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การวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษา (1) ระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว (2) องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว (3) เปรียบเทียบปัจจัยเชิงบูรณาการทีเ่ กีย่ วกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว และ (4) ตัวท�านาย
ของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วในพืน้ ทีภ่ าคกลาง โดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง 1,650 คน
ได้รบั คืน 1,434 ชุด (ร้อยละ 86.90) คุณภาพเครือ่ งมือ ค่าความเชือ่ มัน่ 0.960 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ
ใช้วธิ แี บบหมุนแกน สกัดองค์ประกอบหลักเพือ่ รวบรวมหรือลดกลุม่ ตัวแปรทีส่ งั เกตได้ ผลการศึกษาพบดังนี้
1) ระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก 2) องค์ประกอบอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ ว มี 4 องค์ประกอบ 29 ตัวบ่งชี้ 3) เปรียบเทียบปัจจัยเชิงบูรณาการ พบว่า (1) นักท่องเทีย่ วทีม่ เี พศอายุเฉลีย่
วุฒกิ ารศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่ เดือนเฉลีย่ ต่างกัน เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแตกต่างกันมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) นักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมท่องเที่ยวต่างกัน ได้แก่ มูลเหตุจูงใจ ลักษณะ
การท่องเทีย่ ว พาหนะทีใ่ ช้ วันทีท่ อ่ งเทีย่ ว ค่าใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ วต่อครัง้ โดยเฉลีย่ จ�านวนครัง้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วต่อปี
โดยเฉลีย่ และฤดูกาลท่องเทีย่ วต่างกัน เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�าคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 4) แหล่งท่องเทีย่ วทีส่ า� คัญ 11 จังหวัด ได้แก่ สวนจตุจกั ร ล่องเรือรอบเกาะเกร็ด อุทยาน
ประวัตศิ าสตร์พระนครศรีอยุธยา คลองรังสิต สถานตากอากาศบางปู อุทยานแห่งชาตินา้� ตกเจ็ดสาวน้อย
การล่องเรือไปตามล�าน�า้ น้อย สวนนกชัยนาท ทุง่ ทานตะวัน พุทธมณฑล และนาเกลือ และ 5) ความน่าสนใจ
ต่อแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัด เป็นตัวท�านายส�าคัญของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว
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Abstract
The purpose of this research was to study (1) service quality levels in the tourism industry,
(2) factorial characteristics in the tourism industry and to compare, (3) integration factors related
to the tourism industry and (4) predicators of the tourism industry. The size of the sample group
totaled 1,650 persons. The tool was 1,434 sets of questionnaires, of which 86.90% were returned.
The questionnaires’ quality and reliability equaled to .960. The research analysis was exploratory
factor analysis (EFA) by rotation method Varimax with Kaiser normalization, screened by principal
component method to collect or reduce the observable variables. The research found the following.
1) The overall tourism industry service quality was at a high level. 2) Tourism industry comparison
consisted of 4 components and 29 indicators. 3) The comparison of general data and tourism
behavior led to the following four conclusions. (1) Tourism with the differences of sex, average
age, education, occupation and monthly income concerned with different aspects of tourism
had a statistical signiicance of 0.05. (2) Tourism with differences in motivation, tour category,
transportation, dates, expenses, frequency, and season concerned with the different aspects of
tourism had a signiicance of 0.05. 4) There are important tourism attractions in 11 provinces: (1)
Jatujak Sunday market (2) Koh Kred Island boat tour (3) Ayudhaya Historical Park (4) Rangsit
canal (5) Bangpoo resort (6) Jed Sao Noi Waterfall National Park (7) sailing along the Noi river,
(8) Chainat bird farm, (9) sunlower garden (10) Buddha Monthon and (11) salt ields. 5) Tourist
attractions (X4) were the most important predicators of the tourism industry.
Keywords : integration factor, tourism industry, Central Area
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บทน�า

รัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากค� า แถลงนโยบายรั ฐ บาลต่ อ รั ฐ สภา เป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว นที่ จ ะเริ่ ม ด� า เนิ น การ
เพื่อเร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยประกาศให้ ปี พ.ศ. 2554-2555 เป็นปี
“มหัศจรรย์ไทยแลนด์”
อีกทั้งมีนโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ของรัฐบาลคือ นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา โดยการส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว และเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานเรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย
โดยค�านึงถึงการเข้าถึงแหล่งท่องเทีย่ วของผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ ชักจูงให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาเทีย่ วในประเทศไทย
(ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2554 : 10) นอกจากนี้ยังค�านึงถึงศักยภาพของการแข่งขัน คือ การสร้าง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาศักยภาพระดับคุณภาพบริการ
ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเทีย่ ว ตามแผนงานวิจยั คือ การวิจยั เกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยว และรูปแบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นธรรม พร้อมตระหนัก
ถึงกลุ่มเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) คือ ตระหนักถึงความ
ส�าคัญทีจ่ ะน�าเทคโนโลยีการสือ่ สารและสารสนเทศ (ICT) มาพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วให้กา้ วหน้ายิง่ ขึน้
จึงได้ผลักดันโครงการน�าร่องด้วยการสร้างพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กระตุ้นให้กลุ่มท่องเที่ยวร่วม
กันบริการนักท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์
ระดับสูงภายใต้ชื่อ “Tourism C-Commerce” (tourism collaborative commerce) หรือการพาณิชย์
เชิงร่วมมือบนธุรกิจท่องเทีย่ วขยายโอกาสทางการค้าทีช่ ว่ ยเพิม่ รายได้สหู่ น่วยธุรกิจรวมถึงการพัฒนาศักยภาพ
ระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
2555: 21-22) ทัง้ นีค้ วามจ�าเป็นในการศึกษาปัจจัยเชิงบูรณาการทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมนักท่องเทีย่ ว ธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับนักท่องเทีย่ ว การสนับสนุนการท่องเทีย่ ว
และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ให้พร้อมรับบริการนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมีการน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการบริหารเพือ่ เตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นประชาคมอาเซียน โดยบูรณาการกระบวน
การเรียนรู้ให้ใช้ในชีวิตจริง (ยุวธิดา เมธาวัชรวงษ์, 2558 : 68) เป็นต้น
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคกลาง
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคกลาง
3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคกลาง
4. เพื่อศึกษาตัวท�านายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคกลาง
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วิธีด�าเนินการวิจัย
1. ประชากร
นักท่องเที่ยวหรือผู้มีประสบการณ์ท่องเที่ยวใน 11 จังหวัด การก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สัดส่วน 1:10 ต่อการประมาณค่าหนึ่งพารามิเตอร์ ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 1,650 คน ใช้เครื่องมือ
แบบสอบถามรวบรวมข้อมูล โดยได้รับคืน จ�านวน 1,434 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.90 เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือแบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีลักษณะมาตรวัดเป็น
นามบัญญัติ ตอนที่ 2 พฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว มีลกั ษณะมาตรวัดระดับนามบัญญัติ ตอนที่ 3 องค์ประกอบ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีลักษณะมาตรวัดระดับเรียงอันดับ ตอนที่ 4 รายงานแหล่งท่องเที่ยว 11 จังหวัด
มีลักษณะมาตรวัดระดับ นามบัญญัติ คุณภาพเครื่องมือแบบสอบถาม ตอนที่ 3 มีพิสัยค่า r ระหว่าง
0.518 - 0.806 พิสัยค่า t ระหว่าง 12.315 - 19.470 และค่าความเชื่อมั่น (Alpha) α =0.960
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บข้อมูลโดยผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่เป็นผู้แจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ท่องเที่ยวในพื้นที่ 11 จังหวัด สามารถรายงานเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดได้
