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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี วัตถุ ประสงค์เพื่ อ (1) ศึ กษาความคิดเห็นของนั กท่ องเที่ ยวต่ อปั จจัยที่ส่ งผลต่ อการท่องเที่ยว
เชิ งนิ เวศ หั วหิ น ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ ค จั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ (2) เปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของนั กท่ องเที่ ยว
ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จาแนกตาม
ปัจจัยบุคคล และ (3) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอในการจัดการท่องเที่ยว จะได้นาข้อมูลมาปรับปรุงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมหัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน 353 คน เมื่อได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ของข้อมูลพบว่ามีจานวนทั้งสิ้น 353 คน
คิดเป็นร้อยละ 100.00 โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าความถี่ (frequency)
ค่ าร้ อยละ (percentage) ค่ าเฉลี่ ย (mean) ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่ าที (t-test) และค่ าเอฟ (F-test)
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่ วนตัว และมี รายได้ ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (2) นักท่ องเที่ ยว มีความคิ ดเห็ นเกี่ยวกับปัจจั ย
ที่ส่งผลต่ อการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศหัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านการคมนาคม อยู่ในระดับมาก ส่วนในภาพรวม และรายด้านได้แก่ ด้านด้านกิจกรรม ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านที่พัก และ
ด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก อยู่ ในระดั บปานกลาง ตามล าดั บ และ(3) นั กท่ องเที่ ยวที่ มี อายุ สถานภาพสมรส ระดั บการศึ กษา
และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศหัวหิน ซาฟารี
แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แตกต่างกัน ส่วนปัจจัยด้านเพศ และด้านอาชีพ ไม่แตกต่าง
คาสาคัญ: นักท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, หัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค

Abstract
The objective of this research was aimed (1 ) to examine the tourists’ opinion toward factors
affecting ecotourism of Hua Hin Safari & Adventures Park, Prachuap Khiri Khan (2) to compare tourists’
opinion on factors affecting ecotourism of Hua Hin Safari & Adventures Park, Prachuap Khiri Khan by
personal factors, and (3) to investigate issues and suggestions on travel management so that the data
obtained will be applied to improve ecotourism of Hua Hin Safari & Adventures Park, Prachuap Khiri
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Khan. The researchers distributed questionnaires to both Thai and foreign tourists who visited Hua Hin
Safari & Adventures Park, Prachuap Khiri Khan Province, totaled of 353 people. The questionnaires were
instrumental to gather data. A total of 353 completely filled-out questionnaires, or accounted for 100%
were returned to the researcher to be verified for accuracy and completeness of data. In this study, the
statistics implemented included frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test. The
results showed as follows; (1) the respondents were mainly female, aged between 36-45 years old,
married, Bachelor Degree, business owner, monthly income ranged between 2 0 ,0 0 1-3 0 ,0 0 0 Baht,
(2) overall, the tourists were of the strong opinion about factors that affected an increase of the potential
of ecotourism of Hua Hin Safari & Adventures Park, Prachuap Khiri Khan, and in each respect of areas,
they were of moderate opinion about factors that affected an increase of the potential of ecotourism of
Hua Hin Safari & Adventures Park, Prachuap Khiri Khan on activities, attraction, accommodation, and
facilities, respectively, (3) the tourists with different age, different marital status, different educational
level, and different income were of different opinion about factors that affected an increase of the
potential of ecotourism of Hua Hin Safari & Adventures Park, Prachuap Khiri Khan while the tourists with
different sex and different occupation showed no difference in opinion about factors that affected an
increase of the potential of ecotourism of Hua Hin Safari & Adventures Park, Prachuap Khiri Khan.
Keywords: tourists, ecotourism, Hua Hin Safari & Adventures Park

บทนา

สามารถบอกได้ว่าได้รับความประทั บใจและพึ งพอใจ
มากน้อยเพียงใด ซึ่งทุกประเทศที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวต่างก็ปรารถนาที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้ อยู่ ในความนิ ยมของนั กท่ องเที่ ยว เพื่ อก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์มหาศาลจากปฏิกิริยาลูกโซ่ กล่าวคือนักท่องเที่ยว
สามารถที่ จะช่วยขยายผล ชักชวนให้เกิ ดการเดินทาง
เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อันเป็นที่มาของรายได้เข้าสู่
ประเทศ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นจากการนาแนวคิดของการพัฒนา
อย่ างยั่ งยื นมาผนวกกั บแนวคิ ดด้ านการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักท่องเที่ยว
ได้เดินทางไปใกล้ชิดชื่นชมและเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นในพื้ นที่ ธรรมชาติ โดยเน้นคุณค่ า
ของธรรมชาติและระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบ

