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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรับกลุ่ม
นักท่องเที่ยว Generation Y เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรับกลุ่ม นักท่องเที่ยว 
Generation Y โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธีคือวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุ่มตัวอย่างของการ
วิจัยเชิงคุณภาพคือ ผู้ประกอบการ และ เจ้าหน้าที่ส านักงานการท่องเที่ยว จังหวัด นครนายก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงปริมาณคือกลุ่มนักท่องเที่ยวเจนเนอเรช่ันวายใน
กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยไป หรือ ไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าเฉลี่ย ร้อยละและสถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รายได้ต่อเดือน15,001 – 30,000 บาท ส่วนใหญ่เป็น พนักงาน
บริษัท หรือ ลูกจ้าง พบว่าองค์ประกอบที่ 1 ตัวแปรที่มีค่าน้ าหนักมากที่สุด คือ การมีแหล่งร้านขายสินค้าที่ระลึก หรือ 
ห้างสรรพสินค้า  องค์ประกอบท่ี 2 คือ ความส าคัญของ กิจกรรมงานปั่นจักรยาน องค์ประกอบที่ 3 คือ ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ 
ความสะดวกสบายภายในที่พัก การให้บริการของพนักงานภายในที่พัก องค์ประกอบที่ 4 คือ การเดินทางโดยรถยนต์
สาธารณะไปจังหวัด นครนายก องค์ประกอบที่ 5 คือ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านไทยพวน มีความน่าสนใจส าหรับ
นักท่องเที่ยว องค์ประกอบท่ี 6 ด้านสุขภาพ คือ การสร้างที่พักเชิงสุขภาพ และ อาหารเชิงสุขภาพ 
 

ค าส าคัญ: กลุ่มเจเนอเรช่ันวาย การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research are as follows: (1) to analyze the components of ecotourism 
management in Nakhon Nayok Province for Generation Y tourists; and (2) to propose guidelines for 
Nakhon Nayok ecotourism management for Generation Y tourists. This study used an integrated research 
methodology, a qualitative research methodology and a quantitative research methodology. The samples 
included entrepreneurs in Nakorn Nayok Province and tourism office staff and an interview form was 
employed. A semi-structured interview was used as a tool for data collection among 400 Generation Y 
tourists who took part in ecotourism in Nakorn Nayok province. The data was gathered through a 
questionnaire and processed by SPSS. The statistics used for data analysis included frequency, 
percentage, mean, and survey factor analysis statistics. The results of this research were as follows: most 
of respondents were female, with an income of between 15,001-30,000 Baht and most of the 
respondents were employees of various companies. In terms of the type of tourism element, it was 
found that the factor of recreation and convenience had the highest weight. The second element was 
experiences . The third element was hospitality product and service. The fourth element was along the 
way. The fifth element was sustainable and the sixth element was that health. 
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บทน า 
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย การท่องเที่ยวเมืองรองมีการ

ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ถึง 1.16 แสนล้านบาท ในปี 2561 ซึ่งภายในปีเดียวกัน ข้อมูลจาก ส านักพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์ 2561 กล่าวว่า มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศและไทย กว่า 38 ล้านคน เพิ่มขึ้นถึงเกือบ 5% เมื่อเทียบกับปี
ก่อนในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งจังหวัด นครนายก เป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองรองที่มีแหล่งท่องเที่ยวอุดมสมบูรณ์อยู่มาก เหมาะสม
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรรมชาติ วัฒนธรรม และ สิ่งแวดล้อมของชุมชน  

จากความนิยมของการท่องเที่ยวในนครนายกที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้วิจัยได้เดินทางไปสังเกตุสภาพแวดล้อมด้วย
ตนเอง พบว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจนเนอเรช่ันวาย หรือ กลุ่มคนช่วงอายุ 22-38 ปี ทางผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ 
พฤติกรรม ความชอบของกลุ่มเจอเนอเรช่ันวาย พบว่าพฤติกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มเจเนอเรช่ันวายจะให้ความส าคัญการ
เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และชอบกิจกรรมผจญภัย รวมถึงได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ส านักงาน นครนายก พบว่า ปัญหาคือคนท้องถิ่นยังไม่ตื่นตัวกับการท่องเที่ยว ท า ให้การพัฒนาตัวเองไปสู่มือ
อาชีพอย่างเพียงพอส าหรับบางชุมชน และเข้าไปสังเกตการณ ์หลังจากสัมภาษณ์ได้มาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม (TerraBKK, 2562) 
ได้ให้ข้อมูลว่า นักท่องเที่ยว เกือบร้อยละ 70 บอกว่า พวกเขาชอบออกเดินทางไปในสถานท่ีไม่ค่อยเป็นท่ีรู้จัก ซึ่งบางครั้งได้รับ
ค าแนะน าจากคนในท้องถิ่นด้วยต้องการบอกประสบการณ์ไปบอกต่อกับผู้คนในโซเชียล จึงได้มาศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของ
กลุ่มเจนวายเพิ่มเติม ทางผู้วิจัยต้องการน าผลการวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด 
นครนายก 
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ตารางที่ 1 สถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยเมืองรอง ประจ าปี พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 

จากข้อมูลตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าจากปัญหาพบว่า สถิตินักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวเมืองรอง จัง
หวังนครนายกจัดอยู่อันดับที่ 8 จากจ านวนสถิติทั้งหมดของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเมืองรอง มีถึง  89,888,097 คน 
เทียบเท่าจ านวนแค่ 3.4% ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเมืองรอง ทางผู้วิจัยมองว่า นครนายกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศท่ีเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานคร เดินทางสะดวก สามารถเดินทางไปแบบ เช้า เย็น กลับได้ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นหลักที่ได้ไปสังเกตุมา รวมถึงเป็นจังหวัดที่เหมาะกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะมีทรัพยากรที่
อุดมสมบูรณ์ มีกิจกรรมที่หลากหลาย ดังนั้นผู้วิจัยมีความประสงค์ศึกษางานวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรับ คนเจนเนอเรช่ันวาย เพื่อน าไปพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ฟื้นฟูธรรมชาติ และ เพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชน และเพิ่มช่องทางกระจายรายได้ทางเศรษกิจจากการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัด นครนายก รวม ถึงการเข้า
ใจความต้องการที่แท้จริงของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว 

