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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
นครปฐม 2) ศึกษาความต้องการการท่องเที่ยวแบบเที่ยวซ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม และ 3) เพื่อหารูปแบบการ
ท่องเที่ยวในการพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวซ้าในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่เชื่อมโยง โดยใช้แบบสอบถามใน
การศึ กษาจากพฤติ กรรมและอุ ปสงค์ ของนั กท่ องเที่ ยว จากนั้ นวิ เคราะห์ ข้ อมู ลโดยค่ าสถิ ติ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด และมีอายุระหว่าง 35 – 44 ปี อาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร
และประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณปีละไม่เกิน 5 ครั้ง และมักเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันปิดภาคเรียน ทั้งนี้เดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเป็นครั้งที่ 2 หรือ 3 เพื่อมาไหว้พระ โดยตัดสินใจมาท่องเที่ยวจากแหล่งข้อมูลที่มาจากเพื่อน/
ญาติ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวมีความคาดหวังในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยว โดยมีสิ่งจูงใจทางการท่องเที่ยว คือ ความสะดวก
ทางในการเดินทาง ทาให้นักท่องเที่ยวจัดการเดินทางด้วยตนเองด้วยรถยนต์ส่วนตัว และนิยมซื้อของฝากประเภทอาหาร
เครื่องดื่ม ในส่วนความต้องการการท่องเที่ยวแบบเที่ยวซ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมที่ประกอบด้วยประเด็น ด้าน
ปัจจัยการท่องเที่ยว ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดปฐม และความต้องการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปฐม
พบว่า การเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นไปตามทีน่ ักท่องเที่ยวคาดหวังในระดับมาก และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,001 – 3,000 บาท
สาหรับระดับความความต้องการในการเดินทางการท่องเที่ยวมีความต้องการท่องเที่ยวในระดับมาก เมื่อพิจารณาในด้าน
ต่างๆ พบว่า นักท่องเที่ยวมีค วามต้องการด้านคุณภาพการบริการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
กิจกรรมการท่องเที่ยว และด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม นอกจากนี้จากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวพบว่าการท่องเที่ยว
ที่เหมาะสมกับจังหวัดนครปฐมมากที่สุด คือ การท่องเที่ยวแบบพักผ่อนมากที่สุด รองลงมาท่องเที่ยวแบบการเกษตร และ
ท่องเที่ยวแบบศาสนาและจิตวิญญาณ โดยนักท่องเที่ยวทากิจกรรมการท่องเที่ยวไหว้พระ/ทาบุญ มากที่สุด รองลงมา คือ
ศึกษาประวัติศาสตร์ และศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่น และมีรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวซ้า
ได้ 3 รูปแบบดังนี้ 1) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนในชุมชนท้องถิ่น 2) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3) รูปแบบ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ทั้งนี้จากข้อวิจัยและข้อค้นพบนาไปสู่การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวนาร่องด้านการท่องเที่ยว เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสามารถนาความสนใจแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างดี
1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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ค้าส้าคัญ: อุปสงค์ทางการท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวซ้า
Abstract
The purposes of this research were to: 1) study tourism demand of tourists in Nakhon Pathom
Province; 2) study the revisit demand in tourist attractions and 3) find out tourism patterns for the development
of revisit tourism destinations in Nakhon Pathom province and its linkage areas. By using questionnaire for
studying tourists’ behavior and demand. The data then was analyzed by percentage, mean and standard
deviation.
The results found that: 1) the samples were more female with the status of single and age between 3544 years old living in Bangkok. They were government employees; monthly income was 5,001 - 10,000 Baht.
Moreover, most tourists traveled within the country approximately 5 times a year and often traveled during the
school - off. They traveled to Nakhon Pathom for the second or third time to pay respect to Buddha images and
they decided to travel this time from friends / relatives. In addition, they expected in tourism attractions with the
easiest access to travel, with be managed trip by themselves, travelled by private car, and bought food
souvenirs. Furthermore, the demand for revisit tourism in Nakhon Pathom has been rising according to the
tourism factor, tourist opinion and demand tourism in the province. The average expenditure was 2,001 - 3,000
Baht. In terms of tourism demand, was at a very high level. Considering the various aspects, it was found that
tourists had the highest demand for quality of services, tourist activities was a higher level on their consideration
in restaurants and beverages. Moreover, from the tourists' opinions, it found that the most suitable tourism
pattern for Nakhon Pathom was leisure tourism, followed by agrotourism, and spiritual tourism. Most tourists
traveled to merit making, followed by the history and local life learning. Finally, the research found that the 3
patterns for revisit tourism that composed; 1) leisure tourism in local community, 2) agrotourism and 3) spiritual
tourism. The recommendation from the finding mentions that the spiritual tourism, such as superstition tourism is
an interesting one of the pattern among the visitor visiting Nakhon Patom province.

Keywords: tourism demand, tourist behavior, revisit tourism
ท่ อ งเที่ ย วไว้ ว่ า ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) จะมี
นั กท่ องเที่ ยวระหว่ างประเทศเดิ นทางเพิ่ มขึ้ นมากกว่ า
1,600 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า
100 ล้านล้านบาท กระจายทั่วภูมิภาคโลก (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2557) ในประเทศไทย พบว่าเกิดรายได้
จากการท่องเที่ยว คิดเป็นสั ดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของ

ความเป็นมาของปัญหา
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
รายได้สูงให้กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทย เมื่อ
เที ยบกั บอุ ตสาหกรรมส่งออกด้านอื่ นๆ จากข้อมู ลของ
องค์การการท่ องเที่ ยวโลก (United World Tourism
Organization-UNWTO) ได้คาดการณ์สถานการณ์การ
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รายได้รวมของประเทศ โดยการท่องเที่ยวสามารถสร้าง
รายได้เข้าสู่ประเทศมูลค่าปีละหลายแสนล้านบาท และ
จากข้อมูลรายได้ของประเทศที่ผ่านมา ทาให้อุตสาหกรรม
การท่ อ งเที่ ย วมี บทบาทในฐานะแหล่ ง สร้ างรายได้ ใน
ลาดับต้นๆ ให้กับประเทศมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525
และในปี พ.ศ. 2558 พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวไทย มี
มูลค่ารวม 2.23 ล้านล้านบาท (ฐานเศรษฐกิจดอทคอม,
2559) อีกทั้งยังมีแนวโน้มจะทวีความสาคัญมากขึ้นใน
อนาคต ทั้ ง นี้ เ พราะกระแสความนิ ย มการเดิ น ทาง
ท่ องเที่ ยวด้ ว ยวั ตถุ ประสงค์ ต่ างๆ รวมถึ งการเกิ ดการ
เรียนรู้ ในแหล่งท่องเที่ยว และเกิดการสร้างสรรค์รูปแบบ
การท่ องเที่ ย วเพื่ อเป็ น ทางเลื อกส าหรั บ นั ก ท่ องเที่ ย ว
ที่หลากหลายขึ้น เหตุผลที่ทาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมาย
ปลายทางทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยว
นั้ น เนื่ องจากมี วั ต ถุ ดิ บ คื อ ทรั พยากรการท่ องเที่ ยวที่
สามารถพัฒนาสู่รูปแบบการท่องเที่ยวได้อย่างหลากหลาย
ทั้ งแหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ประวั ติ ศาสตร์ และ
วัฒนธรรม อีกทั้งประชาชนชาวไทยมีความเป็นมิตรต่อ
บุคคลทั่วไป และวิถีการดาเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย
เป็นที่น่าศึกษาแก่ชาวต่างประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดังเช่ น
การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย และกระทรวงการ
ท่ องเที่ ยวสนั บสนุ นให้ เกิ ดปี การท่ องเที่ ยวไทยในด้ าน
“ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร” (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2559) นอกจากนี้ จ ากยุ ทธศาสตร์ ก าร
ท่องเที่ ยวโดยกระทรวงการท่ องเที่ยว ได้ มี เป้ าหมาย 3
ประการ คือ 1) การสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว 2) การสร้างมูลค่าเพิ่ม ในแหล่งท่องเที่ยว
และ 3) การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในชุ ม ชนด้ า นเอกลั ก ษณ์
อัตลักษณ์ และการมีส่วนร่วมในชุมชนด้านการท่องเที่ยว
(กรมการท่ องเที่ ยว, 2558) ดั งนั้ น การจั ดการการ
ท่องเที่ยวจาเป็นต้องคานึงถึงเป้าหมายทั้งสามประการ
ดังกล่าว โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักท่องเที่ยว
และคนในพื้นที่ในฐานะเจ้าบ้าน รวมถึงการสร้างความ

ยั่งยืนและหาทางเพิ่มมูลค่า และคุณค่าทางการท่องเที่ยว
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ในยุคสารสนเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งศักยภาพการท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วในทิ ศ ทางที่ ยั่ ง ยื น จากเหตุ ผ ลด้ า นความ
หลากหลายและความเป็นเอกลักษณ์ของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวในประเทศ
แต่ ปั จจุ บั น ในแหล่ งท่ องเที่ ยวประสบปั ญหา
ต่ างๆ เช่ น ความเสื่ อ มโทรมของแหล่ งท่ องเที่ ยว การ
บริหารจัดการที่ไม่คานึงถึงความยั่งยืน รวมทั้งปัญหาจาก
ภายนอก เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่น
ทางการเมือง ภัยธรรมชาติ ได้มีผลกระทบโดยตรงกับการ
ท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกลับไปยังเศรษฐกิจด้วย หลายฝ่าย
จึงมองว่าการนาการท่องเที่ยวมาเป็นตัวขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจ เน้นเรื่องของเงินอย่างเดียว อาจเกิดวิกฤตต่อ
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (กรมการท่องเที่ยว,
2554) ดังนั้นหลายหน่วยงานได้เพิ่มมุมมองเกี่ยวกับสร้าง
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในพื้นที่ในฐานะเจ้าบ้านและ
นั กท่ องเที่ ยว รวมถึ งการหาทางเพิ่ มมู ลค่ าและคุ ณค่ า
ทางการท่องเที่ยวทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
และสิ่ งแวดล้ อม เพื่ อเป็ น การพั ฒนาการท่ อ งเที่ ยวใน
ทิศทางที่ยั่งยืน และทาให้เกิดการท่องเที่ยวซ้าในแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ
จังหวัดนครปฐมมีพื้นที่มีความโดดเด่นในเรื่อง
ของทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วิถี
ชีวิต และสถานที่ที่มนุษย์สร้างก่อให้เกิดมรดกมากมาย
โดยเฉพาะวัฒนธรรม วิถีการดารงชีวิตและสถาปัตยกรรม
ในปั จ จุ บั น จั ง หวั ด นครปฐมมี ชื่ อ เสี ย งเกี่ ย วกั บ การ
ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ธรรมชาติ ข องแม่ น้ า เกษตร และแหล่ ง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรม จนเกิดกิจกรรม
ท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ในจั ง หวั ด
ทั้งธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เกิดขึ้น (สานักงาน
จังหวัดนครปฐม, 2557) และในปี พ.ศ. 2558 มีนักท่องเที่ยว
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ชาวไทย ให้ ความสนใจและเข้ าไปท่ องเที่ ยวในพื้ นที่ นี้
มากมาย จานวน 3,011,331 คน มีรายได้ 3,837.42
ล้านบาท และในปี 2559 มีจานวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
จานวน 3,564,887 คน มีรายได้ 4,804.55 ล้านบาท
(กรมการท่องเที่ยว, 2560) ถึงแม้จะมีจานวนนักท่องเที่ยว
เดินทางเข้าเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดรายได้จากการท่ องเที่ยว
สู งขึ้ น แต่ ในทางกลั บกั น ก็ ได้ มี ผลกระทบทางด้ านลบ
เกิดขึ้นทั้งเรื่องของการทาลายทรัพยากรท่องเที่ยวค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวิถีชีวิต
และโดยเฉพาะการขาดการเรียนรู้และขาดการสร้างความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ใน
ฐานะเจ้ า บ้ า น (นิ พ ล เชื้ อ เมื อ งพาน, 2557) ทั้ ง นี้ ใน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์และ
แนวโน้ ม ทางการท่ อ งเที่ ย ว ให้ ส ามารถแก้ ไขปั ญ หา
พื้นฐานทางการท่องเที่ยว การวางแผนการพัฒนาในระยะ
ยาวสู่ความยั่ งยื น นามาซึ่งรายได้ และความมั่นคงทาง
เศรษฐกิ จ มี ป ระเด็ น ที่ จ าเป็ น ต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ 5
ประเด็น คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวย
ความสะดวก การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิด
ความยั่งยืน การพัฒนาสินค้าบริการและปัจจัยสนับสนุน
การท่ องเที่ ยว การสร้ างความเชื่ อมั่ นและส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ ยว และการส่ งเสริ มกระบวนการมี ส่วนร่ วมของ
ภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค์ กรปกครองในการบริ หาร
จัดการทรัพยากรท่องเที่ยว ซึ่งเป็นมุมมองในประเด็นการ
พัฒนาการท่ องเที่ ยวให้ ได้ มาตรฐาน และยกระดั บการ
เชื่ อมโยงระหว่ างแหล่ งท่ องเที่ ยวให้ เกิ ดการท่ องเที่ ยว
เชื่ อมโยง เกิ ดความหลากหลาย และเกิ ดการเดิ นทาง
ท่องเที่ยวแบบเที่ยวซ้าของนักท่ องเที่ยวเพื่อตอบสนอง
ความต้องการการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปจึงจาเป็นที่
จะต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ อุปสงค์และความต้องการ
การท่ องเที่ ยวในแหล่ งท่ องเที่ ยวจั งหวั ดนครปฐมเพื่ อ
พั ฒนาจุ ดหมายปลายทางการท่ องเที่ ยวซ้ าในจั งหวั ด

