
บทที ่ 2           
แนวคดิ ทฤษฎ ี เอกสาร  และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

 

                                                                                       
       ในการศึกษาวิจยั เร่ือง แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวชาวไทยสู่การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
อีสาน กรณีศึกษา วดัศิลาอาสน์ (ภูพระ) จงัหวดัชยัภูมิ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั
ต่างๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัทฤษฎีการจดัการการท่องเท่ียว  

2.2 แนวคิดและทฤษฎีการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ 
2.5 บริบทพื้นท่ีจงัหวดัชยัภูมิ  
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Research  Related) 

 
2.1   แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎกีารจัดการการท่องเทีย่ว (Tourism Management) 
 2.1.1   แนวคิดด้านการท่องเทีย่ว 
  2.1.1.1 ความหมายของการท่องเทีย่ว  
   ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546) กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง การ
เดินทางเพื่อ ความเพลิดเพลิน พกัผอ่นหยอ่นใจ และเป็นการเดินทางท่ีมีเง่ือนไข 3 ประการคือ 
 1.    เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว 
 2.    เดินทางดว้ยความสมคัรใจ 
 3.    เดินทางดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ได ้ท่ีไม่ใช่การประกอบอาชีพหรือ
หารายได ้  
   ปรีชา  แดงโรจน์ (2544) ไดใ้ห้ความหมายของการท่องเท่ียวไวว้่า การ
ท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมอยา่งหน่ึงของมนุษย ์ ซ่ึงกระท าเพื่อผอ่นคลายความตึงเครียดจากกิจการงาน
ประจ าโดยปกติจะเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีกท่ีหน่ึง โดยไม่ค  านึงว่าระยะทางนั้นจะใกลห้รือไกล
และการเดินทางนั้นจะมีการคา้งแรมหรือไม่ 
   บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) การท่องเท่ียว เป็นเร่ืองของการเดินทางท่ีเป็น
การชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจ มิใช่ถูกบงัคบัหรือเพื่อสินจา้ง แต่เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ เช่น เพื่อการ
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พกัผอ่นหยอ่นใจความสนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษา ศาสนา กีฬา เยี่ยมญาติมิตร ติดต่อธุรกิจการ
ประชุมสัมมนา เป็นตน้ มิฉะนั้นก็จะเป็นการเดินทางท่ีไม่ใช่การท่องเท่ียว  

ฐิรชญา มณีเนตร (2552) กล่าววา่  การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางของ
มนุษยจ์ากสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึงไปยงัอีกสถานท่ีหน่ึง หรือการเดินทางจากถ่ินพ านกัท่ีอาศยัไปยงั
สถานท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจไปและเป็นการเดินทางดว้ยเหตุผลของการท่องเท่ียว
มิใช่ เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได ้เช่น การเดินทางเพื่อการพกัผอ่น การเดินทางเพื่อไปชมการ
แข่งขนักีฬา การเดินทางเพื่อการศึกษา การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนาการเดินทางเพื่อเยี่ยมญาติ
