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บทคัดย่อ
การวิ จั ยนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ส ารวจและทบทวนแหล่ งท่ องเที่ ยวในจั งหวั ด นครปฐม 2) จั ดกิ จกรรม
และเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ตามความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม พื้นที่ที่ศึกษา
ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอนครชัยศรี อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทาการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
จานวน 50 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง และใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทย จานวน 400 คน โดยเลือกสุ่ม
ตัวอย่างแบบสะดวก ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูล
เชิงคุณภาพใช้วิเคราะห์เนื้อหา
1) ผลการสารวจและทบทวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมสามารถแบ่งประเภทแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 4
ประเภท คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและ
ความเชื่อ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
2) ในส่วนข้อมูลนักท่องเที่ยวพบว่ามีความคาดหวังในด้านสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีสิ่งจูงใจด้านแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมทางการท่องเที่ยว และมีความพึงพอใจต่อปัจจัยการท่องเที่ยวด้านสถานที่ท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
และด้านประสบการณ์ที่ได้รับ เมื่อนาผลจากการสารวจแหล่งท่องเที่ยวและความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวนา มาวิเคราะห์
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยวตามศักยภาพและทรัพยากรของพื้นที่โดยสามารถจัดกิจกรรม และเส้นทางการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ตามความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ได้ 4 รูปแบบ 5 เส้นทาง คือ
1) รูปแบบการท่ องเที่ยวเพื่ อการเรียนรู้ทางศาสนาและความเชื่อ 2) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่ อการเรียนรู้เชิงเกษตร 3)
รูปแบบการท่ องเที่ ยวเพื่ อการเรียนรู้ทางประวัติ ศาสตร์วัฒนธรรม 4) รูปแบบการท่ องเที่ ยวเพื่ อการเรียนรู้เชิ งสุขภาพ
เส้นทางที่ 1 การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางศาสนาและความเชื่อเส้นทางแสวงบุญมลฑล นครชัยศรี เส้นทางที่ 2 เรียนรู้
ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนพอเพียงในดินแดนทราวดี เส้นทางที่ 3 เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา เกษตรผสมผสาน
ตามรอยชุมชนต้นแบบ เส้นที่ 4 กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสุขภาพ วิถีธรรมชาติบาบัด และเส้นที่ 5 กิจกรรม
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสุขภาพ วิถีพอเพียง
คาสาคัญ : การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ทรัพยากรการท่องเที่ยว รูปแบบและกิจกรรมท่องเที่ยว
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ABSTRACT
This research aimed 1) to explore and revise tourist attractions in Nakhon Pathom
province, 2) to organize tourist activities and tourist routes for Experiential Tourism according
to varied tourism resources. Areas of study include: Mueang Nakhon Pathom, Nakhon Chai Si
and Sam Phran district. The research method used by interviewed 50 tourism stakeholders
with purposive sampling and the questionnaire was used by 400 Thai tourists with
convenience sample. The data obtained from the questionnaire were analyzed by
frequency, percentage, mean, and standard deviation. In the interview section, use content
analysis.
The results were as follows, there were 4 types of tourist attractions in Nakhon
Pathom which consisted of agricultural tourist attractions, historical and cultural tourist
attractions, religious and beliefs tourist attractions and wellness tourist attractions. Moreover,
from a survey of tourist’s attitudes, behaviors and satisfactions, it showed that tourists
expected tourist attractions. Furthermore, some factors motivated them to decision to travel
which were tourist attractions and activities. Also, they satisfied with attractions, activities,
and experiences factors. Consequently, the research findings were analyzed by the outputs
of varied tourism resources and the tourist’s behavior and satisfaction that could organize 4
types of tourism and 5 Experiential Tourism routes as: 1) Religious and Beliefs Experiential
Tourism 2) Agricultural Experiential Tourism 3) Historical and Cultural Experiential Tourism
and 4) Wellness Experiential Tourism. For 5 Experiential tourism routes as: 1) Religious and
Beliefs on Pilgrimage journey 2) Historical, Cultural and Sufficiency Economy in Dvaravati
territory; 3) Learning farmer lifestyle, Integrated farming for Experiential Tourism; 4) Wellness
Experiential Tourism with natural therapy way and 5) Wellness Experiential Tourism with
sufficient economy way.
Keywords : Experiential Tourism, Tourism Resources, Tourism’s Patterns and Activities
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1. บทนา
ปัจจุ บัน ประเทศไทยนั้ น เป็ น แหล่งที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลประโยชน์
หลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูร ณ์เป็นอย่างมาก (ฉันทัช
วรรณถนอม 2552: 15) บทบาทของอุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ โ ดดเด่ น ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ่ า นมา คื อ
ด้านเศรษฐกิจที่ มีการน าเงิน ตราต่างประเทศเข้ามาใช้และแลกเปลี่ ยนในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
(วารั ช ต์ มั ธ ยมบุ รุ ษ . 2554) ท าให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศที่ มี รู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย
เช่น รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม รูปแบบการท่องเที่ยว
ในความสนใจพิ เศษ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การประชุ ม การท่ อ งเที่ ย วนั้ น มี ค วามหลากหลายนั้ น ขึ้ น อ ยู่ กั บ
พฤติ ก รรมของนั กท่ อ งเที่ ย วและความเปลี่ ย นแปลงทางสั งคมและวัฒ นธรรม และมีก ารท่ องเที่ ย วน ามา
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์และแหล่งโบราณคดีในประเทศของเราด้วย ในอดีตประเทศไทยเน้นการท่องเที่ยว
แบบมวลชน (Mass Tourism) เพื่ อต้องการให้ มีนักท่องเที่ ยวจานวนมากมาเที่ยวชมยั งแหล่ งท่องเที่ ยวใน