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ได้แก่ 1) วิเคราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) โดยใช้สถิติอนุมาน
(inferential statistics) เพื่อทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบค่าเอฟ (f-test) 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส�ารวจ (exploratory factor analysis) โดยวิธีแบบหมุนแกน (rotation method: varimax with kaiser
normalization) ท�าการสกัดองค์ประกอบหลัก (principal component method) เพื่อรวบรวมหรือลดกลุ่ม
ตัวแปรทีส่ งั เกตได้ 3) วิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (regression analysis) เพือ่ ศึกษาตัวท�านายของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
สรุปข้อมูลพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว ส่วนใหญ่มมี ลู เหตุจงู ใจ คือ บรรยากาศดี (ร้อยละ 37.10)
จุดประสงค์การท่องเทีย่ วคือ มาพักผ่อน (ร้อยละ 83.89) จ�านวนผูร้ ว่ มเดินทางคือ มากับครอบครัว (ร้อยละ 57.46)
พาหนะที่ใช้คือ รถยนต์ส่วนตัว (ร้อยละ 75.24) จ�านวนวันที่ท่องเที่ยวโดยเฉลี่ยต�่ากว่าหรือเท่ากับ 3 วัน
(ร้อยละ 76.06) วันทีม่ าท่องเทีย่ วเป็นวันหยุดตามเทศกาล (ร้อยละ 37.45) ค่าใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ วต่อครัง้
โดยเฉลี่ยต�่ากว่าหรือเท่ากับ 5,784 บาท (ร้อยละ 72.25) จ�านวนครั้งที่ท่องเที่ยวต่อปีโดยเฉลี่ย น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 5 ครัง้ ต่อปี (ร้อยละ 76.37) ฤดูกาลท่องเทีย่ ว ไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถนุ ายน) (ร้อยละ 51.62)
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ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์มีดังนี้
(1) ระดับคุณภาพบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาพรวมอยู่ในระดับมาก ((ค่าเฉลี่ย = 3.69)
ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.68) ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71) ด้านธุรกิจการค้าและบริการอื่นๆ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.71)
ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.67)
(2) องค์ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มี 4 องค์ประกอบ 29 ตัวบ่งชี้คือ องค์ประกอบที่ 1 ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว มี 4 ตัวบ่งชี้ คือ (1) ธุรกิจประกันชีวิต (2) ธุรกิจเรือท่องเที่ยว (3) ธุรกิจน�าเที่ยว
การให้บริการข้อมูล มัคคุเทศก์ (4) ธุรกิจนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว เช่น กีฬาเพื่อสุขภาพ มีค่าน�้าหนัก
อยู่ระหว่าง 0.623 ถึง 0.659 องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนการท่องเที่ยว มี 7 ตัวบ่งชี้ คือ (1) ธุรกิจบริการ
อาหารและเครื่องดื่มมีหลากหลาย (2) ความสะดวกสบายและมีความหลากหลาย (3) ธุรกิจที่พักแรม
สภาพที่พักมีความเหมาะสมกับราคา (4) ธุรกิจขนส่ง การให้บริการพาหนะทุกประเภท (5) การให้บริการ
แหล่งบันเทิง พักผ่อน (6) กิจกรรมท่องเทีย่ ว เช่น ไหว้พระ ออกก�าลังกาย (7) ธุรกิจค้าปลีก สามารถเลือกซือ้ ได้
ตามต้องการ มีค่าน�้าหนักอยู่ระหว่าง 0.442 ถึง 0.594 องค์ประกอบที่ 3 ธุรกิจการค้าและบริการอื่นๆ มี
8 ตัวบ่งชี้ คือ (1) ธุรกิจเสริมความงาม (2) ธุรกิจธนาคารจุดให้บริการ (3) ธุรกิจการรักษาพยาบาล (4) ธุรกิจ
การส่งเสริมสุขภาพ (5) อู่ให้บริการซ่อมรถยนต์ (6) ร้านขายเสื้อผ้า (7) ร้านขายอุปกรณ์กีฬา (8) ร้านขาย
ของช�า มีค่าน�้าหนักอยู่ระหว่าง 0.553 ถึง 0.591 องค์ประกอบที่ 4 ด้านธุรกิจการค้าและบริการอื่นๆ
มี 10 ตัวบ่งชี้ คือ (1) การปรับเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยว (2) ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยว
(3) การพัฒนาระบบนิเวศของแหล่งท่องเที่ยว (4) การด�าเนินงานนิทรรศการ การเผยแพร่ (5) การพัฒนา
สภาพเส้นทางเข้า (6) การพัฒนาผูใ้ ห้บริการเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ (7) การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้มคี ณ
ุ ค่า
มีลักษณะเด่น (8) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (9) การส่งเสริมการพัฒนาตลาด ร้านขายของฝาก
(10) การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น ป้ายแนะน�า มีค่าน�้าหนักอยู่ระหว่าง 0.542 ถึง 0.644
(3) ผลเปรียบเทียบปัจจัยเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตารางที่ 1 สรุปผลการเปรียบเทียบด้วยค่าสถิติทดสอบ (วีรชัย ค�าธร และฐัศแก้ว ศรีสด, 2558 : 87)
ตัวแปรทดสอบ
1
2
3
4
5