พี่นอ้งหรือเพื่อน การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม เป็นตน้ 
   สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2542) ให้
ความหมายว่าการท่องเท่ียวเป็นการนันทนาการรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนระหว่างเวลาว่างท่ีมีการ
เดินทางจากท่ีหน่ึงไปท่ีหน่ึง ซ่ึงมกัหมายถึงเดินทางจากท่ีอยู่อาศยัไปยงัอีกท่ีหน่ึงท่ีเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว เพื่อเปล่ียนบรรยากาศและส่ิงแวดล้อม โดยมี แรงกระตุ้นจากความต้องการในด้าน
กายภาพ ดา้นวฒันธรรม  ดา้นปฏิสัมพนัธ์ และดา้นสถานะหรือเกียรติคุณ 
   รัชพร จันทร์สว่าง (2546) ให้ความหมายของการท่องเท่ียว หมายถึง 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนไหล การโยกยา้ยของการเดินทางของบุคคลจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไป
ยงัท่ีอ่ืนเป็นการชัว่คราว เพื่อวตัถุประสงคใ์ดๆ ท่ีไม่ใช่เพื่อการหารายได ้
    McIntosh R.W. & Gupta S. (1980) ไดก้ล่าววา่ การท่องเท่ียวเป็นการ
เดินทางเพื่อจุดหมายต่างๆโดยมีมูลเหตุจูงใจ 4 ประเภท ดงัน้ี 
 1.  มูลเหตุจูงใจทางดา้นกายภาพ หมายถึง ความตอ้งการท่องเท่ียวเพื่อ
พกัผอ่นหยอ่นใจ เช่น เขา้ร่วมกิจกรรมทางการกีฬา หรือรักษาสุขภาพ พกัผอ่นตากอากาศชายทะเล
หรือร่วมกิจกรรมบนัเทิงอ่ืนๆ 
 2.  มูลเหตุจูงใจทางวฒันธรรม หมายถึง ความตอ้งการเรียนรู้เร่ืองต่างๆ
ในแหล่งอ่ืนท่ีมิใช่ท่ีอยูเ่ดิม ไม่วา่จะเป็นดา้นศิลปวฒันธรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ประเพณีต่างๆ 
 3.  มูลเหตุจูงใจด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง ความ
ตอ้งการพบปะสังสรรคก์บัผูค้นใหม่ๆ หรือเพื่อนเก่า ญาติพี่นอ้ง 
 4.  มูลเหตุจูงใจด้านสถานภาพและเกียรติภูมิ หมายถึง ความตอ้งการ
พฒันาตนเองใหมี้ฐานะหรือเกียรติภูมิสูง อาจเป็นไปเพื่อการศึกษา การประชุมและการติดต่อธุรกิจ  
   Lumsdon (1999) ได้กล่าวว่า การท่องเท่ียว หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ี
ติดต่อและสัมพนัธ์กบักิจกรรมของบุคคล โดยสามารถเกิดข้ึนจากการท่ีเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีก
ท่ีหน่ึง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนและการติดต่อธุรกิจ ซ่ึงเอาเหตุผลกระบวนการ
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แลกเปล่ียนทางสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม อนัเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของการเดินทางและ
การท่องเท่ียว 
   ดังนั้ น การท่องเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยู่อาศัยปกติ ไปยงั
สถานท่ีต่าง ๆ เป็นการชัว่คราวดว้ยความสมคัรใจและพึงพอใจของผูเ้ดินทาง เช่น การเดินทางเพื่อ
การพกัผ่อนการเดินทาง การเดินทางเพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรม การเดินทางเพื่อการศึกษา การ
เดินทาง เพื่อเยีย่มญาติพี่นอ้งหรือเพื่อน เป็นตน้ ไม่ใช่เพื่อการประกอบอาชีพหรือหารายได ้

2.1.1.2 ความหมายของนักท่องเทีย่ว 
   ฐิรชญา มณีเนตร (2552) กล่าววา่ นกัท่องเท่ียว หมายถึง ผูท่ี้เดินทางจาก
ถ่ินพ านักท่ีอาศยัไปยงัสถานท่ีอ่ืนเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมงข้ึนไป ด้วยความ