Generation Y 
2. เพื่อน าเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรับกลุ่ม นักท่องเที่ยว Generation Y 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
องค์ประกอบการท่องเที่ยว (5A) Dickman (1996) ซึ่งได้สร้างทฤษฎีองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A กล่าวว่าสิ่งที่

ดึงดูดใจ จัดเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะ เป็นสิ่งที่จูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว ณ สถานที่น้ัน 
ซึ่งสามารถแบ่งแยกเป็นสถานท่ี ส าคัญทางศาสนา หาดทราย ชายหาด ภูเขา อุทยานแห่งชาติ เทศกาลต่าง ๆหรือสถานที่ ที่มี

อันดับ จังหวัด จ านวนนักท่องเท่ียวชาวไทย 
1 นครศรีธรรมราช 3,972,748 
2 อุดรธาน ี 3,726,286 
3 เชียงราย 3,632,245 
4 ลพบุร ี 3,576,382 
5 พิษณุโลก 3,338,434 
6 สุพรรณบุร ี 3,309,761 
7 อุบลราชธาน ี 3,255,991 
8 นครนายก 3,057,080 
9 หนองคาย 2,767,610 
10 จันทบุร ี 2,486,465 
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ความ สวยงามเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่โด่งดัง และโดยทั่วไป สถานที่ท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงมกัจะมีสิ่งดึงดูดใจมากกว่า หนึ่ ง
อย่าง อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณค่า เช่น สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ ความเป็นมา ประวัติศาสตร์ 
ฯลฯ    

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) เช่น  
   - สิ่งดึงดูดใจเชิงธรรมชาติ (Natural attractions)  

- สิ่งดึงดูดใจที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built attractions) รวมถึงกิจกรรมที่มนุษย์จัดขึ้น เช่น สวนสนุก และ
กิจกรรมการประชุม (Meeting, Incentive, Exhibition, Convention (MICE))  

- สิ่งดึงดูดใจเชิงศิลปวัฒนธรรม (Cultural attractions)  
- สิ่งดึงดูดใจเชิงชุมชนสัมพันธ์ (Social attractions) 

2. กิจกรรม (Activities) สถานที่ท่องเที่ยวควรจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ (Activities) ที่นักท่องเที่ยวสามารถท าใน 
ช่วงเวลาที่พ านักและท่องเที่ยว ณ สถานท่ีนั้น เพื่อเพิ่มความน่าสนใจของการท่องเที่ยวและช่วงเวลา พักผ่อนของนักท่องเที่ยว 
กิจกรรมต่าง ๆ ควรมีความหลากหลายและตรงกับความต้องการของ นักท่องเที่ยวด้วย อาทิ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการจับจ่ายใช้
สอย กิจกรรมทางทะเล เช่น ด าน ้า ว่ายน ้า  กิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว เช่น กิจกรรมเดินป่า , กิจกรรมดูนก , กิจกรรมส่อง
สัตว์ ,กิจกรรมแสง สี เสียง ในสถานท่ีท่องเที่ยวนั้น ๆ เป็นต้น  

3. การเข้าถึง (Access) สภาพการเข้าถึง (เส้นทางคมนาคม) หมายถึง สภาพการคมนาคมไปสู่แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ 
มีความสะดวกสบาย เหมาะต่อการเดินทางท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใดโดยพิจารณาจากระยะทาง  จากจุดศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวมาสู่แหล่งท่องเที่ยว เช่น ระยะทางจากตัวเมือง ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของพื้นที่นั้น เป็นต้น  พิจารณา
จากลักษณะการเดินทางว่าเป็นอย่างไร เช่นโดยรถยนต์ เรือ หรือการเดินเท้า  สภาพของเส้นทางเอื้ออ านวยต่อการเดินทาง
มากน้อยเพียงใด  มีสภาพเป็นถนนคอนกรีต ราดยาง ลูกรัง หรือถนนดิน  ถ้าเป็นแม่น ้าล าคลอง  ต้องใช้เรือหรือแพ  มีสิ่งกีด
ขวางหรือไม่  และถ้าเป็นทางเท้า  สภาพทางเดินดีหรือไม่  ระยะทางเดินเหมาะกับ นักท่องเที่ยวเพียงใด  การจัดหาพาหนะ
สะดวกหรือยาก  และค่าว่าจ้างแพงหรือถูก เป็นต้น  ดังนั้น ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินสภาพการเข้าถึง  อาจพิจารณาได้จาก
ความสะดวก  อุปสรรคหรือสิ่งกีด ขวางการเดินทาง  ลักษณะการเดินทาง และสภาพถนน  การคมนาคมขนส่งและความ
สะดวกในการเดินทางทางมายังแหล่งท่องเที่ยว (Access) เช่น  เที่ยวบิน ,การตรวจคนเข้าเมือง ,รถโดยสารสาธารณะ ,สภาพ
ถนนหนทาง   

นอกจากนี้การเข้าถึงในแหล่งท่องเที่ยวยังหมายถึงสิ่งที่สามารถท าให้นักท่องเที่ ยวรู้จักและ ท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ง่ายขึ้น เช่น การลงเว็บไซต์ เป็นต้น   

4. สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งบริการขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อ
การท่องเที่ยว และ ระบบสาธารณูปการ ซึ่งมีอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ ท่ีนักท่องเที่ยวสามารถจะใช้ได้อย่างสะดวกสบาย
มากน้อยเพียงใด เช่น  ท่ีพักแรม  ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถานเริงรมย์ สถานบริการอื่น ๆ ระบบไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์ 
สถานรักษาพยาบาล สถานีต ารวจ หรือระบบ รักษาความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะพิจารณาทั้งปริมาณและคุณภาพ
ควบคู่กันไปและถ้าหาก ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนั้นไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบถ้วน ก็จะพิจารณาถึงความสะดวก
และความใกล้ไกลที่จะไปอาศัยใช้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกจากแหล่งชุมชน ข้างเคียงได้ยากง่ายเพียงใด  ดังนั้น ตัวแปรที่
ใช้ในการประเมินสิ่งอ านวยความสะดวก อาจพิจารณา ได้จาก  ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การให้บริการบ้านพัก   
สถานบริการต่าง ๆ ระบบสื่อความหมายและระบบการจัดการสิ่งอ านวยความสะดวก ณ แหล่งท่องเที่ยว (Destination 
amenities) เช่น  ร้านอาหาร ,ร้านค้าต่าง ๆ เช่น ร้านขายของ บริษัทบริการการท่องเที่ยว ร้านของที่ระลึก - การบริการอื่น ๆ 
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อาทิ ร้านตัดผม การบริการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว ร้านเช่ารถ ระบบสาธารณูปโภค , ตู้เอทีเอ็ม , สถานีต ารวจ โรงพยาบาล 
ฯลฯ   

5. ที่พัก (Accommodation) สถานท่ีท่องเที่ยวควรมีจ านวนที่พักที่เพียงพอ พร้อมทั้งมีความหลากหลายด้านราคา
และ การบริการและมีความเหมาะสมต่อสถานที่ และที่พักควรอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวมากนัก  ท าให้นักท่องเที่ยว
สามารถเดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายและมีความปลอดภัยที่พักในแหล่ง ท่องเที่ยว (Accommodation) เช่น  โรงแรม ,
รีสอร์ท , บังกะโล , เกสต์เฮาส์ , อพาร์ทเมน ฯลฯ   

องค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บุญพา ค าวิเศษณ์ (2554) ได้ให้แนวคิด ความหมายและ องค์ประกอบของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไว้ดังน้ี 
 1. องค์ประกอบด้านพื้นท่ีเป็นการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวเนื่องเป็น ธรรมชาติเป็นหลักมีแหล่งท่อเที่ยวที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นท้ังนี้รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ  

2. องค์ประกอบด้านการจัดการเป็นการท่องเที่ยวท่ีมีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) ไม่มีผลกระทบต่อส่ง
แวดล้อมและสังคม (no or low impact) มีการจัดการที่ยั่งยืนครอบคลุมถึงการอนุรกัษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การ
ป้องกัน และก าจัดมลพิษและ ควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต  

3. องค์ประกอบด้านกิจกรรมและกระบวนการ เป็นการท่องเที่ยวท่ีเอื้อต่อ กระบวนการเรียนรู้ (learning process) 
โดยมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความประทับใจเพื่อสร้าง
ความตระหนัก และปลุกจิตส านึกท่ีถูกต้องต่อนักท่อเที่ยว ประชาชนท้องถิ่น  

4. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม เป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นที่มี
ส่วนร่วมตลอดกระบวนการเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิตและการได้รับผลตอบแทน เพื่อกลับมา
บ ารุงรักษาและจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
ในการวิจัยในครั้งนี้ การศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ กลุ่มตัวอย่าง

ที่ท าการตอบแบบส ารวจวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มด้วยกัน มีดังนี้ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม และ เจ้าหน้าที่ภาครัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้ประกอบการ และ เจ้าหน้าที่ภาครัฐการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงาน นครนายก 
จ านวน 6 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อสอบถามข้อมูล ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคและปัจจัยต่าง ๆที่
เกี่ยวกับการจัดการ คุณภาพ ของการท่องเที่ยวระบบนิเวศ จังหวัด นครนายก 

การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวเจนเนอเรช่ันวาย หรือผู้ที่เกิดในพ.ศ.2523 -

พ.ศ.2540 (โพสทูเดย์, 2562) ผู้ซึ่งเคยไปยังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึง
ค านวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร ตามสูตรตารางของทาโร่ ยามาเน่ ที่มีขนาดความ
เชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) ได้จ านวน 400 คน โดยท าการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multistage) มีรายละเอียด ดังน้ี 
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ขั้นที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบให้โควต้า ตามสถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายกท้ังหมด 8 ที่ ที่ละ 50 คน รวม
ทั้งหมด นักท่องเที่ยว 400 คน  

ขั้นที่ 2 เลือกการสุ่มแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยน าแบบสอบถามไปแจกกลุ่มนักท่องเที่ยว
เจนเนอเรช่ันวายท่ีไป หรือ เคยไป สถานท่ีท่องเที่ยวนั้นๆคนละ 1 สถานท่ี หรือมากกว่านั้น ในจังหวัด นครนายก โดยผู้วิจัยได้
ด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ท่ีละ 50 คน ในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามอายุไม่ตรงกับ 24-41 ปี ทางผู้วิจัยได้ท า
การตัดแบบสอบถามทิ้งให้เป็นการคัดกรองกลุ่มตัวอย่างที่ชัดเจน ส าหรับเจนเนอเรช่ันวายโดยเฉพาะ โดยการเลือกตาม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ดังนี้ 1)เขื่อนขุนด่านปราการชล 2) ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ 3) ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น 4) ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราชวัดฝั่ง คลอง ชุมชนไทยพวน 5) อ่างเก็บน้ าห้วยปรือ 6) น้ าตกสาริกา 7) โรงเรียน นายร้อย จปร. และ8) 
น้ าตกนางรอง 

โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลนักท่องเที่ยว Generation Y หรือผู้ที่เกิดในพ.ศ.2523 – พ.ศ.2540 ผู้เคย

เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศทั้งหมด 8 ที่เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้และสถานภาพ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A วัดระดับความส าคัญด้านความคิดเห็นเป็น
ลักษณะการประเมินค่า (Rating Scale) ตามแบบของ Likertมี 5 อันดับ  

ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก 
สถิติการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (EFA) โดยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยตัวแปรที่จะ