นครปฐมและพื้นที่เชื่อมโยง และเพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประสบการณ์
ของการท่องเที่ยวตามความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่
ละกลุ่มอย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการกาหนดวิธีการหรือ
รูปแบบการพัฒนาและจัดการเขตท่องเที่ยวในจังหวัด ให้
สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวแต่ละ
กลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเดินทางท่องเที่ยว
ซ้า ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว และ
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนเน้นการพัฒนาควบคู่
กับการอนุรักษ์และสร้างแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนระหว่าง
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว หรื อ ผู้ ม าเยื อ นกั บ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ แ ละ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในจั ง หวั ด นครปฐม เพื่ อ เป็ น
ประโยชน์และสร้างรูปแบบการเรียนรู้ทางการท่องเที่ยว
ร่ วมกั นกั บทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อการท่ องเที่ ยวอย่ าง
ยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึ ก ษาอุ ป สงค์ ท างการท่ อ งเ ที่ ย วของ
นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
2. ศึ ก ษาความต้ อ งการการท่ อ งเที่ ย วแบบ
เที่ยวซ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
3. เพื่อหารูปแบบการท่องเที่ยวในการพัฒนา
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวซ้าในจังหวัดนครปฐม
และพื้นที่เชื่อมโยง
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดด้านอุปสงค์การท่องเที่ยว
ชลดา แสนคาเรือง และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
(2556) ได้กล่าวถึงอุปสงค์การท่องเที่ยวไว้ว่าเป็นปริมาณ
ความต้องการของนักท่องเที่ยวในการเดินทางไปใช้บริการ
รวมถึ งไปซื้ อสิ นค้ าในสถานที่ ท่ องเที่ ยวหรื อจุ ดหมาย
ปลายทางของนั กท่ องเที่ ยว โดยนั กท่ องเที่ ยวมี ความ
ต้องการ ความสามารถและความเต็มใจจ่ายซื้อสินค้าและ
บริ การที่ ก าหนดไว้ ในเวลานั้ น ซึ่ งอุ ปสงค์ การท่ องเที่ ยว
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ที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ประกอบด้วยฤดูกาล
ท่ อ งเที่ ย ว ระยะเวลาพั ก การเปลี่ ย นทางเศรษฐกิ จ
ความรู้สึกประทั บใจ สมั ยนิ ยม และรู ปแบบของพาหนะ
เดิ นทาง ซึ่ งปั จจั ยต่ างๆ เหล่ านี้ ล้วนส่ งผลต่ ออั ตราการ
ท่องเที่ยว ดังที่ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2550) ได้กล่าวว่า
อุปสงค์ การท่ องเที่ ยว (Tourism demand) คือ ความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าและใช้
บริการด้านการท่องเที่ยว ยังสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีปัจจัย
สาคัญ คือ 1) ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยี รายได้และระดับวิถีชีวิต ความเป็นอยู่
ดีขึ้น อาชีพและการมีเวลาว่างเพิ่มขึ้น การพัฒนาด้านการ
คมนาคมขนส่ง และการสื่อสารตลาดจนการแลกเปลี่ยน
ด้านต่างๆ ในยุคโลกาภิวั ตน์ และ 2) ปัจจัยดึงดูด ได้แก่
ความพร้ อมของอุ ปทานการท่ องเที่ ยว ทรั พยากรการ
ท่ อ งเที่ ย ว ราคาค่ า บริ ก าร กฎหมาย และระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสื่อมวลชน
กล่าวโดยสรุปได้ว่าอุปสงค์การท่องเที่ยวคือความต้องการ
ของนั กท่ องเที่ ยวในการเดิ นทางท่ อ งเที่ ย วในจั งหวั ด
นครปฐมโดยมีปัจจัยที่แตกต่างกัน เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล
ปั จจั ยด้ านสถานที่ ระยะเวลา การให้ บริ การ สิ่ งอ านวย
ความสะดวก เป็นต้น ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้สามารถกระตุ้น
ให้นักท่องเที่ยวต้องการมาท่องเที่ยวซ้าอีกครั้ง
2. พฤติกรรมและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยว
บุญเลิศ จิ ตตั้งวัฒนา (2548) ได้กล่ าวว่าการ
เข้าใจแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวทาให้วางแผนส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวหรือการกลับมาเที่ยวทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทฤษฎี ด้ า นแรงจู ง ใจ และการศึ ก ษาด้ า นแรงจู ง ใจ
จึงนับเป็นสิ่งสาคัญที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาความ
พึ งพอใจ การตั ดสิ นใจและการตลาด ตามทฤษฎี ของ
Maslow’s Hierarchy of Needs ที่ได้กล่าวถึงลาดับขั้น
ความต้ องการของ Maslow ที่ สามารถน ามาอธิ บาย
แรงจู งใจในการท่ องเที่ ยวของมนุ ษย์ ดั งที่ ศุ ภลั กษณ์
อัครางกู ร (2548) ได้ สรุ ปลาดั บขั้ นโดยเริ่ มจากความ