สมคัรใจและมีวตัถุประสงคใ์นการเดินทางท่ีแตกต่างกนั แต่ไม่ใช่เพื่อประกอบอาชีพหรือหารายได้
ท่ีจุดหมายปลายทาง ซ่ึงนักท่องเท่ียวถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดของการท่องเท่ียว โดย
องคก์ร  การท่องเท่ียวโลกไดใ้หค้วามหมายของนกัท่องเท่ียว โดยเสนอแนะใหป้ระเทศสมาชิกใชค้  า
วา่  ผูม้าเยอืน (Visitor)  
   สุวฒัน์ จุธากรณ์ และจริญญา เจริญสุกใส (2552) ไดใ้ห้ความหมายของ
นกัท่องเท่ียวไวว้า่นกัท่องเท่ียวหรือผูม้าเยือน เป็นผูท่ี้เดินทางจากท่ีอยูอ่าศยัปกติไปยงัท่ีอ่ืนเป็นการ
ชัว่คราว ซ่ึงเรียกรวมกนัทั้งนกัท่องเท่ียวท่ีเป็นผูม้าเยอืนวา่ “Visitors” จ าแนกได ้2 ลกัษณะ คือ 
 1. จ าแนกตามช่วงเวลาท่ีใช้ในการไปเยือนและการพกัค้างคืน ณ 
สถานท่ีท่ีไปเยอืนนั้น ซ่ึงแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
  1.1 นักท่องเท่ียว หมายถึง ผู ้ท่ีมาเยือนชั่วคราว ซ่ึงพักอยู่ ณ 
สถานท่ีท่ีไปเยอืนอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง และมีการพกัคา้งคืนอยา่งนอ้ย 1 คืน แต่ไม่เกิน 1 ปี 
   -   ผูท่ี้ไม่มีถ่ินพ านกัอยูใ่นสถานท่ีท่ีไปเยอืน 
   -   ผูท่ี้มีสัญชาติของประเทศนั้น หรือเดิมเป็นคนในถ่ินนั้น
แต่ปัจจุบนัไม่ไดมี้ถ่ินพ านกัอยู ่ณ สถานท่ีท่ีไปเยอืนแลว้ 
   -   ผูท่ี้เป็นลูกเรือ (พนักงานปฏิบติัหน้าท่ีบนเคร่ืองบินและ
เรือโดยสาร) ซ่ึงไม่มีถ่ินพ านกั ณ สถานท่ีท่ีไปเยอืน ซ่ึงเขา้ไปพกัคา้งคืน ณ สถานท่ีท่ีไปเยอืนนั้น  
  1.2 นกัทศันาจร หมายถึง ผูม้าเยือนชัว่คราว ซ่ึงพกัอยู ่ณ สถานท่ี
นั้นนอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง และไม่พกัคา้งคืน ซ่ึงไดแ้ก่ 
   -   ผูโ้ดยสารเรือส าราญหรือเรือเดินสมุทร ซ่ึงมาแวะพกั
เพียงชัว่คราวและไม่ไดพ้กัคา้งคืน  
   - ผูม้าเยอืนท่ีจากสถานท่ีนั้นไปภายในวนัเดียวกนั 
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   -   ผูท่ี้เป็นลูกเรือ (พนักงานปฏิบติัหน้าท่ีบนเคร่ืองบินและ
เรือโดยสาร) ซ่ึงไม่ไดมี้ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ณ ประเทศหรือสถานท่ีนั้น และแวะพกัเพียงชัว่คราว ในเวลา
ไม่เกิน 24 ชัว่โมง 
 2. จ าแนกตามถ่ินพ านกัของผูม้าเยอืน ซ่ึงสามารถจ าแนกผูม้าเยือนได ้3 
กลุ่ม ดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ผูม้าเยือนขาเขา้ (Inbound Visitor) หมายถึง ผูม้าเยือนท่ีมีถ่ิน
พ านกัในต่างประเทศและเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวในอีกประเทศหน่ึง 
  2.2 ผูม้าเยือนขาออก (outbound visitor) หมายถึง ผูม้าเยือนท่ีมี
ถ่ินพ านกัอยูใ่นประเทศหน่ึงและเดินทางออกไปยงัประเทศอ่ืน 
  2.3 ผูม้าเยือนภายในประเทศ (domestic visitor) หมายถึง ผูม้า
เยอืนท่ีมีถ่ินพ านกัอยูใ่นประเทศและเดินทางท่องเท่ียวภายในประเทศนั้น   
 ส านักพฒันาการท่องเท่ียว (2552) กล่าวว่า นักท่องเท่ียวถือได้ว่าเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัของการท่องเท่ียว ถ้าไม่มีนกัท่องเท่ียวการท่องเท่ียวก็จะเกิดข้ึนไม่ได้ การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดแ้บ่งเป็นนกัท่องเท่ียวและนกัทศันาจร ดงัน้ี 
 1. นกัท่องเท่ียว (Tourists) หมายถึง ผูท่ี้เดินทางไปอยู่ในสถานท่ีอนั