ประเทศ จนก่อให้เกิดผลกระทบทางลบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ผลกระทบเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของท่องเที่ยวและแรงจูงใจในการท่องเที่ยว เนื่องจาก
นั กท่องเที่ ย วส่ ว นใหญ่ ให้ ความส าคัญ กับคุณ ภาพของแหล่ งท่ องเที่ยวที่ ต้องปลอดภั ย สะอาด มี การรักษา
สภาพแวดล้อม และนิยมใช้สื่อสารสนเทศในการท่องเที่ยวมากขึ้น ดังนั้นรูปแบบของการท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้ม
เปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) เน้นการท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะทางเฉพาะ
กลุ่ ม มากขึ้ น (Niche Tourism) เช่ น การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (Health and Wellness Tourism) การ
ท่องเที่ย วเชิงอาสาสมัคร (Volunteerism) การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้อาหาร (Gastronomic Tourism)
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตร (agro – tourism) และการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม (cultural tourism) การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) เป็นต้น รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าวมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และ
นักท่องเที่ยวก็มีแนวโน้มต้องการที่จะเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการท่องเที่ยว รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มนั้นก็มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
Dowling (2002: 23) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวทุกประเภทควรนาไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (All
tourism should be sustainable tourism) ประเทศไทยได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ แนวคิ ด การพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังมีความพร้อมของทรัพยากรพื้นฐานสาหรับการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม และเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บ กระแสการเปลี่ ย นแปลงของโลก จึ ง ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วไว้ ใน
แผนพัฒ นาการท่องเที่ย วแห่ งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2558: ออนไลน์)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา การท่องเที่ยวไทยมียุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับกระแสการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นพัฒนา
และฟื้น ฟูแหล่งท่องเที่ย วให้ เกิดความยั่งยืน และยกระดับคุณ ภาพแหล่ งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่ มพื้ นที่ที่มี
ศักยภาพอันเป็นการสร้างทางเลือกใหม่แก่การท่องเที่ยวไทย อีกทั้งเป็นการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มตามกลุ่ม
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังมุ่งพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยสร้างสรรค์
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กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจพิเศษเพื่อให้
เกิดมูลค่าเพิ่มในสินค้าการท่องเที่ยว
จากกระแสการท่องเที่ยวทางเลือก ประกอบกับความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ดังกล่าว พบว่าจังหวัดนครปฐมได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
จังหวัดโดยบรรจุการพัฒ นาการท่องเที่ยวไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัดนครปฐม 4 ปี (พ.ศ. 2558 –
2561) โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ จั ง หวั ด นคปฐม คื อ “เป็ น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร อุ ต สาหกรรมที่ ป ลอดภั ย ได้
มาตรฐานสากล การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทางการท่องเที่ยวและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่ งขันให้อยู่ในระดับต้นของประเทศไว้ในประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ให้อยู่ในระดับต้นของประเทศ โดยมี
เป้ า ประสงค์ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ คื อ การรายได้ จ ากการท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น และมี ก ลยุ ท ธ์ ดั ง นี้ คื อ 1 ) พั ฒ นา
ปัจจัยพื้นฐาน/ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว คุณภาพสิ่งแวดล้อม 2) ระบบสาธารณูปโภคเข้าสู่
มาตรฐานการท่ อ งเที่ ย ว 3) พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ านการท่ องเที่ ยว การยกระดับ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ มชน
4) พั ฒ นาระบบการบริห ารจั ดการและศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว 5) พัฒ นาด้านการตลาดและ
ประชาสั มพัน ธ์ ทั้ งนี้ จั งหวัดนครปฐมมุ่งเน้ น การจัดกิจกรรมส่ งเสริมการท่องเที่ยว และสืบ สานวัฒ นธรรม
ประเพณีของไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัด ซึ่งจะทาให้ ภาคการท่องเที่ยว มีการเจริญ เติบโตมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางท่องเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญในจังหวัดนครปฐมได้แก่ องค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนาม
จันทร์ พุทธมณฑล พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง วัดไร่ขิง ตลาดน้าดอนหวาย และลานแสดง
ช้างและฟาร์มจระเข้ สามพราน ฯลฯ
เมื่อพิจ ารณาจากสถิติการท่องเที่ย วพบว่าในปี 2557 มีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวใน
จังหวัดนครปฐม จานวน 563,349 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ประมาณวันละ 905.57 บาท และมีรายได้
รวม ประมาณ 622.13 ล้ านบาท และจากการเดินทางท่องเที่ยวในปี 2558 พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทย
เดินทางเพิ่มขึ้น เป็นจานวน 595,672 คน เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.74 โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน ประมาณวันละ
940.34 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.84 และมีรายได้รวม ประมาณ 679.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.25 ถึงแม้ว่า
จะมีจานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น แต่กลับมีจานวนวันพักค้างคืนของนักท่องเที่ยวลดลง คือ ในปี 2557 จานวน
วันพักค้างคืนของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 1.51 วัน และในปี 2558 จานวนวันพักค้างคืนของนักท่องเที่ยว เฉลี่ย
1.50 วัน ลดลงร้อยละ -0.01 (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. 2560)
กล่าวได้ว่าจังหวัดนครปฐมมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมกระจายอยู่ตามอาเภอต่างๆ แต่ก็ยังไม่ทาให้
เกิดการพักค้างคืน หรือมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ทาให้นักท่องเที่ยวมีการใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวที่นานขึ้น