น ามาวิเคราะห์ควรมีความสัมพันธ์กันโดยการตรวจสอบความสัมพันธ์โดยภาพรวมของตัวแปรด้วยค่าสถิติ Barlett’s Test 
Sphericity(Hair, et al.,2010) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 และตัวแปรที่น ามาวิเคราะห์ควรมีระดับความสัมพันธ์กันสูงพอ โดยการ
ตรวจสอบระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปนด้วยค่าสถิติ KMO ของไกเซอร์ - ไมเยอร์ – ออลคิน (Kaiser – Meyer – Olkin 
Measure of Sampling Adequacy) (Kaiser and Rice,1974) การสกัดองค์ประกอบวิธีวิเคราะห์ องค์ประกอบหลัก 
(Principal Component Analysis) ท าการหมุนแกนแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) โดยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax) โดยเกณฑ์การก าหนดจ านวนองค์ประกอบ พิจารณาจ านวนองค์ประกอบ (Factor) ที่มีค่าไอเกน (Eigen Value) 
ตั้งแต่ 1.00 เป็นต้นไป และเกณฑ์การพิจารณาว่าตัวแปรใดจะอยู่ในองค์ประกอบใด จะใช้หลักพิจารณาค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของแต่ละตัวแปรว่ามีค่าสูงสุดอยู่ในองค์ประกอบใดก็ถือว่าตัวแปรนั้นอยู่ในองค์ประกอบนั้น เพื่อให้การจัดตัว
แปรเข้าสู่องค์ประกอบอย่างมีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ (Practical Significance) ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบนั้นๆ ต้องมากกว่า 
0.50 (Hair, etal.,2010) 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

จากบทสัมภาษณ์ของทางผู้ประกอบการข้างต้น เกี่ยวกับ ปัญหา และ อุปสรรค ของการท่องเที่ยว จังหวัด 
นครนายก ได้แบ่งแยกดังน้ี 

1. ระบบคมนาคม จากที่ให้ความเห็นของทางผู้ประกอบการได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาในช่วงวันหยุดยาว เสาร์ 
อาทิตย์ การจราจรหนาแน่น ท าให้การเดินทางมายัง จังหวัด นครนายก เป็นอุปสรรค ซึ่งปกติทางจังหวัด นครนายก สามารถ
มาไป เช้า เย็น กลับ ได้ อาจจะเสียนักท่องเที่ยวตรงส่วนนี้ โดยผู้ประกอบการได้แสดงความเห็นการแก้ไขโดยการขยาย
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เส้นทางให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น แยกรถทางใกล้กับทางไกลออกจากกัน รวมถึงแสดงถึงปัญหาเรื่องการเดินทางโดยรถ
สาธารณะส าหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นอุปสรรค ส าหรับ กลุ่มลูกค้าสัมมนาท่ีต้องการพักผ่อนช่วงตอนเย็นหลังสัมมนาเสร็จ หรือ 
นักท่องเที่ยวท่ีมาเองโดยรถสาธารณะ ไม่สามารถไปยังแหล่งสถานท่ีท่องเที่ยวได้ สามารถไปได้ระยะใกล้กับโรงแรมเท่านั้น 

2. การแสดงรายงานผลตัวเลขของนักท่องเที่ยวและวิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยว ทาง ผู้ประกอบการบางส่วนแสดง
ความเห็นสอดคล้องกันเรื่องของแสดงรายงานสถิติของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มา               
ไม่ได้มาเที่ยวอย่างแท้จริง เป็นกลุ่มสัมมนาเป็นหลัก แนะน าให้มีการแยกนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวด้วย
ตัวเอง (Free Independent Travelers) กับกลุ่ม สัมมนา หรือ แยกกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย กับ กลุ่มต่างชาติ อย่างชัดเจน 
เพื่อน ารายงานมาแสดงผลและตอบโจทย์สิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการได้อย่างแท้จริง เพื่อน าไปพัฒนาการท่องเที่ยวของทาง
จังหวัดต่อไป  

3. ทางผู้ประกอบการได้วิเคราะห์กลุ่มนักท่องเที่ยวได้ที่มาเที่ยว จังหวัด นครนายก คือ กลุ่ม ที่มีกลุ่มก าลังซื้อต่ า 
และแนะน าให้มีที่พัก หรือแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวเกิดใหม่เพื่อยกระดับให้มีมาตรฐานรวมถึงการสร้างที่พักให้มีความหรูหรา
เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีมีก าลังทรัพย์สามารถมาเที่ยวได้ 

4. การวางกลุ่มเป้าหมายใหม่ เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ เกษียณอายุ ทางผู้ประกอบการได้เสนอแนะและสนใจกลุ่ม
ลูกค้ากลุ่มนี้ ซึ่งตอบโจทย์กับทรัพยากรธรรมชาติ และ อาหารปลอดสารพิษที่นครนายกมีอยู่เดิมแล้ว รวมถึง ข้อเสนอแนะที่
ทางผู้ประกอบการก าลังท าอยู่ หรือบางที่ได้เกิดขึ้นแล้ว อย่างเช่น การท าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ เพราะข้อดี
ของ นครนายก คือ การเกษตร ตอนนี้นอกจากกลุ่ม สัมมนา ในวันธรรมดา ก็ยังมีกลุ่มที่มาเชิงเกษตรการเรียนรู้ ส าหรับ 
นักเรียน ข้าราชการรุ่นใหม่ หรือ คนที่สนใจเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชา หรือแม้แต่กลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวแบบได้รับประสบการณ์เป็นแบบระยะยาว 

5. ระบบสาธารณูปโภค ซึ่งผู้ประกอบการทางได้เสนอเห็นถึงปัญหาตรงกัน ท้ังทางด้าน น้ า ไฟ และ อินเตอร์เน็ต ซึ่ง
ปัจจุบันไม่ได้ท าออกมาเพื่อรองรับกับนักท่องเที่ยว บางช่วงก็ขาด หรือ ไม่มี ทางผู้ประกอบการได้แจ้งว่า ทางผู้ว่าจังหวัด ได้
ทราบถึงปัญหา และตอนนี้ได้แก้ไขปรับปรุงบ้างแล้ว  

