้อที่ ๕ ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม จําแนกตามรายได้
ต่อเดือน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน (F = ๐.๗๑๖, Sig.= ๐.๕๔๓) ดังน้ัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 

 ๕.๑.๓ แนวทางในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 จากการวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 

 ๑. ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว 

 ๑) มีการจัดต้ังคณะทํางานของผู้รับผิดชอบเพ่ือการบริหารงานของแหล่งท่องเที่ยว  



๑๓๗ 

 

 ๒) การนําวิสัยทัศน์ และทิศทางการบริหารแหล่งท่องเที่ยวไปใช้เป็นแนวทางการ
ดําเนินงาน  
 ๓) การวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยว  
 ๔) การวางกําลังคนที่เพียงพอกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 ๕) การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเน่ือง  
 ๖) และมีการประเมินผลความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นประจํา 

 ๒. ด้านการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเท่ียว 

 ๑) เก่ียวกับการจัดสรรพ้ืนที่ความรับผิดชอบของแหล่งท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน  
 ๒) การจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้สามารถดึงดูดใจแก่นักท่องเที่ยว การ
ให้ชุมชน สมาคมและชมรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสม  
 ๓) การจัดภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่ การพัฒนา หรือ
ปรับปรุงบริเวณแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเน่ือง  
 ๔) มีข้อบังคับของแหล่งท่องเที่ยวน้ันๆอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๕) มีการบันทึกภาพของแหล่งท่องเที่ยวไว้เป็นข้อมูลเพ่ือความสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 
 ๖) กําหนดจุดคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวในด้านต่างๆไว้อย่างชัดเจน เช่น ด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถีชีวิต อาหาร และกิจกรรมต่างๆ 

 ๓. ด้านการบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว  

 ๑) การจัดเตรียมเส้นทางที่เหมาะสมสําหรับการเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย  
 ๒) มีการจัดเก็บข้อมูลหรือแสดงภาพรวมทั้งกําหนดบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแหล่ง
ท่องเที่ยวชัดเจน 
 ๓) มีการกําหนดช่วงเวลาในการเข้าพ้ืนที่ที่เหมาะสมตามช่วงเวลาของวันหรือฤดูกาล  
 ๔) มีการจัดให้มีพาหนะไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก  
 ๕) มีการแสดงข้อมูลข่าวสารในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก 

 ๔. ด้านการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ 

 ๑) มีการบริการด้านอาหารและเครื่องด่ืมที่สะอาดและถูกสุขลักษณะในแหล่งท่องเที่ยว  
 ๒) จัดให้มีห้องนํ้า/สุขาที่สะอาดถูกสุขลักษณะสําหรับนักท่องเที่ยว 
 ๓) จัดให้มีระบบเตือนภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของ
นักท่องเที่ยว  



๑๓๘ 

 

 ๔) มีการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
 ๕) มีการจัดสถานที่จําหน่ายของที่ระลึกให้แก่นักท่องเที่ยว  
 ๖) มีการจัดการด้านที่พักผ่อนอย่างเหมาะสมสําหรับนักท่องเที่ยว เช่น ม้าน่ัง ศาลา
พักผ่อน 
 ๗) มีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ สาธารณะที่เพียงพอต่อ
นักท่องเที่ยว 
 ๘) มีการจัดการด้านการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
 ๙) มีการจัดการขยะและการบําบัดของเสีย 

 ๕. ด้านการบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพบริการในแหล่งท่องเท่ียว 

 ๑) มีการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการทางการท่องเที่ยว 
 ๒) มีการจัดให้มีการอบรมด้านภาษาต่างประเทศให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้เก่ียวข้องในแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 ๓) มีการจัดให้มีพนักงานบริการข้อมูล ประชาสัมพันธ์ที่เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว  
 ๔) มีการพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์กิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕) มีข้อบังคับด้านการแต่งกายและบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอย่างชัดเจน 
 ๖) มีการดูแลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่กําหนดไว้  
 ๗) มีการประเมินคุณภาพการให้บริการ 

 ๖. ด้านการจัดการกิจกรรมทางการท่องเท่ียว 

 ๑) จัดให้มีการประชุมระหว่างผู้รับผิดชอบกับภาคีการท่องเที่ยวที่เก่ียวกับกิจกรรมการท่อง  
 ๒) จัดให้มีการควบคุมดูแลให้กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อ
ท้องถิ่น  
 ๓) มีการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนในท้องถิ่น 
 ๔) มีการจัดกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการ และชุมชน
ในท้องถิ่น 
 ๕) มีคําช้ีแจงขอบเขตและข้อจํากัดการจัดกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว 

 ๗. ด้านการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ 

 ๑) จัดให้มีการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เก่ียวข้องในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๒) จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติภายในแหล่งท่องเที่ยว  
 ๓) จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดภายในแหล่งท่องเที่ยว  



๑๓๙ 

 

 ๔) จัดให้มีการประเมินผลทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง 

 ๕.๑.๔ สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ทําให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะดังน้ี 

 

 ๑) ปัญหา อุปสรรค เก่ียวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑. การจัดการเร่ืองขยะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 ๒. ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถ 
 ๓. นักท่องเที่ยวมีความรู้ยังได้รับความรู้ไม่มากพอต่อประวัติศาสตร์ที่สําคัญๆ 
 ๔. ยังขาดผู้มีความรู้ ผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่สําคัญ 
 ๕. สภาพการจราจรติดขัด ในวัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ 
 ๖. ความสะอาดของห้องนํ้ายังไม่เพียงพอ 

 

 ๒) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๑. ควรมีการจัดการเรื่องขยะการเพ่ิมถังขยะในแต่ละจุดเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว 
 ๒. ควรตีเส้นกรอบในการจอดรถให้ชัดเจน และควรมีผู้ดูแลลานจอดรถเพ่ือให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ้น 
 ๓. ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้และมอบข้อมูลสําคัญๆให้แก่
นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 
 ๔. ควรขอการสนับสนุนเรื่องไฟจราจร กรวยต้ังในที่ๆห้ามจอด จากราชการท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องเพ่ือช่วยให้สภาพการจราจรติดขัดในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดต่างๆ ได้มีสภาพคล่องตัวดีขึ้น 
 ๕. ควรมีแม่บ้านดูแลห้องนํ้า เพ่ือทําความสะอาดของห้องนํ้ายังทุกๆ ครึ่งช่ัวโมง 