มิใช่ ท่ีพ  านกัถาวรของตน ซ่ึงเป็นการเดินทางไปอยู่ชัว่คราวตั้งแต่ 24 ชัว่โมงข้ึนไป (มีการคา้งคืน
อยา่งนอ้ย 1 คืน) แต่ไม่เกิน 90 วนั เป็นการเดินทางโดยสมคัรใจ ดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ  ก็ตามท่ีมิใช่
การไปประกอบอาชีพ หรือหารายได ้ทั้งน้ีผูโ้ดยสารมาทางเรือส าราญทางทะเลแลว้ไม่พกัคา้งคืน
บนฝ่ังไม่นบัเป็นนกัท่องเท่ียว จ าแนกเป็น 
  -  นักท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ หรือนักท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศ (Foreign Tourists  or International Tourists) หมายถึง นกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศท่ีเดิน
ทางเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
  -  นกัท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourists) หมายถึง 
นกัท่องเท่ียวท่ีมีถ่ินท่ีอยูห่รือท่ีพ  านกัถาวรในประเทศไทยในจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึง ซ่ึงอาจเป็นชาว
ไทยหรือชาวต่างชาติท่ีพ  านกัอาศยัถาวรอยู่ในประเทศไทยก็ได ้และมีการเดินทางท่องเท่ียวไปใน
จงัหวดัอ่ืนๆ  
 2. นกัทศันาจร (Excursionists) หมายถึง ผูท่ี้เดินทางไปอยูใ่นสถานท่ี
อนัมิใช่ท่ีพ  านกัถาวรของตน ซ่ึงเป็นการเดินทางไปอยูช่ัว่คราวในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ถึง 24 ชัว่โมง 
(ไม่ไดค้า้งคืน) และเดินทางไปโดยสมคัรใจดว้ยวตัถุประสงค์ใดๆก็ตามท่ีมิใช่การประกอบอาชีพ
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หรือหารายได ้ทั้งน้ีผูท่ี้โดยสารเรือส าราญทางทะเลท่ีคา้งพกัแรมในเรือส าราญจะถูกนบัว่าเป็นนกั
ทศันาจร จ าแนกออกไดด้งัน้ี 
  -  นักทัศนาจรชาวต่างประเทศ (Foreign Excursionists) 
หมายถึง นกัทศันาจรชาวต่างประเทศท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศมาท่องเท่ียวในประเทศไทย 
  -  นักทัศนาจรภายในประเทศ (Domestic Excursionists) 
หมายถึง นกัทศันาจรท่ีมีถ่ินท่ีอยูห่รือท่ีพ  านกัถาวรในประเทศไทยในจงัหวดัใดจงัหวดัหน่ึง ซ่ึงอาจ
เป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ท่ีมีถ่ินท่ีอยู่หรือท่ีพ  านักถาวรอยู่ในประเทศไทยก็ได้ และมีการ
เดินทางท่องเท่ียวไปในจงัหวดัอ่ืนๆ 
 3. ผูม้าเยือน (Visitors) หมายรวมถึง ผูท่ี้เดินทางเขา้มาในประเทศโดย
จะจ าแนกเป็นนกัท่องเท่ียวหรือเป็นนกัทศันาจรก็ไดต้ามแต่จะตรงกบัคุณสมบติัหรือนิยามในขอ้ใด 
 กุลวรา  สุวรรณพิมล  (2548) ไดใ้ห้ความหมายของนกัท่องเท่ียว หมายถึง 
ผู ้ท่ีมาเยือนชั่วคราวซ่ึงมักจะมาพักอาศัยอยู่ในประเทศท่ีมาเยือนไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง มี
วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง ดงัน้ี 
 1. เพื่อการพกัผอ่น ความเพลิดเพลิน สุขภาพ การศึกษา การกีฬา  
 2. เพื่อด าเนินธุรกิจ และการประชุมต่างๆ 
 3. เพื่อเยีย่มครอบครัวและญาติพี่นอ้ง 
 4. เพื่อราชการและติดต่อราชการ 
 ดงันั้น สรุปไดว้า่ นกัท่องเท่ียว หมายถึง ผูท่ี้เดินทางไปอยู่ในสถานท่ีอนั
มิใช่ท่ีพ  านกัถาวรของตน ซ่ึงเป็นการเดินทางไปอยู่ชัว่คราวตั้งแต่ 24 ชัว่โมง ข้ึนไป มีการคา้งคืน
อยา่งน้อย 1 คืน แต่ไม่เกิน 90 วนั เป็นการเดินทางโดยสมคัรใจ ดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตามท่ีมิใช่