ถึงแม้ว่าจังหวัดนครปฐม ยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ห ลากหลายกระจายอยู่ตามอาเภอต่ างๆ ทั้งแหล่ ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต การเกษตร และวัฒนธรรม แต่หลายแหล่งยั ง
ประสบปั ญ หาด้ านการพั ฒ นาศั ก ยภาพ การจั ด รูป แบบกิจกรรมยั งคงเป็ น กิ จกรรมเดิ ม หรือ เส้ น ทางการ
62

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.6 No.1 January-June 2019

ท่องเที่ยวเส้นทางเดิม จึงทาให้นักท่องเที่ยวไม่เกิดการมาเที่ยวซ้าและนักท่องเที่ยวยังไม่เกิดการเรียนรู้หรือ
เข้าถึงวิถีชีวิตชุมชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งหลายแหล่งยังประสบปัญหาด้านการพัฒนาศักยภาพทางการบริการ
และการท่องเที่ ยวที่ยั งขาดการน าไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ ตามศักยภาพที่แท้ จริงของแหล่ งท่ องเที่ ยว แหล่ ง
ท่องเที่ยวหลายแห่งถูกนาไปใช้ประกอบกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ และการ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันของชุมชน หรือบางแหล่งยังมีการจัดภูมิทัศน์ที่ขัดกับความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
ตลอดจนการขาดระบบการจั ด การที่เหมาะสมกับรูปแบบแหล่ งท่องเที่ยว อัน ส่ งผลถึงการขาดมุมมองใน
ศักยภาพที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวที่ควรจะถูกนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็ม ประสิทธิภาพ (นิพล เชื้อ
เมืองพาน 2556: 7)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการวิจัยเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม จากฐานทรัพยากรการ
ท่ อ งเที่ ย วสู่ รู ป แบบและกิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย ว เพื่ อ ให้ เกิ ด รูป แบบและกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย
และสอดคล้ องกับ สภาพของแหล่ งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชุมชน เพื่ อให้ นักท่องเที่ยวได้เกิดการเรียนรู้
และกลับมาเที่ยวซ้า โดยจะเน้นการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว
และสร้างแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่างนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนกับชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามความหลากหลายของทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจและทบทวนแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
2. เพื่อจัดกิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ตามความหลากหลายของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้มีแนวคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม จากฐานทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวสู่รูปแบบและกิจกรรมท่องเที่ยว จากแนวคิดด้านการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่สามารถนาทรัพยากร
การท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และกิจกรรมการท่องเที่ยวมาใช้ในการจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยว
ดังนี้
การท่ องเที่ ย วเพื่ อการเรี ย นรู้ เป็ น รูป แบบการท่ อ งเที่ ย วทางเลื อ กรูป แบบหนึ่ งที่ มี เป้ าหมายสู่ ก าร
พัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมุ่งผลที่เกิดจากกระแสการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว
ดังที่ Cohen (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวแบบชอบทดลองที่มีลักษณะชอบติดต่อพูดคุยกับ
คนท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้และทาความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของคนท้องถิ่น
เน้นกิจกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการแสดงความเคารพต่อวัฒนธรรมวิถีชีวิตท้องถิ่นของเจ้าบ้าน รวมทั้ง
แสวงหาประสบการณ์และการเรียนรู้มากกว่าเพียงแค่การไปมองดูด้วยความประหลาดใจ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Fuggle (2016) ที่ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมุ่งเน้น
การท่องเที่ยวที่เกิดการทดลองกิจกรรมต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และคน
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ในท้องถิ่น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Smith (2005: 5) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้คือการ
ท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้ นั กท่ องเที่ยวมีส่ วนร่ว มและสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงออกถึงวัฒ นธรรมของผู้ คนใน
ท้องถิ่น รวมถึงการสร้างคุณภาพประสบการณ์การเยี่ยมชมที่น่าจดจาที่เป็นผลลัพธ์ที่ แลกเปลี่ยนกันระหว่าง
นั กท่ องเที่ ย วและคนในท้ องถิ่น นั กท่ องเที่ ย วใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึ กปฏิบั ติในการท ากิจกรรมต่ าง ๆ
ในขณะที่คนในท้องถิ่นได้รู้ถึงความสนใจของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และสร้างโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้รับ
ประสบการณ์ที่ประทับใจน่าจดจาซึ่งก่อให้เ กิดปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นช่วยให้เกิดการสะท้อนคุณค่าและทัศนคติ
เฉพาะบุคคล ทั้งยังเพิ่มความสนใจในวิถีชีวิตแก่นักท่องเที่ยวมาก โดยมีมาตรฐานของการการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้ (Experiential Tourism) ที่เป็นประเด็นสาคัญคือผลที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้นาไปสู่
ประสบการณ์การมีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบซึ่งทาให้ได้รับความรู้ใหม่และประสบการณ์ที่แท้จริง และดึงดูด
ผู้คนมายังแหล่งท่องเที่ยวโดยเชื่อมโยงกับประสาทสัมผัสจากการได้ยิน การได้กลิ่น การได้ลิ้มรส และการได้
สัมผัส เพื่อให้รับประสบการณ์ที่สร้างสรรค์โดยตรง ผลจากการทบทวนผู้วิจัยได้นามาสร้างกรอบดาเนินการ
วิจัยได้ดังนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบดาเนินการวิจัย
ดังนั้นการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐมจะทาให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและสนับสนุน
กิจกรรมที่แสดงออกถึงวัฒ นธรรมของผู้คนในท้องถิ่น และเกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด การได้ทดลองปฏิบัติ
สร้างความสั มพัน ธ์อัน ดีกับ ชุมชน ทาให้นั กท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้เรื่องราวของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
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นครปฐมในระหว่างการท่องเที่ยวและได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจผ่านเส้นทางการท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้

3. วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ประกอบการ ชุมชนท้องถิ่น และ นักท่องเที่ยวชาวไทย ปี 2559 จานวน 696,949 คน (สานักงาน
จังหวัดนครปฐม 2560)