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่ มี
การเจริญเติบโต ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปทั่วทุกทวีป
โดยมีระบบการให้บริการอานวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว เช่น การบริการข้อมูลข่าวสาร การบริการ
คมนาคมขนส่ง การบริการอ านวยความสะดวก
ผ่านเข้า-ออกระหว่างประเทศ การบริการบริษัทนาเที่ยว
การบริ การมั คคุ เทศก์ การบริ การสถานที่ พั กแรม
การบริการภัตตาคารร้านอาหาร การบริการสินค้า
ของที่ ระลึ ก การบริ การบั นเทิ ง และระบบให้ ความ
คุ้มครองรักษาความปลอดภัยเข้ามาท าหน้าที่เป็น
สะพานเชื่อมโยงสิ่งอานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว
ได้เดินทางไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวตามที่พึงประสงค์
ผลของการที่ใช้บริการอานวยความสะดวกต่าง ๆ
รวมทั้งการไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยว จะทาให้นักท่องเที่ยว
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ต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
โดยให้ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลจัดการภายใต้ระเบียบ
ปฏิบัติหรือกติกาของชุมชนและกฎหมายของรัฐร่วมกัน
ทั้งนี้เพื่อสร้างงานและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น ตลอดจนช่วยส่งเสริมและช่วยสร้างจิตสานึ ก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนในท้ องถิ่น
นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ซึ่งการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศเป็นการท่ องเที่ ยวในแหล่งธรรมชาติที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นและแหล่งวัฒนธรรมที่ เกี่ยวเนื่อง
กับระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของ
ผู้คนที่ เกี่ ยวข้ องภายใต้ การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมและ
การท่ องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของท้ องถิ่นเพื่ อมุ่งเน้น
ให้เกิดจิตส านึกต้องการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
สามารถแบ่งออกเป็นการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศทางบก
และทางทะเล ซึ่งก่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิ งนิ เวศแบบเข้มข้น แบบกึ่ งนิเวศและแบบส่งเสริม
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรม
บริการที่ ทารายได้ให้แก่ประเทศไทย การพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่ ว รวมทั้งวิธีการจัดการการท่องเที่ยว
ให้ขยายตัวมากขึ้นตามลาดับ ถึงแม้อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวจะให้ผลดีทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ
ต่อชุมชนท้องถิ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผลด้านบวก
เช่น เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ มีการจ้างงาน
ในท้องถิ่น คนในชุมชนมีรายได้จากการให้บริการ
ด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ ยวเป็นต้น ผลด้านลบ คือ
การลอกเลียนวัฒนธรรมต่างชาติของคนในท้องถิ่น เช่น
การแต่งตัว การใช้ข้าวของเครื่องใช้ ราคาแพง การต้องการ
ความก้าวล้าทางเทคโนโลยี หรือการต้องการมีเครื่องมือ
สื่อสารที่ ล้าสมั ย ใหม่ล่าสุด การทาลายทรัพยากรใน
แหล่งท่องเที่ยวทั้งโดยตั้งใจและ ไม่ตั้งใจ การเสื่อมโทรม
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ของแหล่งท่องเที่ยวอันเกิดจากการจัดการท่องเที่ยวที่ไม่
ได้ผล หรือขาดการวางแผน การจัดการท่องเที่ยวที่ดี
ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยวเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น นักท่องเที่ยว
ไม่ ช่วยกั นระมั ดระวังรักษาสิ่งแวดล้อม มี การทิ้ งขยะ
เกลื่อนกลาดไม่เป็นที่เป็นทาง เด็ดหรือทาลายพืช
พรรณไม้ ขีดเขียนตามผนังถ้าหรือโขดหินให้เกิ ด
ความสกปรก ทาลายปะการังใต้น้า โรงแรมปล่อยน้าเสีย
ลงในแหล่ งน้ า รวมทั้ งมี การปลู กสร้ างอาคารที่ ไม่
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม สกปรกรกรุงรัง หรื อรุกล้า
ที่สาธารณะ ความเดือดร้อนที่ชุมชนในท้องถิ่นอาจ
ได้รับจากการท่ องเที่ ยว ได้ แก่ ความไม่ สะดวกต่างๆ
อันเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจานวนมาก
เช่น ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหาเสียงรบกวน
และปัญหาค่าครองชีพในท้องถิ่นสูงขึ้น
จากปัญหาดังกล่าวจึงควรมี การแก้ปัญหา
โดยการจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ และให้ชุมชน
ในแหล่งท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการ
ผลประโยชน์ จ ากการท่ องเที่ ยว โดยจั ดให้ เป็ น
แหล่ งท่ องเที่ ยวเชิงนิ เวศ (Ecotourism) ซึ่งเป็ น
ทางเลือกหนึ่งที่นามาใช้สาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
การท่ องเที่ ยวเชิงนิ เวศเป็นการท่ องเที่ ยว
ที่ เปิดโอกาสให้นั กท่ องเที่ ยวได้สัมผัสธรรมชาติ
และเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมของคนในท้ อ งถิ่ น อย่ าง
แท้จริง โดยมีชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการในพื้นที่ของตน ทาให้เกิดประโยชน์
ทางด้านเศรษฐกิจต่อชุมชน แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ
นั้นควรมีธรรมชาติที่สวยงาม เช่น มีแหล่งน้า ภูเขา
น้าตก ป่าไม้ รวมทั้ งมี ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปกรรม
เป็นพื้ นฐาน นอกจากนี้ยังมี ความปลอดภั ย เช่น ไม่ มี
แผ่นดินไหว ไม่มีการก่อการร้าย ฯลฯ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ ผลต่อการท่องเที่ยว
เชิ งนิ เวศ หัวหิ น ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ ค
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
ต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน
ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์คจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จาแนกตามปัจจัยบุคคล
3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอในการจัดการ
ท่องเที่ยว จะได้นาข้อมูลมาปรับปรุงการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศหัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเทศอิตาลี เมื่ อปี ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506) ไว้ว่า
หมายถึง กิ จกรรมที่ มี เงื่อนไขเกี่ ยวข้องอยู่ 3 ประการ
คือ ต้องมี การเดินทาง ต้องมี สถานที่ ปลายทางที่
ประสงค์จะไปเยี่ยมเยียนและต้องมีจุดมุ่งหมายของ
การเดินทาง และได้อธิบายเพิ่มเติมของจุดมุ่งหมาย ของ
การเดินทางท่ องเที่ยวไว้ว่า การเดินทางท่องเที่ยวต้อง
มิ ใช่ เพื่ อการประกอบอาชีพและไปอยู่ ประจ า แต่
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย
ๆ อย่าง เช่น เพื่อพักผ่อนในวันหยุด เพื่อวัฒนธรรมหรือ
ศาสนา เพื่อการศึกษา เพื่อการกีฬาและบันเทิง เพื่อชม
ประวัติศาสตร์และความสนในพิเศษ เพื่องานอดิเรก
เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิ จ
หรื อเพื่ อ เข้ าร่ วมประชุ ม หรื อสั ม มนา เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ในที่ประชุมมีมติให้ประเทศสมาชิกใช้
คาว่า “ผู้มาเยือน” หรือ “VISITOR” แทนคาว่า
“นักท่องเที่ยวที่ค้างคืน” หรือ “TOURIST”
คาว่า “ผู้มาเยือน” หรือ “VISITOR”
มีความหมาย 2 ประการ คือ นักท่ องเที่ ยวที่ ค้างคื น
และนั กท่ องเที่ ยวที่ ไม่ ค้ างคื น โดยลั กษณะของ
นักท่ องเที่ ยวที่ ค้างคืน ได้แก่ ผู้เดินทางมาเยือน
ชั่ว คราวซึ่ ง พั ก อยู่ ในประเทศที่ ม าเยื อ นตั้ ง แต่
24 ชั่วโมงขึ้นไป และเดินทาง มาเยือนเพื่อพักผ่อน
พักฟื้น ทัศนศึกษา ประกอบศาสนกิจ ร่วมการแข่งขัน
กี ฬาติ ดต่ อธุรกิ จหรือ ร่วมประชุมสัมมนา ฯลฯ และ
สาหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ค้างคืน หรือนักทัศนาจร หรือ
Excursionist ได้ แก่ ผู้ เดิ นทางมาเยื อนชั่ วคราว และ
อยู่ในประเทศที่มาเยือนน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ซึ่งประเทศไทย
ได้ใช้ คาจากัด ความที่ได้กาหนดขึ้นนี้เป็นหลักใน
การจดนั บ สถิ ติ จ านวน “นั กท่ องเที่ ยวระหว่ าง
ประเทศ” สรุ ปแล้ วหมายถึ ง ชาวต่ า งชาติ ที่ เ ดิ น
ทางเข้ ามาในประเทศและพ านั กอยู่ ครั้ งหนึ่ ง ๆ
ไม่น้อยกว่า 1 คืน หรือ 24 ชั่วโมงและไม่มากกว่า 60 วัน

ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางของคน
จากที่แห่งหนึ่งไปยัง อีกแห่งหนึ่งเป็นการชั่วคราว
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหรือหาความรู้
ซึ่งครอบคลุมถึง การเดินทางเพื่อธุรกิจตราบที่ผู้เดินทาง
ยังมิได้ตั้งหลักแหล่งถาวร และไม่ได้รับรายได้เพื่อ
ยังชีพ จากเจ้าของถิ่นปลายทางโดยการท่องเที่ยว
ยังเป็นผลรวมของประสบการณ์ พิเศษกับสัมพันธภาพ
ซึ่งเกิดจาการเดินทางและการพักแรมต่างถิ่นเป็น
การชั่วคราว โดยมิได้ประกอบอาชีพ และการท่องเที่ยว
เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ ซึ่งกระทาเพื่ อ
ผ่อนคลายความตึงเครียดจากกิ จการงานประจ า
และมิได้คานึงว่าระยะทางนั้นจะใกล้หรือไกล และ
การเดินทางนั้นจะมีการค้างแรมหรือไม่ ปรีชา แดงโรจน์
(2544: 29-33) ได้ อ้ างถึ งค านิ ยามค าว่ า “การ
ท่ องเที่ ยว” ห รื อ “Tourism” ขององค์ การ
สหประชาชาติที่ได้จัดประชุมว่าด้วยการเดินทาง
และการท่ องเที่ ยวระหว่างประเทศขึ้นที่ กรุงโรม
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)
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โดยมี วั ตถุ ประสงค์ ใ นการเดิ น ทางเข้ า มาเพื่ อ
ท ากิ จ กรรมต่ าง ๆ เช่น มาท่ อ งเที่ ยวพั ก ผ่ อ น
เยี่ยมญาติห รือเพื่อมาพั ก ฟื้ น มาร่วมประชุมหรือ
เป็ นตั วแทนของสมาคม ผู้แทนของศาสนา นั กกี ฬา
นั กแสดง ฯลฯ มาเพื่ อติ ดต่ อธุ รกิ จแต่ ไม่ ใช่ ท างาน
หารายได้ หรื อมากั บ เรื อเดิ นสมุ ทรที่ แ วะจอด
ณ ท่าเรือแม้ว่าจะแวะน้อยกว่า 1 คืน
ตุ้ย ชุมสาย(2518: 1) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยว
หมายถึ ง ความสั มพั นธ์ เบ็ ดเสร็จ และปรากฏการณ์
ทั้ งหลาย ทั้ งส่วนที่ เกี่ ยวโยงกั บการพั กอาศัยอยู่
อย่างชั่วคราวของคนต่างถิ่นที่พักอยู่ ทั้งนี้มีเงื่อนไขมิใช่
เป็นการตั้งหลักฐานเพื่อประกอบอาชีพเป็นการชั่วคราว
หรือถาวรทาให้เกิดผลกาไร
ประเสริฐ วิทยารัฐ (2530: 3) ได้กล่ าวว่ า
การท่องเที่ยว หมายถึง สินค้าที่มีความแตกต่าง
จากสินค้าอื่น คือ ผู้ซื้อหรือนักท่องเที่ยวต้องมา
หาสินค้าด้วยตนเองแทนที่ สินค้าจะไปหาผู้ซื้อ
ส าหรั บตั วสิ นค้ าก็ มี ความแตกต่ างจากสิ นค้ าทั่ วไป
คือ ผู้ซื้อไม่สามารถเก็บสินค้าไว้เป็นสมบัติได้ แต่ผู้ซื้อ
จะได้รับความรื่นรมย์ ความพึ งพอใจ ความแปลกใหม่
ประเทืองปัญญา พักผ่อนสนุกสนาน ความคุ้มค่า
ของผู้ซื้อจึงอยู่ที่ ความรู้สึกพึ ง พอใจ ประทั บใจ
และมีการบอกเล่าถึงความประทับใจแก่ผู้อื่นเพื่อ
ชักชวนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว
เศกสรรค์ ยงวณิชย์ (2536: 11) ไดให
ความหมายของการท่องเที่ ยวไวว่า “การท่ องเที่ยว คือ
การเดินทางจากที่อยู่อาศัยปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว
ด้วยความสมัครใจตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่มิใช่
เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้”
การท่ องเที่ ยวเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่ง มี
ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภทที่
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