การไปประกอบอาชีพหรือหารายได ้และนกัทศันาจร หมายถึง ผูท่ี้เดินทางไปอยูใ่นสถานท่ีอนัมิใช่
ท่ีพ  านกัถาวรของตน ซ่ึงเป็นการเดินทางไปอยู่ชัว่คราวในระยะเวลาสั้นๆ ไม่ถึง 24 ชัว่โมง ไม่ได ้
คา้งคืนและเดินทางไปโดยสมคัรใจดว้ยวตัถุประสงคใ์ดๆ ก็ตาม 
 2.1.1.3 องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเทีย่ว 
  Pike Steven  (2008) กล่าวถึงคุณลกัษณะของแหล่งท่องเท่ียววา่ แหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นการผสมผสานระหว่างผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว ประสบการณ์ และการน าเสนอ
ทรัพยากรท่ีจบัตอ้งไม่ไดอ่ื้นๆ แก่ผูบ้ริโภค ส่ิงส าคญัคือแหล่งท่องเท่ียวเป็นสถานท่ีซ่ึงนกัท่องเท่ียว
จะเดินทางมาเยีย่มชมหรือพกัอาศยั ดงันั้นแหล่งท่องเท่ียวควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 6 ประการ 
(6A’s) ดงัต่อไปน้ี 
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  1. ความสามารถในการจัดโปรแกรมการท่อง เ ท่ียว (Available 
Package) เป็นการจดัการท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกถึงความสะดวกรวดเร็ว รู้ถึงแหล่งท่องเท่ียว
ในสถานท่ีท่ีจะเดินทางไป เพื่อใหค้รอบคลุมกบัวตัถุประสงคข์องการเดินทางท่องเท่ียว 
  2. ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) ได้แก่ การมีระบบ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีเหมาะสม เช่น สนามบิน ระบบคมนาคม ตลอดจนบริการดา้นอุตสาหกรรมขนส่ง 
เช่น การขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางน ้ า ซ่ึงจะเอ้ืออ านวยให้นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปถึง
จุดหมายปลายทางหรือแหล่งท่องเท่ียว (Attraction) ไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วและปลอดภยั 
  3. ส่ิงดึงดูดใจ (Attraction) นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัท่ีสุด 
เพราะเป็นจุดดึงดูดให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียวอาจเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมี
ความโดนเด่น หรือแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประวติัศาสตร์ 
  4. ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) ได้แก่  โรงแรม รีสอร์ท และ
โฮมสเตย ์ Bed & Breakfast และ Guest House โดยท่ีพกัแรมประเภทต่างๆ  จะมีส่ิงอ านวยความสะดวก
ในระดบัท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะท าให้มีราคาและบริการในระดบัต่างกนัอีกดว้ย เช่น ภตัตาคาร บาร์ ฟิต
เนส เซ็นเตอร์ สระวา่ยน ้า ซาวน่า และส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เป็นตน้ 
  5. กิจกรรม (Activities) นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั เช่นกนั ในยุค
ปัจจุบนัซ่ึง การท่องเท่ียวมิไดห้มายเพียงแค่การเดินทางไปชมโบราณสถาน อนุสาวรีย ์ความงดงาม
ของป่าไม ้ธรรมชาติ หากความส าคญัส าหรับผูม้าเยือน คือ การไดมี้โอกาสท ากิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น 
การเดินป่า เพื่อศึกษาระบบนิเวศเขตเส้นศูนยสู์ตรในป่าดิบช้ืน การล่องแก่งในแม่น ้ าของทอ้งถ่ิน การ
ปีนหนา้ผา การด าน ้ ารูปแบบ Scuba Diving หรือ Snorkeling การพายเรือแคนู บริเวณป่าชายเลน การ