ต้องการด้านกายภาพ ความปลอดภัยความต้องการการ
ยอมรับ ความ มีชื่อเสียง และขั้นสุดท้ายคือการรู้จักตนเอง
ดังนี้คือ 1) ความต้องการทางกายภาพ 2) ความต้องการ
ความปลอดภัย 3) ความต้องการทางสังคม 4) ความ
ต้องการชื่อเสียง 5) ความต้องการรู้จักตนเอง นอกจากนี้
ปั จจั ยก าหนดการท่ องเที่ ยวตามที่ วรรษมน จั นทดิ ษฐ์
(2552) ได้ สรุปปั จจัยก าหนดการท่ องเที่ ยวที่ ส่งผลต่ อ
พฤติ กรรมและแรงจู งใจในการเดิ นทางท่ องเที่ ยวไว้ 2
ประเภท คือ 1) ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย สุขภาพ รายได้
ทัศนคติและการรับรู้ ประสบการณ์ 2) ปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงปัจจัยใน
การหาข้ อมู ล และข้ อมู ลที่ ได้ รั บ (Kotler, Bowen &
Makens, 1999 อ้างถึงใน ศุภลักษณ์ อัครางกูร 2548, 78)
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
สถาบั นพั ฒนาวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่ อม (2559) ได้ กล่ าวว่ าการสร้ างสรรค์ คุ ณค่ า (Value
creation) คือกระบวนการที่ให้ความสาคัญกับผู้บริโภค
ด้วย การเพิ่มคุณค่า ซึ่งได้มาจากทุนสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรม
หรือเทคโนโลยี เข้าไปในผลิตภัณฑ์หรือบริการ และทาให้
เกิดความนิยม การใช้ความได้เปรียบหรือการนาจุดแข็งที่มี
อยู่มาสร้างสรรค์ให้กับสินค้าหรือบริการ ส่งผลให้ยากต่อ
การลอกเลียนแบบ โดยการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับสินค้ า
การท่ องเที่ ยวและเพิ่ มความพึ งพอใจของนั กท่ องเที่ ยว
ทาให้นักท่องเที่ยวประทับใจและกลับมาเที่ยวซ้าอีก ดังที่
เทิดชาย ช่วยบารุง (2552) ได้กล่าวว่าคุณค่าของทรัพยากร
ท่ องเที่ ยว คื อ สิ่ งที่ มี ค่ าที่ น ามาใช้ ประโยชน์ ด้ านการ
ท่องเที่ยวโดยสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่มนุษย์ได้ ได้มีการแบ่งประเภทของคุณค่า 4 คุณค่า
ได้แก่ 1) คุณค่าด้านภูมิปัญญา 2) คุณค่าด้านโบราณคดี
และประวั ติ ศาสตร์ 3) คุ ณค่ าด้ านสั งคมและเศรษฐกิ จ
และ 4) คุณค่าด้านการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ธนธรณ์ ทองหอม (2551) เรื่อง การศึกษาหาคุณค่าสาคัญ
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ในการตอบสนองความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว กล่าวไว้
ว่ าถ้ า สามารถยกระดั บ คุ ณค่ า ทางการท่ อ งเที่ ย วได้ ก็
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวได้โดยกระตุ้นให้
เกิดในระดับที่สี่ “Personal recognition” คือนักท่องเที่ยว
เกิดความรู้สึกผูกพันกับสินค้าท่องเที่ยว การมาเที่ยวแต่ละ
ครั้งไม่เพียงแต่ได้รับความสุขใจ แต่ยังรู้สึกว่าเสมือนได้มา
บ้านที่สอง (Second home) ทาให้เกิดการมาท่องเที่ยวซ้า
(Repeat tourists)

กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 37.50 ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพรับราชการ/พนั กงานรัฐวิ สาหกิ จ ร้อยละ 41.00 มี
รายได้ต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 19.50 กลุ่ม
ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วภายในประเทศ
โดยประมาณปีละไม่เกิน 5 ครั้ง ร้อยละ 51.25 โดยปกติจะ
เดินทางท่องเที่ยวในช่ วงวันปิดภาคเรียน ร้อยละ 46.75
ส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเป็นครั้งที่ 2
หรื อ 3 ร้ อยละ 50.75 โดยมี เหตุ ผลหลั กที่ เดิ นทางมา
ท่องเที่ยวในครั้งนี้ คือไหว้พระ ร้อยละ 51.75 และส่วนใหญ่
จะตัดสินใจมาท่องเที่ยวครั้งนี้จากแหล่งข้อมูลจากเพื่อน/
ญาติ ร้อยละ 21.75 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความ
คาดหวั งในเรื่ องการท่ องเที่ ยวในจั งหวั ดนครปฐมเรี ยง
ตามลาดับ 3 ลาดับแรกได้แก่ สถานที่ท่องเที่ยว ร้อยละ
26.25 รองลงมา คื อ ร้ านจ าหน่ ายอาหารและเครื่องดื่ ม
ร้อยละ 22.50 และสถานที่พักแรม ร้อยละ 19.00 โดยมี
สิ่ งจู งใจทางการท่ องเที่ ยว คื อ ความสะดวกทางในการ
เดิ นทาง ร้ อยละ 24.75 รองลงมา ราคาคุ้ มค่ า ร้ อยละ
23.00 และอัธยาศัยไมตรีของผู้คน ร้อยละ 22.50 โดยเป็น
การจั ดการเดิ นทางด้ วยตนเอง ร้ อยละ 38.00 และใช้
รถยนต์ ส่ วนตั วเป็ นพาหนะที่ ท่ านใช้ ในการเดิ นทางมา
ระหว่างเที่ยวและกลับนครปฐม ร้อยละ 87.50 ในกรณี ที่
พักค้างแรมจะพักในโรงแรม/รีสอร์ท ร้อยละ 55.50 โดยทา
การติดต่อด้วยตนเอง ร้อยละ 75.50 และนิยมซื้อของฝาก
ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม ร้อยละ 37.25
2. จากการศึกษาความต้องการการท่องเที่ยว
แบบเที่ยวซ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม ผลการ
วิเคราะห์ความต้องการการท่องเที่ยวซ้าของนักท่องเที่ยว
ในจั ง หวั ด นครปฐม โดยวิ เ คราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว น
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน และความต้ องการในการเดิ นทาง
ท่ อ งเที่ ย วซ้ าในจั ง หวั ด นครปฐมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ทั้ งชาวไทยประกอบด้ ว ยประเด็ น ด้ านปั จจั ยด้ า นการ
ท่องเที่ยว ความคิดเห็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัด
ปฐม และความต้องการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดปฐม

วิธีด้าเนินการวิจัย
1. ประชากร คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย
จานวน 4,226 คน (กรมการท่องเที่ยว, 2559)
2. กลุ่มตัวอย่าง นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดิน
ทางเข้ า ท่ อ งเที่ ย วในแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วหลั ก ของจั ง หวั ด
นครปฐม จานวน 400 คน โดยใช้สูตรทาโร่ ยามาเน่
โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ .05 และใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
โดยบังเอิญ (Accidental sampling)
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย
แบบสอบถามอุปสงค์และความต้องการการท่องเที่ยว
ในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมเพื่อพัฒนาจุดหมาย
ปลายทางการท่องเที่ยวซ้าในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่
เชื่อมโยง
4. การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่
ร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
1. จากการศึกษาอุปสงค์ทางการท่องเที่ยวของ
นั กท่ องเที่ ยวในแหล่ งท่ องเที่ ยวจั งหวั ดนครปฐม โดย
ทาการศึกษาด้วยแบบสารวจข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
พฤติ กรรมการท่ องเที่ ย ว และความต้ องการด้ านการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นหญิง ร้อยละ 62.50 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 62.50
และมีอายุระหว่าง 35 – 44 ปี ร้อยละ 27.00 โดยอาศัยอยู่
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พบว่ านั กท่ องเที่ ยวจะไม่ กลั บมาเที่ ยว ร้ อยละ 77.25
แต่การเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง
ในระดับมาก ร้อยละ 50 โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,001 –
3,000 บาท ร้อยละ 27.25 รองลงมาเฉลี่ย 1,001 –
2,000 บาท ร้อยละ 25 ในส่วนระดับความความต้องการ
ในการเดินทางการท่องเที่ยวภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิ จารณาปั จจั ย ด้ า นการท่ องเที่ ยวในด้ านต่ างๆ ตาม
ตารางที่ 1

รองลงมาความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยว
(  = 4.27) และอัธยาศัยไมตรีของพนักงานบริการ (  =
4.19) ในส่วนด้านกิจ กรรมการท่องเที่ย ว พบว่า ความ
เหมาะสมของกิจกรรมกับระยะเวลาในการจัดและร่วม
กิ จ กรรม (  =4.22) รองลงมามี ค วามน่ า สนใจของ
กิจกรรมท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว (  =4.19) และการ
สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว
(  =4.14) นอกจากนี้ในด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ ม
พบว่ า ความเพี ย งพอของร้ า นจ าหน่ า ยอาหารและ
เครื่องดื่มมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (  =4.28) รองลงมา คือ ความ
เหมาะสมของราคาค่าอาหารและเครื่องดื่ม (  =4.19)
และการบริการของพนักงาน (  =4.16)
นอกจากนี้จากความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว
พบว่าการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับจังหวัดนครปฐมมาก
ที่สุด คือ การท่องเที่ยวแบบพักผ่อนมากที่สุด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 22.50 รองลงมาท่ อ งเที่ ย วแบบการเกษตร
คิดเป็น ร้อยละ 20.00 และท่องเที่ยวแบบศาสนาและ
จิตวิญญาณ คิดเป็นร้อยละ 15.00 โดยส่วนใหญ่จะทา
การเลือกที่พักในจังหวัดนครปฐมพิจารณาจากปัจจัยที่
ตั้ ง อยู่ ใ กล้ แ หล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 40.00
รองลงมาชื่อเสียงของโรงแรม คิดเป็นร้อยละ 20.75 และ
ราคาเหมาะสม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 13.50 ซึ่ ง การเข้ า ถึ ง
แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น จั ง ห วั ด น ค ร ป ฐ ม ส่ ว น ใ ห ญ่
นักท่อ งเที่ ยวใช้ รถยนต์ส่วนตัว คิด เป็น ร้อยละ 84.75
รองลงมาคือรถสาธารณะท้องถิ่นเช่นรถตุ๊กๆ สองแถว
สามล้อ คิดเป็นร้อยละ 5.25 และรถประจาทาง คิดเป็น
ร้อยละ 1.25 โดยนักท่องเที่ยวทากิจกรรมการท่องเที่ยว
ไหว้ พ ระ/ท าบุ ญ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 55.75
รองลงมาคือศึกษาประวัติศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 22.00
และศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 9.25 ระหว่าง
การท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐมบริการหรือสิ่งอานวย
ความสะดวกที่ ท่ า นใช้ บ่ อ ยมากที่ สุ ด คื อ โทรศั พ ท์ /

ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว
ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว
1. สถานที่ท่องเที่ยว
2. สถานที่พักแรม (ในกรณีที่พัก
ค้างคืน)
3. การเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยว
4. ร้านจาหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม
5. สินค้าที่ระลึกหรือของฝาก
5. การจัดนาเที่ยว
6. ด้านคุณภาพการบริการของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
7. ด้านความปลอดภัย
8. ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร
9. ด้านกิจกรรมกาท่องเที่ยว
รวม

ระดับ
ความต้องการ
3.92 0.71
มาก
3.92 0.71
มาก
.

S.D.