เกี่ ยวข้ องทั้ งโดยตรงและโดยอ้ อม (กั ลยา สมมาตย์ ,
2541: 23-24) ดัง นั้นการพัฒ นาการท่ องเที่ ยว
ย่อมมี ความส าคั ญ และส่ งผลกระทบต่อสัง คม
วัฒนธรรมและการเมื อง ได้แก่ มาตรฐานการครองชีพ
ดีขึ้น ความสะดวกสบายจากกิจการสาธารณูปโภคที่รัฐ
จัดทาขึ้น การเดินทางท่องเที่ยวจะช่วยให้เกิดสันติภาพ
แห่งมวลมนุษย์ การท่องเที่ ยวชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ
ของทรัพยากร นันทนาการ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี การละเล่น เป็นต้น ของท้ องถิ่น ก่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ ด้ านการศึ กษา ช่ วยลดปั ญหาการอพยพ
เข้าไปแออัดในเมื องหลวง ช่วยกระตุ้นให้มี การคิดค้น
ที่ จะน าเอาทรัพยากรส่วนเกิ นหรือไร้ค่ามาประดิษฐ์
คิ ดค้ นเป็ นของใช้ เกิ ดทั ศนคติ ที่ ดี ความประทั บใจ
ในการเดิ นทางท่ องเที่ ยว ช่ วยป้ องกั นการแทรกซึ ม
บ่อนท าลายจากฝ่ายตรงกั นข้าม รวมทั้ งเป็นมาตรการ
ที่ ช่วยส่งเสริมความปลอดภัย และความมั่ นคงให้ แก่
พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แนวคิ ดเกี่ย วกั บการประเมินศั กยภาพ
แหล่งท่องเที่ยว
องค์ประกอบหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยว
คือ ทรัพยากรที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นทรัพยากร
ธรรมชาติ การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจึงต้อง
คานึงถึงปั จจัยด้ านทรัพยากรที่ มี อยู่เดิ มเป็ นส าคั ญ
เนื่องจากจะต้องใช้ทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว
เป็ นระยะเวลานาน เมื่ อเกิ ดผลกระทบใดขึ้ นอาจจะ
กระจายไปในวงกว้าง ซึ่งมี ความสอดคล้องกั บ
แนวคิดการประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมของสถาบันวิจัยวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (นาตยา ธนพลเกียรติ, 2547)
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ดังนี้ (1) ธรรมชาติมีจุดเด่น
คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งสามารถพั ฒนาหรือสร้าง
กิจกรรมการท่ องเที่ยวในลักษณะเที่ ยวชม (2) วิถีชีวิต
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จัดเป็นธรรมชาติประเภทหนึ่งของพื้นที่ มีจุดเด่น
คือ วัฒนธรรมชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็น
วัฒนธรรมการดารงชีพและวัฒนธรรมการเกษตร
สามารถประยุกต์ให้เกิดการบริการการท่องเที่ยว
ในรูปแบบการบริการที่ พั กในบ้ านของชาวบ้ าน
(3) กระบวนการผลิต ปัจจัยดึงดูดหรือเสน่ห์ของ
เกษตรกรรม คือ ภูมิ ปัญ ญาท้ องถิ่ นหรือการใช้
เทคโนโลยีพื้นบ้าน ซึ่งสามารถสร้างให้เป็นจุดเด่น
ของแหล่งท่องเที่ยว และสร้างกิจกรรมท่องเที่ยว
รวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะการดูงาน
ทั ศนศึกษา และการฝึกอบรม (4) การตลาดส่วนใหญ่
จะเป็นผลผลิตการเกษตร ซึ่งอาจมีความเหมือน
และแตกต่างจากพื้นที่ อื่น ผลผลิตดังกล่าวส่งผล
โดยตรงต่อการตลาดในรูป แบบการสร้างรายได้
จากการจาหน่ายสินค้าที่ระลึก
การกาหนดหรือคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
เพื่อประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวจะต้องครอบคลุม
ประเด็นของประเภทหรือรูปแบบการท่องเที่ยว
ให้มากที่ สุด เพื่ อนาไปสร้างหลักเกณฑ์ การประเมิ น
ศักยภาพแหล่ งท่ องเที่ ยวแต่ละประเภทหรือรูปแบบ
หรือพื้นที่ โดยได้นาแนวการวิเคราะห์ในด้านทรัพยากร
การท่ องเที่ ยว ด้านการบริหาร และด้านการตลาดจาก
เอกสิทธิ์ สุดแก้ว (2549) ในงานวิจัยเรื่อง “การประเมิน
ศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวและการจัดการ
ของชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ตาบลอัมพวา อาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม” และด้านการบริการจาก
ธรรมศักดิ์ โรจนสุนทร (2542) “สรุปการสัมมนา
การพัฒนาการท่องเที่ยวภาคเหนือ ” โดยผู้วิจัย
รวบรวมแนวคิดในการประเมินศัก ยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยวจากงานวิจัยดังกล่าว นาเสนอตัวชี้วัด
ศักยภาพแหล่ งท่ องเที่ ยว 4 ด้ าน เพื่ อให้ ครอบคลุ ม
ตามหลั กการประเมิ นศั กยภาพแหล่งท่ องเที่ ยวดั งนี้
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