6. บุคลากรหรือพนักงาน ผู้ประกอบการได้ให้ความเห็นถึง บุคลากรไม่เพียงพอ และไม่มี จิตใจด้านบริการของ
พนักงาน ส่วนหน่ึงมีการลาออกบ่อย ถ้าช่วงไหนมีงานท่ีได้เงินเยอะก็ไปท างานด้านอื่น แล้วกลับมาท าด้านบริการใหม่ อยากให้
มีการพัฒนาบุคลากร และ คนรุ่นใหม่ ไม่ค่อยอดทนกับงาน เกิดการไม่พอใจหรือได้รับการต าหนิจากนักท่องเที่ยว ได้แสดงถึง
ปัญหาเชิงโครงสร้างระบบการศึกษาของทางนครนายก ว่า ครูที่สอนจบมาไม่ตรงสายกับงานสอนด้านโรงแรม ท าให้เด็กที่จบ
มาไม่เข้าใจเรื่องการบริการเป็นอย่างดี 

7. หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นตรงกันในเรื่องของความร่วมมือของทาง ภาครัฐ กับ ภาครัฐ และ 
ภาครัฐ กับ ภาคเอกชน หรือ ภาคเอกชนกันเอง ทุกท่านเห็นตรงกันว่า นครนายกมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายสามารถ
ท ามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆได้อีก อย่างเช่น น้ าตกสาลิกา หรือ น้ าตกนางรอง ไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากติดปัญหาเชิง
พื้นที่ หรือ ตัวกฎหมายพื้นท่ีทับซ้อนของทางภาครัฐกันเอง หรือ กับชุมชน โดยเฉพาะ กรมอุทยานท่ีไม่ได้ให้ความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยว ท าให้พื้นที่ที่มีไม่สามารถพัฒนาไปต่อได้ เลยท าให้ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้น ซึ่งสามารถเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าดึงดูดให้กับทางจังหวัดได้ เนื่องจากว่า หลายพื้นที่ในเขตอุทยาน มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานก็ไม่ได้ร่วมมือกันแก้ไข พัฒนาต่อ รวมถึง ภาคเอกชนเอง ผู้ประกอบการก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยว
ระหว่างกันอย่างเต็มที ่
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จากข้อมูลบทสัมภาษณ์ของทางผู้ประกอบการกับทางภาครัฐข้างต้นนั้น และทางผู้วิจัยไปท าแบบสอบถามถึง
นักท่องเที่ยว เรื่องการจัดการที่นักท่องเที่ยวอยากให้พัฒนา ปรับปรุง ทางผู้วิจัยได้สรุปประเด็นของนักท่องเที่ยวที่สอดคล้อง
กับบทสัมภาษณ์กับทางผู้ประกอบการ โดยดูจากปัจจัยองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A ดังนี ้ 

1. สิ่งดึงดูดใจ (Attraction) ทางผู้ประกอบการ กับ นักท่องเที่ยว ได้เห็นตรงกันว่า อยากให้เกิดสถานที่ท่องเที่ยว
ใหม่ๆ เกิดขึ้น การบริหารการจัดการตามสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ยังท าได้ไม่มี ไม่มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแล ทางหน่วยงานภาครัฐ
ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เกี่ยงหน้าที่กัน ทางนักท่องเที่ยวอยากให้เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ต ามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึง 
สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพื่อรองรับชาวต่างชาติ และทางนักท่องเที่ยวอยากให้ภาคเอกชนกับทางภาครัฐร่วมมือกันมากข้ึน 
รวมถึงนักท่องเที่ยวมีความสนใจการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะการท่องเที่ยเชิงธรรมชาติที่ไม่
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งที่นักท่องเที่ยวแนะน ามา คือ การเพิ่มเติมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ เช่น การกางเต้นท์ และมีจุดชมวิว 
ทางธรรมชาติ รวมถึงการมีสวนสัตว์ หรือ สถานที่ท่องเที่ยวส าหรับเด็ก การแยกพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กับ สถานที่
ท่องเที่ยวท่ีเกิดใหม่อย่างชัดเจน การดูแลสถานที่ท่องเที่ยวการจัดการทางภาครัฐต้องปรับปรุงให้พัฒนาดูดี ใหม่ยิ่งขึ้น เพราะ
บางสถานท่ีทรุดโทรมแล้ว  

2. กิจกรรม (Activities) ทางนักท่องเที่ยวแนะน าให้มีการจัดกิจกรรมเชิงธรรมชาติที่หลากหลายมากขึ้น เช่น 
กิจกรรมเอทีวี (ATV) การขับรถชมสัตว์ ดูวิวทิวทัศน์ หรือ งานศิลปะหัตถกรรมส าหรับชุมชนท้องถิ่น หรือ การเปิดสวนมะยง
ชิดให้นักท่องเที่ยวได้เก็บผลด้วยตัวเอง ซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้ประกอบการแนะน าแต่เกิดปัญหาที่นักท่องเที่ยวท าสวนเสียหายเลย
ไม่ได้จ ากิจกรรมต่อ การจัดงานกิจกรรม แสดงสินค้าท้องถิ่น อยากให้ท าต่อเนื่อง หรือการมีกิจกรรมใหม่ๆที่สร้างสรรค์มาก
ยิ่งข้ึน 

