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บทคัดย่อ
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทัศนะของผู้เกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจ

ท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา และเปรียบเทียบทัศนะต่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษา ประกอบด้วย ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ 

การท่องเที่ยว และนักวิชาการผู้มีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา คัดเลือกโดยก�าหนดเป็นสัดส่วน    

(Quota Sampling) จ�านวน 199 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และ LSD (Least Significant Difference)

 ผลการศกึษาทศันะพบว่าผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการพฒันาธรุกจิท่องเทีย่วบรเิวณแม่น�า้เจ้าพระยาส่วนใหญ่มวีตัถปุระสงค์

ในการท�ากิจกรรมการท่องเที่ยวมากกว่า 1 กิจกรรม และเห็นว่าในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (2007-2014) การจัดการท่องเที่ยวบริเวณ

แม่น�้าเจ้าพระยามีการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลางทุกด้าน และในอีก 5 ปีข้างหน้า (2019) มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงใน

ระดับปานกลางถึงมาก

 ผลการเปรียบเทียบทัศนะของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทุกสังกัดมีทัศนะเกี่ยวกับ 

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการน�าเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ องค์กร และการจัดการ ด้านกิจกรรม

และสิ่งอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ด้านการด�าเนินธุรกิจและการตลาด ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านกิจกรรมการ

เรยีนรูแ้ละการปลกูจติส�านกึ ด้านชมุชนและผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง และมรีะดบัความเหน็น้อยในด้านการดแูลสิง่แวดล้อม การวเิคราะห์

เพื่อเปรียบเทียบทัศนะ พบว่ากลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีทัศนะแตกต่างกันในบางด้าน โดยด้านธุรกิจ องค์กรและการจัดการกลุ่ม

สังกัดธุรกิจท่องเท่ียวมีทัศนะสูงกว่ากลุ่มสังกัดอื่นทุกกลุ่ม ด้านการด�าเนินธุรกิจและการตลาด กลุ่มสังกัดธุรกิจมีทัศนะสูงกว่า

หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มสังกัดนักวิชาการมีทัศนะสูงกว่ากลุ่มสังกัดหน่วยงานภาครัฐ และด้านกิจกรรมการเรียนรู้และปลูกจิต

ส�านึก กลุ่มสังกัดธุรกิจท่องเที่ยวมีทัศนะสูงกว่ากลุ่มสังกัดหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวและกลุ่มสังกัดหน่วยงานภาครัฐ

ค�าส�าคัญ:  แม่น�้าเจ้าพระยา ธุรกิจท่องเที่ยว การพัฒนาอย่างยั่งยืน

Abstract

 This study aimed to study the perception of related parties towards their tourism purposes,  

the management of tourism business in the Chao Phraya River’s area and the comparison of perspectives 

towards the management of tourism businesses in the Chao Phraya River’s area. The sample group of  this 

study included tourism entrepreneurs, public officers, officers from other tourism-related organizations, and  

experienced technocrats on tourism in the Chao Phraya River’s area. The 199 people of the sample group 

were selected by using a quota sampling method. Statistics used for the data analysis included frequency 

distribution, percentage, standard deviation, One-way ANOVA, and LSD (Least Significant Difference).

 Consequently, it was found that the parties relating to the development of tourism businesses in 

the Chao Phraya River’s area have more than one specific purpose in doing tourism businesses and view 
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that in the past seven years (2007-2014) the management of tourism in the Chao Phraya River’s area has 

been moderately changed in all aspects, in the next 5 years (2019) it tends to moderately to extremely 

change as well.

 In terms of the perspectives of the related parties, it was found that the related parties from every 

organization have a view in terms of tourism and tour guide business management at a moderate level in 

six areas, including business, organization and management, activities and facilities for tourists, business and 

marketing operation, social responsibility, learning activities and public awareness raising, and community. 

However, they have a low level of view towards environment care. In terms of the perspective comparison, 

it was found that the related parties have different opinions in some areas. In terms of business, organiza-

tion, and management, the group of people from tourism business has a higher level of view than other 

groups. In terms of business and marketing operation, the group of people from private sectors has a 

higher level of view than the group of people from public sectors. In addition, in terms of learning activity 

and public awareness raising, the group of people from tourism business has a higher level of view than the 

group of people from other organizations relating to tourism and the group of people from public sectors.   

Keywords: Chao Phaya River, Tourism Business, Sustainable Development 

บทน�า

 ปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยรณรงค์ให้เป็น 

ปีท่องเทีย่ววถิไีทย 2558 (2015 Discover Thainess)  ทัง้นี้

ค�าว่าวิถีไทย หรือ Thainess หมายถึง ความเป็นไทย 

ในด้านต่างๆ ทั้งท่ีเป็น สิ่งก่อสร้าง เช่น สถาปัตยกรรม 

จิตรกรรม ประติมากรรม หรือ ภาษา ขนบธรรมเนียม

ประเพณ ีวถิชีวีติของชมุชน อาหาร ศาสนา ตลอดจนศลิปะ 

วัฒนธรรม และ ลักษณะอาการที่คนไทยแสดงออก เช่น 

อัธยาศัยไมตรี หรือรอยยิ้ม ดังน้ันการท่องเท่ียววิถีไทย  

จึงหมายถึงการท่องเที่ยวที่มุ ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวได้มี

ประสบการณ์ และความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ 

ความเป็นไทยในด้านต่างๆ และรบัรูถ้งึภาพลกัษณ์ด้านบวก

จากความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยวิถีไทยเหล่านี้ 

ถอืเป็นทนุทางสงัคมและวฒันธรรมทีป่ระเทศไทยได้รบัและ

สั่งสมมาจากบรรพบุรุษจนก่อให้เกิดเป็นเอกลักษณ์และ   

อัตลักษณ์เฉพาะตัวท่ีโดดเด่นกลายเป็นต้นทุนทางด้านการ

ท ่องเที่ยวที่สร ้างความแตกต ่างจากเพื่อนบ ้าน ซึ่ ง

ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จากต้นทุนเหล่าน้ีมาอย่าง

ยาวนานในการสร้างความประทับใจให้นักท่องเท่ียวที่เดิน

ทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

 การท่องเทีย่วบรเิวณแม่น�า้เจ้าพระยาเป็นรปูแบบ

หนึ่งของการท่องเท่ียววิถีไทย ตลอดความยาวกว่า 372 

กิโลเมตรของแม่น�้า มีมรดกทางสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม 

ศิลปกรรม และชุมชนท่ีส�าคัญหลายแห่งท่ีแสดงถึง 

ความ เป ็ น ไทย  โดย เฉพาะตั้ ง แต ่ บริ เวณจั งหวั ด

พระนครศรีอยุธยาถึงกรุงเทพมหานครฯ พบว่ามีเรียงราย

อยู่กว่า 30 แห่ง (กรมการท่องเที่ยว 2558) นอกจากนั้น

บริเวณสองฟากฝั่งยังมีความโดดเด่นของสภาพภูมิทัศน์ 

(Landscape)  อีกหลายแห ่ งจนส� านักโบราณคดี  

กรมศิลปากร เสนอให้ทางองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESSCO ขึ้นบัญชี

สภาพภูมิทัศน์ริมแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นมรดกโลก ในปี  

พ.ศ 2555 (ส�านักโบราณคดี กรมศิลปากร  2554) จึงกล่าว

ได้ว่าการท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาเป็นทรัพยากร 

ที่มีค่า มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของ

ประเทศ 

 สิง่ทีเ่ป็นอปุสรรคส�าคญัและก�าลังทวคีวามรนุแรง

ขึ้นต่อการท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาคือ สภาพทาง

กายภาพของแม่น�้า โดยเฉพาะคุณภาพของน�้าในแม่น�้า 

ที่ก�าลังอยู่ในสภาวะวิกฤต ผลตรวจคุณภาพน�้าของกรม

ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม (2558) ระบุว ่าคุณภาพของน�้าในแม่น�้า