ตกปลาหมึกในทะเลลึก ตลอดจนการร่วมท ากิจกรรมกบัชุมชนทอ้งถ่ิน เช่น การไถนา การด านา การ
เก่ียวขา้ว การร่วมพิธีบายศรีสู่ขวญั เป็นตน้ ซ่ึงกิจกรรมทั้งหมดจะเป็นประสบการณ์ท่ีอยูใ่นความทรง
จ าของนกัท่องเท่ียวและกิจกรรมดงักล่าวมกัก่อใหเ้กิดการกระจายรายไดสู่้ชุมชนทอ้งถ่ิน 
  6. การให้บริการของแหล่งท่องเท่ียว (Ancillary Service) ได้แก่ 
ทั้งหมดท่ีมีให้นกัท่องเท่ียว อาทิเช่น บริการด้านร้านอาหาร โรงพยาบาล ไปรษณีย ์สถานีบริการ
น ้ามนั ร้านคา้ ร้านขายของท่ีระลึก หอ้งสุขา เป็นตน้  
  สรุปได้ว่า อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นแหล่งท่ีช่วยกระตุ้นให้มีการ
น าเอาทรัพยากรของประเทศไปใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงประกอบไปดว้ยธุรกิจและการบริการ 
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบันักท่องเท่ียว องค์ประกอบท่ีส าคญัในการท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ ควรมีองค์ประกอบหลัก 6 ประการ (6A’s) ได้แก่ ความสามารถในการจดั
โปรแกรมการท่องเท่ียว (Available Package) ความสามารถในการเขา้ถึง (Accessibility) ส่ิงดึงดูดใจ 
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(Attraction) ส่ิงอ านวยความสะดวก (Amenities) กิจกรรม (Activities) การให้บริการของแหล่ง
ท่องเท่ียว (Ancillary Service) และการจะพฒันาแหล่งท่องเท่ียวนั้นให้มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนควรท่ีจะตอ้งมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมกนั 
วางแผนและประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวดว้ย 
 2.1.1.4 ประเภทของการท่องเทีย่ว  
  ด าเกิง โถทอง และคณะ (2550) ไดก้ล่าวถึง การจ าแนกประเภทของการ
ท่องเท่ียวว่าการท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ีมนุษยใ์ช้เป็นกิจกรรมนนัทนาการ การเรียนรู้ไปในโลก
กวา้งตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์ภายในครอบครัว หรือการศึกษาดูงานในหน่วยงาน
บูรณาการหลากหลายรูปแบบ ดงัน้ี ประเภทของการท่องเท่ียวในท่ีน้ี หมายถึง ประสบการณ์ในการ
ท่องเท่ียว กล่าวคือ ในการจ าแนกจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียว (Type of Destination) แหล่ง
ท่องเท่ียวสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่ม หรือประเภทของประสบการณ์ (Travel Experience) ท่ี
นกัท่องเท่ียวไดรั้บออกเป็น 7 ประเภท คือ 
  1. การท่องเท่ียวเพื่อชาติพนัธ์ุ (Ethnic Tourism) เป็นการเดินทางดว้ย
วตัถุประสงค์ท่ีจะสังเกตการแสดงออกทางวฒันธรรมและแบบแผนการใช้ชีวิตของประชากรต่าง
เผา่พนัธ์ุซ่ึงจะรวมไปถึงการไปเยอืนบา้นเกิดเมืองนอน การเขา้ร่วมพิธีกรรมร าฟ้อน และเขา้ร่วมพิธี
ทางศาสนาต่างๆ  เป็นตน้ 
  2. การท่องเท่ียวเพื่อวฒันธรรม (Cultural Tourism) เป็นการเดินทาง
เพื่อสัมผสัและบางกรณีก็เขา้ร่วมใชว้ิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีไดสู้ญหายไปหมดแลว้ กลบัมาสร้างสีสันดึงดูด
ใจนกัท่องเท่ียวซ่ึงอาจจดัอาหารงานเทศกาลเคร่ืองแต่งกายตามประเพณี การร าพื้นบา้น การแสดง
ศิลปะ และหตัถกรรมรุ่นโบราณๆ ไวบ้ริการดว้ย เป็นตน้ 
  3. การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) เป็นการ