3. การเข้าถึง (Access) นักท่องเที่ยว กับ ผู้ประกอบการได้เห็นตรงกัน เรื่องของ รถสาธารณะที่อยากให้มีส่งถึงตาม
สถานที่ท่องเที่ยว ณ ปัจจุบันมีรถตู้มาส่งแต่ไม่ได้ครอบคลุมตามสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถช่วยท าให้ รถติดน้อยลงได้ช่วง
วันหยุด รวมถึงการจราจรช่วงวันหยุดยาว เสาร์ อาทิตย์ ที่นักท่องเที่ยวอยากให้ขยายเส้นทางการจราจรมากขึ้น การมีป้าย
บอกทางตามถสานที่ท่องเที่ยวท่ีชัดเจน รวมถึงการจัดการขยะในสถานท่ีท่องเที่ยว , ถนน ไฟส่องทางที่ไม่เพียงพอช่วงกลางคืน 
และ ค่าที่จอดรถแพง ค่าเข้าน าเที่ยวราคาค่อนข้างสูง ส่วนนี้อยากให้ทางภาคเอกชน กับ ภาครัฐ ร่วมมือกันดูแล และการ
ปรับปรุงถนนหนทางบางพื้นที่ยังขรุขระอยู่ อยากให้สร้างเส้นทางเพื่อการปั่นจักรยานโดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวก 
(Amenities) ทางนักท่องเที่ยวได้แสดงถึง ร้านอาหารที่ไม่มีความหลากหลาย หรือ ท่ีพักบางแห่งไม่สามารถรองรับการจ่ายเงิน
ผ่านออนไลน์ได้ ท าให้ต้องไปหาตู้ ATM ซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่พัก และระบบอินเตอร์เน็ตสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งยังเข้าไม่ถึง 
การเพิ่มต้นไม้มากขึ้นตามสถานท่ีท่องเที่ยว การบริหารการจัดการจุดบริการนักท่องเที่ยว จุดจ าหน่ายสินค้า ปล่อยร้าง รวมถึง
บางแห่ง ห้องน้ าและที่จอดรถไม่เพียงพอ ท่ีพัก (Accommodation) อยากให้ที่พักปรับปรุงเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ บางที่
ทรุดโทรมแล้วก็ต้องปรับปรุงให้ดูใหม่ รวมถึงการสร้างที่พักใหม่ๆที่มีมาตรฐานมากขึ้น บางช่วงก็มีไฟดับ หรือ น้ าไม่ไหล  

นอกเหนือจากประเด็นองค์ประกอบการท่องเที่ยว 5A แล้ว ทางนักท่องเที่ยวอยากแนะน าให้มีการประชาสัมพันธ์
มากกว่านี้ เพราะข่าวสารบางทีก็เข้าไม่ถึง แนะน าให้สร้างจุดขายของแต่ละอ าเภอ และการจัดการออกโปรโมช่ันช่วงวันหยุด
เพื่อดึงดูด การวางผังป้ายโฆษณาระหว่างทางมาจังหวัด นครนายก 

สรุปผลการศึกษาองค์ประกอบของตัวแปรองค์ประกอบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด นครนายก ส าหรับ
กลุ่ม นักท่องเที่ยว เจนเนอเรช่ันวาย 

1. องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ และ ความสะดวกสบาย  
1) การมีแหล่งร้านขายสินค้าท่ีระลึก หรือ ห้างสรรพสินค้า 
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2) ศูนย์บริการการท่องเที่ยวตามสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ 
3) ห้องน้าตามสถานท่ีท่องเที่ยวเพียงพอ 
4) การสร้างสินค้า otop premium ประจ าจังหวัด 
5) มีบริการร้านอาหารและเครื่องดื่มบริเวณรอบนอก 
6) มีการจัดเก็บขยะตามสถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆเป็นอย่างดี 
7) ที่จอดรถตามสถานท่ีท่องเที่ยวเพียงพอ 
8) แผนที่ภายในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ชัดเจน เข้าถึงง่าย 
9) การรองรับการจ่ายเงินระบบออนไลน์ 
10) แหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวเข้าถึงง่ายผ่านทางอินเตอเน็ต 

2. องค์ประกอบท่ี 2 ด้านกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ 
1) กิจกรรมงานป่ันจักรยาน ในจังหวัด นครนายก 
2) กิจกรรมงานว่ิง ในจังหวัด นครนายก 
3) กิจกรรมการผจญภัยในเขตพ้ืนท่ี จปร 
4) กิจกรรม ATV ลานโรยตัวหน้าผา ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น มีความน่าสนใจ 
5) กิจกรรม ล่องแก่ง ณ พ้ืนท่ีเขื่อนขุนด่านปราการชล 
6) กิจกรรม MUSIC FESTIVAL ประจาปี ณ เขื่อนขุนด่าน 
7) กิจกรรมชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล เช่น มะยงชิด 
8) การสร้างงาน event รวมอาหารเพื่อสุขภาพ 

3. องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ 
1) ความส าคัญของ ระบบไฟ ในที่พัก 
2) ความส าคัญของ ระบบ น้า ในที่พัก 
3) การเข้าถึงอินเตอเน็ตในที่พัก 
4) การให้การบริการของพนักงานระหว่างเข้าพัก 
5) การสร้างสิ่งอานวยความสะดวกสถานที่ท่องเที่ยว และ ที่พัก เพื่อรองรับ ผู้สูงอายุ เช่น ทางเดินราดยาว 

หรือ ราวจับ 
6) ที่พักในจังหวัดนครนายกที่มีมาตรฐานตามหลักส ากล 
7) การจัดเส้นทางเดินจักรยานเชื่อมโยงเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 

4. องค์ประกอบท่ี 4 ด้านระหว่างทาง 
1) การเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะไปจังหวัด นครนายก 
2) ถนนหนทางการเดินทางไป จังหวัด นครนายก เข้าถึงได้สะดวกสบาย 
3) สภาพแวดล้อมการเดินทางในเส้นทางถนนมีความสะดวก 
4) ป้ายบอกเส้นทางสถานท่ีท่องเที่ยวเพียงพอ 
5) การจัดการระบบขนส่งรถสาธารณะรับส่งสถานท่ีท่องเที่ยวใน จังหวัด นครนายก 
6) การขยายเส้นทางการเดินรถเพิ่มเติมในช่วงวันหยุด 
7) ไฟส่องสว่างถนนหนทางตามสถานท่ีท่องเที่ยวระหว่างไปนครนายก หรือ สถานท่ีท่องเที่ยว 
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5. องค์ประกอบท่ี 5 ด้านความยั่งยืน  

1) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านไทยพวน มีความน่าสนใจส าหรับนักท่องเที่ยว 
2) สร้างศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวทางธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์ ( Botanical Garden ) หรือ ศูนย์