เจ้าพระยาตั้งแต่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีถึงวัดพระสมุทร

เจดย์ี จงัหวดัสมทุรปราการ อยูใ่นเกณฑ์เส่ือมโทรม และจาก

จังหวัดนนทบุรี ถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในเกณฑ์

พอใช้ได้ มกีารระบวุ่าปัญหาดงักล่าวเกดิขึน้จากแหล่งมลพษิ 

4 แหล่ง ได้แก่ ของเสยีจากบ้านเรอืน ชมุชน น�า้ทิง้ปนเป้ือน
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สารเคมอีนัตรายจากโรงงาน ยาฆ่าแมลงและยาก�าจดัวชัพชื

ทีไ่หลมาจากแปลงเกษตร และน�า้มนัใช้แล้วทีป่ล่อยออกจาก

เรือในท่าเรือหรือเรือท่ีสัญจรในแม่น�้า ขณะท่ีในอนาคต 

อันใกล้นี้ การขยายตัวของการท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้า

เจ้าพระยาจะท�าให้จ�านวนของนักท่องเท่ียว ร้านค้า  

ร้านอาหาร ศูนย์การค้า และเรือประเภทต่างๆ เพิ่มปริมาณ

ขึ้น  และสิ่งที่ต้องตามมาพร้อมกันนี้ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณขยะมูลฝอย น�้าเสีย น�้าทิ้ง และการปล่อยน�้ามัน 

ลงในแม่น�า้ ซึง่อาจเป็นสาเหตสุ�าคญัอกีประการหนึง่ทีเ่ร่งให้

แม่น�้าเจ้าพระยาวิกฤติหนักข้ึน จนอาจถึงขั้นเสียหาย 

อย่างรุนแรง หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผล 

กระทบ ความเสยีหายเป็นวงกว้าง ต่อสภาพเศรษฐกจิ สังคม 

การคมนาคม การเกษตรกรรมโดยรวมของประเทศ  

มิใช่เพียงด้านการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา และรองรับการเติบโต 

ดังกล่าว การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนที่ดี การบริหาร

จัดการอย่างบูรณาการ การได้รับความร่วมมือจากทุก 

ภาคส่วนอย่างจริงจังจึงมีความจ�าเป็นและส�าคัญเป็น 

อย่างยิ่ง ต่อการท่องเท่ียวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา ทั้งนี้

เพราะโดยทัว่ไป แนวคดิเรือ่งพฒันามกัไม่มคีวามสอดคล้อง

และประสานกันระหว่างความต้องการทางเศรษฐกิจ  

กับความยั่งยืนทางสังคม และวัฒนธรรม (ธนากร สังเขป 

2555) โดยขณะทีภ่าคธรุกจิท่องเทีย่วมุง่แสวงหาก�าไรสูงสดุ 

ภาครัฐ องค์กร นักวิชาการ แสวงหาความยั่งยืนของ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชุมชนแสวงหาการมีส่วนร่วม 

ความเท่าเทยีมกนัของการกระจายรายได้ และนกัท่องเทีย่ว

แสวงหาความคุ้มค่าและประสบการณ์ท่ีดี สิ่งเหล่านี้เป็น

อุปสรรค และช่องว่างส�าคัญท่ีจะท�าให้การเติบโตประสบ

ปัญหา และอาจไม ่บรรลุตามวัตถุประสงค ์ที่แต ่ละ 

ฝ่ายต้องการ 

  การศึกษาทัศนะของผู ้มีส่วนเก่ียวข้องในการ

พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน

เป็นการศึกษาในด้านของผู้ประกอบธุรกิจท่องเท่ียว นัก

วิชาการ เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรที่

เกีย่วข้องกบัการท่องเทีย่วบรเิวณแม่น�า้เจ้าพระยา เป็นส่วน

หนึ่งของการท�าวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว

บริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน ท้ังน้ีเพื่อให้ทราบถึง

แนวคิด ปัญหา ข้อจ�ากัด  ความต้องการ ตลอดจนข้อเสนอ

แนะของแต่ละฝ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้า

เจ้าพระยา และน�าไปเป็นข้อมูล ในการวางแผน วิเคราะห์ 

ปรับปรุง แก้ไข ให้บรรลุถึงการก�าหนดกลยุทธ์ และ

ยุทธศาสตร์ต่างๆ ในการน�ามาบริหารจัดการการท่องเที่ยว

บริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  

สามารถผสานประโยชน์ ให้เกิดความพึงพอใจกับผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม เสมอภาค และ

ยุติธรรม ขณะเดียวกันก็อนุรักษ์ รักษาแม่น�้าเจ้าพระยาให้

ด�ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยวรูป

แบบวิถีไทย สร้างรายได้ และชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวให้

ประเทศได้อย่างยาวนานต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์การท่องเที่ยวบริเวณ

แม่น�า้เจ้าพระยา การประเมนิการจดัการท่องเทีย่วทีผ่่านมา

และการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 2. เพื่อศึกษาระดับทัศนะของผู้เกี่ยวข้องต่อการ

จัดการธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา 

 3. เปรียบเทียบระดับทัศนะของผู้เกี่ยวข้องต่อ

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาจ�าแนก

ตามสังกัด ได้แก่ ผู ้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ  

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และนักวิชาการ

	 ขอบเขตการวิจัย

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive Research) ประชากรในวิจัยนี้ คือ ผู้มีส่วน

เกี่ยวข ้องในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้า

เจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ บุคลากรของหน่วย

งานภาครัฐ บุคลากรของหน่วยงานองค์กร สมาคม  

ที่ เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ ้าพระยา 

บุคลากรของธุรกิจท่องเที่ยว และนักวิชาการ การเลือก

ตัวอย่างใช้วิธีการก�าหนดสัดส่วน เลือกผู้ประกอบการโดย

ก�าหนดประเภท ขนาด และระยะเวลาในการประกอบธรุกจิ 

จ�านวน 79 คน  (ก�าหนด 80 คน ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 79 คน) 

จากบคุลากร และนกัวชิาการทีม่ปีระสบการณ์ด้านการท่อง

เที่ยว รวม 120 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งส้ิน 199 คน  

แนวคิดทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 1. แนวคิดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการ 

ท ่องเที่ยวทางน�้า แหล่งท ่องเที่ยวทางน�้า หมายถึง  

แหล่งท่องเทีย่วประเภทต่างๆ ซึง่ตัง้อยูใ่นล�าน�า้ หรอืบนสอง

ฟากฝั่งของล�าน�้า หรือมองเห็นได้จากเรือ โดยมีรูปแบบ 

ประเภทและลักษณะต่างๆ  การท่องเที่ยวทางน�้าประกอบ

ด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางน�้า และเส้นทางท่องเที่ยวทางน�้า 

ซึ่งถูกน�ามารวมกันเพื่อใช้ในการท่องเที่ยว  ที่ประกอบด้วย
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วัตถุประสงค ์  หรือกิจกรรมต ่างๆ เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของผู้มาท่องเที่ยว การท่องเที่ยวทางน�้าและ