เพศ
อายุเฉลี่ย
วุฒิการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย

t

F

9.988
21.140
13.135
17.486
13.744

Sig
0.002**
0.000**
0.000**
0.000**
0.000**

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ü
ü
ü
ü
ü
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ตารางที่ 1 สรุปผลการเปรียบเทียบด้วยค่าสถิติทดสอบ (วีรชัย ค�าธร และฐัศแก้ว ศรีสด, 2558 : 87) (ต่อ)
ตัวแปรทดสอบ
6
7
8
9
10
11
12

t

มูลเหตุจูงใจ
ลักษณะการท่องเที่ยว
จ�านวนผู้ร่วมเดินทาง
พาหนะที่ใช้
จ�านวนวันที่ท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย
0.207
วันที่ท่องเที่ยวเป็น
ค่ าใช้ จ่ ายในการท่องเที่ยวต่อครั้ง โดย 0.401
เฉลี่ย
13 จ�านวนครั้งที่ท่องเที่ยวต่อปีโดยเฉลี่ย
3.929
14 ฤดูกาลท่องเที่ยว
หมายเหตุ * มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
** มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.001

F

Sig

7.546
3.624
1.026
3.469

0.000**
0.013*
0.380
0.008*
0.307
0.011*
0.005*

3.256

5.123

0.001**
0.002*

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

จากตารางที่ 1 เปรียบเทียบปัจจัยเชิงบูรณาการพบว่า (1) นักท่องเที่ยวที่มีเพศ อายุเฉลี่ย
วุฒกิ ารศึกษา อาชีพ รายได้ตอ่ เดือนโดยเฉลีย่ ต่างกัน เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแตกต่างกันอย่าง
มีนยั ส�าคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 (2) นักท่องเทีย่ วทีม่ พี ฤติกรรมท่องเทีย่ วต่างกัน ได้แก่ มูลเหตุจงู ใจ ลักษณะ
การท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ วันที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งโดยเฉลี่ย จ�านวนครั้งที่
ท่องเทีย่ วต่อปีโดยเฉลีย่ และฤดูกาลท่องเทีย่ ว ต่างกัน เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สรุปแหล่งท่องเที่ยว 11 จังหวัด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มแหล่งธรรมชาติ เชิงนิเวศ
เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ (X1) 2) กลุ่มแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงวัฒนธรรม (X2) และ 3) กลุ่มแหล่ง
นันทนาการทั่วไป เชิงธุรกิจ (X3) พบมีดังนี้ (1) กรุงเทพมหานครคือ สวนจตุจักร (ร้อยละ 55.4) วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) (ร้อยละ 46.5) และตลาดนัดจตุจักร (ร้อยละ 56.6) (2) จังหวัดนนทบุรีคือ
ล่องเรือรอบเกาะเกร็ด (ร้อยละ 44.9) เกาะเกร็ด (ร้อยละ 47.3) และตลาดน�้าไทรน้อย (ร้อยละ 40.0)
(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (ร้อยละ 34.1) วัดพนัญเชิง
วรวิหาร (ร้อยละ 42.0) และ ตลาดน�้าอยุธยา (ร้อยละ 60.3) (4) จังหวัดปทุมธานีคือ คลองรังสิต (ร้อยละ
34.7) วัดไผ่ล้อม (ร้อยละ 26.6) และสวนสนุกดรีมเวิลด์ (ร้อยละ 49.7) (5) จังหวัดสมุทรปราการคือ
สถานตากอากาศบางปู (ร้อยละ 39.4) พิพธิ ภัณฑ์ชา้ งเอราวัณ (ร้อยละ 42.5) และฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์
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(ร้อยละ 44.6) (6) จังหวัดสระบุรีคือ อุทยานแห่งชาติน�้าตกเจ็ดสาวน้อย (ร้อยละ 54.8) วัดพระพุทธบาท
ราชวรมหาวิหาร (ร้อยละ 37.9) ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค (ร้อยละ36.8) (7) จังหวัดสิงห์บรุ คี อื การล่องเรือ
ไปตามล�าน�้าน้อย (ร้อยละ 26.2) อนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน (ร้อยละ 49.5) และสวนชุมพู่ทองสามสี (ร้อยละ
32.6) (8) จังหวัดชัยนาทคือ สวนนกชัยนาท (ร้อยละ 53.9) วัดปากคลองมะขามเฒ่า (ร้อยละ 33.3) และ
ฟาร์มจระเข้วัดสิงห์ (ร้อยละ 39.7) (9) จังหวัดลพบุรีคือ ทุ่งทานตะวัน (ร้อยละ 58.4) ศาลพระกาฬ
(ร้อยละ 42.5) และ สวนสัตว์ลพบุรี (ร้อยละ 43.0) (10) จังหวัดนครปฐมคือ พุทธมณฑล (ร้อยละ 38.8)
วัดไร่ขงิ (ร้อยละ 55.6) และสวนสามพราน (ร้อยละ 49.4) (11) จังหวัดสมุทรสาครคือ นาเกลือ (ร้อยละ 39.2)
อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ (ร้อยละ 28.8) และตลาดมหาชัย (ร้อยละ 49.9)
(4) ตัวท�านายของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แบ่งเป็น 4 ตัวท�านาย คือ กลุ่มแหล่งธรรมชาติ เชิงนิเวศ
เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ (X1) กลุ่มแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เชิงวัฒนธรรม (X2) กลุ่มแหล่งนันทนา
การทัว่ ไป เชิงธุรกิจ (X3) และความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดภาพรวม (X4) โดยใช้เป็นตัวท�านาย
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว พบดังนี้ 1) จังหวัดกรุงเทพฯ มีตวั ท�านาย 2 ตัว คือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ ว
ในจังหวัดภาพรวมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ (R2 = 17.30) 2) จังหวัดนนทบุรี