(1) ด้ านทรัพยากรการท่ องเที่ ยว พิ จารณาจากที่ ตั้ ง
และลักษณะของแหล่งท่ องเที่ ยว ได้แก่ ความสวยงาม
ลั กษณะเด่ นในตั วเอง สภาพภู มิ ทั ศน์ ทางธรรมชาติ
และการเข้ าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยว (2) ด้ านการบริ การ
ได้ แก่ การบริการโครงสร้างพื้ นฐาน และการบริการ
ทางการท่ องเที่ ยว (3) ด้ านการบริหาร ได้แก่ การให้
ความรู้แก่นักท่องเที่ยว การรวมกลุ่มของประชาชน และ
ระดับการมีส่วนร่วม (4) ด้านการตลาด ได้แก่ กิจกรรม
การท่องเที่ยว สินค้าที่ระลึก การประชาสัมพันธ์
และการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น
แนวคิดเกี่ยวกับการการตลาดการท่องเที่ยว
การตลาดเป็นเครื่องมือสาคัญที่ผู้ประกอบการ
ธุรกิจการท่องเที่ยวใช้ในการจัดอุปทาน และกิจกรรม
การท่องเที่ ยวให้กั บความต้องการนักท่ องเที่ยว
มากที่สุด การใช้กลยุทธ์ 4 Ps แล้ว และ การวิจัยตลาด
และการพยากรณ์จะช่วยให้ท ราบความต้องการ
และแนวโน้ ม ในการบริ โ ภคของนั กท่ องเที่ ยว
แนวโน้มทางการเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยว
แหล่ งท่ องเที่ ยวและความหลากหลายและสมบู รณ์
ของข้อมูลที่จาเป็นต้องให้แก่นักท่องเที่ยว จึงนับได้ว่า
งานการตลาดเป็น เครื่องมือสาคัญที่สร้างแรงจูงใจ
ให้คนอยากเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น
ส่วนผสมการทางการตลาดของตลาด
การท่องเที่ยว หมายถึง ปัจจัยต่างๆที่ ผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวสามารถควบคุมได้ ที่นาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดการการตลาดเพื่อ ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว ซึ่ง นิศา ชัชกุล (2550: 70-75)
ได้ระบุว่าส่วนผสม ทางการตลาดของตลาดการ
ท่องเที่ ยวทีทั้งหมด 8 อย่าง คือ (1) สินค้าหรือบริการ
(product and service) หมายถึงสินค้าและบริการต่าง ๆ
ที่ให้บริการได้ตรงตามความต้องการนักท่องเที่ยว
ได้ แก่ การอ านวยความสะดวกในการเดิ น ทาง
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สถานที่ พัก อาหาร มั คคุเทศก์ รวมทั้ งความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สินระหว่างท่องเที่ยวและอื่น ๆ
(2) ราคา (price) หมายถึงคุณค่าของสินค้าและ
บริก ารในรูป ของตั วเงินหรือ เงินหรือ สิ่ง ที่ ต้อ ง
จ่ายส าหรับ การแลกเปลี่ยนสินค้ าหรือ บริก าร
(3) สถานที่หรือช่องทางการจัดจาหน่าย (place
or channel of distribution) หมายถึง โครงสร้างของ
ช่อ งทางที่ ช่ วยเก็ บ รัก ษาดู แลคลั ง สิ น ค้ า และ
กระจายสินค้ าให้ ถึงมื อผู้บริโภคอย่าง ครบถ้ วนและ
สะดวกรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วยองค์การต่าง ๆ ทั้งในและ
นอกระบบการท่องเที่ยว เช่น บริษัทนาเที่ยวสายการบิน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น (4) การส่งเสริม
การตลาด (promotion) คื อการกระตุ้ นให้ ผู้ บริ โภค
เกิ ดความสนใจ ตระหนั กรู้ และการเกิ ดพฤติ กรรม
การซื้อโดยใช้สื่อต่าง ๆ เช่น พนักงานขาย โฆษณา ฯลฯ
ที่ สามารถเข้ าถึ งผู้ บ ริ โภคดี ที่ สุ ดและเร็ วที่ สุ ด
(5) คน (people) อุ ตสาหกรรมการท่ องเที่ ยวเป็ น
อุ ตสาหกรรมที่ ต้ อ งอาศั ย แรงงาน (พนั ก งาน)
เพื่อจัดหาบริการ และช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า
ในขณะที่ ลู ก ค้ า เข้ า มาใช้ บ ริ ก ารในองค์ ก าร
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลกู ค้า (6) หีบห่อหรือ
รายการสาเร็จรูป (packaging) หีบห่อหรือรายการ
สาเร็จรูปของ สินค้าและบริการท่องเทีย่ ว หมายถึง
การนาเสนอสินค้าและบริการหลายประเภทมาผสมผสาน
จั ดการเป็ นหี บห่ อ (7) โปรแกรม (programming)
สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องมี
โปรแกรมหรื อ ก าหนดการ (programming or
itinerary) ที่มีคุณภาพเนื่องจากเวลา (timing) เป็น
ปัจจัยสาคัญต่อการซื้อสินค้าและบริการ (8) หุ้นส่วน
(partnership) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนร่วมใน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