 
  



๑๔๐ 

 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยอย่างครบถ้วน มี
ประเด็นสําคัญที่นําไปสู่การอภิปรายผลการวิจัยดังต่อไปนี้  

 ๕.๒.๑ ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมทั้ง ๗ ด้าน ๑) ด้านการวางแผนของผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเท่ียว ๒) 
ด้านการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเท่ียว ๓) ด้านการบริหารจัดการด้านความสามารถในการเข้าถึง
แหล่งท่องเท่ียว ๔) ด้านการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ๕) ด้านการบริหารจัดการให้
เกิดคุณภาพบริการในแหล่งท่องเท่ียว ๖) ด้านการจัดการกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ๗) ด้านการบริหาร
จัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เน่ืองจากเทศบาล
ตําบลนครหลวง ให้ความสําคัญกับการบริหารนักท่องเท่ียว มุ่งเน้นให้นักท่องเท่ียวได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มที่เพ่ือให้งานของเทศบาล คือ การอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญพา คําวิเศษณ์ ที่ได้ทําการวิจัยเรื่อง “ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อ
การบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิง นิเวศ แบบมีส่วนร่วม:กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขา ตําบลโคก
กลอย อําเภอตะก่ัวทุ่ง จังหวัดพังงา” ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน พบว่า ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบในด้านการท่องเท่ียวของชุมชนหมู่บ้านวัดเขา

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x  = ๔.๔๓, S.D =๐.๒๖๖ ) ซึ่งพบว่า ด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

(Accessibility) อยู่ในระดับมาก ที่สุด (x = ๔.๕๑, S.D =๐.๓๖๑ ) รองลงมาได้แก่ ด้านสถานที่
ท่องเที่ยว และที่พักแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว (Attractions and Accommodation) ด้านความ
พร้อม และความรู้ความเข้าใจของชุมชน ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว (Activity) และด้านกิจกรรม

บริการเบ็ดเตล็ด (Amenity)อยู่ ในระดับมาก (x = ๔.๔๓, S.D =๐.๓๙๑, x = ๔.๔๓, S.D =

๐.๓๕๓,	x  = ๔.๔๑, S.D =๐.๔๙๑ และ x = ๔.๓๗, S.D =๐.๔๗๗) ตามลําดับ๑   
  

                                                            
 ๑นายบุญพา คําวิเศษณ์, “ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านวัดเขา”, วิทยานิพนธ์ (มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, ๒๕๕๔).  



๑๔๑ 

 

 ๕.๒.๒ การเปรียบเทียบระดับการบริหารการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล
นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม พบว่า ระดับการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบล

นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = ๓.๙๙, S.D. 
= ๐.๕๔๗) 
 เมื่อจําแนกเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยที่ด้านด้านการวางแผนของ

ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x = ๔.๐๕, S.D. = ๐.๖๖๒) รองลงมา คือ ด้านการ

บริหารจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ (x = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๕๘๓) และน้อยที่สุด

คือ ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว (x =๓.๙๒, S.D. = ๐.๕๙๕) ตามลําดับ 
 ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยวรรณ คงประเสริฐ ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การท่องเท่ียวเชิงนิเวศแบบ
บูรณาการเพ่ือการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนที่เกาะพะงัน จงหวัดสุราษฎร์ธานี”  
ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรทางธรรมชาติได้แก่ ชายหาด อ่าว นํ้าตก เกาะและป่าไม้ทรัพยากร
วัฒนธรรมและสิ่งที่สร้างขึ้นได้แก่ วัด ศาล พระเจดีย์ และพระพุทธบาทจําลอง ทรัพยากรประเพณีวิถี
ชีวิต และงานเทศกาล ได้แก่ การแข่งขันหาหอย และประเพณีลากพระทางทะเล ทรัพยากรด้าน
กิจกรรม ได้แก่ การดํานํ้าดูปะการัง การเดินป่าศึกษาธรรมชาติและการประมงพื้นบ้าน ทรัพยากรด้าน 
บริการ ได้แก่ โรงแรมที่พัก หรือรีสอร์ทที่ได้มาตรฐาน บริการด้านการคมนาคมขนส่งที่สะดวก บริการ 
ข้อมูล และศูนย์ ข้อมูลการท่องเท่ียวโรงพยาบาล และสถานบริการด้านสุขภาพ สถานที่จําหน่ายสินค้า 
พ้ืนเมือง บริการด้านสาธารณูปโภคของพ้ืนฐาน  และการมีป้ายบอกทิศทาง และระบบส่ือความหมาย
ใน สถานที่ท่องเที่ยว๒ 

 ๕.๒.๓ ศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 สอดคล้องกับงานวัยของ พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ ได้ทําการศึกษาวิจัย “การ
ท่องเที่ยวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่ชุ่มนํ้าหนองไชยวาน บ้านดอนแดง 
อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม” ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนท้องถิ่นส่วนใหญ่เห็นว่าการ
ท่องเที่ยวชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจมากที่สุด คือเกิดรายได้เพ่ิมขึ้น รองลงมาคือ ได้รับ

                                                            
 ๒นางสาวปิยวรรณ คงประเสริฐ, “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการเพื่อการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนท่ีเกาะพะงัน จงหวัดสุราษฎร์ธานี” วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
วางแผนและการจัดการการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโรฒ, 
๒๕๕๑). 