มีตัวท�านาย 1 ตัวคือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาพรวม (R2 = 17.20) 3) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยามีตัวท�านาย 3 ตัวคือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาพรวม แหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ เชิ ง เกษตร เชิ ง สุ ข ภาพ แหล่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เชิ ง วั ฒ นธรรม (R 2 = 11.80) 4)
จังหวัดปทุมธานี มีตัวท�านาย 1 ตัว คือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาพรวม (R2 = 13.10)
5) จังหวัดสมุทรปราการ มีตัวท�านาย 1 ตัว คือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาพรวม (R2 =
11.80) 6) จังหวัดสระบุรี มีตัวท�านาย 3 ตัว คือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาพรวม
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ แหล่งนันทนาการทัว่ ไป เชิงธุรกิจ (R2 = 12.30) 7) จังหวัดสิงห์บรุ ี
มีตัวท�านาย 4 ตัว คือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาพรวม แหล่งนันทนาการทั่วไป
เชิงธุรกิจ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ แหล่งธรรมชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ (R2 =
15.40) 8) จังหวัดชัยนาทมีตัวท�านาย 3 ตัว คือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาพรวม
แหล่งนันทนาการทัว่ ไป เชิงธุรกิจ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ (R2 = 13.30) 9) จังหวัดลพบุรี
มีตัวท�านาย 2 ตัว คือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาพรวม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ (R2 = 12.10) 10) จังหวัดนครปฐม มีตัวท�านาย 3 ตัว คือ ความน่าสนใจของ
แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดภาพรวม แหล่งนันทนาการทัว่ ไป เชิงธุรกิจ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ
(R2 = 13.50) 11) จังหวัดสมุทรสาคร มีตัวท�านาย 1 ตัว คือ ความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
ภาพรวม (R2 = 17.20)
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อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 1 คือ ศึกษาระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
ภาคกลาง มีอภิปรายผลดังนี้ ระดับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า
ในพื้นที่ภาคกลางมีสถานที่ท่องเที่ยวส่วนมากเป็นกลุ่มแหล่งธรรมชาติ เชิงนิเวศ เชิงเกษตร เชิงสุขภาพ
แหล่งประวัตศิ าสตร์ เชิงวัฒนธรรมและแหล่งนันทนาการ เชิงธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
นักท่องเทีย่ ว ธุรกิจการสนับสนุนการท่องเทีย่ ว มีการได้รบั ข้อมูลทีห่ ลากหลายเพียงพอ เป็นต้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของบุญเลิศ จิตตัง้ วัฒนา (2543 : 12-15) กล่าวว่า เมือ่ นักท่องเทีย่ วทราบข้อมูล จึงเกิดความต้องการ
อยากเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น อีกทั้งการศึกษาของนุชรัตน์ นุชประยูร (2559 : 93) พบว่า พฤติกรรม
การเยีย่ มชมเว็บไซต์สว่ นใหญ่เพือ่ ศึกษาข้อมูล ข่าวสาร บันเทิง ฟังเพลง และการศึกษา เป็นต้น ดังนัน้ การให้
ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายเพียงพอจึงเป็นเรื่องที่ส�าคัญ
อภิปรายผลวัตถุประสงค์ที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ในพืน้ ทีภ่ าคกลาง
มีอภิปรายผลดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว มีตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ คือ ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจ
เรือท่องเทีย่ ว ธุรกิจน�าเทีย่ วการให้บริการข้อมูล มัคคุเทศก์ และธุรกิจนันทนาการเพือ่ การท่องเทีย่ ว เช่น กีฬา
เพื่อสุขภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542 : 95-96) เสนอว่า ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
นักท่องเที่ยวโดยตรง คือ ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจน�าเที่ยว เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนการท่องเทีย่ วมีตวั บ่งชีท้ สี่ า� คัญ คือ ธุรกิจบริการอาหารและเครือ่ งดืม่
มีหลากหลาย ความสะดวกสบาย และมีความหลากหลาย ธุรกิจที่พักแรม สภาพที่พักมีความสมกับราคา
เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของวินิจ วีรยางกูร (2533 : 6) เสนอว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism
Industry) เป็นอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจหลายประเภท ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่
ธุรกิจด้านการขนส่ง ธุรกิจด้านที่พักและโรงแรม ธุรกิจร้านอาหารภัตตาคาร และธุรกิจน�าเที่ยว ซึ่งผลผลิต
หลักที่นักท่องเที่ยวซื้อโดยตรง ได้แก่ ธุรกิจน�าเที่ยว ธุรกิจพักแรม และธุรกิจอาหาร บริการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
ทางอ้อม ได้แก่ การผลิตสินค้าเกษตรกรรม สินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เป็นต้น
องค์ประกอบที่ 3 ธุรกิจการค้าและบริการอื่นๆ มีตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ คือ ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจ
การธนาคาร จุดให้บริการของธนาคารต่างๆ ธุรกิจการรักษาพยาบาล เป็นต้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า บริการและปัจจัยสนับสนุน
การท่องเทีย่ ว โดยมุง่ เน้นการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเทีย่ วให้มมี าตรฐานอย่างต่อเนือ่ งครบวงจร พร้อมของ
ภาคบริการและการท่องเที่ยว เช่น บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้งการศึกษาของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
(2542 : 95-96) อธิบายว่า ธุรกิจการค้าและบริการอืน่ ๆ ซึง่ บริการทัง้ ลูกค้าทัว่ ไปและนักท่องเทีย่ ว เช่น สถานี
บริการน�า้ มัน ร้านขายของช�า ร้านขายเสือ้ ผ้า ร้านขายอุปกรณ์กฬี า ธุรกิจการรักษาพยาบาล และเสริมสุขภาพ
ธุรกิจเสริมความงาม เป็นต้น ช่วยให้นักท่องเที่ยว ได้รับการบริการครบสมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในขณะท่องเที่ยว
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว มีตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญ คือ การพัฒนาผู้ให้บริการ
เช่น เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่ วให้มคี ณ
ุ ค่า ลักษณะเด่นในตัวเอง การลงทุนพัฒนา
โครงสร้างขั้นพื้นฐาน เช่น ห้องสุขา ทั้งนี้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและสิง่ อ�านวยความสะดวกเพือ่ การท่องเทีย่ ว ทัง้ นีก้ ารพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและสิ่ ง อ� า นวยความสะดวกเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วมี ส ่ ว นส� า คั ญ ในการแก้ ไ ขปั ญ หา
และข้อจ�ากัดในด้านการท่องเทีย่ วทีอ่ าจส่งผลให้ศกั ยภาพการท่องเทีย่ วของประเทศลดลง โครงสร้างพืน้ ฐาน
ได้แก่ ระบบโลจิสติกส์ทเี่ ชือ่ มโยงการท่องเทีย่ ว ทัง้ ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และรวมถึงสิง่ อ�านวย
ความสะดวกพื้นฐานที่อาจเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว อีกทั้งการศึกษาของ เสริมพันธ์
สาริมาน (2544:46-50) พบว่า ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ผู้ให้
บริการ เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความสะอาด เส้นทางเดินท่องเที่ยวที่ปลอดภัย พื้นที่พักแรมสะอาด
ไม่แพง เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการประชาสัมพันธ์ การแต่งกาย และมารยาทเรียบร้อย พร้อมให้ความปลอดภัย
นักท่องเที่ยว ส่วน Lo & Qu (2015 : 231-243) ศึกษาพบว่า มิติของพนักงานจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ความพึงพอใจในภาพรวม เป็นต้น อีกทั้ง ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2542 : 95-96) เสนอว่า การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวประกอบด้วย การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การวิจัยและพัฒนาตลาด การลงทุน
และพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการ ซึ่งร่วมด�าเนินงานโดยภาครัฐและเอกชน
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 3 เปรียบเทียบปัจจัยเชิงบูรณาการทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลาง มีอภิปรายผลดังนี้
การอภิปรายลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย เพศ อายุเฉลี่ย วุฒิการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของจิรายุ
อัครวิบูลย์กิจ (2551 : 1) ศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาท่องเที่ยวเขตเมืองพัทยาที่มีเพศต่างกัน
จะมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ แตกต่างกัน อีกทั้งการศึกษาของทัศน์วรรณ วิพุธกษมานนท์
(2545 : 1) พบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายต่อครั้ง
ของการท่องเทีย่ ว และนอกจากนีก้ ารศึกษาของอุบลทิพย์ ตัง้ มัน่ ภูวดล (2546 : 1) พบว่า เพศ อาชีพ รายได้ตอ่ เดือน
สถานภาพการสมรส ต่างกันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวชายทะเลโดยมีค่าใช้จ่ายในเรื่อง
ค่าซือ้ สินค้าและของทีร่ ะลึกและค่าใช้จา่ ยในเรือ่ งค่าใช้จา่ ยบันเทิงแตกต่างกัน ดังนัน้ จึงสามารถอธิบายได้วา่
ปัจจัยส่วนบุคคลหรือข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และนอกจากนี้การศึกษาของ Marrocu (2015 : 13-30) พบว่า ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเป็นแรงผลักดัน
ขับเคลื่อนให้มีการเดินทางไปท่องเที่ยว เช่น ขนาดงานเลี้ยง ที่พัก เป็นต้น ดังนั้นการพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดเพือ่ ให้ถงึ กลุม่ เป้าหมายให้สนใจเดินทางมายังแหล่งท่องเทีย่ วจึงเป็นเรือ่ งส�าคัญด้วยเช่นกัน
(Ashwell, 2015 : 80-83)
การอภิปรายพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ประกอบด้วย มูลเหตุจูงใจ ลักษณะทางท่องเที่ยว
พาหนะที่ใช้ วันที่ท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวต่อครั้งโดยเฉลี่ย จ�านวนครั้งที่ท่องเที่ยวต่อปีโดย