แหล่งท่องเที่ยวทางน�้ามีองค์ประกอบพื้นฐานที่ส�าคัญ 

คล้ายการท่องเทีย่วทัว่ไป (ฉนัทชั วรรณถนอม 2552) ได้แก่ 

นักท่องเที่ยว (Tourist) ทรัพยากรการท่องเที่ยว โครงสร้าง

พื้นฐานสิ่งอ�านวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทาง

ท่องเทีย่ว องค์กรภาครฐั ซ่ึงมนีโยบายสนบัสนนุและส่งเสรมิ

กิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม องค์กร 

ภาคเอกชน ที่ด�าเนินธุรกิจภาคบริการ เพื่อให้บริการและ

อ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และเจ้าบ้านหรือ

ประชาชนในท้องถิ่น 

 2.  แนวคิดเ ก่ียวกับธุรกิจท ่องเที่ยว ธุรกิจ 

ท่องเที่ยว หมายถึงการด�าเนินธุรกิจให้บริการท่องเที่ยวแก่

นกัท่องเทีย่ว เพือ่ตอบสนองความต้องการของนกัท่องเทีย่ว 

อนัจะท�าให้นกัท่องเทีย่วเกดิความพงึพอใจ โดยหวงัให้ได้รบั

ผลก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจเป็นสิ่งตอบแทน (Goeldner 

and Ritchie 2009) ซึง่มหีลายประเภท เช่น ธรุกจิการขนส่ง 

ธรุกจิทีพั่ก ธรุกจิอาหารและบนัเทงิ ธรุกจิน�าเทีย่ว และธรุกจิ

จ�าหน่ายสนิค้าทีร่ะลกึ โดยกระบวนการในการจดัการธรุกจิ

ท่องเที่ยว ได้แก่การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการ

ทางการตลาด และการจัดการคุณภาพการบริการ   

(ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ และคณะ 2554)  

  3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาการ 

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาการท่องเท่ียวแบบยั่งยืน 

หมายถึงการพัฒนาการท่องเท่ียวท่ีมุ่งท้ังด้านเศรษฐกิจ 

สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดล้อมควบคูก่นัไป ขณะเดยีวกนั

ก็ให้ชุมชนมีส่วนร่วม และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

จากการท่องเทีย่วอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั (บญุเลิศ 

จติตัง้วฒันา 2548) โดยการพฒันาการท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื

มีองค์ประกอบที่ส�าคัญ ได้แก่ องค์ประกอบด้านการพัฒนา

ทรัพยากรท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านการพัฒนาสิ่ง

แวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านการพัฒนา

ธุรกิจท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านการพัฒนาการตลาด 

ท่องเที่ยว องค์ประกอบด้านการพัฒนาการมีส่วนร่วม

ทางการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น และองค์ประกอบด้าน

การพัฒนาจิตส�านึกทางการท่องเที่ยว

 

วิธีด�าเนินการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นีค้อืแบบสอบถาม 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ

 ตอนที ่1 สอบถามประสบการณ์ท่องเทีย่วบรเิวณ

แม่น�้าเจ้าพระยาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจ

ท่องเทีย่วบรเิวณแม่น�า้เจ้าพระยาอย่างยัง่ยนื ผูต้อบตอบโดย

เขียนค�าตอบสั้นๆ หรือเลือกจากค�าตอบที่ระบุไว้ 

 ตอนที่ 2 สอบถามข้อมูลทัศนะเกี่ยวกับการ 

ท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การพฒันาธรุกจิท่องเทีย่วบรเิวณแม่น�า้เจ้าพระยา ลกัษณะ

เป็นข้อความประกอบมาตร 5 หน่วย จากน้อยที่สุดถึงมาก

ที่สุด แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านธุรกิจ 

องค์กร และการจัดการ ด้านกิจกรรมและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกแก่นกัท่องเทีย่ว ด้านการด�าเนนิธรุกจิ และการตลาด 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านการดูแลส่ิงแวดล้อม  

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกจิตส�านึก ด้านชุมชน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ด�าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูก

ต้องของแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง ลงรหัส

ข้อมลู (Coding) แล้ววเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปูทาง

สถติ ิด้วยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) หาค่า

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลงเป็น

ระดับเม่ือเทียบกับเกณฑ์แปลความหมายค่าเฉล่ีย (บุญชม 

ศรีสะอาด 2533) โดยก�าหนดเลขเกณฑ์ส�าหรับเทียบกับค่า

เฉลี่ย ( ) ดังนี้ 

 1.00 – 1.49 ระดับน้อยที่สุด

 1.50 – 2.49 ระดับน้อย

 2.50 – 3.49  ระดับปานกลาง

 3.50 – 4.49 ระดับมาก

 4.50 – 5.00 ระดับมากที่สุด

 และใช้สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) คือ 

การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) 

เมื่อพบนัยส�าคัญของความแปรปรวนกรณีมีกลุ่มเปรียบ

เทียบ มากกว่า 2 กลุ่ม จะวิเคราะห์ต่อด้วยวิธีการของ LSD 

(Least Significant Difference)

สรุปผลการการวิจัย

 1. ประสบการณ์ท่องเที่ยว

      1.1 วัตถุประสงค์ในการท�ากิจการท่องเที่ยว 

และประเภทของกิจกรรมที่ท�า
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 จากการสอบถามทศันะเกีย่วกบัวตัถปุระสงค์และ

ประเภทของกิจกรรมท่องเที่ยวผู ้มีส ่วนเกี่ยวข ้องใน 

การพัฒนาธุรกิจท ่องเที่ยวบริ เวณแม ่น�้ า เจ ้าพระยา 

อย่างยั่งยืน จ�านวน 199 คน ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ใน 

การท่องเที่ยวมากกว่า 1 ข้อ (55.55%) เมื่อพิจารณาตาม

วตัถปุระสงค์ พบว่าเป็นวตัถปุระสงค์เพือ่ทศันะศกึษา/ดงูาน

มากที่สุด (19.75%) รองลงไป คือ เพื่อความเพลิดเพลิน 

(16.46%) ส�าหรับประเภทของกิจกรรมท่องเที่ยว พบว่า  

 1.2 ทศันะเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของประเภท 

รูปแบบ และวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวและการจัดน�า

เที่ยวช่วง 7 ปี (2007-2014) ที่ผ่านมาและอีก 5 ปี (2019) 

ข้างหน้า

 เมื่อสอบถามถึงทัศนะเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง 

ด้านประเภท รูปแบบ และวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว

และการจัดน�าเที่ยวในบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา ในช่วง 7 ปี

ทีผ่่านมา (2007-2014) ผู้มส่ีวนเกีย่วข้องในการพฒันาธรุกจิ

ท่องเทีย่วบรเิวณแม่น�า้เจ้าพระยา เหน็ว่ามกีารเปลีย่นแปลง

ในระดับปานกลางทุกด้าน และเห็นว่าในอีก 5 ปี ข้างหน้า 

(2019) ประเภท รูปแบบ และวัตถุประสงค์ของการท่อง

เที่ยวและการจัดน�าเที่ยวยังคงมีแนวโน้มว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงในระดับปานกลางทุกด้าน เช่นเดียวกัน  

(ตารางที่ 2)

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการพฒันาธรุกจิท่องเทีย่วบรเิวณแม่น�า้

เจ้าพระยาอย่างยัง่ยนืจ�านวน   199 คน ส่วนใหญ่ท�ากจิกรรม

มากกว่า 1 ประเภท (57.62%) เมื่อพิจารณารายประเภท

ของกิจกรรม พบว ่า ประเภทของกิจกรรมล่องเรือ 

รบัประทานอาหารค�า่บนเรอื มากทีสุ่ด (14.13%) รองลงมา

เป็นประเภทกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิต 

ชาวบ้านริมน�้า (11.30%) (ดังตารางที่ 1) 