๑๔๒ 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น ผลการ
ทดสอบสมมุติฐาน ปรากฏว่า การได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนและความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณ
พ้ืนชุ่มนํ้าหนองไชยวาน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังน้ันในข้อเสนอแนะจาก
งานวิจัยครั้งน้ี รัฐจึงควรตระหนักถึงการได้รับผลประโยชน์ด้านรายได้ของชุมชนอย่างเท่าเทียมควบคู่ไป
กับการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน อันจะนําไปสู่การท่องเที่ยวชุมชนอย่างย่ังยืนใน
ที่สุด๓ 
 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดังต่อไปนี้ 
 ๑. ควรมีการจัดการเร่ืองขยะการเพ่ิมถังขยะในแต่ละจุดเพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว 
 ๒. ควรตีเส้นกรอบในการจอดรถให้ชัดเจน และควรมีผู้ดูแลลานจอดรถเพื่อให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมากขึ้น 
 ๓. ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้และมอบข้อมูลสําคัญๆให้แก่
นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 

 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 ๑. จัดให้มีการรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะให้ถูกที่ และการเพ่ิมถังขยะในแต่ละจุดเพ่ือให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว 
 ๒. จัดหางบประมาณจากการบริจาคจัดทําการตีเส้นกรอบในการจอดรถให้ชัดเจน และควร
มีผู้ดูแลลานจอดรถเพ่ือให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 
 ๓. จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้และมอบข้อมูลสําคัญๆให้แก่
นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง 
                                                            
 ๓พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์, “การท่องเท่ียวชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพ้ืนท่ี
ชุ่มน้ําหนองไชยวาน บ้านดอนแดง อําเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม”, การท่องเท่ียวไทยนานาชาติ, ปีท่ี ๑๓ 
ฉบับท่ี ๒ (มกราคม ๒๕๖๐): ๓๐ – ๓๔. 



๑๔๓ 

 

 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนครหลวง 
อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเก่ียวการวิจัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ 
 ๑. ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๒. ควรศึกษาเก่ียวกับแนวทางการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ๓. ควรศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเทศบาลตําบลนคร
หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



 

บรรณานุกรม 

 

๑. ภาษาไทย 

 ก. ขอมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 

 ข. ขอมูลทุติยภูมิ 

 (๑) หนังสือ : 
 

กุลวรา สุวรรณพิมล. หลักการมัคคุเทศก. กรุงเทพมหานคร: แสงดาว, ๒๕๔๘. 

กองพุทธศาสนสถาน กรมการศาสนา. คูมือการพัฒนาวัด อุทยานการศึกษาในวัด ลานวัด ลานใจ 

ลานกีฬา. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๕. 

__________. วัดพัฒนา
, ๔๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๑. 

__________.วัดพัฒนา, ๔๓. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๓. 

__________.วัดพัฒนา, ๔๕. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๕. 

กองพุทธศาสนสถาน สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. คูมือการประเมินมาตรฐานการพัฒนาวัด.

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๑. 

__________.วัดพัฒนา
 ๔๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา แหงชาติ, 

๒๕๔๘. 

__________.วัดพัฒนา , ๕๐. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา แหงชาติ, 

๒๕๕๐. 

__________.วัดพัฒนา
, ๕๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนา แหงชาติ, 

๒๕๕๓. 

การทอ ง เ ท่ียวแห งประเทศไทย .  การส งเส ริมสินค าการทอง เ ท่ียวความสนใจพิ เ ศษ .  

กรุงเทพมหานคร: ม.ป.ท., ๒๕๔๙. 

__________.คือถ่ินฐาน คือบานเรา อบต. กับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: แปลน

โมทิฟ, ๒๕๔๓. 

คมสันต คันทัพไทย. ประวัติวัดนางสาว, ๒๕๕๒ (อัดสําเนา). 



๑๔๕ 

ชาญวิทย เกษตรศิริ. วิถีไทย การทองเท่ียวทางวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร พริ้นต้ิง

แอนดพับลิซซิ่ง, ๒๕๔๐. 

ตุย ชุมสาย, ม.ล. และ ญิบพันธ พรหมโยธี. ปฐมบทวิชาการทองเท่ียว. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนา

พานิช, ๒๕๒๗. 

ฑิตยา สุวรรณชฏ. “สังคมวิทยา” ใน วิทยาศาสตรสังคม. กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัย  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๑๗. 

นิคม จารุมณี. การทองเท่ียวและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว. กรุงเทพฯ : โอ เดียนสโตร, 

๒๕๓๖. 

__________.การทองเท่ียวและการจัดการอุตสาหกรรมทองเท่ียว. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร: 

โอเดียนสโตร, ๒๕๔๔. 

ประกอบ กรรณสูตร. สถิติเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: ดาน

สุทธาการพิมพ, ๒๕๔๒. 

ประดิษฐ องอาจ. ประวัติหลวงพอโต, ๒๕๓๒ (อัดสําเนา). 

พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ (สัมฤทธิ์ วิสุทฺธสีโล). อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสาครกิตติคุณ

(กมล คุณธมฺโม). นครปฐม : สํานักพิมพระฆังทอง, ๒๕๔๘. 

พระครูสิริสาครธรรม(จํานงค คุณงฺโค). หนังสืองานสมโภชวิหารจัตุรมุขและบําเพ็ญกุศลคลายวัน

มรณภาพ ๕๒ ป พระไพโรจนวุฒาจารย (หลวงปูรุง ติสฺสโร). กรุงเทพมหานคร: โรง

พิมพพระพุทธศาสนาของธรรมสภา, ๒๕๕๒. 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๒. 

กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖.  

พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตฺโต). สถาบันสงฆกับสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพมูลนิธิ

โกมลคีมทอง, ๒๕๒๗. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ .  พิมพครั้ ง ท่ี ๑ . 

กรุงเทพมหานคร: นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, ๒๕๔๖. 

ยุวัฒน วุฒิเมธี. หลักการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาชนบท. กรุงเทพมหานคร: ส.ส.น. ไทย

อนุเคราะหไทย, ๒๕๒๖. 

วิทยากร เชียงกูล. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพฉับ

แกระ, ๒๕๒๗. 

ศุภลักษณ อัครางกูร. พฤติกรรมนักทองเท่ียว. ขอนแกน: คลังนานาวิทยา, ๒๕๕๑. 