Dhonburi Rajabhat University Journal
Volume 12, Issue 2, July-December 2018

149

Wirachai Kamthorn

เฉลีย่ และฤดูกาลท่องเทีย่ ว เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว ทัง้ นีส้ อดคล้องกับการศึกษาของนภาวรรณ
อรุณจันทร์ (2550 : 1) พบว่า ราคาพาหนะในการเดินทาง ราคาของสินค้า และของที่ระลึก มีความสัมพันธ์
กั บ พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วไทยในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ในด้ า นจ� า นวนครั้ ง
ในการท่องเทีย่ วและระยะเวลาทีพ่ กั ค้างคืน อีกทัง้ อุบลทิพย์ ตัง้ มัน่ ภูวดล (2546 : 1) พบว่า ผูท้ ม่ี วี ตั ถุประสงค์หลัก
ในการเดินทางท่องเที่ยว และสิ่งจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยว มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว
โดยมี จ�านวนคนที่ร่วมเดินทางมาท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในเรื่อง
บันเทิงและความรู้สึกในการมาท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ ทั้งนี้การศึกษาของ Vu et al. (2015 : 222-232) พบว่า
ความเข้าใจในพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว เป็นสิ่งส�าคัญยิ่งส�าหรับการวางแผนเชิงกุลยุทธ์
และการตัดสินใจทีจ่ ะสร้างอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน ส่วนการศึกษาของ Sun et al. (2015 : 582-595)
พบว่า การประเมินสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของผู้มีประสบการณ์มีความแตกต่างกันในการเลือก
สถานที่พักผ่อน
การอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่ 4 ศึกษาตัวท�านาย คือ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
เชิงนิเวศ เชิงเกษตร และเชิงสุขภาพ กลุ่มแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือเชิงวัฒนธรรม
กลุม่ แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนันทนาการทัว่ ไป เชิงธุรกิจ และความน่าสนใจของแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดภาพรวม
ที่เป็นตัวท�านายส�าคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ภาคกลาง
การอภิปรายความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภาพรวม เป็นตัวท�านายส�าคัญของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยสอดคล้องกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2554 : 35) แผนพัฒนา
การท่องเทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชือ่ มัน่ และส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
โดยมุง่ เน้นให้นกั ท่องเทีย่ วรับรูแ้ ละเข้าใจในภาพลักษณ์ทดี่ ขี องประเทศ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว
ในการเดินทางมาท่องเทีย่ ว ได้แก่ การสร้างกระแสการรับรูเ้ พือ่ เพิม่ มูลค่าให้กบั สินค้าการท่องเทีย่ ว ประกอบ
ด้วย (1) โฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างกระแสการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผ่านสื่อ
ทุกช่องทางอย่างต่อเนือ่ งและจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายประเทศไทยผ่านสือ่ ออนไลน์
ในทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง (2) พัฒนาเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในภาพลักษณ์
พร้อมจัดตั้งศูนย์ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและอ�านวยความสะดวกอย่างครบวงจร เพื่อให้
การบริการข้อมูลการท่องเทีย่ วทีส่ มบูรณ์รวดเร็วทันสมัย เช่น การจองทีพ่ กั การเดินทาง เป็นต้น โดยพัฒนา
ให้มคี วามหลากหลายภาษาเพือ่ ให้สามารถเข้าถึงกลุม่ นักท่องเทีย่ วให้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ การศึกษาของ Wu (2015 :