3.2 กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง สาหรับการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว จานวน 50 คน ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชน ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ นาชุมชน ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตการ
สารวจไม่น้อยกว่า 10 ปี สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวใน
อาเภอเมือง อาเภอนครชัยศรี และอาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลไม่จากัดเพศ รายได้ และ
ระดับการศึกษา โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยว จานวน 15 คน ผู้นาชุมชน 15 คน ผู้ที่
อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยว 20 คน
ส าหรั บ การวิจัย เชิงปริม าณ กลุ่ มตัว อย่าง ได้แก่ นั กท่องเที่ยวชาวไทยตั้ งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ซึ่ ง เดิ น ทางเข้ า มาท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด นครปฐม โดยเลื อ กตั ว อย่ า งตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Convenience
Sample) และเก็บ ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ใช้การกาหนดจานวนตัวอย่างตามสูตรของ Taro Yamane
(1973) จากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ในปี 2559 จานวน 564,678
คน (สานักงานจังหวัดนครปฐม 2560) โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ .05 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสารวจและสัมภาษณ์เกี่ยวกับทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวโดยสัมภาษณ์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยว ผู้นาชุมชน และผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบแหล่ง
ท่องเที่ยว และแบบสารวจ ทัศนคติ พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ
การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การเรี ย นรู้ ในจั ง หวั ด นครปฐมจากฐานทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วสู่ รู ป แบบ
และกิจกรรมการท่องเที่ยว
3.4 การใช้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณ ภาพทาการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเนื้อหา
(content analysis) ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องงานวิ จั ย ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณใช้ ส ถิ ติ พ รรณนา วิ เคราะห์ ด้ ว ย
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.ผลการวิจัย
4.1 เพื่ อ ส ารวจและทบทวนแหล่ งท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ด นครปฐม โดยได้ จากการเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง
คุณภาพและปริมาณดังนี้
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4.1.1 จากการสารวจและทบทวนแหล่งท่องเที่ยว และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในแหล่งท่องเที่ยว
ผู้นาชุมชน และผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอ
สามพราน อาเภอนครชัยศรี อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดังนี้
1) ชุมชนคลองลัดอีแท่น อาเภอสามพราน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิง
เกษตร มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนทาอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักโดยการปลูกสวนผลไม้
ทาไร่และทานาข้าว มีกิจกรรมการนั่ งรถรางชมวิถีการทาการเกษตรแบบปลอดสารพิ ษ ชุมชนเน้นในการ
ช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนเป็นอย่างดี มีการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
แบบยั่งยืน และมีการกาหนดจานวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่อัธยาศัยดี
และมีสื่อหลายประเภทในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว เช่น แผ่นพับ โปสเตอร์ นิทรรศการเป็นต้น ทั้งนี้ยังมี
การฉายวีดีทัศน์และบรรยายกิจกรรมแนะนาสถานที่และกติกาการปฏิบัติตนสาหรับนักท่องเที่ยวภายในแหล่ง
ท่องเที่ย ว พร้ อมทั้งมีการให้ ความรู้และการสร้างจิตส านึ กด้านการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนโดยการให้ ความรู้
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อห้ามของพื้นที่ โดยจัดกิจกรรมด้านการศึกษาธรรมชาติหรือสิ่งปลูก
สร้างดั้งเดิมให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน เช่น กิจกรรมการดูนก การศึกษาพันธุ์ไม้ เป็นต้น
2) ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชบ้านลานแหลม อาเภอนครชัยศรี เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพื่อการเรียนเชิงเกษตร เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวนา โดยมีการเก็บรวบรวมและจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ของ
ชาวนาไทย มีการเล่าขานตานานวิถีชาวนาไทย มีการเก็บรวบรวมอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทานา
สมัย ก่อน และมีรูป ปั้ น หุ่ น จ าลองสาธิตขั้น ตอนการทานา เครื่องมือเครื่องใช้การเกษตร เครื่องมือจับปลา
เครื่องมือก่อสร้างบ้านเรือน มีการสาธิตเกษตรแบบดั้งเดิม เช่น การฝัดข้าว การฟาดข้าว และการสีข้าวด้วย
เครื่องสีโบราณ ภูมิปัญญาในการหุงข้าวด้วยหม้อกระทะดิน เป็นต้น มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ ใน
รูป แบบของการชมสวนเกษตร มี มั ค คุ เทศก์ ห รื อ ผู้ น าชมเป็ น ประจ าตามเวลาที่ ก าหนดโดยให้ ค วามรู้แ ก่
นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3) ชุมชนแหลมบั ว เป็น ชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงเกษตรที่สามารถ
เรียนรู้กระบวนเกษตรที่มีการปลูกเป็น 3 ชั้น มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาหลากหลายชนิด อาทิ ปลาแรด ปลากราย
ปลาตะเพียน ปลานิล ซึ่งบริเวณโดยรอบมีการจัดสรรพื้นที่ในการทาเกษตรเกือบทุกครัวเรือน มีพืชต่างชนิด
ทั้งนาข้าว และพืชผักชนิดต่างๆ จึงเป็นจุดเด่นของพื้นที่ แลมีสิ่งดึงดูดใจ ได้แก่ สวนวนเกษตร ฐานการเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์ โดยมีกิจกรรมการฟังบรรยายเกี่ยวกับวนเกษตร วิถีชีวิตเกษตรกร และการชมการสาธิตการ
ปลูกพืช ปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลา และกิจกรรมฐานการเรียนรู้วนเกษตร รวมถึงกิจกรรมด้านการศึกษา
ธรรมชาติหรือสิ่งปลูกสร้างดั้ งเดิมให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน เช่น กิจกรรม การดูนก
การศึกษาพันธุ์ไม้ พร้อมทั้งมีการให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้นาชมสาหรับนักท่องเที่ยวเป็นประจาตามเวลาที่
กาหนด
4) วัดกลางบางแก้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แ ละทาง
วัฒนธรรม เนื่องจากวัดกลางบางแก้วเป็นวัดโบราณที่มีโบสถ์วิหารและพระประทานที่เก่าแก่ซึ่งถูกสร้างขึ้นใน
สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์พุทธวิถีนายก ปัจจัยทางการท่องเที่ยวด้านแหล่งท่องเที่ยวมีการจัด
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แสดงเป็นพิพิธภัณฑ์พุทธวิถีนายกซึ่งจะมีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ชั้นล่างจัด