4.02 0.62
4.05 0.82

มาก
มาก

3.93 0.67
3.96 0.72
4.18 0.76

มาก
มาก
มาก

3.89 0.86
3.50 0.63

มาก
มาก

4.14 0.74
3.95 0.71

มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่ า นักท่ องเที่ ยวมี ความ
ต้องการด้านคุณภาพการบริการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาก
ที่สุด (  = 4.18) รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว
(  = 4.14) และด้านร้านอาหารและเครื่องดื่ม (  = 4.05)
เมื่อพิจารณาความต้องการด้านคุณภาพการบริการเป็น
รายข้ อ พบว่ า ความใส่ ใ จ การดู แ ลเอาใจใส่ แ ละการ
ให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด (  =4.32)
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อินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 61.00 รองลงมาคือห้องน้า
สาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 20.75 และมัคคุเทศก์ คิดเป็น
ร้อยละ 8.50
ดังนั้นทางจังหวัดควรใช้ความได้เปรียบด้าน
ที่ตั้ง และความสะดวกในการเดินทางเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาสู่ปัจจัยหลักทางการท่องเที่ยว กล่าวคือ ควร
พัฒนาเพิ่มเติมด้านเส้นทางและป้ายบอกทางที่ชัดเจน
เพื่ อ ความง่ า ยต่ อ การเข้ า ถึ ง และอาจระบบการ
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยเฉพาะสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ใ นการ
เข้าถึงความเชื่อมโยงด้านจุดหมายปลายทาง (แหล่ง)
ท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเที่ยวได้นานขึ้น
5.3 การหารูปแบบการท่องเที่ยวในการพัฒนา
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวซ้าในจังหวัดนครปฐม
และพื้นที่เชื่อมโยง สามารถหารูปแบบการจัดการการใน
การพั ฒ นาจุ ด หมายปลายทางการท่ อ งเที่ ย วซ้ าใน
จังหวัดนครปฐมและพื้นที่เชื่อมโยงได้ 3 รูปแบบดังนี้
1) รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนในชุมชนท้องถิ่น
2) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 3) รูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงศาสนา โดยผู้วิจัยสังเคราะห์รูปแบบการจัดการการ
ท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด นครปฐมให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้ดังนี้
5.3.1 การท่องเที่ย วรูปแบบเพื่ อการพักผ่อ น
ในชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนคลองมหาสวั สดิ์ และชุ ม ชน
คลองลัดอีแท่น ประกอบด้วย 9 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 ชมนาบัวคุณอุษ า นักท่องเที่ย ว
สามารถพายเรือเก็บและซื้อดอกบัวโดยตรง
กิจกรรมที่ 2 นั่ ง ชมสวนผลไม้ โ ดยมี คุ ณ ลุ ง
เจ้ า ของสวนผลไม้ เ ป็ น ผู้ น าชมและให้ ข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บ
สวนผลไม้
กิจกรรมที่ 3 เรียนรู้วิธีการปลูกกล้วยไม้ และ
ปลูกกล้วยไม้ด้วยตนเอง

กิจกรรมที่ 4 เรียนรู้กันต้องตักข้าวการแปรรูป
ข้ า วมาท าโลชั่ น สบู่ และจุ ด เด่ น คื อ การน ามาปรุ ง
เย็นตาโฟฟักข้าว
กิจกรรมที่ 5 ชมการสาธิ ต ท าขนมข้ า วตั ง
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่คลองมหาสวัสดิ์มีส่วนร่วมใน
การทาข้าวตังและเรียนรู้วิธีการทาของปัญญาชาวบ้าน
กิจกรรมที่ 6 นั่งรถรางชมวิถีชีวิตชุมชน คลอง
ลัดอีแท่น บริเวณข้างทาง ชาวบ้านได้ทาการปลูกข้าว
ไรซ์ เ บอร์ รี่ เพื่ อ เป็ น การสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ครอบครั ว
ชาวบ้านในละแวกทาอาชีพเกษตรกรรม ปลูกสวยผลไม้
ทาไร่ และทานาข้าว
กิจกรรมที่ 7 ชมสวนส้มโอ ชื่อดังของ อาเภอ
นครชัยศรี พันธ์ที่ปลูกมากได้แก่ พันธุ์ขาวน้าผึ้ง พันธุ์ขาว
ทองดี และพั น ธุ์ ข าวเป็ น การปลู ก ส้ ม โอที่ นี่ เ ริ่ ม ต้ น
การปลูกเมื่อปี 2524 นิยมการปลูกแบบร่องสวน เพราะ
ส้มโอจะขาดน้านานไม่ได้
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมที่ไม่ใช้สารอินทรีในการ
ปลูกผักผลไม้จึงทาให้มีความปลอดภัยและได้ผลผลิตที่
สวยงาม
กิจกรรมที่ 9 เลื อ กซื้อ ของฝากราคาย่อ มเยา
เช่นมะนาวส้มโอต้นเป็นต้น
5.3.2 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาเภอ
บางเลน จานวน 4 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 สู ด อากาศบริ สุ ท ธิ์ ย ามเช้ า ณ
ตลาดน้าทุ่งบัวแดง ใช้บริการเรือพายในการชมบัวแดง
อย่ า งใกล้ ชิ ด โดยจะมี เ รื อ เช่ า พร้ อ มคนพายให้ กั บ
นักท่องเที่ยวที่สนใจ ไปถ่ายรูปกับบัวแดงใกล้ๆ
กิจกรรมที่ 2 เลือกซื้ออาหารนานาชนิด ที่วาง
จาหน่ายอยู่บริเวณโดยรอบ ที่พลาดไม่ได้คือ รับประทาน
เมียงกลีบบัว และรับประทานกาแฟ ณ ร้านกาแฟ เรด
โลตัส คาเฟ่ (RED LOTUS Café)

[85]