ตารางที่	1 วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวและประเภทของกิจกรรมท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา (n=199)
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          ตารางที่ 1 วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวและประเภทของกิจกรรมท่องเที่ยวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา (n=199) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.2 ทัศนะ เกี่ ยวกับการ เปลี่ ยนแปลงของ

ประเภท รูปแบบ และวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวและ
การจัดน้าเที่ยวช่วง 7 ปี (2007-2014) ที่ผ่านมาและอีก 5 
ปี (2019) ข้างหน้า 

เมื่อสอบถามถึงทัศนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านประเภท รูปแบบ และวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว
และการจัดน้าเที่ยวในบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา ในช่วง 7 ปี 

 
ที่ผ่านมา (2007-2014) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
ธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา เห็นว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงในระดับปานกลางทุกด้าน และเห็นว่าในอีก 
5 ปี ข้างหน้า (2019) ประเภท รูปแบบ และวัตถุประสงค์
ของการท่องเที่ยวและการจัดน้าเที่ยวยังคงมีแนวโน้มว่า
จะมีการ เปลี่ ยนแปลงในระดับปานกลางทุกด้ าน 
เช่นเดียวกัน (ตารางที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวและประเภทของกิจกรรมการท่องเท่ียว จ้านวน 
ความถี่ 

ร้อยละ 

วัตถุประสงค์ในการท้ากิจกรรมการท่องเที่ยว 
        เพื่อความเพลิดเพลิน   40 16.46 
        เพื่อพักผ่อน     20 8.24 
        เพื่อทัศนะศึกษา/ดูงาน 48 19.75 
        อื่นๆ 0 0 
        เพื่อวัตถุประสงค์มากกว่า 1 ข้อ 135 55.55 

รวมค่าความถี่ 243 100 
ประเภทของกิจกรรมที่ท้า  
        ล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้้า 32 11.30 
        ล่องเรือรับประทานอาหารค่้าบนเรือ 40 14.13 
        เดินท่องเท่ียวตลาดชุมชนชายฝั่งซื้อสินค้าและรับประทานอาหาร 16 5.65 
        ชมวัดและสถาปัตยกรรมริมฝั่งน้้า 18 6.36 
        ชมหัตถกรรม ศิลปกรรม และกิจกรรมทางวัฒนธรรม 12 4.24 
        อื่นๆ 2 0.70 
        ท้ากิจกรรมมากกว่า 1 ประเภท 163 57.62 

รวม 283 100 
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ตารางที่	2  ทัศนะการท่องเที่ยวและการน�าเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาในช่วงระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา (2007-2014) และ 

  แนวโน้มในอีก 5 ปี ข้างหน้า (2019)
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                    ตารางที่ 2 ทัศนะการท่องเท่ียวและการน้าเที่ยวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาในช่วงระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมา (2007-2014) และ 
   แนวโน้มในอีก 5 ปี ข้างหน้า (2019) 
 

 

ทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว 
บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา 

ระดับความเห็น (ความถี่) 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย Mode 

ฐานนิยม 

1. ช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (2007-2014) ความเปลี่ยนแปลงของ 
การท่องเท่ียวและการน้าเที่ยวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาในด้านต่างๆ 
          ประเภทของการจัดการน้าเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไป 63 107 29 ปานกลาง 
          รูปแบบการจัดการน้าเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไป 51 113 35 ปานกลาง 
          วัตถุประสงค์ของการจัดน้าเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงไป   61 105 33 ปานกลาง 

2. ในอนาคตอีก 5 ปี ข้างหน้า (2019) แนวโน้มว่าจะเปลี่ยนแปลง 
ของการท่องเที่ยวและการน้าเที่ยวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาในด้านต่างๆ  
          ประเภทของการจัดน้าเที่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงไป   82 95 22 ปานกลาง 

รูปแบบการจัดน้าเที่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงไป                  74 101 24 ปานกลาง 
วัตถุประสงค์ของการจัดน้าเที่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงไป       79 102 18 ปานกลาง 

 
 

 2. ทัศนะเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว และการน้า
เท่ียวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา   
  การจัดการการท่องเที่ยวและการน้าเที่ยว
บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ด้านธุรกิจ 
องค์กร และการจัดการ 2. ด้านกิจกรรมและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว  3. ด้านการด้าเนินธุรกิจ
และการตลาด 4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  5. ด้าน
การดูแลสิ่งแวดล้อม 6. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการ
ปลูกจิตส้านึก 7. ด้านชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ้าแนก
ตามสังกัดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจ
ท่ อ ง เ ที่ ย ว บ ริ เ ว ณ แ ม่ น้้ า เ จ้ า พ ร ะ ย า อ ย่ า ง ย่ั ง ยื น             
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. 
และแปลงเป็นระดับ (โดยเทียบกับเกณฑ์) พบว่าผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น้้า

เจ้าพระยาอย่างย่ังยืน ทั้ง 4 กลุ่ม มีทัศนะเกี่ยวกับการ
จั ด ก ารท่ อ ง เ ที่ ย ว  และกา รน้ า เที่ ย ว ว่ า อ ยู่ ร ะดั บ            
(ดี-เหมาะสม) ปานกลางใน 6 ด้าน คือ 1.  ด้านธุรกิจ 
องค์กร และการจัดการ  2. ด้านกิจกรรมและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  3. ด้านการด้าเนินธุรกิจ
และการตลาด  4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  5. ด้าน
กิจกรรมการเรียนรู้และปลูกจิตส้านึก และ 6. ด้านชุมชน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุ่มมีทัศนะ อยู่ในระดับ    
(ดี-เหมะสม) 1 ด้าน คือ ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้ง 4 
กลุ่ม เห็นสอดคล้องกันว่ามีการจัดการในระดับน้อย   
(ตารางที่ 3) 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 2. ทัศนะเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว และการ 

น�าเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา  

 การจดัการการท่องเทีย่วและการน�าเทีย่วบรเิวณ

แม่น�้าเจ้าพระยาในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ด้านธุรกิจ องค์กร 

และการจดัการ 2. ด้านกจิกรรมและสิง่อ�านวยความสะดวก

แก่นักท่องเที่ยว  3. ด้านการด�าเนินธุรกิจและการตลาด  

4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  5. ด้านการดูแลสิ่ง

แวดล้อม 6. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกจิตส�านึก 

7. ด้านชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ�าแนกตามสังกัดของ 

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการพฒันาธรุกจิท่องเทีย่วบรเิวณแม่น�า้

เจ ้าพระยาอย่างยั่งยืน ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( )  

ส ่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และแปลงเป็นระดับ  

(โดยเทียบกับเกณฑ์) พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา

ธุรกิจท ่องเที่ยวบริเวณแม่น�้ าเจ ้าพระยาอย่างยั่งยืน  

ทัง้ 4 กลุม่ มทีศันะเกีย่วกบัการจดัการท่องเทีย่ว และการน�า

เที่ยวว่าอยู่ระดับ (ดี-เหมาะสม) ปานกลางใน 6 ด้าน คือ  

1. ด้านธุรกิจ องค์กร และการจัดการ  2. ด้านกิจกรรมและ

สิ่งอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  3. ด้านการด�าเนิน

ธุรกิจและการตลาด  4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  

5. ด ้านกิจกรรมการเรียนรู ้และปลูกจิตส�านึก และ  

6. ด้านชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 4 กลุ่มมีทัศนะ  

อยู ่ในระดับ (ดี-เหมะสม) 1 ด้าน คือ ด้านการดูแล 

ส่ิงแวดล้อม ทั้ง 4 กลุ่ม เห็นสอดคล้องกันว่ามีการจัดการ 

ในระดับน้อย (ตารางที่ 3)
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ตารางที่	3  ทัศนะต่อการจัดการท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาด้านต่างๆ 
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ตารางที่ 3 ทัศนะต่อการจัดการท่องเที่ยวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาด้านต่างๆ  
 