ศึกษาภัณฑ์ทางพันธุศาสตร์ ( Ecological System ) ในสถานท่ีอุทยานมีความน่าสนใจ 
3) การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สวนมะยงชิด ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บผลผลิตที่สวน 
4) การสร้างแหล่งท่องเที่ยวอาหารเพื่อสุขภาพ organic foods ให้นักท่องเที่ยว 
5) โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเป็นแหล่งศึกษาดูงานตามพระราชดาริที่น่าสนใจ 
6) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยของ โรงเรียน นายร้อย จปร หรือ ศูนย์กิจกรรมแอดเวนเจอร์ เขาหล่น มี

ความน่าสนใจ 
6. องค์ประกอบท่ี 6 ด้านสุขภาพ 

1) การสร้างที่พักรูปแบบการบริการเชิงสุขภาพ เช่น การรับรู้การเล่นฟิตเนส หรือ โยคะ ท่ามกลาง
ธรรมชาติ 

2) อาหารเพื่อสุขภาพในท่ีพักเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยว 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ด้านการพักผ่อนหย่อนใจ และ ความสะดวกสบาย เนื่องจากว่า ความจ าเป็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับ

นักท่องเที่ยวมีความจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุด การสร้างแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ หรือการจัดการตามแหล่ง
สถานที่ท่องเที่ยวมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันร่วมมือกันแก้ไขปัญหา แต่บางอย่างสามารถแก้ไขได้เลยโดยทาง
ภาครัฐ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐควรจะมีการสื่อสารกันมากข้ึน ท าให้ภาคเอกชนมั่นใจในการ
สร้างสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้น เพื่อที่จะท าให้นักท่องเที่ยวมีมากขึ้น  เช่น การมีศูนย์บริการท่องเที่ยว ศูนย์การค้า หรือ 
ร้านอาหาร ท่ีได้รับความสะดวกสบาย รู้สึกถึงการได้มาพักผ่อนหย่อนใจ 

ด้านกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ เนื่องจากว่า ความจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยวรองลงมาคือ ด้านกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ ณ 
ปัจจุบันผู้ประกอบการบางแห่ง เริ่มสร้างการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตพื้นท่ีของตนเองมากข้ึน  รวมถึงหน่วยงานภาครัฐมีการ
จัดอบรมให้กับชุมชนท้องถิ่นให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคตที่เพิ่มมากขึ้นได้ 
และงานกิจกรรมเชิงอนุรักษ์บางอย่างควรจะท าแบบต่อเนื่องเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักรับรู้ถึงประสบการณ์และกลับมา
เที่ยวซ้ ารวมถึงเพ่ิมเติมในส่วนการหากิจกรรมเชิงอนุรักษ์ใหม่ๆเพิ่มมากข้ึน 

ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ จากผลการวิจัย สรุปเรื่องด้านผลิตภัณฑ์และการบริการจากที่พัก ผู้ประกอบการ
และนักท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความส าคัญระหว่างนักท่องเที่ยวมาพัก เกี่ยวข้องกับ สิ่งอ านวยความสะดวกในระหว่างการ
เข้าพัก รวมถึงการจัดกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยว หรือการให้บริการของพนักงานเอง ล้วนแล้วแต่มีผลที่อยากให้นักท่องเที่ยว
กลับมาพักอีกครั้ง ส่วนทางด้านภาครัฐ การท่องเที่ยว ปัจจุบันได้มีการให้ความรู้เรื่องการท่องเที่ยวให้กับชุมชนไปบ้างแล้ว 

ด้านระหว่างทาง ปัจจุบัน การเดินทางไปยังจังหวัดนครนายกช่วงวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ จราจรหนาแน่น ทาง
ผู้ประกอบการ และ นักท่องเที่ยวได้มีความคิดเห็นตรงกันในส่วนนี้ อยากให้ทางภาครัฐแก้ไขปัญหาการจราจร โดยเสนอแนะ
ให้ขยายเส้นทาง หรือ มีต ารวจมาคอยจัดการปัญหาการจราจรระหว่างช่วงวันหยุดเป็นพิเศษ รวมไปถึง ป้ายบอกทางลัด หรือ 
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ไฟส่องทาง ระหว่างทางไปสถานที่ท่องเที่ยว และการมีรถสาธารณะบริการรับส่งไปยังถสานที่ท่องเที่ยวเพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรได้ส่วนหน่ึง 

ด้านความยั่งยืน ทางนักท่องเที่ยวเสนอแนะในส่วนด้านความเป็นธรรมชาติของสถานที่ท่องเที่ยว ต้องการให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ไม่วาจะเป็นด้าน วัฒนธรรม ความเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางจังหวัด และการสร้าง
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีสามารถชมสวนผัก ผลไม้และรองรับอาหารปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ ณ ปัจจุบัน ทางภาคเอกชน ได้มีการ
สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งจะมีการพัฒนามากขึ้น ในอนาคตต่อไป รวมถึงทางภาครัฐ ส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
ประชาสัมพันธ์ สินค้าการเกษตร พืชผล ตรงกับ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของผู้ว่าจังหวัด นครนายก ส่วนสถานที่
ท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ต้องมีการปรับปรุง พัฒนาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าเป็น โครงการศูนย์ภูมิรักษ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ หรือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย มีการปรับปรุงสถานท่ี และเพิ่มกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ 

ด้านสุขภาพ จากบทสัมภาษณ์กับทางผู้ประกอบการ ทางผู้ว่าจังหวัดได้มีการเน้นอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นจุดขาย
ของทางธรรมชาติ เพราะข้อดีของนครนายกปัจจุบัน ยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่มาก รวมถึงเป็นจังหวัดแห่ง
เกษตรกรรม เราสามารถน าผลผลิตมาเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่เน้นสุขภาพของนักท่องเที่ยวได้ รวมถึงที่พัก เช่น การ
สร้างที่พักรูปแบบการบริการเชิงสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพในท่ีพัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวให้ความใส่ใจในสุขภาพมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มากขึ้น จากค าแนะน าของนักท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์

ยังคงเข้าไม่ถึงกับนักท่องเที่ยว จึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้มากขึ้น เช่น การใช้
ระบบโซเชียลมีเดีย  