กิจกรรมที่ 3 เรี ย นรู้ ขั้ น ตอนการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ์
พืชสมุนไพรไทย ที่ได้รวมรวมสมุนไพรไว้มากกว่า 1,200
ชนิด ทั้ง ในเรือ นเพาะชา หรือ สมุนไพรที่ต้อการความ
ดูแลเป็นพิเศษ และชมได้ยากหลายชนิด เช่น โมกราชินี
สิรินธรวัลลี เป็นต้น
กิจกรรมที่ 4 ศึ ก ษาดู ง านของกลุ่ ม เกษตร
ชุมชนแหลมบัว ชมสวนเกษตรโดยการเดินเข้าไปสัมผัส
บรรยากาศภายในสวน ดูการทาสวนและสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง
5.3.3 การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนาอ าเภอเมื อ ง
นครปฐม จานวน 3 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 นมัสการวัดพระปฐมเจดีย์ ขอพร
พระร่ ว งโรจนฤทธิ์ พระคู่ บ้ า นคู่ เ มื อ ง ของจั ง หวั ด
นครปฐมและพระพุ ทธนรเชษฐ์ฯ (พระศิลาขาว) ปาง
ประทานปฐมเทศนา พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เลื่อมใส
แก่คนทั่วไป
กิจกรรมที่ 2 นมัสการ พระราหู ที่วัดศรีษะทอง
เป็นวัดที่ชาวนครปฐมรู้จัก และส่วนมาก นับถือพระราหู
กิจกรรมที่ 3 นมั ส การวั ด บางพระ เป็ น วั ด ที่
โดดเด่นทางด้าน การสักยันต์ ลงสาริกาลิ้นทอง และการลง
ณ หน้ า ทอง นั ก ท่อ งเที่ ย วที่ ม าความสนใจทางด้า นนี้
สามารถเข้ามาที่วัดบางพระได้
กิจกรรมที่ 4 นมั สการหลวงพ่ อ วั ด ไร่ ขิ ง เป็ น
พระพุทธรูปปางมารวิชั ย และเป็นที่เ คารพนั บถือของ
ชาวบ้านในละแวก ภายในวัดยังมีการทาบุญสะเดาะ
เคราะห์ มีการให้อาหารปลาคาร์ฟดูดนม ที่เป็นจุดสนใจ
ของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
กิจกรรมที่ 5 สักการะพระพุทธรูปยืนปางลีลา
ขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามที่สุด ณ พุทธมลฑล
จากรูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าว พบว่า ทั้ง 3
รูปแบบสามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตามความสนใจและมี
ความเชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรมและการใช้ทรัพยากร

ท่องเที่ยว นั่นหมายความว่ าการใช้ ทรั พยากรท่ องเที่ ยว
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดจาเป็นต้องพิจารณา
ถึงความต้องการของนักท่องเที่ยว พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
การมีส่วนร่วมและเต็มใจร่วมให้บริการของเจ้าบ้าน (คนใน
พื้นที่) และความเหมาะสมกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน

อภิปรายผล
ภา พรว ม พฤติ ก รรม ก ารท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง
นัก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทย มี วั ตถุ ป ระสงค์ เ ดิน ทางเพื่ อ มา
พักผ่อนเริ่มโดยมีแนวโน้ม หาข้อมูลทางเว็บไซต์ ต่างๆ
และมี ค วามคาดหวั ง ในสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วในจั ง หวั ด
นครปฐม และมีปัจจัยเรื่องราคาที่คุ้มค่าเป็นสิ่งจูงใจใน
การท่องเที่ยวที่จังหวัดนครปฐม นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ
ของฝากประเภทอาหาร เครื่องดื่ม แต่ทั้งนี้นักท่องเที่ยว
คิ ด ว่ า ในอี ก 1 ปี ข้ า งหน้ า จะไม่ ก ลั บ มาเพราะไม่ มี
กิจกรรมที่หลากหลายในการท่องเที่ยว ดังนั้นจึงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจึงควรวางแผนในการพัฒนาในเรื่องการสร้าง
มูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนากิจกรรม
ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้เกิดความหลากหลาย
และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้า ดังที่สถาบัน
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2559) ได้
กล่าวว่าการสร้างสรรค์คุณค่า (Value creation) เป็นกล
ยุ ท ธ์ ส าคั ญ ในการเสริ ม สร้ า งความสามารถในการ
แข่งขันให้แก่ธุรกิจการท่องเที่ยว ในยุคที่ต้องขับเคลื่อน
ด้วยทุนสมอง สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ แทน
การแข่ ง ขั น ด้ ว ยการใช้ ค วามได้ เ ปรี ย บด้ า นวั ต ถุ ดิ บ
แรงงาน และความสามารถในการผลิต นอกจากนี้การ
สร้างสรรค์คุณค่า (Value creation) มีความแตกต่างจาก
Value added ดังนี้คือ Value creation คือ กระบวนการที่
ให้ความสาคัญกับผู้บริโภค ด้วยการเพิ่มคุณค่า ซึ่งได้มา
จากทุนสร้างสรรค์ต่างๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
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ทรัพยากรธรรมชาติ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี เข้าไปใน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ การ และท าให้ เ กิด ความนิ ย ม การ
ยอมรับจากผู้บริโภค การใช้ความได้เปรียบหรือการนา
จุ ด แข็ ง ที่ มี อ ยู่ ม าสร้ า งสรรค์ ใ ห้ กั บ สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
ส่งผลให้ยากต่อการลอกเลียนแบบ โดยการมองสินค้า
ให้เป็นกระบวนการ แล้วพิจารณาว่าในแต่ละกระบวนการ
นั้น เราสามารถสร้างมูลค่าได้อย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับ
การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สร้ า งสรรค์ ที่ เ น้ น การ
สร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมให้ มี ค วามหลากหลายและการ
เสริมสร้างโอกาสและแรงจูงใจเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ เ น้ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ สิ น ค้ า การ
ท่องเที่ยวและเพิ่มความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เพื่อ
ทาให้นักท่องเที่ยวประทับใจและกลับมาเที่ยวซ้าแล้วซ้าอีก
ดังที่เทิดชาย ช่วยบารุง (2552) ได้กล่าวว่าคุณค่าของ
ทรัพยากรท่องเที่ยว คือ สิ่งที่มีค่าที่นามาใช้ประโยชน์
ด้า นการท่อ งเที่ ย วโดยสนองความต้อ งการและสร้ า ง
ความพึงพอใจให้แก่มนุษย์ได้ ได้มีการแบ่งประเภทของ
คุณค่า 4 คุณค่า ได้แก่ 1) คุณค่าด้านภูมิปัญญา 2) คุณค่า
ด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 3) คุณค่าด้านสังคม
และเศรษฐกิจ และ 4) คุณค่าด้านการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กั บ แนวคิ ด ของธนธรณ์ ทองหอม (2551) เรื่ อ ง
การศึกษาหาคุณค่าสาคัญในการตอบสนองความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยว กล่าวไว้ว่าถ้าสามารถยกระดับ
คุณค่าทางการท่องเที่ยวได้ก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางการท่ อ งเที่ ย วได้ โ ดยกระตุ้ น ให้ เ กิ ด ในระดั บ ที่ สี่
“Personal recognition” คือนักท่องเที่ยวเกิดความรู้สึก
ผู ก พั น กั บ สิ น ค้ า ท่ อ งเที่ ย ว การมาเที่ ย วแต่ ล ะครั้ ง
ไม่เพียงแต่ได้รับความสุขใจ แต่ยังรู้สึกว่าเสมือนได้มา
บ้านที่สอง (Second home) ทาให้เกิดการมาท่องเที่ยว
ซ้า (Repeat tourists)
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทั้งสองกลุ่มมี
ความพึง พอใจในแต่ละด้านต่า งกัน คื อ นักท่ องเที่ย ว