การจัดการท่องเท่ียวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา n X   SD ระดับทัศนะ (ความเห็น) 
1. ด้านธุรกิจ องค์กร และการจัดการ    199 3.07 .74 ปานกลาง 
2. ด้านกิจกรรมและสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  199 2.75 .66 ปานกลาง 
3. ด้านการด้าเนินธุรกิจและการตลาด 199 3.20 .70 ปานกลาง 
4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 199 2.82 .80 ปานกลาง 
5. ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 199 2.48 .79 น้อย 
6. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกจิตส้านึก 199 3.05 .83 ปานกลาง 
7. ด้านชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 199 2.88 .07 ปานกลาง 

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับ
การจัดการท่องเที่ยวและน้าเที่ยว 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนทัศนะ 
(ความเห็น) แต่ละด้าน เมื่อจ้าแนกตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้
พบนัยส้าคัญ 3 ครั้ง จากการวิเคราะห์ 7 ครั้งตามจ้านวน
ตัวแปรตาม กล่าวคือได้พบว่าทัศนะ ด้านด้านธุรกิจ   

องค์กร และการจัดการ ด้านการด้าเนินธุรกิจและ
การตลาด ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกจิตส้านึก 
แปรปรวนไปตามกลุ่มของผู้เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส้าคัญ 
(ตารางท่ี 4) จึงได้ท้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู้ด้วยวิธีการ LSD ต่อไป (ตารางที่ 5, 6, 7) 
 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนทัศนะเก่ียวกับการท่องเที่ยวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาในด้านต่างๆ 
 

Dependent Variable Mean Square 
between Group 

Mean Square 
within Group 

F Sig. 

1. ด้านธุรกิจ องค์กร และการจัดการ      3.03 .51 5.92 .00 
2. ด้านกิจกรรมและสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว        

.51 .43 1.17 .32 

3. ด้านการด้าเนินธุรกิจและการตลาด     2.40 .45 5.29 .00 
4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม .39 .65 .59 .62 
5. ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม .11 .79 .14 .93 
6. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกจิตส้านึก 1.87 .67 2.81 .04 
7. ด้านชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง .17 .60 .28 .84 

 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นราย

คู่กรณีพบนัยส้าคัญของความแปรปรวนคะแนนทัศนะด้าน
ธุรกิจ องค์กรและการจัดการ จ้าแนกตามสังกัดของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องพบว่า ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มธุรกิจมีทัศนะและการ
จัดการท่องเท่ียวด้าน 
 
 

 
ธุรกิจ องค์กร และการจัดการว่าดี เหมาะสม  (X   = 3.33) 
มากกว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ ทุกกลุ่ม (กลุ่มนักวิชาการ     
X   = 2.96 กลุ่มหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว           
X   = 2.93 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ X   = 2.81) (ตารางที่ 5) 
 

        

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับ

การจัดการท่องเที่ยวและน�าเที่ยว

 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนทัศนะ 

(ความเห็น) แต่ละด้าน เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้

พบนัยส�าคัญ 3 ครั้ง จากการวิเคราะห์ 7 ครั้งตามจ�านวน

ตัวแปรตาม กล่าวคือได้พบว่าทัศนะ ด้านด้านธุรกิจ  

องค ์กร และการจัดการ ด ้านการด�าเนินธุรกิจและ 

การตลาด ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกจิตส�านึก 

แปรปรวนไปตามกลุ ่มของผู ้เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส�าคัญ 

(ตารางที่ 4) จึงได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็น

รายคู่ด้วยวิธีการ LSD ต่อไป (ตารางที่ 5, 6, 7)

ตารางที่	4  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนทัศนะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาในด้านต่างๆ
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ตารางที่ 3 ทัศนะต่อการจัดการท่องเที่ยวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาด้านต่างๆ  
 

การจัดการท่องเท่ียวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยา n X   SD ระดับทัศนะ (ความเห็น) 
1. ด้านธุรกิจ องค์กร และการจัดการ    199 3.07 .74 ปานกลาง 
2. ด้านกิจกรรมและสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว  199 2.75 .66 ปานกลาง 
3. ด้านการด้าเนินธุรกิจและการตลาด 199 3.20 .70 ปานกลาง 
4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 199 2.82 .80 ปานกลาง 
5. ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 199 2.48 .79 น้อย 
6. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกจิตส้านึก 199 3.05 .83 ปานกลาง 
7. ด้านชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 199 2.88 .07 ปานกลาง 

 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับ
การจัดการท่องเที่ยวและน้าเที่ยว 
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนทัศนะ 
(ความเห็น) แต่ละด้าน เมื่อจ้าแนกตามกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ได้
พบนัยส้าคัญ 3 ครั้ง จากการวิเคราะห์ 7 ครั้งตามจ้านวน
ตัวแปรตาม กล่าวคือได้พบว่าทัศนะ ด้านด้านธุรกิจ   

องค์กร และการจัดการ ด้านการด้าเนินธุรกิจและ
การตลาด ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกจิตส้านึก 
แปรปรวนไปตามกลุ่มของผู้เกี่ยวข้องอย่างมีนัยส้าคัญ 
(ตารางที่ 4) จึงได้ท้าการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
เป็นรายคู้ด้วยวิธีการ LSD ต่อไป (ตารางที่ 5, 6, 7) 
 
 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนคะแนนทัศนะเก่ียวกับการท่องเที่ยวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาในด้านต่างๆ 
 

Dependent Variable Mean Square 
between Group 

Mean Square 
within Group 

F Sig. 

1. ด้านธุรกิจ องค์กร และการจัดการ      3.03 .51 5.92 .00 
2. ด้านกิจกรรมและสิ่งอ้านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว        

.51 .43 1.17 .32 

3. ด้านการด้าเนินธุรกิจและการตลาด     2.40 .45 5.29 .00 
4. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม .39 .65 .59 .62 
5. ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม .11 .79 .14 .93 
6. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้และการปลูกจิตส้านึก 1.87 .67 2.81 .04 
7. ด้านชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง .17 .60 .28 .84 

 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นราย

คู่กรณีพบนัยส้าคัญของความแปรปรวนคะแนนทัศนะด้าน
ธุรกิจ องค์กรและการจัดการ จ้าแนกตามสังกัดของผู้มีส่วน
เก่ียวข้องพบว่า ผู้เกี่ยวข้องที่เป็นกลุ่มธุรกิจมีทัศนะและการ
จัดการท่องเท่ียวด้าน 
 
 

 
ธุรกิจ องค์กร และการจัดการว่าดี เหมาะสม  (X   = 3.33) 
มากกว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ ทุกกลุ่ม (กลุ่มนักวิชาการ     
X   = 2.96 กลุ่มหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว           
X   = 2.93 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ X   = 2.81) (ตารางที่ 5) 
 

        

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่

กรณีพบนัยส�าคัญของความแปรปรวนคะแนนทัศนะ 

ด้านธุรกิจ องค์กรและการจัดการ จ�าแนกตามสังกัดของผู้มี

ส่วนเกีย่วข้องพบว่า ผูเ้กีย่วข้องทีเ่ป็นกลุม่ธรุกจิมทีศันะและ

การจัดการท่องเที่ยวด้านธุรกิจ องค์กร และการจัดการว่าดี 

เหมาะสม  ( = 3.33) มากกว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ ทุกกลุ่ม 

(กลุ่มนักวิชาการ =2.96 กลุ่มหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับ 

การท่องเที่ยว =2.93 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ =2.81) 