2. ทางภาครัฐน าค าแนะน าของทางผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวไปปรับปรุงในส่วนของการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่ๆ และ ปรับปรุงแหล่งท่องท่องเดิมอยู่ตลอด รวมถึงการจัดการพื้นที่ในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆให้มีคุณ ภาพ การอบรวม
บุคลากรที่ให้ความรู้และการบริการแก่นักท่องเที่ยว เช่น การดูแลขยะ ความสะอาด พื้นที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในสถานที่
ท่องเที่ยวเหมาะสมกับราคา  

3. ทางภาครัฐ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลการจราจรในช่วงวันหยุด ให้มีการขยายเส้นทางการเข้าถึง
ตัวจังหวัด นครนายก มากขึ้น เพราะการจราจรหนาแน่น และการขยายเลนพิเศษส าหรับการปั่นจักยาน รวมถึงการมีรถ
สาธารณะคอยบริการระหว่างตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพราะว่าช่วงวันธรรมดา ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มา
สัมมนาเป็นหลัก หลังจากเวลาว่างจะได้มีรถบริการไปสถานทีท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับแหล่งท่องเที่ยวได้อีกทางในช่วงวัน
ธรรมดา 

4. การสร้างที่พักแนวลานกางเต้นท์ เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เพื่อชมธรรมชาติ ทางผู้ประกอบการ
สามารถน าเอาไปพัฒนาเป็นธุรกิจต่อได้ และ ท่ีพักที่เน้นผู้สูงอายุเป็นหลัก เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวท่ีผู้ประกอบการให้ความสนใจ 
เช่น อาหารสุขภาพ หรือ สิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสุขภาพ 

5. การจัดงานสินค้าของทางจังหวัด เป็นสิ่งที่นักเที่ยวและผู้ประกอบการต้องการให้ทางภาครัฐจัดกิจกรรม
แบบต่อเนื่องและมีความหลากหลายของสินค้า และการจัดงานควรมีความน่าสนใจ เช่น การจัดสินค้าเกษตรแปรรูป การจัด
สินค้าผลไม้ประจ าจังหวัด การจัดอาหารปลอดสารพิษ สถานที่จัดงาน อาจจะจัดหน้าเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ทางท่องเที่ยวของทางจังหวัด  
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6. กิจกรรมเชิงผจญภัย ทางนักท่องเที่ยวแนะน าให้ผู้ประกอบการมีสร้างกิจกรรมใหม่ๆให้มีความสร้างสรรค์ 
น่าสนใจ เช่น การขับรถ ATV ไปยังสถานท่ีธรรมชาติ ดูสัตว์ ชมวิว  

7. ส่งเสริมให้ทางภาครัฐ จัดอบรมแก่ทางชุมชน ท้องถิ่น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเน้น กลุ่มการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม หัตกรรม แต่ละต าบล เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 

8. ทางผู้ประกอบการ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พานักท่องเที่ยว ชมสวนเกษตร สินค้าแปรรูป รวมถึง การพา
นักท่องเที่ยวชมสวนเกษตร เก็บผลไม้ แบบต่อเนื่อง เช่น สวนมะยงชิด หรือ ผลเกษตรอื่นๆ ท าให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับกลุ่มตัวอย่างรุ่นอ่ืนๆ เช่น เจนเนอเรช่ันเอ็กช์ หรือ เบบี้บูมเมอร์  

ซึ่งจะสามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
2. ควรมีการศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก ท่ีมีต่อชุมชนท้องถิ่น เนื่องจากสามารถ

น ามาเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน รวมถึงสามารถเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
3. ควรศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดนครนายก เพื่อน าข้อมูลไป

ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือ การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์

พระราชา เพื่อรองรับกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ หรือ กลุ่มเด็กนักเรียน 
 

กิตติกรรมประกาศ  
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อันเนื่องมาจากได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก รองศาสตราจารย์ ดร. 

ธิตินันธุ์  ชาญโกศล อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค าปรึกษาค าแนะน าและตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในงานวิจัยตั้งแต่เริ่มจน
งานวิจัยฉบับนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ท่ีนี้ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ประธานกรรมการสอบเค้าโครง อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์ พรมสิทธิ์ สารนิพนธ์ อาจารย์ 
ดร.ล่ าสัน เลิศกูลประหยัด กรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ที่ให้ค านะน าและตรวจสอบเครื่องมือจนสามารถน าไปเก็บ
ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิโรจน์ บูรณศิริ ประธานกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
อาจารย์ ดร.ล่ าสัน เลิศกูลประหยัด ที่ได้สละเวลาให้ค าแนะน าแก่ผู้วิจัย จนท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมทุกท่านที่ให้ค าแนะน าแก่ให้ผู้วิจัย จนท าให้
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ บิดา มารดาที่ให้การสนับสนุนและก าลังใจเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 
ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ประกอบการ ผู้บริหาร ท่ีพัก และเจ้าของ กิจกรรม จังหวัด นครนายก และเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้อง 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจ าส านักงาน นครนายก ทุกท่านที่ได้สละเวลาให้สัมภาษณ์ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างทุกท่านท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ได้ตอบรับและช่วยเหลือให้งานวิจัยได้รับ
การเผยแพร่ได้อย่างสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณรุ่นพ่ี เพื่อนๆที่ร่วมเรียนมาด้วยกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข อยู่เคียงข้างกันมาเสมอ รวมถึงรุ่นน้องที่ท าให้
ผู้วิจัยได้พัฒนาการถ่ายทอดสิ่งที่เรียนมาได้เป็นอย่างดี 
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สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการ นักวิชาการหรือ
ผู้สนใจทั่วไปที่มีความสนใจที่จะท าวิจัยในเรื่องท านองนี้และคุณประโยชน์และความดีอันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัย
ขอมอบให้แด่บิดา มารดาตลอดจนครู อาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้ทาให้เกิดผลส าเร็จในการท าปริญญานิพนธ์
ฉบับน้ีตลอดมาจนส าเร็จการศึกษา 
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