ศิริ ฮามโพธิ์. สังคมวิทยาการทองเท่ียว. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส. พริ้นต้ิง เฮาส, ๒๕๔๓. 



๑๔๖ 

สัญญา สัญญาวิวัฒน. การพัฒนาชุมชน. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพไทย วัฒนา

พานิช, ๒๕๒๖. 

อมร รักษาสัตย และ ขัตติยา กรรณสูต. ทฤษฎีและแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ . 

กรุงเทพมหานคร: ชุมชนสหกรณการขายและการซื้อแหงประเทศไทย, ๒๕๑๕. 

 

 (๒) วิทยานิพนธ 

กิติรัตน สีหบัณฑ. “การประเมินศักยภาพแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมในจังหวัดอุบลราชธานีและ

แนวทางการพัฒนา”. งานวิจัยทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. 

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๔๕. 

กรณีย ถนอมกุล . “พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงพุทธของนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจังหวัด สกลนคร”.

ร า ย ง า น ก า ร ศึ กษ า อิ ส ร ะบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ มห า บัณ ฑิต .  บั ณฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, ๒๕๔๘.  

ชาญณรงค หินเกิด. “บทบาทของพระสังฆาธิการกับการพัฒนาวัดในจังหวัดมหาสารคาม”. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒. 

นิลรัตน กล่ินจันทร, รศ. และคณะ. “ศึกษาศาสนสถานท่ีสําคัญตอการอนุรักษการทองเท่ียวของวัดใน

กรุงเทพมหานคร”. รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

บุษบา สิทธิการ. “การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางกายภาพและปจจัยท่ีกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงในแหลงทองเท่ียววัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร”. ปริญญาศิลป

ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๑.  

ปราโมทย แกววิเชียร. “ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบบมีสวนรวมวัดโพธิ์

ประทับชาง อําเภอโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร”. วิทยานิพนธ ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, ๒๕๔๘. 

พิชิต คําพลงาม. “พระสงฆกับการพัฒนาทองถ่ิน : กรณีศึกษาอําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน”.

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 

๒๕๔๙. 

พระครูนิทัศนวรธรรม(สุพจน ปสาโท). “รูปแบบการพัฒนาวัดดวยกิจกรรม ๕ ส ของวัดทาซุด  

อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค”.  วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต .  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค, ๒๕๕๐. 



๑๔๗ 

พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร ญาณวีโร). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักไตรสิกขา : 

กรณีศึกษาวัดตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค”. วิทยานิพนธพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระครูสุวรรณวรการ (พิมพทรัพย พุทธญาโณ). “ศึกษาบทบาทของพระสงฆในการพัฒนาชุมชนใน

จังหวัดปทุมธานี”.  วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

พระมหาบุญพิเชษฐ จันทรเมือง. “การจัดการการทองเท่ียวในพระอารามหลวงช้ันเอก ในเกาะ

รัตนโกสินทร”.  ปริญญานิพนธ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ๒๕๕๓. 

พระมหาพรประสงค พุทธจันทร. “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางของชุมชน”. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

๒๕๕๒. 

พระมหาภัทรภูวไนย ภทฺทภูรี (ยิ้มเกิด). “ศึกษาบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของพระราช

ปญญาเวที (ริด ริตเวที)”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  

พระมหาวิชาญ เล่ียวเส็ง. “พุทธศิลปกับการทองเท่ียว : ศึกษาบทบาทของวัดในการอนุรักษพุทธศิลป

เพื่อการทองเท่ียว”. วิทยานิพนธอักษรศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๔. 

พระมหาวิชัย ยติชโย. “การศึกษาการพัฒนาวัดนาคเปนสํานักปฏิบัติธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา”. 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

พระมหาอาคม ปฺญาธโร (บุญยัง). “ภาวะผูนําของเจาอาวาสและผูนําชุมชนตอการพัฒนาวัดเปน

ศูนยกลางชุมชน: กรณีศึกษาวัดธรรมยุต ในเขตจังหวัดพัทลุง”. วิทยานิพนธศิลปศาสต

รมหาบัณฑิต. สถาบันราชภัฏธนบุรี, ๒๕๔๖. 

พระศักด์ิดา วิสุทฺธิญาโณ (มรดา). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา”. 

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

พระสุริยา สํวโร (ดวงปญญา). ”ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมสงฆแขวงสะหวันนะ

เขต”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓.  



๑๔๘ 

พระอธิการสุพจน ศรีปญญา. “ทองเท่ียวทองธรรม : แนวทางการพัฒนาศักยภาพวัดจังหวัด

นครราชสีมาดานการทองเท่ียวทางวัฒนธรรม”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๒. 

พระอวยชัย อินศรีเมือง. “ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการพัฒนาวัดใหเปนศูนยกลางชุมชนศึกษา

เฉพาะกรณี : วัดในเขตอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๔๒. 

เพ็ญพรรณ โกมลมิศร. “ศึกษาระบบการจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของวัดพระศรีรัตนมหา

ธาตุวรมหาวิหาร”.  วิทยานิพนธ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙. 

ภัทร สุภา ลีลานภาพรรณ. “การทองเท่ียวเชิงพุทธ : ศึกษาเฉพาะกรณีแหลงวัฒนธรรมใน

กรุง เทพมหานคร”.  สารนิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 

ยศ ถามูลแสน. “ศึกษาวิเคราะหผลกระทบของการพัฒนาชุมชนตอศีลธรรมของเยาวชนในเขต

เทศบาลนครขอนแกน เขต ๓”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต

วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

วนัชพร จันทรักษา. “ปจจัยและพฤติกรรมของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตอกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง

ศาสนา กรณีศึกษา เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช”. 

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒. 

วรวิท บุญยะดาษ. “ภาวะผูนําในการพัฒนาชุมชนของเจาอาวาส: กรณีศึกษาจังหวัดเลย”.

วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, ๒๕๕๐. 

วัฒนาพร สุฉายา. “แนวทางการจัดการแหลงทองเท่ียวตามหลักการทองเท่ียวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา 

ดอยตุง จังหวัดเชียงราย”. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๕.  