(ตารางที่ 5)
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         ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ทัศนะด้านธุรกิจ องค์กร และการจัดการจ้าแนกตามกลุ่มผู้เก่ียวข้อง    
 

 

กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
 

n 
 

X   
หน่วยงานอื่นฯ นักวิชาการ ธุรกิจ 

2.93 2.96 3.33 
หน่วยงานภาครัฐ 40 2.81 0.12 0.15 0.52* 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 40 2.93  0.03 0.40* 
นักวิชาการ 40 2.96   0.37* 
ธุรกิจ 79 3.33    

 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 

กรณีพบนัยส้าคัญของความแปรปรวนคะแนนทัศนะด้าน
การด้าเนินธุรกิจและการตลาด จ้าแนกตามสังกัดของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มธุรกิจ มีทัศนะการ
ท่องเที่ยว และการจัดน้าเที่ยวด้านการด้าเนินธุรกิจและ
การตลาดว่าดี เหมาะสม (X   = 3.38) มากกว่าผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (X   = 2.87) และกลุ่มนักวิชาการ มี
ทัศนะการท่องเที่ยวและการจัดน้าเที่ยวด้านการด้าเนิน
ธุรกิจและการตลาดว่า ดี เหมาะสม (X   = 3.26) มากกว่า
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐ (X   = 2.87)         
(ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ทัศนะด้านการด้าเนินธุรกิจและการตลาดจ้าแนกตามกลุ่ม        
              ผู้เกี่ยวข้อง        
  

 

กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
 

n 
 

X   
หน่วยงานอื่นฯ นักวิชาการ ธุรกิจ 

3.13 3.26 3.38 
หน่วยงานภาครัฐ 40 2.87 0.26 0.39* 0.51* 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 40 3.13  0.13 0.25 
นักวิชาการ 40 3.26   0.12 
ธุรกิจ 79 3.38    

 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นราย

คู่กรณีพบนัยส้าคัญของความแปรปรวนคะแนนทัศนะด้าน 
ผู้เกี่ยวข้อง พบว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มธุรกิจมีทัศนะและการ
จัดการท่องเท่ียวด้านการเรียนรู้และปลูกจิตส้านึก 

 

 
ว่าดี เหมาะสม  (X   = 3.25) มากกว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ
ทุกกลุ่ม (กลุ่มนักวิชาการ X   = 2.99 กลุ่มหน่วยงาน
ภาครัฐ (X   = 2.91 และกลุ่มหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว (X   = 2.86) (ตารางที่ 7)

 
 
 
 
 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 

กรณีพบนัยส�าคัญของความแปรปรวนคะแนนทัศนะด้าน

การด�าเนินธุรกิจและการตลาด จ�าแนกตามสังกัดของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มธุรกิจ มีทัศนะการท่อง

เที่ยว และการจัดน�าเท่ียวด้านการด�าเนินธุรกิจและการ

ตลาดว่าดี เหมาะสม ( =3.38) มากกว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม

หน่วยงานภาครัฐ ( =2.87) และกลุ่มนักวิชาการ มีทัศนะ

การท่องเทีย่วและการจดัน�าเทีย่วด้านการด�าเนนิธรุกจิและ

การตลาดว่า ด ีเหมาะสม ( =3.26) มากกว่ากลุม่ผูเ้กีย่วข้อง

หน่วยงานภาครัฐ ( =2.87) (ตารางที่ 6)

ตารางที่	6  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ทัศนะด้านการด�าเนินธุรกิจและการตลาดจ�าแนกตามกลุ่ม 

  ผู้เกี่ยวข้อง       
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         ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ทัศนะด้านธุรกิจ องค์กร และการจัดการจ้าแนกตามกลุ่มผู้เก่ียวข้อง    
 

 

กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
 

n 
 

X   
หน่วยงานอื่นฯ นักวิชาการ ธุรกิจ 

2.93 2.96 3.33 
หน่วยงานภาครัฐ 40 2.81 0.12 0.15 0.52* 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 40 2.93  0.03 0.40* 
นักวิชาการ 40 2.96   0.37* 
ธุรกิจ 79 3.33    

 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ 

กรณีพบนัยส้าคัญของความแปรปรวนคะแนนทัศนะด้าน
การด้าเนินธุรกิจและการตลาด จ้าแนกตามสังกัดของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง พบว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มธุรกิจ มีทัศนะการ
ท่องเที่ยว และการจัดน้าเที่ยวด้านการด้าเนินธุรกิจและ
การตลาดว่าดี เหมาะสม (X   = 3.38) มากกว่าผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (X   = 2.87) และกลุ่มนักวิชาการ มี
ทัศนะการท่องเที่ยวและการจัดน้าเที่ยวด้านการด้าเนิน
ธุรกิจและการตลาดว่า ดี เหมาะสม (X   = 3.26) มากกว่า
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐ (X   = 2.87)         
(ตารางที่ 6) 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ทัศนะด้านการด้าเนินธุรกิจและการตลาดจ้าแนกตามกลุ่ม        
              ผู้เกี่ยวข้อง        
  

 

กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
 

n 
 

X   
หน่วยงานอื่นฯ นักวิชาการ ธุรกิจ 

3.13 3.26 3.38 
หน่วยงานภาครัฐ 40 2.87 0.26 0.39* 0.51* 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 40 3.13  0.13 0.25 
นักวิชาการ 40 3.26   0.12 
ธุรกิจ 79 3.38    

 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นราย

คู่กรณีพบนัยส้าคัญของความแปรปรวนคะแนนทัศนะด้าน 
ผู้เกี่ยวข้อง พบว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มธุรกิจมีทัศนะและการ
จัดการท่องเท่ียวด้านการเรียนรู้และปลูกจิตส้านึก 

 

 
ว่าดี เหมาะสม  (X   = 3.25) มากกว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ
ทุกกลุ่ม (กลุ่มนักวิชาการ X   = 2.99 กลุ่มหน่วยงาน
ภาครัฐ (X   = 2.91 และกลุ่มหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว (X   = 2.86) (ตารางท่ี 7)

 
 
 
 
 

 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่

กรณีพบนัยส�าคัญของความแปรปรวนคะแนนทัศนะด้าน 

ผู้เกี่ยวข้อง พบว่าผู้เก่ียวข้องกลุ่มธุรกิจมีทัศนะและการ

จัดการท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้และปลูกจิตส�านึก

ว่าดี เหมาะสม  ( =3.25) มากกว่าผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ 

ทุกกลุ่ม (กลุ่มนักวิชาการ =2.99 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ  

( =2.91 และกลุ ่มหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข ้องกับการ 

ท่องเที่ยว ( =2.86) (ตารางที่ 7)

ตารางที่	7  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ทัศนะด้านการเรียนรู้และปลูกจิตส�านึกจ�าแนกตามกลุ่ม      

  ผู้เกี่ยวข้อง   
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ทัศนะด้านการเรียนรู้และปลูกจิตส้านึกจ้าแนกตามกลุ่ม       
               ผู้เกี่ยวข้อง    
  

 

กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง 
 

n 
 

X   
หน่วยงานอื่นฯ นักวิชาการ ธุรกิจ 

2.91 2.99 3.25 
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียว 40 2.86 0.05 0.13 0.39* 
หน่วยงานภาครัฐ 40 2.91  0.08 0.34*    
นักวิชาการ   40 2.99   0.26                  
ธุรกิจ 79 3.25      