แสดงเกี่ยวกับประวัติ ข้าวของเครื่องใช้ของหลวงปู่บุญ เช่น พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล เครื่อง
เบญจรงค์ต่าง ๆ ชั้นที่สองจัดแสดงเกี่ยวกับของใช้ เครื่องเบญจรงค์ เครื่องลายครามถ้วยชามของใช้ต่าง ๆ ที่ถูก
ค้นพบ ชั้นที่สามจัดแสดงพระบุเงิน และพระบูชาไม้แกะจะมีกุฏิเก่าของหลวงปู่เป็นเนื้อไม้สัก นอกจากนี้ภายใน
วัดยังมีภาพจิตรกรรม หอพระไตรปิฎก และอุโบสถวัดกลางบางแก้ว มีการให้บริการมัคคุเทศก์หรือผู้นาชมเป็น
ประจาตามเวลาที่ให้ความรู้และการสร้างจิตสานึกแก่นักท่องเที่ยวและกฎระเบียบข้อห้ ามของพื้นที่ และมี
ตัวแทนของชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
5) ตลาดน้ าวัด กลางคูเวีย ง เป็ น แหล่ งท่ องเที่ ยวเพื่ อการเรีย นรู้เชิงเกษตร แหล่ ง
ท่องเที่ยวเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนทางศาสนาและความเชื่อ มีสิ่งดูดใจ
ทางการท่ อ งเที่ ย วที่ ส าคั ญ ได้ แก่ 1) ลู ก นิ มิ ต 100 ลู ก 2) เบี้ ย แก้ ยัก ษ์ 3) หม้ อยายัก ษ์ ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลก
4) ตลาดน้ าวัดกลางคูเวีย ง ในส่ว นของกิจกรรมเกี่ยวกับการทาบุ ญ เสริมบารมี มีจุดเดน คือ การปดทอง
ลู ก นิ มิ ต 100 ลู ก การปดทองเบี้ ย แกที่ ใหญที่ สุ ด มี ก ารสะเดาะเคราะห์ ต่ อชะตา การเชาวัต ถุม งคลและ
เครื่องรางของขลัง กิจกรรมเกี่ยวกับการทายาสมุนไพรไทย กิจกรรมการเลือกชิมอาหาร ขนมพื้นบ้าน กิจกรรม
การลองเรือชมทิวทัศน ริมฝงแมน้านครชัยศรี กิจกรรมการใหอาหารปลาบริเวณแพ กิจกรรมการนวดแผน โดย
ชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่ง
ปลูกสร้างดั้งเดิมในพื้นที่ท่องเที่ยว
6) วัดลานตากฟ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางศาสนาและความเชื่อ โดยมีสิ่งที่น่า
ดึงดูดใจภายในวัด เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา วิถีการใช้ชีวิตของชาวบ้านที่มีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นมิตร ไม่ทาลายธรรมชาติ และช่วยกันส่งเสริมให้วัดเป็นที่รู้จักต่อคนภายนอกเพื่ออนุรักษ์ให้ทรัพยากรยังคง
อยู่สืบไป ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปประจาตาบลที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมายังสถานที่ แห่งนี้
และมีงานประเพณี ที่จัดขึ้น คือ งานลอยกระทงเดือน 10 งานประจาปี เดือน 3 ที่ทางวัดจัดขึ้นในทุกๆ ปี
มีกิจกรรมการเวียนเทียน การทอดกฐิน การให้อาหารปลา และยังมีการแข่งขันการจุดพลุที่สวยที่สุด
7) วัดศรีมหาโพธิ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางศาสนาและความเชื่อ และสามารถ
เป็ น แหล่ งท่องเที่ย วเรี ยนรู้เชิงสุขภาพ จุดเด่นที่ สาคัญ คือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์อายุประมาณ 400 ปี
นามหลวงพ่อแดง มีวิหารเก่าที่มีฐานมีลักษณะแอ่นโค้งลงแบบตกท้องช้าง หลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วย
ด้านหน้าประตูทางเข้าเพียงบานเดียว ตรงสันอกเสาแกะสลักลายไข่ปลา และลายแข้งสิงห์ ด้านหน้ามีหน้าต่าง
เพียง 1 บาน ส่วนวิหารไม่มีหน้าต่างทั้ง 2 ผนัง เพดานวางขื่อลอยแบบสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีพระโพธิ์สัตว์
กวนอิม โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ ได้แก่ สักการะหลวงพ่อแดงที่มีความศักดิ์สิทธิ์
เที่ยวชมวิหารเก่าและกราบสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิม และการอบสมุนไพรในช่วงเย็น ชุมชนในท้องถิ่นยังได้
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว
8) วัดบางพระ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางศาสนาและความเชื่อ จุดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวคือ รูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น และมีศาลาการเปรียญที่ประดิษฐานศพหลวงพ่อเปิ่น เพื่อให้ผู้คนกราบ
ไหว้ และการสั กยั น ต์ ชุมชนได้มีส่ วนร่ วมในการวางแผนหรือบริห ารจัดการการท่องเที่ยว ดูแลและรักษา
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ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมของแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นที่ยอมรับของคนใน
ท้องถิ่น และมีการก่อตั้งองค์กรหรือโครงการอนุรักษ์ต่างๆ ที่เกิดจากท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยว สิ่งที่น่าดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวในเรื่องของการสักยันต์และเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อเปิ่น
รูปเหมือนหลวงพ่อเปิ่น ทาให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังวัดบางพระ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วย
จัดการ และดูแลความเรียบร้อยภายในวัด
9) วัดตุ๊กตา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสุขภาพ มีกลุ่มสตรีนวดแผนไทยวัดตุ๊กตา
และมีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องรางของขลัง โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้เที่ยวชมและใช้บริการกลุ่มสตรีนวด
แผนไทยวัดตุ๊กตาซึ่งเป็นศูนย์นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพที่ มีคุณภาพ ให้บริการด้านนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า
นวดเฉพาะจุด นวดประคบสมุนไพร นวดเพื่อเผาผลาญไขมัน โดยมีสิ่งที่น่าดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว ได้แก่
ศูนย์นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ
10) ชุมชนปฐมอโศก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนเชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ โดยเป็น
ชุมชนที่พึ่งพาตนเอง และมีความเป็นอยู่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเปิดให้ผู้สนใจทางธรรมได้เข้ามาปฏิบัติ
ธรรมพร้อมทั้งเรียนรู้การใช้ชีวิตที่พอเพียง และมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้เรียนรู้ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ทาปุ๋ยสะอาด สาธิตการทาเต้าหู้ กะปิ หรือการสาธิตทาแชมพู และยังมีร้านค้าจัดจาหน่ายสินค้าที่เป็นสมุนไพร
ธรรมชาติ เช่น ยาสระผมสมุนไพร น้ายาล้างจาน น้าหมักชีวภาพ น้ามะเฟืองขัดผิว หวีไม้ และพืชพรรณนานา
ชนิดที่ปลอดสารพิษ จุดเด่นที่สาคัญ คือ การพึ่งพาตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการร่วมมือ ร่ว มใจ
กัน ของคนในชุมชนอย่างฐานการเรีย นรู้ในชุมชนที่ให้ นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ คนในชุมชนก็เป็นผู้ ให้ ความรู้
และเป็นผู้ดูแลรักษา
11) พิพิธภัณฑภัณ ฑ์สถานแห่ งชาติพระปฐมเจดีย์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โดยทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเป็นวัตถุโบราณที่ค้นพบในจังหวัดนครปฐมสมัย
ทวารวดีที่นามาเก็บรวบรวมและจัดแสดงเอาไว้ ที่บ่งบอกความเป็นมาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใน
สมัย ก่อน ทั้ งนี้ สิ่ งดึงดูดใจทางการท่องเที่ ยว คือ โบราณวัตถุส มัยทวารวดีที่มีการขุดค้นพบภายในจังหวัด
นครปฐมโดยมีการนามาจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชม อาทิ ประติมากรรมรูปกวางหมอบ ธรรมจักร และ
มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจได้มีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมน้องน้อย
ย้อนรอยอดีตและกิจกรรมตามโรงเรียนต่างๆ ที่มีความสนใจ
12) ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ปิยะชนก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วัฒนธรรมชุมชน
ค้นหาความหมายที่แฝงปรัชญาชีวิตในเครื่องแต่งกายไททรงดา มีกิจกรรมพักผ่อนเรียนรู้และทดลองทาเครื่อง
หอมไททรงดา เช่น การหยอดแป้งพวงที่เป็นที่นิยมแต่ครั้งอดีต เลือกซื้อของฝากหอม เช่น แป้งขมิ้น ขี้ผึ้งกะทิ
สด ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาที่ผลิตจานวนไม่มากเพื่อคุณภาพและใช้เครื่องสมุ นไพรจากธรรมชาติ สาธิตการ
ทาอาหารจากพืชผักสวนครัวพื้นบ้านที่ปลูกในบริเวณสวน และยังเป็นแหล่งศึกษาดูงานชุมชนมีกิจกรรมเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ ยวเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยประยุกต์ใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในสังคมปั จจุบั น มี การพาออกนอกสถานที่ไปหมู่บ้านสะแกราย เพื่อชมกิจกรรม
ชุมชน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยชุมชน
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4.1.2 จากการสอบถามความคาดหวั ง พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วและความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่ากลุ่มตัวอย่างเดินทางมาจังหวัดนครปฐมมากกว่า 3 ครั้ง
โดยมีเหตุผลหลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือ เดินทางมาไหว้พระ รองลงมาเดินทางมาเพื่อพักผ่อน
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจที่เดินทางมาท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือ เพื่อน/ญาติ รองลงมาจากเฟสบุ๊ค และมี
ความคาดหวังในด้านสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีสิ่งจูงใจที่ทาให้เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ได้แก่
แหล่ งท่ อ งเที่ ย วและกิ จ กรรมทางการท่ อ งเที่ ย ว ทั้ งนี้ มี ก ารจั ด การเดิ น ทางด้ ว ยตนเองโดยเดิ น ทางมากั บ
ครอบครัว/ญาติ ใช้เวลาในการเดินทางท่องเที่ยว 1 วัน และแวะท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี และเดินทาง
โดยใช้รถยนต์ส่วนตัว ส่วนการเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกหรือของฝาก นักท่องเที่ยวนิยมเลือกซื้อประเภทอาหาร
เครื่องดื่ม โดยมีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเดินทางมาครั้งนี้ จานวน 1,001 – 2,000 บาท
2) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ตามปัจจัยการท่องเที่ยวใน
ด้านสถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.08 ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.03 และด้านประสบการณ์ที่ได้รับ ค่าเฉลี่ย
4.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อสถานที่ท่องเที่ยวในระดับมากต่อการ
บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาพึงพอใจในสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เช่น
ตู้ ATM โทรศัพท์สาธารณะห้องน้าห้องสุขา เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.14 และพึง พอใจในความสวยงาม บรรยากาศ
ของสถานที่ ค่าเฉลี่ย 4.08
ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมากต่อความน่าสนใจของ
กิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย 4.09 รองลงมาพึงพอใจต่อการสร้าง
การมีส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แก่นั กท่ องเที่ ยว ค่ าเฉลี่ ย 4.04 และพึ งพอใจต่อความเหมาะสมของ
กิจกรรมกับระยะเวลาในการจัดและร่วมกิจกรรม ค่าเฉลี่ย 4.01 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อด้าน
ประสบการณ์ที่ได้รับในระดับมากต่อการได้รับประสบการณ์และเรื่องราวจากแหล่งท่องเที่ยวที่ มีลักษณะเฉพาะ
และการได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมตามความสนใจมีค่าเฉลี่ย 4.07 เท่ากัน รองลงมาพึงพอใจต่อการได้ใช้
สั ม ผั ส ทั้ ง 5 (การได้ กลิ่ น การได้ชิ ม การได้ ยิน การได้ สั ม ผั ส การได้ ช ม) ในการรับ ประสบการณ์ จากการ
ท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 4.00 และพึงพอใจต่อการมีโอกาสได้ร่วมลงมือปฏิบัติในกิจกรรมนั้น ค่าเฉลี่ย 3.91
3) ความคาดหวัง การท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม พบว่ากลุ่ มตัว อย่างมีความคิดเห็ นว่า
รูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับจังหวัดนครปฐม คือ การพักผ่อน โดยมีกิจกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่ ไหว้
พระ/ทาบุญ รองลงมา เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว
4.2 ผลการจั ด กิจ กรรม และเส้น ทางการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อการเรี ยนรู้ ต ามความหลากหลายของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม
จากการสารวจแหล่งท่องเที่ยว พฤติกรรม ความคาดหวัง และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนามา
วิเคราะห์ รูป แบบที่เหมาะสมส าหรั บ การท่ องเที่ ยวตามศักยภาพและทรัพ ยากรของพื้ นที่ โดยสามารถจัด
กิจกรรม และเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ตามความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครปฐม ได้ 4 รูปแบบการท่องเที่ยว ดังนี้
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4.2.1 รูปแบบการท่องเที่ย วเพื่อการเรียนรู้ทางศาสนาและความเชื่อ คือ 1) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้บนเส้นทางแสวงบุญ มณฑลนครชัยศรี แหล่งสร้างสุขที่แท้จริง วัดกลางบางแก้ว วัด
ลานตากฟ้า 2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เครื่องรางของขลังตามรอยเกจิผู้เรืองเวทย์ วัดบางพระ
วัดกลางบางแก้ว วัดศรีมหาโพธิ์ วัดตุ๊กตา
4.2.2 รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงเกษตร คือ 1) กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์ที่คลองลัดอีแท่น 2) กิจกรรมเกษตร กิจกรรมการปลูกข้าว ที่ชุมชนแหลมบัว
3) กิจกรรมการแปรรูปส้มโอที่คลองลัดอีแท่น 4) กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษที่แหลมบัว
4.2.3 รูป แบบการท่องเที่ ยวเพื่อการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒ นธรรม 1) กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมราวดีที่พิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์ และองค์พระปฐมเจดีย์
2) กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางภูมิปัญญาชาวบ้านและเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิม
ราชบ้านลานแหลม ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา ไทยปิยะชนก และชุมชนปฐมอโศก
4.2.4 รูป แบบการท่องเที่ย วเพื่อการเรียนรู้เชิงสุ ขภาพ 1) กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้เชิงสุขภาพ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา ไทยปิยะชนก คลองลัดอีแท่น วัดตุ๊กตา วัดศรีมหาโพธิ์ 2) กิจกรรม
การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสุขภาพ ชุมชนปฐมอโศก ชุมชนแหลมบัว ตลาดน้าวัดกลางคูเวียง วัดตุ๊กตา วัด
ศรีมหาโพธิ์

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจัย
ผลการศึกษาพบว่าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมมีบริบทและศักยภาพตามปัจจัยทางการ
ท่ องเที่ ย ว 5 ด้ าน ตามล าดับ ความส าคั ญ คือ 1) ด้ านสิ่ งดึ งดู ด ใจทางการท่ อ งเที่ ยวที่ มี ความหลากหลาย
2) กิจ กรรมทางการท่ องเที่ ย วที่เน้ น ด้านการทากิจกรรมทางศาสนา การเกษตร และกิ จกรรมเชิงสุ ขภาพ
3) การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างสะดวกถึงแม้ว่าบางแห่งจะขาดป้ายบอกทางที่ชัดเจน 4) สิ่งอานวยความ
สะดวกทางการท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีความพร้อม ยกเว้นบางที่จะพบปัญหาในเรื่องของที่จอดรถ และห้องสุขา
5) ด้านที่พัก ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยว
โดยสามารถแบ่ งประเภทแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและความเชื่อ และแหล่งท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ จากการสารวจทัศนคติ พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจพบว่านักท่องเที่ยวมีความ
คาดหวังในด้านสถานที่ท่องเที่ยว
สาหรับสิ่งจูงใจที่ทาให้เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
และมี ค วามพึ งพอใจต่อ ปั จ จั ย การท่ องเที่ ย วด้ านสถานที่ ท่ อ งเที่ ยว ด้ านกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว และด้ าน
ประสบการณ์ที่ได้รับ ผลจากการสารวจแหล่งท่องเที่ยวและความคิดเห็ นของนักท่องเที่ยวนามาวิเคราะห์
รูปแบบที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยวตามศักยภาพและทรัพยากรของพื้นที่โดยสามารถจัดกิจกรรม และ
เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ตามความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมได้ 4
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รูปแบบการท่องเที่ยว คือ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางศาสนาและความเชื่อ 2) รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงเกษตร 3) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม 4)
รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสุขภาพ และ 5 เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ดังนี้
เส้นทางที่ 1 การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ทางศาสนาและความเชื่อเส้นทางแสวงบุญมณฑลนครชัยศรี
เส้ น ทางที่ 2 เรี ย นรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ชุ ม ชนพอเพี ย งในดิ น แดน ทวารวดี
เส้นทางที่ 3 เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา เกษตรผสมผสาน ตามรอยชุมชนต้นแบบ
เส้นทางที่ 4 กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสุขภาพ วิถีธรรมชาติบาบัด
เส้นทางที่ 5 กิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงสุขภาพ วิถีพอเพียง
5.2 อภิปรายผลวิจัย
จากการสารวจและทบทวนแหล่งท่องเที่ยวในอาเภอเมือง อาเภอนครชัยศรี และอาเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม สามารถแบ่งประเภทแหล่งท่องเที่ยวออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ คือ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ได้แก่ ชุมชนคลองลัดอีแท่น อาเภอสามพราน และชุมชนแหลมบัว อาเภอนครชัยศรี แหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชบ้านลานแหลม ตลาดน้าวัดกลางคูเวี ยง อาเภอ
นครชัย ศรี พิพิธภัณ ฑ์ ภัณ ฑสถานแห่ งชาติพระปฐมเจดีย์ ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญ ญาไทยปิยะชนก อาเภอเมือง
แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและความเชื่อ ได้แก่ วัดกลางบางแก้ว วัดลานตากฟ้า วัดศรีมหาโพธิ์ วัดบางพระ
วัดตุ๊กตา อาเภอนครชัยศรี และแหล่งท่ องเที่ ยวเชิงสุ ขภาพ ได้ แก่ วัดศรีมหาโพธิ์ในด้านการอบสมุนไพร
วัดตุ๊กตาในด้านของการนวดแผนโบราณ วัดกลางคูเวียงในด้านของสูตรยาสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา
ไทยปิยะชนก เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ และปฐมอโศกเกี่ยวกับด้านสมาธิบาบัด การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ดังนั้ น การจัดกิจ กรรม และเส้ น ทางการท่องเที่ ยวเพื่ อการเรียนรู้ตามความหลากหลายของทรัพ ยากรการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมขึ้นอยู่กับลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวและรูปแบบทางการท่องเที่ยวเพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพื่อมาพักผ่อน และได้มีกิจกรรมการเรียนรู้
จากฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ดังนี้ คือ ชุมชนคลองลัดอีแท่น อาเภอสามพราน และชุมชนแหลม
บัว อาเภอนครชัยศรี เป็นการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เชิงเกษตรที่มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ และการสร้าง
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยวได้ฝึก ปฏิบัติเกี่ยวกับวิถีเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เทพกร ณ สงขลา (2556: 228 – 229) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนอย่าง
ยั่ งยื น เป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ เน้ น กิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ต อบสนองหลั ก การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง เกษตรซึ่ ง
ประกอบด้วย กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเกษตรที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ได้แก่ ความสวยงาม
ของภูมิทัศน์ พื้นที่ธรรมชาติ และความเป็นวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวตามความเหมาะสม คือ การให้ความรู้ การสาธิต การจาหน่ายสินค้า และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ สานักพัฒ นาการท่องเที่ยว (2557: 1) ได้กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการทองเที่ยวที่
มุงเนนทางดานการเรียนรูวิถีเกษตรกรรม โดยให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านการเกษตรและวิถี
การดารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เป็นการนาเอาทรัพยากรภายในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้แก่
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ครอบครั ว และชุ ม ชนและยั ง เปนเครื่ อ งมื อ ในการอนุ รัก ษ์ ใหเกิ ด ความยั่ งยื น ควบคู กั บ การที่ นั ก ทองเที่ ย ว
สามารถรวมสัมผัสกับ วิถีชีวิตเกษตร ประเพณีและวัฒ นธรรมของชุมชนทองถิ่น มีส วนรวมในกิจกรรมดาน
การเกษตรที่หลากหลาย เพื่อสรางทักษะ แลกเปลี่ยนความรูดานการเกษตรและได้รับความบันเทิงในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งสามารถซื้อหาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนกลับไป ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยใน
ด้านทัศนคติ พฤติกรรมการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวในจังหวัด
นครปฐมที่พบว่านักท่องเที่ยวนิยมเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มเป็นของฝากกลับไป ซึ่งถือเป็นการกระจาย
รายได้โดยตรงลงสู่ชุมชนที่จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวซึ่งทาให้ชุมชนสามารถเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดังที่ เทิดชาย ช่วยบารุง (2552: 55 - 62) ได้กล่าวถึงหลักการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ประการหนึ่งว่า
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมและการดาเนินการที่จะช่วยส่งเสริมลักษณะ
เด่นของสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่ในบริเวณนั้นความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและโอกาสในการใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่ กิจกรรมต่างๆ ควรมุ่งให้เกิดประสบการณ์ที่มีคุณภาพ อันนาไปสู่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวขณะที่
ยังยึดมั่นในหลักการอื่นๆ ของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยว
ประเภทต่างๆ จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่าเรื่อง และการสาธิตในกิจกรรมต่าง อาทิ เรียนรู้การทาอาหาร
ของชาวไทยทรงดา กิจกรรมเรียนรู้และทดลองทาเครื่องหอมไททรงดา การสาธิตการตาข้าว การสาธิตการการ
หุงข้าวด้วยหม้อกระทะดิน เพื่อให้อนุชนในรุ่นต่อไปได้เรียนความเป็นมาวิถีชีวิตท้องถิ่น เนื่องจากนักท่องเที่ยว
ในปัจจุบันสนใจต่อการท่องเที่ยวที่การให้สาธิตและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Fuggle (2016) ที่เสนอว่าการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่กล่าวว่ารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เป็น
การท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่เกิดการทดลองกิจกรรมต่างๆ ที่ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง
กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และคนในท้องถิ่น สิ่งสาคัญที่สุดคือประสบการณ์เหล่านี้ช่วยให้นักท่องเที่ยวมี
ความทรงจาที่ดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ นอกจากนี้กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ยังทาให้นักท่องเที่ยว
ได้รับประสบการณ์ในลักษณะของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ที่ได้เชื่อมโยงกับประสาทสัมผัส คือการได้รับ
ประสบการณ์จากการได้ยินการอธิบายเรื่องราว การได้กลิ่น การได้ลิ้มรสอาหาร และการได้สัมผัสกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อให้รับประสบการณ์ที่สร้างสรรค์โดยตรง
5.3 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่าแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมมีความหลากหลาย แต่ยังไม่ได้
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีความโดดเด่นและสร้างประสบการณ์สาหรับนักท่องเที่ยว ดังนั้นจึงควรมี
การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวตามประเด็นของการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 1) แหล่งท่องเที่ยวระดับโดด
เด่นเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว (Demand generators) คือ แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เป็นแรงจูงใจแรก
ที่ทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว 2) แหล่งท่องเที่ยวระดับรอง (Supporting experiences) คือ แหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ใช้แรงจูงใจหลักของนักท่องเที่ยว แต่มีแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้
เวลาและจับแจกใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยวได้เพิ่มมากขึ้น และ 3) แหล่งท่องเที่ยวไม่อยู่ในกระแส แต่มีลักษณะ
พิเศษซ่อนอยู่ (Hidden gems) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ซ่อนเป็นความลับภายในท้องถิ่นแต่มีศักยภาพในการเพิ่ม
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มูลค่าในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น ผลิตภัณฑ์งานฝีมือภายในท้องถิ่น ดนตรีไทย
โบราณ
2. ควรมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒ นาและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว คนในชุมชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและนาทรัพยากร
ประเพณี วิถีชีวิต และกิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์
จริง และได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และจะทาให้เกิดการท่องเที่ยวซ้า รวมถึงการบอกปากต่อปาก จึงจะทาให้
การท่องเที่ยวเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐมจะเกิดขึ้น และมีประสิทธิภาพได้
3. จากการวิจัยพบว่าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จะมีมิติทางการท่องเที่ยวทั้ง 5 ด้าน แต่ยั งขาดมิติ
การเพิ่มคุณค่าทางการท่องเที่ยวที่ชัดเจน ทาให้แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งที่ดูมีความน่าสนใจแต่กลับไม่ได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยว
4. จากการวิจัยพบว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมยังขาดการประเมินขีดความสามารถทางการ
รองรับ ของแหล่ งท่ องเที่ย ว และการจัดการสิ่ งอานวยความสะดวกทางการท่ องเที่ ยว เพื่ อกาหนดจานวน
นักท่องเที่ยวและประเภทนักท่องเที่ยวตามความเหมาะสม
5. สามารถน ากิ จ กรรมและเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การเรี ย นรู้ ต ามความหลากหลายของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมไปประยุกต์ใช้ในการทาโปรแกรมการท่องเที่ยว 1 วัน ให้กับบริษัท
ท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม และสามารถนาเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวนี้แก่สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ต่างๆ ที่ต้องการทัศนศึกษา หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับกับพัฒ นากิจกรรมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นสู่ การ
จัดการการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ โดยในเบื้องต้นจะจัดสาธิตเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา
เพื่อสร้างความตระหนักและสานึกรักทรัพยากรภายในท้องถิ่น
5.4 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาเรื่องการสร้างมูล ค่าเพิ่มของทรัพยากรการท่ องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม
2. ควรทาการศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้โดยชุมชนของจังหวัดนครปฐมเพื่อการ
พัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
3. ควรทาวิจัยการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรในการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวเพื่อการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม
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