วันวิสาข ลํ้าตระกูล. “กลยุทธการส่ือสารเพื่อการพัฒนาวัดไผลอม จังหวัดนครปฐม”. วิทยานิพนธ

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๕๒. 

วิชญาภา เมธีวรฉัตร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักอิทธิบาท ๔: กรณีศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ

วิทยา จังหวัดนครสวรรค”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

สกนธ ภูงามดี. “ การทองเท่ียววัดภาคกลาง: การพัฒนายุทธศาสตรสงเสริมการทองเท่ียวตาม

โครงการทองเท่ียวไหวพระ ๙ วัด ขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.)”. 

วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๓. 



๑๔๙ 

สกุณา ปนงาม. “แนวทางการพัฒนาวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของนักทองเท่ียวชาวญี่ปุน”. สารนิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย

นเรศวร, ๒๕๕๓. 

สุจิณณา พานิชกุล. “บทบาทของพระสงฆตอการทองเท่ียว: กรณีศึกษากิจกรรมการสนทนาระหวาง

พระสงฆกับนักทองเท่ียว”. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๙.  

สุทธิพร รัตนธร ศรัทธา. “ศึกษาการพัฒนาท่ียั่งยืนแนวพุทธในทัศนะของพระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺ

โต)”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

อนุกูล บุญรักษา. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักภาวนา ๔ ของกองบัญชาการมณฑลทหารบก

ท่ี ๓๑”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

อภิรักษ ไพบูลย. “แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวประเภทวัด: กรณีศึกษา วัดใหมทุงคา ต.

กําแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา”. รายงานการคนควาอิสระศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต. 

มหาวิทยาลัยรังสิต, ๒๕๕๑. 

อัญชลี สมใจ. “การพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา: กรณีศึกษาวัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัด

ฉะเชิงเทรา”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒. 

ไอศูรย อินทรเพชร. “บทบาทของพระสงฆในการพัฒนาสังคม ศึกษาเฉพาะกรณีพระเทพสาครมุนี

(แกว สุวณฺณโชโต)”.  วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต .  บัณฑิตวิทยาลัย: 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

 

(๓) วารสาร 

กนกวรรณ ดุงศรีแกว. “การพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเท่ียว”. จุลสารการทองเท่ียว. ฉบับปท่ี ๑๘ 

เลมท่ี ๔ (ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๔๒): ๔๙ – ๕๒. 

ชยาภรณ ช่ืนรุงโรจน. “วัดกับการทองเท่ียว”, จุลสารการทองเท่ียว. ฉบับปท่ี ๑๑ เลมท่ี ๓ (มกราคม 

๒๕๓๕): ๔๗ – ๔๘. 

วิวัฒนชัย บุญยภักด์ิ. “วัด: จําเปนอยางไรจะตองมีคูมือพัฒนา”, จุลสารการทองเท่ียว. ฉบับ ปท่ี ๗ 
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๑๕๐ 
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1959. 
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Burkart, A.J. and Mcolik,S. The Management of Tourism. London: Cox & Wyman 

Ltd., 1975. 

Cronbach, Lee J. Essentials of psychological testing. 4
th Edition. New York: Harper & 

Row, 1971. 

Davidson, Rob. Tourism. 2
nd Edition. Singapore Longman: Group Limited, 1995. 

Lea, J.. Tourism and Development in the Third World. London: Richard Clays Ltd., 

1993. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



๑๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  



๑๕๓ 

 

 
  



๑๕๔ 

 
 

 

  



๑๕๕ 

 



๑๕๖ 

 

  



๑๕๗ 

 
 

 

  



๑๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

  



๑๕๙ 

 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคเปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 

เร่ือง : การบริหารการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

ผูวิจัย นายจตุพล สิงหมรกต 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

ตอนท่ี ๒  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

ขอท่ี 

 

การบริหารการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

 ๑. การวางแผนของ

ผูรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว 
        

๑ มีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อให

บริการแกนักทองเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ มี ก า ร นํ า วิ สั ย ทั ศน แ ล ะ ทิ ศ

ทางการบริหารแหลงทองเท่ียว

ไ ป ใ ช เ ป น แ น ว ท า ง ก า ร

ดําเนินงาน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ มีการวางแผนการจัดกิจกรรม

ดานการทองเท่ียวของแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ มีกํ าลังคน ท่ีเพียงพอกับการ +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๑๖๐ 

 

ขอท่ี 

 

การบริหารการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

๕ มีการประเมินผลความพึงพอใจ

ของนักทองเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ ๐ ๔ ๐.๘ ใชได 

 

  



๑๖๑ 

 

ขอท่ี 

 

การบริหารการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

 ๒. การบริหารจัดการสถานท่ี

ทองเท่ียว 
        

๑ มี ก า ร จั ด ส ร ร พื้ น ท่ี ค ว า ม

รับผิดชอบของชุมชน 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ มีการสถานท่ีทองเท่ียวในพื้นท่ี

ใ ห มี ค ว า ม น า ส น ใ จ แ ก

นักทองเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ มีการใหนักทองเท่ียว มีสวนรวม

ในการพัฒนาแหลงทองเท่ียวให

เหมาะสม 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ มีการพัฒนา หรื อปรั บปรุ ง

บริ เวณแหลงทองเท่ียวอยาง

ตอเนื่อง 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๕ มีขอมูลบอกแหลงทองเท่ียวใน

ดานตางๆ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 ๓. การบริหารจัดการดาน

ความสามารถในการเขาถึง

แหลงทองเท่ียว 

        

๑ มีแผนท่ีบอกเสนทางไปยังแหลง

ทองเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ มีการกําหนดจุดเดนของท่ีทองเท่ียว +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ มีการกําหนดเวลา เปด – ปด +๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๑๖๒ 

 

ขอท่ี 

 

การบริหารการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

ในการเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว 

๔ มีเสนทางเดินทางไปยังแหลง

ทองเท่ียวดวยความสะดวก 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๕ มีปายแสดงขอมูลในการเดินทาง

ไปยังแหลงทองเท่ียวอื่นๆได 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 

  



๑๖๓ 

 