นอกจากนั้ น Middletion V.C.0994: 65
อ้างใน วีระพล ทองมา, 2548: 169) ได้ กล่าวถึง
องค์ ประกอบส าคั ญของการตลาดว่ ามี สี่ ด้ าน (4 Ps)
ซึ่งได้ แก่ ผลิ ตภั ณฑ์ ราคา ช่ องทางการ จั ดจ าหน่ าย
การส่งเสริมการตลาด ส่วน Kurrez, D. Land Kennethe
(1993:21-24 อ้ างใน วี ระพล ทองมา, 2548: 169)
มีความเห็นว่าตลาดมีองค์ประกอบเพิ่มเติมจาก
Middletion อีกสี่ด้าน คือ (1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
หมายถึง บรรยากาศ หรื อขณะที่ ลูกค้า ซึ่งจะสามารถ
สร้างความรู้สึ ก พอใจหรือไม่ พอใจในทั นที่ เช่ น
สภาพของบริษัทนาเที่ ยวที่จัดห้องจ าหน่ายทั วร์
อย่ างโก้ หรู กั บบริษั ทที่ ชื่อสกปรก เป็ นต้น (2) กระบวน
การซื้อ หมายถึง การศึกษาข้อมูลทางการตลาด
เพื่อให้ทรายถึง กระบวนการซื้อของนักท่องเที่ยว
และการเลื อกสรรผลิตภัณฑ์ เหมาะสมกั บกลุ่ ม
ตลาดนักท่องเที่ยว (3) การจัดรวมผลิตภัณฑ์ หมายถึง
การจัดรวมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวหลาย
อย่ า งที่ เหมาะสมเข้ าด้ วย เพื่ อตอบสนอง
กลุ่ มเป้ าหมายของธุรกิ จ เช่ น รายการน าเที่ ยวแบบ
เบ็ดเสร็จ (all-inclusive tour) (4) ความร่วมมื อ
ทางธุรกิจ หมายถึง การทางานร่วมกันเพือ่ ประโยชน์ทาง
ธุรกิ จ ระหว่างผู้จัดส่งวัตถุดิบ ผู้ผลิต และผู้ขาย
เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ที่ มาเยี่ยมหัวหิ น ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค
จัง หวัด ประจวบคี รีขัน ธ์ ได้ จ ากตารางส าหรั บ
พิจารณาขนาดกลุ่ มตัวอย่ าง โดยการคานวณใช้ สูตร
ของ ยามาเน่ (Yamane, 1973: 125 อ้างถึงใน

92

Vol.6 No.1 (January–June 2016) ISSN 1905-2219

ยุ ท ธ ไกรวรรณ์ , 2550: 64) ได้ ก ลุ่ ม ตั วอย่ า ง
จานวนทั้งสิ้น 353 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจ จัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อการท่ องเที่ ยวเชิงนิเวศ หั วหิ น ซาฟารี
แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกอบด้วย ด้านการคมนาคม (Accessibility)
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก (Amenities) ด้านสิ่ง
ดึงดู ดใจ (Attractions) ด้ านที่ พั ก (Accommodation)
ด้านกิจกรรม (Activities)
ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ เกี่ ยวกั บการท่ องเที่ ยวเชิงนิเวศหั วหิน ซาฟารี
แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยคานวณ
จากความสอดคล้อ งคือ ดัชนี ความสอดคล้อ ง
ระหว่างข้อ คาถามกั บ วัตถุ ป ระสงค์ (Index of
Item-Objective Congruence) หรื อ เรี ยกย่ อ ๆ ว่ า
ค่า IOC โดยคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่ าน เลื อกเฉพาะข้ อที่ มี ค่ า IOC มากกว่ า
0.50-1.00 ซึ่งแสดงว่าข้อคาถามนั้นมีค่าเที่ยงตรงใช้ได้
จากนั้นนาแบบสอบถามที่ แก้ ไขแล้วไปทดลองใช้
(try out) กั บนั กท่ องเที่ ยวที่ มาเยี่ ยมหั วหิ น ซาฟารี
แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จานวน 40 คน และนาไปหาค่าความเชื่อมั่น (reliability)
ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสั มประสิทธิ์อั ลฟา
ของครอนบาค (Cronbach)
การเก็ บ ข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจะใช้
วิธีการเก็บโดยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

Sampling) โดยผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยว
ที่มาเยี่ยมหัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
การนาแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมู ล หากข้อคาถามใด
ไม่สมบูรณ์จะทาการสัมภาษณ์เพิ่มเติม เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สาเร็จ รูป โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ า t-test (Independent
t-test) และค่า F-test (Independent sample
F-test) แบบการวิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยว
One-way ANOVA (One-way Analysis of Variance)
หรือ Brown Forsyth
ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี
แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พบว่ า นั กท่ องเที่ ยว มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บปั จจั ย
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี
แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในภาพรวม อยู่ ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณาเป็ น
รายด้าน พบว่า นักท่องเที่ ยว มี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี
แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อยู่ ในระดั บมาก 1 ด้ าน ดั งนี้ ด้ านการคมนาคม
ตามลาดับ นอกจากนี้พบว่า นักท่องเที่ยว มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน
ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง 4 ด้าน ดังนี้ (1) ด้ านกิ จกรรม
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(2) ด้านสิ่งดึงดูดใจ (3) ด้านที่พัก และ (4) ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก ตามลาดับ
2. ผลการทดสอบสมมติฐาน (1) นักท่ องเที่ ยว
ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี แอนด์
แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม
ไม่ แตกต่ างกั น ที่ นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ระดั บ .05
(2) นักท่องเที่ ยวที่มีอ ายุต่างกัน มี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน
ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในภาพรวม แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ
ที่ ระดั บ .05 (3) นั กท่ องเที่ ยวที่ มี สถานภาพสมรส
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหัวหิน ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์
พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (4) นักท่องเที่ยว
ที่ มี ระดั บการศึกษาต่างกั น มี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน
ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์คจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในภาพรวม แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ ที่
ระดั บ .01 (5) นั กท่ องเที่ ยวที่ มี อาชี พต่ างกั นมี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
หั วหิ น ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ ค จั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ ในภาพรวม ไม่แตกต่างกันที่นัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (6) นักท่องเที่ยวที่มีรายได้
ต่อเดือนต่างกัน ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ ปัจ จัยที่
ส่งผลต่อการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี
แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในภาพรวม แตกต่ างกั นอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