757-762) ได้พบว่า ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมีผลต่อการตัดสินใจมาท่องเที่ยวเป็นส�าคัญ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�าหรับก�าหนดกลยุทธ์พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มีดังนี้
ประการที่ 1 ควรพัฒนาด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจบริการอาหารและ
เครื่องดื่ม ควรมีความหลากหลาย
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ประการที่ 2 ควรพัฒนาด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยการเพิ่มความสะดวกสบายและมี
ความหลากหลาย
ประการที่ 3 ควรพัฒนาด้านธุรกิจการค้าและบริการอื่น ๆ เช่น สถานีบริการน�้ามัน ให้เพียงพอ
หรือมีสถานีให้บริการมากขึ้น
ประการที่ 4 ควรพัฒนาด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เช่น ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ด้วยการท�าป้ายแนะน�า
ประการที่ 5 การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ตามตัวบ่งชี้ที่ส�าคัญดังนี้ 1) ด้านธุรกิจการค้า
และบริการอืน่ ๆ เช่น พัฒนาปรับภูมทิ ศั น์เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ ว 2) ด้านธุรกิจการค้าและบริการอืน่ ๆ
เช่น การพัฒนาธุรกิจเสริมความงาม 3) ด้านการสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น พัฒนาธุรกิจบริการอาหาร
และเครื่องดื่ม มีหลากหลาย 4) ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว เช่น พัฒนาธุรกิจประกันชีวิต
ประการที่ 5 ควรให้ความส�าคัญนักท่องเที่ยวตามข้อมูลทั่วไป คือ สถานภาพ เพศชาย อายุเฉลี่ย
26 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 15,805
บาทขึ้นไป เพราะมีความส�าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาก
ประการที่ 6 ควรให้ความส�าคัญกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว คือ มูลเหตุจูงใจแบบเงียบสงบ
สวยงาม ลักษณะท่องเที่ยวเป็นการมาพักผ่อน พาหนะที่ใช้เป็นรถยนต์ส่วนตัว จ�านวนวันที่ท่องเที่ยว
โดยเฉลีย่ 4 วันขึน้ ไป วันทีท่ อ่ งเทีย่ วเป็นวันธรรมดา ค่าใช้จา่ ยในการท่องเทีย่ วต่อครัง้ 5,785 บาทขึน้ ไป จ�านวน
ครัง้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วต่อปีโดยเฉลีย่ 6 ครัง้ ขึน้ ไป ฤดูกาลท่องเทีย่ วเป็นไตรมาสที่ 1 มีความส�าคัญต่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวมาก
ประการที่ 7 ควรพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ดั ง นี้ (1) กรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ สวนจตุ จั ก ร
วัดพระศรีรัตนศาสดารามและตลาดนัดจตุจักร (2) นนทบุรี ได้แก่ ล่องเรือรอบเกาะเกร็ด และตลาดน�้า
ไทรน้อย (3) พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงวรวิหาร
และตลาดน�้าอยุธยา (4) ปทุมธานี ได้แก่ คลองรังสิต วัดไผ่ล้อมและสวนสนุกดรีมเวิลด์ (5) สมุทรปราการ
ได้แก่ สถานตากอากาศบางปู พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ (6) สระบุรี ได้แก่
อุทยานแห่งชาติน�้าตกเจ็ดสาวน้อย วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารและฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค (7)
สิงห์บุรี ได้แก่ การล่องเรือไปตามล�าน�้าน้อย อนุสาวรีย์ค่ายบางระจันและสวนชุมพู่ทองสามสี (8)
จังหวัดชัยนาท ได้แก่ สวนนกชัยนาท วัดปากคลองมะขามเฒ่าและฟาร์มจระเข้วัดสิงห์ (9) ลพบุรี ได้แก่
ทุง่ ทานตะวัน ศาลพระกาฬและสวนสัตว์ลพบุรี (10) นครปฐม ได้แก่ พุทธมณฑล วัดไร่ขงิ และสวนสามพราน
(11) สมุทรสาคร ได้แก่ นาเกลือ อุทยานประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์ และตลาดมหาชัย
ประการที่ 8 ควรพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดภาพให้มคี วามน่าสนใจ
เพราะเป็นตัวท�านายพยากรณ์ที่ส�าคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
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