ขอท่ี 

 

การบริหารการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

 ๔. การบริหารจัดการสิ่งอํานวย

ความสะดวกตางๆ 
        

๑ จัดใหมีการบริการดานอาหาร

และเครื่องด่ืมท่ีสะอาดและถูก

สุขลักษณะในแหลงทองเท่ียว

เชิงอนุรักษ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ จัดใหมีหองน้ํา/สุขาท่ีสะอาดถูก

สุขลักษณะสําหรับนักทองเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ จัดใหมี ระบบเตือนภัย หรื อ

ระบบรักษาความปลอดภัยแก

ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ข อ ง

นักทองเท่ียว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ มีการจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณ

อํานวยความสะดวกสําหรับ

ผูสูงอายุ และผูพิการ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๕ มีการจัดสถานท่ีจําหนายของท่ี

ระลึกใหแกนักทองเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 ๕. การบริหารจัดการให เกิด

คุณภาพการใหบริการในแหลง

ทองเท่ียว 

        

๑ บุคลากรผูใหบริการในแหลง

ท อ ง เ ท่ี ย ว มี ค ว า ม รู อ ย า ง
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๑๖๔ 

 

ขอท่ี 

 

การบริหารการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

เหมาะสม 

๒ เ จ า ห น า ท่ี ส า ม า ร ถ ส่ื อ ส า ร

ภาษาตางประเทศใหกับผูมา

ทองเท่ียวไดเปนอยางดี 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ มีการใหขอมูล ประชาสัมพันธ 

ท่ีเพียงพอตอนักทองเท่ียว 

 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ มีการกําหนดการแตงการให

เหมาะสมกับสถานท่ีทองเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๕ มีการใหบริการท่ีเปนไปตาม

มาตรฐานแหล งท อง เ ท่ียว ท่ี

กําหนดไว 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 ๖. การจัดการกิจกรรมทางการ

ทองเท่ียว 
        

๑ มี ก า ร จัด ใ ห มี กิ จ ก ร ร มก า ร

แนะนําสถานท่ีทองเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ มีการควบคุมดูแลใหกิจกรรม

การท อ ง เ ท่ีย ว ไม ก อ ให เ กิ ด

ผลกระทบดานลบตอทองถ่ิน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ท่ีกอใหเกิดรายไดกับชุมชนใน

ทองถ่ิน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๑๖๕ 

 

ขอท่ี 

 

การบริหารการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษของเทศบาลตําบลนคร

หลวง อําเภอนครหลวง 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ รวม คา IOC แปลผล 

๔ มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท่ี ส ร า ง

ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง

นักทองเ ท่ียว ผูประกอบการ 

และชุมชนในทองถ่ิน 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๕ มีคํา ช้ีแจงการจัดกิจกรรมใน

แหลงทองเท่ียว 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

 ๗. การบริหารจัดการดานการ

อ นุ รั ก ษ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม แ ล ะ

ธรรมชาติ 

        

๑ มีการใหความรูแกนักทองเท่ียว

ดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๒ มีกิ จก ร รมรณร งค ด านก าร

อนุรักษธรรมชาติภายในแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๓ มีกิจกรรมการมีสวนรวมในการ

รักษาความสะอาดภายในแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๔ มีการกําหนดประเภทของการ

ท้ิงขยะ 
+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 

๕ มีการประเมินผลทางดานการ

อ นุ รั ก ษ ส่ิ ง แ ว ด ล อ ม  แ ล ะ

ธรรมชาติอยางสม่ําเสมอ 

+๑ +๑ +๑ +๑ +๑ ๕ ๑.๐๐ ใชได 



๑๖๖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ผลการหาคาความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability)



๑๖๗ 

 

Reliability 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.913 30 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

มีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียว 4.73 .450 30 

มีการนําวิสัยทัศนและทิศทางการบริหารแหลงทองเท่ียว

ไปใชเปนแนวทางการดําเนินงาน 
3.83 .592 30 

มีการวางแผนการจัดกิจกรรมดานการทองเท่ียวของ

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
4.73 .450 30 

มีกําลังคนท่ีเพียงพอกับการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 3.83 .592 30 

มีการประเมินผลความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 4.73 .450 30 

มีการจัดสรรพื้นท่ีความรับผิดชอบของชุมชน 3.83 .592 30 

มีการสถานท่ีทองเท่ียวในพื้นท่ีใหมคีวามนาสนใจแก

นักทองเท่ียว 
4.73 .450 30 

มีการใหนักทองเท่ียว มีสวนรวมในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวใหเหมาะสม 
3.83 .592 30 

มีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหลงทองเท่ียวอยาง

ตอเนื่อง 
4.73 .450 30 

มีขอมูลบอกแหลงทองเท่ียวในดานตางๆ 3.83 .592 30 

มีแผนท่ีบอกเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว 4.73 .450 30 

มีการกําหนดจุดเดนของท่ีทองเท่ียว 3.83 .592 30 

มีการกําหนดเวลา เปด – ปด ในการเขาชมสถานท่ี

ทองเท่ียว 
4.73 .450 30 



๑๖๘ 

 

 

มีเสนทางเดนิทางไปยังแหลงทองเท่ียวดวยความสะดวก 3.83 .592 30 

มีปายแสดงขอมูลในการเดนิทางไปยังแหลงทองเท่ียว

อื่นๆได 
4.73 .450 30 

จัดใหมีการบริการดานอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสะอาดและ

ถูกสุขลักษณะในแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
3.83 .592 30 