ชาวไทยมีความพึงพอใจในด้านคุณภาพการบริ การของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรองลงมาด้านกิจกรรม และด้านร้าน
จาหน่ายอาหารและเครื่อ งดื่ม ในขณะที่นักท่องเที่ย ว
ชาวต่ า งประเทศมี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นสถานที่
ท่องเที่ยวในระดับมากที่สุด รองลงมาสถานที่พักแรม
และด้านการจัดนาเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
และนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีปัจจัยภายในต่างกันทา
ให้ระดับความ พึงพอใจในด้านต่างๆ มีความแตกต่างกัน
ดังที่วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ได้สรุปปัจจัยกาหนดการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมและแรงจู ง ใจในการ
เดินทางท่องเที่ยวปัจจัยภายในประกอบด้วย 1) สุขภาพ
เป็น ปัจ จัย สนั บสนุน ให้ เกิ ดการเดิ น ทาง ทั้ง ที่เ กิด จาก
สุขภาพดีและสุขภาพ ไม่ดี ตัวอย่างของการเดินทางเพื่อ
การพั ก ผ่ อ น ซึ่ ง กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ เ ดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย ว
จั ง หวั ด นครปฐมมาเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ นี้ 2) รายได้ มี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
รายได้ เป็ น ปั จ จั ยที่ สาคั ญ ที่ปั จ จั ย หนึ่ ง ในการก าหนด
รูป แบบการท่ องเที่ย วในการศึ กษาการใช้ จ่ ายในการ
ท่องเที่ยวมักใช้รายได้เป็นตัวแปรที่สาคัญในการคาด
เดาพฤติกรรมการจ่ายของนักท่องเที่ยว Davies และ
Mangan (1992 อ้างถึงใน ศุภลักษณ์ อัครางกูร, 2548)
3) ทั ศ นคติ แ ละการรั บ รู้ เ ป็ น ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลและมี
ความแตกต่างอย่างมากในแต่ละบุคคล ความปลอดภัย
ของแหล่งท่องเที่ยว ความชอบและความกลัว อย่างไรก็
ตามแต่ละบุคคลให้ความสาคัญต่อปัจจัยในแต่ละตัว
ไม่เท่ากัน บางปัจจัยสาคัญกว่าปัจจัยตัวอื่นตามทัศนคติ
ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ประสบการณ์ ข องบุ ค คลนั้ น และ
ในบุ ค คลเดี ย วกั น นี้ เ องการให้ ค วามสาคั ญ ต่ อ ปั จ จั ย
ดังกล่าวยอมเปลี่ยนไปตามเวลา อายุ สถานการณ์ และ
ประสบการณ์ ที่ เปลี่ ย นไป 4) ประสบการณ์ สามารถ
ปรับเปลี่ยนทั้งสถานการณ์ ความรู้ ทัศนคติและการรับรู้
ได้
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ความต้อ งการการท่องเที่ ยวแบบเที่ยวซ้าใน
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม จากการสารวจความ
ต้องการการท่องเที่ยวแบบเที่ยวซ้าในแหล่งท่องเที่ยว
จั ง หวั ด นครปฐม พบว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวไทยและ
ชาวต่างชาติคิดว่ารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมของ
จังหวัดนครปฐมคือการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน โดย
กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมมาเที่ยวซ้า คือ การ
ไหว้ พ ระ ท าบุ ญ ในขณะที่ กิ จ กรรมนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติมาเที่ยวซ้า คือ การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว
ดังนั้นการมีกิจกรรมที่หลากหลายและการมีส่วนร่วมใน
การท ากิ จ กรรมระหว่ า งนั ก ท่ อ งเที่ ย วและชุ ม ชนใน
ท้อ งถิ่ น สามารถ จะกระตุ้ นให้ เกิ ด การมาเที่ย วซ้าได้
และเน้นการสร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ที่น่าจดจา
ในแหล่งท่องเที่ยว ดังที่ภูริวัจน์ เดชอุ่ม (2556) ได้เสนอ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: กรอบ
แนวคิดสู่แนวทางปฏิบัติ 5 แนวทาง คือ 1) การค้นหา
อั ต ลั ก ษณ์ แ ละท าความเข้ า ใจคุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรม
2) การสร้างความโดดเด่นและความแตกต่าง 3) การ
หยั่งรู้ความต้องการของตลาดในเชิงลึก 4) การเสริมสร้าง
คุ ณ ค่ า ให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารท่ อ งเที่ ย ว และ 5) การ
ปรับเปลี่ยนกลวิธีในการพัฒนาตลาด เมื่อนาวิธีการนี้มา
พัฒนาการท่องเที่ยวจะดึงความโดดเด่นของทรัพยากร
การท่องเที่ยวในพื้นที่มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลายและสามารถก่อให้เกิด การเที่ยวซ้าในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้

2. ควรศึ ก ษาศั ก ยภาพในการรองรั บ ของ
นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชน
3. ควรศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มใน
แหล่งท่องเที่ยวรองในจังหวัดนครปฐม อาทิ ตลาดบาง
หลวง วัดละมุด หมู่บ้านไทยทรงดา
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