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาอย่างย่ังยืน
ผู้วิจัยจะอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวมากกว่า 1 ประการ คือมี
วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รองในการท่องเที่ยว 
เมื่อพิจารณาจากความถี่พบว่า วัตถุประสงค์เพื่อทัศนะ
ศึกษา/ดูงาน มีความถี่มากที่สุด และรองลงมาเพื่อความ
เพลิดเพลินตามล้าดับ จึงสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการ
มาท่องเท่ียวบริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาคือ เพื่อการศึกษา
และความเพลิดเพลิน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบริเวณแม่น้้า
เจ้าพระยามีทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา ความ
เพลิดเพลินและการพักผ่อน เรียงรายอยู่บริเวณสองฝั่ง
ของแม่น้้าเป็นจ้านวนมาก (กรมการท่องเที่ยว 2558 ) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวดี หิริกมล (2545) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ
ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม
เ ดิ น ท า ง ไ ป ท่ อ ง เ ที่ ย ว เ พื่ อ ศึ ก ษ า ห า ค ว า ม รู้ ท า ง
ประวัติศาสตร์และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชาวีร์ ศักดิ์
ทวีพิชากุล (2554) ศึกษาทัศนคติพฤติกรรมการตัดสินใจ
ท่องเที่ยวภายในประเทศของประชาชนในกรุงเทพ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศเพื่อความเพลิดเพลินมากท่ีสุด 
 

 
 
  
ด้านประเภทของกิจกรรมที่ท้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องฯ มีทัศนะ
ว่ามีการท้ากิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 1 ประเภท เมื่อ
พิจารณาจากความถี่ พบว่ากิจกรรมที่มีความถี่มากที่สุด
ได้แก่ การล่องเรือรับประทานอาหารค่้าบนเรือ รองลงมา
ได้แก่ การล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านริมน้้า 
จึงสรุปได้ว่ากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท้า คือ 
การล่องเรือ และมีกิจกรรมประเภทอื่นเสริมซึ่ งเป็น
กิจกรรมต่อเนื่อง เช่น การล่องเรือและรับประทานอาหาร
บนเรือ การล่องเรือและชมธรรมชาติ หรือการล่องเรือและ
ไปไหว้พระ ซึ่ งกิ จกรรมที่ท้ า เหล่ านี้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการมาท่องเที่ยวที่มีมากกว่า 1 ประการ 
  ด้านประเมินการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมาและ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีทัศนะว่า
ช่วง 7 ปีที่ผ่านมา และแนวโน้มอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีการ
เปล่ียนแปลงในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัย
ส้าคัญที่ท้าให้การท่องเที่ยวทางน้้าแตกต่างจากการ
ท่องเที่ยวรูปแบบอื่น คือการใช้แม่น้้าเป็นสื่อกลางในการ
ท่องเที่ยว รูปแบบ กิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการ
ท่องเที่ยวจึงยึดโยงหรือเกี่ยวข้องกับแม่น้้าเป็นหลัก (ตุ้ย 
ชุมสาย และญิบพัน พรหมโยธี 2527) การท่องเท่ียว
บริเวณแม่น้้าเจ้าพระยาก็เช่นกัน การนั่งเรือ และการ
ล่องเรือ เป็นวัตถุประสงค์หลักของนักท่องเที่ยว จึงเป็น
ตัวก้าหนดรูปแบบ และกิจกรรมหลักของการท่องเที่ยว 
การท่ีผู้ประกอบธุรกิจพบว่าทัศนะคติ ความต้องการ และ  
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อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาอย่างยั่งยืน 

ผู้วิจัยจะอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

 1. ผลการวิจัยพบว่า ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการ

พัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาส่วนใหญ่มี

วัตถุประสงค์ในการท่องเท่ียวมากกว่า 1 ประการ คือมี

วัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รองในการท่องเที่ยว  

เมื่อพิจารณาจากความถี่พบว่า วัตถุประสงค์เพื่อทัศนะ

ศึกษา/ดูงาน มีความถี่มากท่ีสุด และรองลงมาเพื่อความ

เพลิดเพลินตามล�าดับ จึงสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการ 

มาท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาคือ เพื่อการศึกษาและ

ความเพลิดเพลิน ท้ังน้ีอาจเป ็นเพราะบริเวณแม่น�้า

เจ้าพระยามีทรัพยากรการท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา ความ

เพลิดเพลินและการพักผ่อน เรียงรายอยู่บริเวณสองฝั่ง 

ของแม่น�้าเป็นจ�านวนมาก (กรมการท่องเท่ียว 2558) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยวดี หิริกมล (2545) ที่ศึกษา

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการ

ท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนิยม 

เดนิทางไปท่องเทีย่วเพือ่ศกึษาหาความรูท้างประวตัศิาสตร์

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชาวีร์ ศักดิ์ทวีพิชากุล 

(2554) ศึกษาทัศนคติพฤติกรรมการตัดสินใจท่องเที่ยว

ภายในประเทศของประชาชนในกรุ ง เทพ พบว ่ า  

กลุ่มตัวอย่างมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวใน

ประเทศเพื่อความเพลิดเพลินมากท่ีสุด ด้านประเภท 

ของกิจกรรมที่ท�า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีทัศนะว่ามีการท�า

กิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่า 1 ประเภท เมื่อพิจารณา 

จากความถี่ พบว่ากิจกรรมท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดได้แก่  

การล่องเรือรับประทานอาหารค�่าบนเรือ รองลงมาได้แก่ 

การล่องเรือชมธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้านริมน�้า จึงสรุป

ได้ว่ากิจกรรมที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมท�า คือ การล่อง

เรือ และมกีจิกรรมประเภทอืน่เสรมิซ่ึงเป็นกจิกรรมต่อเนือ่ง 

เช่น การล่องเรอืและรบัประทานอาหารบนเรอื การล่องเรอื

และชมธรรมชาติ หรือการล่องเรือและไปไหว้พระ ซึ่ง

กิจกรรมที่ท�าเหล่าน้ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการมา

ท่องเที่ยวที่มีมากกว่า 1 ประการ

  ด้านประเมินการจัดการท่องเที่ยวที่ผ่านมาและ

การเปลีย่นแปลงในอนาคต ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องมทีศันะว่าช่วง 

7 ปีที่ผ่านมา และแนวโน้มอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจัย

ส�าคัญที่ท�าให้การท่องเที่ยวทางน�้าแตกต่างจากการ 

ท่องเที่ยวรูปแบบอื่น คือการใช้แม่น�้าเป็นส่ือกลางใน 

การท่องเที่ยว รูปแบบ กิจกรรม และวัตถุประสงค์ของการ

ท่องเที่ยวจึงยึดโยงหรือเกี่ยวข ้องกับแม่น�้าเป ็นหลัก  

(ตุ้ย ชุมสาย และญิบพัน พรหมโยธี 2527) การท่องเที่ยว

บริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาก็เช่นกัน การน่ังเรือ และการ 

ล่องเรือ เป็นวัตถุประสงค์หลักของนักท่องเที่ยว จึงเป็นตัว

ก�าหนดรูปแบบ และกิจกรรมหลักของการท่องเที่ยว  

การที่ผู้ประกอบธุรกิจพบว่าทัศนะคติ ความต้องการ และ 

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยังไม ่มีสัญญาณของการ

เปลี่ยนแปลง  รูปแบบ ประเภท และกิจกรรมในการจัดการ

ท่องเที่ยวจึงยังคงไม่เปล่ียนแปลง ทั้งนี้เพื่อสนองความ

ต้องการของนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ ราณี อิสิชัยกุล 

(2554) ทีก่ล่าวว่า ธรุกจิการท่องเทีย่วเป็นกจิกรรมด้านการ

ผลิตสินค้า และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ 

นักท่องเที่ยว

 2. ผลการวิจัยพบว่าผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องมีระดับ

ทัศนะเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการน�าเที่ยว

บริ เวณแม ่น�้ า เจ ้าพระยาว ่าดี  เหมาะสมปานกลาง 

สอดคล้องกัน 4 กลุ่มใน 6 ด้าน และมีทัศนะคติว่า ดี  

เหมาะสมน้อย 1 ด้านคือ ด้านสิ่งแวดล้อม อาจเป็นเพราะ

ก่อนเดนิทางท่องเทีย่ว นกัท่องเทีย่วจะมทีศันะทีด่ต่ีอสถาน

ที่ท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว และการจัดการน�าเที่ยว  

หลังจากนั้นจะประเมินประสบการณ์ที่ได้รับ การที่ผู ้มี 

ส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปท่องเที่ยว พบปัญหา และ 

ข้อบกพร่องใน 6 ด้านดังกล่าวจึงมีทัศนะว่าดี เหมาะสมใน

ระดับปานกลาง สอดคล้องกับบทความวิชาการของ ไพลิน 

เชิญเพชร (2550) ที่ศึกษาภาพลักษณ์ด้านบวกและ 

ภาพลักษณ์ด้านลบของการท่องเทีย่วไทยตามความเหน็ของ

นักท่องเที่ยวจีน จากนครคุนหมิง มณฑลยูนาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน พบว่าในภาพรวมทั่วไปของนักท่องเที่ยว  

มีภาพลักษณ์เชิงบวกต่อการท่องเที่ยวไทย และภาพลักษณ์

เป็นกลาง โดยไม่ปรากฏว่ามีความคิดเห็นเป็นภาพลักษณ์

เชิงลบในทุกๆ องค์ประกอบของการท่องเที่ยวไทย 

 ขณะที่ ผู ้ เ กี่ ย วข ้ อ งทุ ก สั ง กั ดมี ค ว าม เ ห็น 

สอดคล้องกันว่าด้านการดูแลส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับน้อย 

อาจเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่าง

ชัดเจน และเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ 

นักท่องเที่ยวที่เลือกมาท่องเที่ยว เพราะพฤติกรรมของ 

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เลือกท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ 

หรือการเลือกซื้อสินค้า (ฟานติงลอง 2556) และพบว่า  
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การพฒันาทางด้านการท่องเทีย่วเป็นสาเหตหุนึง่ทีก่่อให้เกดิ

ผลกระทบต่อพื้นท่ี รวมถึงการเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

เช่น ปัญหาน�้าเสีย ขยะ เสียงดัง และปัญหาทางสังคม  

(กฤติยากร นวลศรี 2544) การที่ธุรกิจท่องเที่ยวไม่น�าเสนอ

นโยบาย หรือมาตรการแก้ไขปัญหาให้เห็นอย่างชัดเจน  

เป็นรูปธรรม จึงอาจท�าให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง ทุกสังกัด 

มีทัศนะต่อด ้านการดูแลสิ่งแวดล้อมว ่าดี เหมาะสม 

ในระดับน้อย 

 3. การเปรียบเทียบทัศนะ พบว่า กลุ่มผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องมีทัศนะแตกต่างกันใน 3 ด้าน อาจเป็นเพราะ 

ภาพลักษณ์ที่ผู ้มีส ่วนเก่ียวข้องแต่ละกลุ ่ม มีต่อธุรกิจ 

ท่องเที่ยวและการน�าเท่ียว ใน 3 ด้านต่างกัน ท้ังนี้เพราะ

ภาพลักษณ์ของธุรกิจหมายถึง ภาพขององค์กรใดองค์กร

หนึง่ ซึง่หมายรวมทกุสิง่ทกุอย่างเกีย่วกบัองค์กรทีป่ระชาชน

รู้จัก เข้าใจ และได้มีประสบการณ์ (Frank Jefkins 1975) 

กลุ่มธุรกิจในฐานะเป็นผู้ประกอบการ ผู้ด�าเนินธุรกิจ และ

เป็นผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการท่องเท่ียวและ 

การจัดการท่องเท่ียว จึงมีความรู ้ ความเข้าใจ และมี

ประสบการณ์สงูกว่ากลุม่อืน่ทีม่ฐีานะเป็นนกัท่องเทีย่ว จงึมี

ทัศนะสูงกว ่ากลุ ่มอื่น ขณะท่ีกลุ ่มผู ้ มีส ่วนเก่ียวข ้อง 

สังกัดนักวิชาการเป็นผู้เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จึงอาจมี

ข่าวสาร ข้อมูล มากกว่ากลุ่มผู้เก่ียวข้องหน่วยงานภาครัฐ 

จึงมีทัศนะสูงกว่าในบางด้าน สอดคล้องกับ เพ็ญลักษณ์  

เกตุทัต (2546) ศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมของ 

นักท่องเที่ยวชาวไทยท่ีมีต่อการท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด 

พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช ่น อาชีพที่ 

แตกต่างกันจะมีทัศนคติต่อการท่องเท่ียวในเกาะเสม็ด 

ทกุด้านแตกต่างกนั และยงัสอดคล้องกบั ฐาปน ีสวุรรณฉตัร 

(2542) ที่ศึกษา การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยชน์  

และความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวท่ีมีต่อข่าวสารของ 

ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พบว่าลักษณะ

ทางประชากร ทาง สถานภาพ อาชีพ และรายได้ที ่

แตกต่างกันมีการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวเกี่ยวกับการ 

ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน และการแสวงหา

ข่าวสารมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากข่าวสาร

 

ข้อเสนอแนะ

 การศึกษาทัศนะของผู ้มีส ่ วนเกี่ ยวข ้องใน 

การพัฒนาธุรกิจท่องเท่ียวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาพบว่า  

สิ่งที่ผู ้มีส ่วนเก่ียวข้องให้ความสนใจและเป็นห่วง คือ  

ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนั้นธุรกิจท่องเที่ยวควรร่วมมือ

กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังในการดูแลรักษา 

ส่ิงแวดล้อม โดยหลีกเล่ียงการทิ้งขยะ น�้าเสีย และ 

สร้างมลภาวะต่างๆ พร้อมกับสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ 

รักษาแม่น�้าเจ้าพระยาให้กับนักท่องเที่ยว 

 ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาความคิดเห็น และบทบาทของ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เช่น นักท่องเที่ยว ชุมชน เพื่อให้ได้

ข ้อมูลที่สมบูรณ์และน�าไปก�าหนดเป ็นกรอบในการ

พัฒนาการท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยาให้ยั่งยืนต่อไป

 2. ควรมีการศึกษาขั้นที่ก ้าวหน้ายิ่งขึ้นเป ็น 

รูปแบบ (Model) ของการอธิบายปัจจัยเชิงเหตุเชิงผล 

ของการพัฒนาบุคลากรหลักทางการท่องเที่ยว

 3. ควรศึกษา Model ประสิทธิภาพการ

พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวบริเวณแม่น�้าเจ้าพระยา

กิติกรรมประกาศ

 

 งานวิจัยฉบับ น้ีส�า เร็จ ลุล ่วงได ้  โดยได ้รับ 

ความอนุเคราะห์ และความช่วยเหลือ แนะน�าอย่างดียิ่ง 

จาก รศ.ชวลีย์ ณ ถลาง ดร.สหนนท์ ตั้งเบญจสิริกุล  

รศ.ดร.พยอม ธรรมบตุร ทีก่รณุาให้ค�าแนะน�าและตรวจสอบ

ความถกูต้องของเครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั และรศ.ดร.โกศล 

มีคุณ ที่กรุณาตรวจสอบรูปแบบความถูกต้องของบทความ 

และขอขอบพระคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน 

ที่อ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ และให้ความร่วมมือ 

ในส่วนของข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการท�าวิจัยในคร้ังน้ี  

ผู้วิจัยของกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
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