จัดใหมีหองน้ํา/สุขาท่ีสะอาดถกูสุขลักษณะสําหรับ

นักทองเท่ียว 
4.73 .450 30 

จัดใหมีระบบเตือนภัย หรือระบบรักษาความปลอดภัยแก

ชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว 
3.83 .592 30 

มีการจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณอํานวยความสะดวก

สําหรับผูสูงอายุ และผูพิการ 
4.73 .450 30 

มีการจัดสถานท่ีจําหนายของท่ีระลึกใหแกนักทองเท่ียว 3.83 .592 30 

บุคลากรผูใหบริการในแหลงทองเท่ียวมีความรูอยาง

เหมาะสม 
4.73 .450 30 

เจาหนาท่ีสามารถสื่อสารภาษาตางประเทศใหกับผูมา

ทองเท่ียวไดเปนอยางดี 
3.83 .592 30 

มีการใหขอมูล ประชาสัมพันธ ท่ีเพียงพอตอ

นักทองเท่ียว 
4.73 .450 30 

มีการกําหนดการแตงการใหเหมาะสมกับสถานท่ี

ทองเท่ียว 
3.83 .592 30 

มีการใหบริการท่ีเปนไปตามมาตรฐานแหลงทองเท่ียวท่ี

กําหนดไว 
4.73 .450 30 

มีการจัดใหมีกิจกรรมการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว 4.67 .479 30 

มีการควบคุมดูแลใหกิจกรรมการทองเท่ียวไมกอใหเกิด

ผลกระทบดานลบตอทองถิ่น 
3.93 .521 30 

มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายไดกับ

ชุมชนในทองถิ่น 
4.67 .479 30 

มีการจัดกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธระหวาง

นักทองเท่ียว ผูประกอบการ และชุมชนในทองถิ่น 
3.93 .521 30 

มีคําช้ีแจงการจัดกิจกรรมในแหลงทองเท่ียว 4.63 .490 30 

มีการใหความรูแกนักทองเท่ียวดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม 
3.93 .521 30 

มีกิจกรรมรณรงคดานการอนุรักษธรรมชาติภายในแหลง

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
4.60 .498 30 



๑๖๙ 

 

มีกิจกรรมการมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดภายใน

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
3.93 .521 30 

มีการกําหนดประเภทของการท้ิงขยะ 4.67 .479 30 

มีการประเมินผลทางดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ

ธรรมชาติอยางสม่ําเสมอ 
3.97 .490 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

  



๑๗๑ 

 

 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เร่ือง การบริหารการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของเทศบาล อําเภอนครหลวง 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการบริหารการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของ

เทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อันจะเปนประโยชนในการ

บริหารการทองเ ท่ียวเชิงอนุรักษของ เทศบาลตําบลนครหลวง อํ าเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท้ังยังสามารถใชเปนแนวทางแกไขปญหา อุปสรรค และ

พัฒนาระบบการบริหารตอไป 

ขอมูลท่ีได จะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับ และใช

ประโยชนเฉพาะการวิจัยนี้เทานั้น  ไมมีผลกระทบตอทานหรือหนวยงานของทาน แตอยางใด 

แบบสอบถามนี้ แบงเปน ๓ ตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของเทศบาลตําบล

นครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหาร

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ผูวิจัย หวังเปนอยางยิ่งวา คงจะไดรับความเมตตาอนุเคราะหจากบุคลากรของเทศบาล

เปนอยางดี จึงขอเจริญพรขอบพระคุณ มา ณ โอกาส นี้ 

   นายจตุพล สิงหมรกต 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



๑๗๒ 

 

 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 เร่ือง การบริหารการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของเทศบาล อําเภอนครหลวง จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

 

 

ตอนท่ี ๑  สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย     ลงใน          หนาขอความตามสภาพท่ีเปนจริงเกี่ยวกับ

ผูตอบแบบสอบถาม 

 
 

๑. เพศ 

 ชาย หญิง  

๒. อายุ 

 ตํ่ากวา ๒๕ ป ๒๕ – ๓๔ ป 

 ๓๕ – ๔๔ ป ๔๕ ป ข้ึนไป  

๓. วุฒิการศึกษา 

 ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี 

 สูงกวาปริญญาตรี    อื่นๆ 

๔. อาชีพ 

 ขาราชการ ธุรกิจสวนตัว 

 รับจางท่ัวไป     อื่นๆ 

      

๕. รายไดตอเดือน 

 ตํ่ากวา ๕,๐๐๐ บาท/เดือน ๕,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท/

เดือน  

 ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ข้ึนไป  



๑๗๓ 

 
 
 

ตอนท่ี ๒ การบริหารการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของเทศบาลตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองวางท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ท่ี รายการ 
ระดับการพัฒนา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

 ๑. การวางแผนของผูรับผิดชอบแหลงทองเท่ียว      

๑ มีการจัดต้ังคณะทํางานเพื่อใหบริการแกนักทองเท่ียว      

๒ มีการนํ าวิ สัยทัศนและทิศทางการบริหารแหล ง

ทองเท่ียวไปใชเปนแนวทางการดําเนินงาน 

     

๓ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมดานการทองเท่ียวของ

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

     

๔ มีกําลังคนท่ีเพียงพอกับความรับผิดชอบการพัฒนา

แหลงทองเท่ียว 

     

๕ มีการสอบถามความพึงพอใจของนักทองเท่ียว      

 ๒. การบริหารจัดการสถานท่ีทองเท่ียว      

๑ มีการจัดสรรพื้นท่ีความรับผิดชอบของชุมชน      

๒ 
มีการสถานท่ีทองเท่ียวในพื้นท่ีใหมีความนาสนใจแก

นักทองเท่ียว 
     

๓ 
มีการใหนักทองเท่ียว มีสวนรวมในการพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวใหเหมาะสม 
       

๔ 
มีการพัฒนา หรือปรับปรุงบริเวณแหลงทองเท่ียว

อยางตอเนื่อง 
     

๕ มีขอมูลบอกสถานท่ีทองเท่ียวหลากหลาย      

๖ มี ข อ บั ง คั บ ข อ แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว นั้ น ๆ อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ 

     

 ๓. การบริหารจัดการดานความสามารถในการ      



๑๗๔ 

 

ท่ี รายการ 
ระดับการพัฒนา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

เขาถึงแหลงทองเท่ียว 

๑ มแีผนท่ีบอกเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว      

๒ มีการกําหนดจุดเดนของท่ีทองเท่ียว      

๓ มีการกําหนดเวลา เปด – ปด ในการเขาชมสถานท่ี

ทองเท่ียวอยางชัดเจน 

     