อภิปรายผล
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน
ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์คจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านการคมนาคม อยู่ ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า นักท่ องเที่ ยว มี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ หั วหิน
ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อยู่ในระดั บมากทั้ ง 6 ข้อ ดังนี้ (1) การเดิ นทางไปยั ง
แหล่งท่องเที่ยวสามารถไปได้โดยง่าย (2) มีถนน
เข้ าถึงแหล่งท่ องเที่ ยวได้ โดยสะดวก (3) ความชัดเจน
ของป้ายแสดงเส้นทาง (4) แหล่งท่องเที่ยวตั้งอยู่
ใกล้ถนนสายหลักและสายรอง (5) ความสะดวก
ต่อการใช้ยานพาหนะ และ (6) การบริการของรถโดยสาร
เข้ าถึ งแหล่ งท่ องเที่ ยว ตามล าดั บ สอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยของ สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ (2550) ศึกษาเรื่อง
การจัดการท่ องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา
ศั กยภาพการท่ องเที่ ยวชุ มชนนครชุ ม อ าเภอเมื อง
จังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวของ
ชุมชนนครชุม มีองค์ประกอบที่เหมาะสมสาหรับ
การจั ดการท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมทั้ ง 3 ด้ าน คื อ
ด้าน สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง และสิ่งอานวยความสะดวก
นั กท่ องเที่ ยว มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บปั จจั ย
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี
แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้ านสิ่ งอ านวยความสะดวก อยู่ ในระดั บปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน
ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อยู่ในระดับปานกลาง 9 ข้อ ดังนี้ (1) มีสถานที่สาหรับ
จัดเป็นศูนย์บริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว (2) มีสถานที่
พั กส าหรั บ รองรั บ นั กท่ องเที่ ยวอย่ างเพี ยงพอ
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(3) มี ร้ านอาหารส าหรั บรองรั บนั กท่ องเที่ ยวอย่ าง
เพียงพอ (4) มีระบบการจัดการร้านอาหารอย่าง
ถูกสุขลักษณะมี คุณภาพ (5) มีเอกสารประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหัวหิน ซาฟารี
แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(6) มี ร้านจ าหน่ ายของที่ ระลึกส าหรับนั กท่ องเที่ ยว
(7) มีห้องน้าสาหรับรองรับนักท่องเที่ยวอย่ างเพียงพอ
(8) สถานที่ ท่ องเที่ ยวมี ห้องน้าสะอาดถู กสุ ขลั กษณะ
และ(9) สถานที่ท่องเที่ยวมีสถานที่จอดรถอย่าง
เพี ยงพอ ตามล าดับ นอกจากนี้พบว่านักท่ องเที่ ยวมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกั บปัจจัยที่ ส่งผลต่อการท่ องเที่ ยว
เชิ งนิ เวศ หัวหิ น ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ ค
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับน้อย 2 ข้อ ดังนี้
(1) สถานที่ท่องเที่ยวมีบริการโทรศัพท์สาธารณะอย่าง
เพียงพอ และ (2) สถานที่ ท่ องเที่ ยวจัดให้มี เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยบริการนักท่ องเที่ ยวตามล าดั บ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย์
(2544) ศึกษาเรื่อ ง ศัก ยภาพของชุมชนท้อ งถิ่น
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านทุ่ งสูง จังหวัดกระบี่ พบว่า มีปัจจัยที่บ่งชี้
ถึ งศั กยภาพของชุ มชนในการจั ดการการท่ องเที่ ยว
เชิงอนุรักษ์ คือ ปัจจัยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การท่องเที่ยว และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สมเกี ยรติ ชั ยพิ บู ลย์ (2550) ศึ กษาเรื่ อง การจั ด
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาศักยภาพ
การท่องเที่ยวชุมชนนครชุม อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร พบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวของ
ชุมชนนครชุม มีองค์ประกอบที่เหมาะสมสาหรับ
การจั ดการท่ องเที่ ยวเชิ งวั ฒนธรรมทั้ ง 3 ด้ าน คื อ
ด้านสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง และสิ่งอานวยความสะดวก
นั กท่ องเที่ ยว มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บปั จจั ย
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2559)

แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านสิ่งดึ งดูดใจ อยู่ ในระดั บปานกลาง เมื่ อพิ จารณา
เป็นรายข้อ พบว่า นักท่องเที่ยว มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน
ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์คจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อยู่ ในระดั บปานกลางทั้ ง 7 ข้ อ ดั งนี้ (1) เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามโดยรอบและสภาพภูมิทัศน์
(2) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจของวิถี
ชีวิต/ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมที่จะจัดเป็นแหล่ง
ท่ องเที่ ยวเชิ งธรรมชาติ (4) เป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ มี
นัก ท่ อ งเที่ ย วเดิ น ทางมาเที่ ย วอย่ างสม่ าเสมอ
(5) มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
ที่หลากหลาย (6) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอื่น และ (7) เป็นแหล่ง
ท่ องเที่ ยวที่ มี ความหลากหลายของกิ จกรรมด้ านการ
ส่ งเสริ มการท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน ตามล าดั บ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย์
(2544) ศึกษาเรื่อง ศัก ยภาพของชุมชนท้องถิ่น
ในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านทุ่งสูง จังหวัดกระบี่ พบว่า มีปัจจัยที่
บ่งชี้ถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว
เชิ ง อนุ รั ก ษ์ คื อ ปั จ จั ย ด้านลั ก ษณะพื้ น ที่ แ ละ
สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ สมเกี ย รติ ชั ย
พิบูลย์ (2550) ศึกษาเรื่อง การจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุม ชนนครชุม อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
พบว่า ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนนครชุม
มีองค์ประกอบที่เหมาะสมสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมทั้ง 3 ด้าน คือด้านสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง
และสิ่งอานวยความสะดวก
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นั กท่ องเที่ ยว มี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บปั จจั ย
ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน ซาฟารี
แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์ค จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้านกิ จกรรม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า นักท่ องเที่ ยว มี ความคิดเห็นเกี่ ยวกั บ
ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ หัวหิน
ซาฟารี แอนด์ แอทเวนเจอร์ พาร์คจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อยู่ในระดับปานกลางทั้ ง 13 ข้อ ดังนี้ (1) มี ความเป็ น
ธรรมชาติที่ อุ ดมสมบูรณ์ (2) มี ทั ศนียภาพที่ สวยงาม
(3) ความสันโดษ สงบ เงียบสงัด ห่างไกลผู้คน (4) เป็น
แหล่งท่ องเที่ ยวที่ มี ชื่อเสียงโดยทั่ วไป (5) เป็นแหล่ ง
ท่ องเที่ ยวที่ มี ชื่ อเสี ยงของการท่ องเที่ ยวประเภทนี้
(6) ระยะทางในการเดิ นทางใกล้ /ไม่ ไกลจากแหล่ ง
ที่พักอาศัย (7) เป็นแหล่งที่สามารถทดสอบสมรรถนะ
ของ ATV ได้ (8) เป็นแหล่ งที่มี โอกาสได้เรียนรู้
ศึกษาสัมผัสธรรมชาติ (9) เป็นแหล่งทุรกันดาร
ล าบาก เสี่ยงภัย เพื่ อ การผจญภัยและท้ าทาย
(10) เป็นแหล่งที่เพื่อน และ/หรือ คนใกล้ชิดชักชวนไป
(11) กิจกรรมมีความเป็นเอกลักษณ์หรือมีความโดดเด่น
เฉพาะตัวของพื้นที่ (12) มีหมู่บ้าน หรือแหล่งธรรมชาติ
และประวัติศาสตร์ และ (13) เป็นแหล่งใหม่ที่ยัง
ไม่มีใครไป ตามลาดับ สอดคล้องกับผลงานวิจัย
ของ อุไรพรรณ ปรางอุดมทรัพย์ (2544) ศึกษา
เรื่อง ศักยภาพของชุม ชนท้ องถิ่นในการจัดการ
ท่ องเที่ ยวเชิงอนุ รักษ์ : กรณี ศึ กษาชุ มชนบ้ านทุ่ งสู ง
จังหวัดกระบี่ พบว่า มี ปัจจัยที่ บ่ งชี้ถึงศัก ยภาพ
ของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรกั ษ์
คือปัจจัยด้านกิจกรรมและการจัดการนักท่องเที่ยว

การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และการจัดการเกี่ยวกับนักท่องเทีย่ ว จากองค์กร
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยในภู มิ ภาค เพื่อให้เข้ามาช่วยเหลื อ
ในการจั ดฝึ กอบรม เพิ่ มพู นทั กษะด้ านการวางแผน
และจัดการการท่ องเที่ยวเชิงนิเวศ และคอยสนับสนุน
ให้ ค าแนะน าต่ าง ๆ ให้ แก่ นั กท่ องเที่ ยวทั้ งชาวไทย
และชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง
2. ควรมุ่ ง เน้นในรูป แบบธรรมชาติ และ
การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ซึ่งการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวต้องเน้นการระดมความรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาใช้ในการสร้างกิ จกรรมการส่งเสริม
การท่ องเที่ ยว รวมทั้ งการรักษาเอกลักษณ์ ของความ
เรียบง่าย สงบ ใกล้ชิดธรรมชาติ และการท่องเที่ยวทางน้า
ซึ่งเป็นสิ่งที่ นักท่ องเที่ ยวประทั บใจ โดยอาศัยปัจ จัย
ภายนอก คือ ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด และความ
ร่วมมือทั้งจากภาครัฐ และเอกชน และชุมชนท้ องถิ่น
ร่วมกันดาเนินการ
3. ควรมี การจั ดระบบรั กษาความปลอดภั ย
ไว้คอยให้บริการแก่นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
4. ควรพั ฒนาระบบการรั กษาความสะอาด
มีการจัดหรือเพิ่ มจุดวางถังขยะ ให้มากขึ้นเพื่อรักษา
ความสะอาดของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
5. ควรพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ให้
ทั่วถึง เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์การบอกทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยว
6. ควรพั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค เช่ น
ถนน ป้ายประชาสัมพันธ์ ระบบน้าประปา ไฟฟ้า
ห้ อ งน้ า เพื่ อ อ านวยความสะดวกและบริ ก าร
นักท่องเที่ยวให้มากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
1. ควรขอรับการสนับ สนุนในการจัดการ
ท่ องเที่ ยวเชิงนิ เวศเกื อบทุ กด้าน โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
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