๔ มกีารคมนาคมเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียวดวยความ

สะดวก 

     

๕ มปีายแสดงขอมูลในการเดินทางไปยังแหลงทองเท่ียว

อื่นๆได 

     

 ๔. การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ      

๑ จัดใหมีการบริการดานอาหารและเครื่องด่ืมท่ีสะอาด

และถูกสุขลักษณะในแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

     

๒ จัดใหมีหองน้ํา/สุขาท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะสําหรับ

นักทองเท่ียว 

     

๓ จัดใหมีระบบเตือนภัย หรือระบบรักษาความปลอดภัย

แกชีวิตและทรัพยสินของนักทองเท่ียว 

     

๔ มีการจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณอํานวยความสะดวก

สําหรับผูสูงอายุ และผูพิการ 

     

๕ มีการจัดสถานท่ีจอดรถและจําหนายของท่ีระลึกใหแก

นักทองเท่ียว 

     

๖ มีการจัดการดานท่ีพักผอนเท่ียวอยางเหมาะสม 

สําหรับนักทองเท่ียว เชน มานั่ง ศาลาพักผอน 

     

 ๕. การบริหารจัดการใหเกิดคุณภาพการใหบริการ

ในแหลงทองเท่ียว 

     

๑ เจาหนาท่ีผูใหบริการในแหลงทองเท่ียวมีความรูอยาง      



๑๗๕ 

 

ท่ี รายการ 
ระดับการพัฒนา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

เหมาะสม 

๒ เจาหนาท่ีสามารถส่ือสารภาษาตางประเทศใหกับผูมา

ทองเท่ียวไดเปนอยางดี 

     

๓ มกีารใหขอมูล ประชาสัมพันธ ท่ีเพียงพอสําหรับ

นักทองเท่ียว 

     

๔ มกีารกําหนดการแตงกายใหเหมาะสมกับสถานท่ี

ทองเท่ียว 

     

๕ มีการใหบริการท่ีเปนไปตามมาตรฐานแหลงทองเท่ียว

ท่ีกําหนดไว 

     

 ๖. การจัดการกิจกรรมทางการทองเท่ียว      

๑ มีการจัดใหมีกิจกรรมการแนะนําสถานท่ีทองเท่ียว

ใหแกนักทองเท่ียวกอนเขาชม 

     

๒ มีการควบคุมดูแลใหกิจกรรมการทองเท่ียวไมกอใหเกิด

ผลกระทบดานลบตอทองถ่ิน 

     

๓ มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายไดกับ

ชุมชนในทองถ่ิน 

     

๔ มีการจัดกิจกรรมท่ีสรางความสัมพันธระหวาง

นักทองเท่ียว ผูประกอบการ และชุมชนในทองถ่ิน 

     

๕ มีคําช้ีแจงการจัดกิจกรรมในแหลงทองเท่ียว      

 ๗. การบริหารจัดการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม

และธรรมชาติ 

     

๑ มีการใหความรูแกนักทองเท่ียวดานการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

     

๒ มีกิจกรรมรณรงคดานการอนุรักษธรรมชาติภายใน

แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

     



๑๗๖ 

 

ท่ี รายการ 
ระดับการพัฒนา 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓ มีกิจกรรมการมีสวนรวมในการรักษาความสะอาด

ภายในแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

     

๔ มีการรณรงคแยกประเภทขยะกอนท้ิงลงถัง      

๕ มีการประเมินผลทางดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม และ

ธรรมชาติอยางสม่ําเสมอ 

     



๑๗๗ 

 

ตอนท่ี ๓ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวเก่ียวกับการ

บริหารการทองเท่ียวเชิงอนุรักษของเทศบาล อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑. การวางแผน 

 ปญหา อุปสรรค 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

๒. การบริหารจัดการพื้นท่ีแหลงทองเท่ียว 

 ปญหา อุปสรรค 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 



๑๗๘ 

 

๓. การบริหารจัดการดานความสามารถในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว 

 ปญหา อุปสรรค 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

๔. การบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 

 ปญหา อุปสรรค 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 



๑๗๙ 

 

๕. การบริหารจัดการใหเกิดคุณภาพบริการในแหลงทองเท่ียว 

 ปญหา อุปสรรค 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

๖. การจัดการกิจกรรมทางการทองเท่ียว 

 ปญหา อุปสรรค 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 



๑๘๐ 

 
 

 

๗. การบริหารจัดการดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 

 ปญหา อุปสรรค 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 ขอเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 

ขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม 

 

นายจตุพล สิงหมรกต 

นิสิตปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ. 

 

หนังสือขอความอนุเคราะหสัมภาษณเชิงลึก 

  



๑๘๒ 

 

  



๑๘๓ 

 



๑๘๔ 

 

  



๑๘๕ 

 

 

  



๑๘๖ 

 

  



๑๘๗ 

 



๑๘๘ 

 

  



๑๘๙ 

 

 

 

  



๑๙๐ 

 

  



๑๙๑ 

 

 

  



๑๙๒ 

 

 

 

 

  



๑๙๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ. 

 

ภาพการสัมภาษณเชิงลึก 



๑๙๔ 

 



๑๙๕ 

 



๑๙๖ 

 



๑๙๗ 

 



๑๙๘ 

 



๑๙๙ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



๒๐๐ 

 

 

 

 

 ประวัติผูวิจัย 

 
 

ช่ือ : นายจตุพล สิงหมรกต 

 

เกิด : ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๒ 

 

ภูมิลําเนา : จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง วิทยาลัยชางกลปทุมวัน 

 : ปริญญาตรี  บริหารการ  วิชาเอกการบริหารการ จัดการอุ ตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 : ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 

วิทยาลัย 

  

ตําแหนงหนาท่ี : กรรมการบริหารพรรครวมใจไทย 

 

สถานท่ีทํางาน : พรรครวมใจไทย 

 

ท่ีอยูปจจุบัน : ๖๘ หมู ๒ ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                        

                         ๑๓๒๖๐ โทร ๐๙๔๖๓๖๑๙๓๕ 

e-mail. : pspakdee9@gmail.com 

 

 

 