ท่องเท่ียวพิพิธภณัฑสถาน ท่ีเนน้ความรุ่งเรืองของอดีต อาจเป็นการเยือนอนุสาวรีย ์โบสถ์ วิหาร วดั
ต่างๆ การแสดงแสงสีเสียงเก่ียวกบัเหตุการณ์ต่างๆ  ในประวติัศาสตร์ เป็นตน้ 
  4. การท่องเท่ียวเพื่อส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Tourism) คลา้ยคลึง
กบัการท่องเท่ียวเพื่อชาติพนัธ์ุ กล่าวคือ ดึงดูดนักท่องเท่ียวมาจากแดนไกล แต่การท่องเท่ียวเพื่อ
ส่ิงแวดลอ้ม เน้นส่ิงดึงดูดใจท่ีเป็นส่ิงธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมากกว่าท่ีจะเน้นชาติพนัธ์ุมนุษย ์
การกลบัคืนสู่ธรรมชาติ และการช่ืนชมต่อความสัมพนัธ์ของผูค้นกบัพื้นพิภพก็อยู่ในกลุ่มน้ี ซ่ึงจะ
รวมการถ่ายภาพการเดินทางไกล การปีนเขา การล่องเรือเล็ก และการตั้งแคม้ป์ เป็นตน้ 
  5. การท่องเท่ียวเพื่อนนัทนาการ (Recreational Tourism) เป็นการเขา้
ร่วมในการแข่งขนักีฬา น ้ าพุแร่รักษาโลก การอาบแดด และการเขา้ร่วมสมาคม เพื่อผ่อนคลายจิต
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ตามสถานท่ีต่างๆ อาทิ เช่น หาดทราย ชายทะเล ชายหาดท่ีแนวตน้ปาล์มไสว สนามกอล์ฟชั้นเยี่ยม
หรือสนามเทนนิสชั้นเลิศ การส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียว ในกลุ่มน้ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ
พกัผอ่นหยอ่นใจโดยเฉพาะ เป็นตน้ 
  6. การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ (Business Tourism) มีลกัษณะเด่น คือ การ
ประชุมหรือการพบปะกนั หรือการสัมมนา ซ่ึงมกัจะรวมเอาการท่องเท่ียวประเภทอ่ืนเขา้มาไวด้ว้ย 
เม่ือมีการท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจเกิดข้ึน แหล่งท่องเท่ียวแต่ละแหล่งจะมีการท่องเท่ียวไดห้ลายประเภท 
บางแห่งเป็นทั้งแหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการ ส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมทั้ งน้ีแล้วแต่ความ
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
  7. การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั (Incentive Tourism) เป็นการท่องเท่ียว
ท่ีจดัข้ึน เพื่อเป็นรางวลัแก่พนกังาน เพื่อเป็นสวสัดิการของหน่วยงานและบริษทัห้างร้านต่างๆ เพื่อ
การดูงาน ประชุมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเพื่อนนัทนาการ โดยหน่วยงานและบริษทัห้างร้านจะ
เป็นผูรั้บผดิชอบเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

   สรุปจากขา้งตน้ ประเภทของการท่องเท่ียว คือ การท่องเท่ียวเป็นกิจกรรมท่ี
มนุษยใ์ช้เป็นกิจกรรมนนัทนาการ การเรียนรู้ไปในโลกกวา้ง ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพนัธ์
ภายในครอบครัว หรือการศึกษาดูงานในหน่วยงานบูรณาการหลากหลายรูปแบบ และประสบการณ์ใน
การท่องเท่ียว แบ่งได้ทั้ งหมด 7 ประเภท ได้แก่ การท่องเท่ียวเพื่อชาติพันธ์ุ การท่องเท่ียว เพื่อ
วฒันธรรม การท่องเท่ียวเพื่อประวติัศาสตร์ การท่องเท่ียว เพื่อส่ิงแวดล้อม การท่องเท่ียว เพื่อ
นนัทนาการ การท่องเท่ียวเพื่อธุรกิจ การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั   
 2.1.2    แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการการท่องเทีย่ว 
  2.1.2.1   ความหมายของการจัดการการท่องเทีย่ว 
   มนสั สุวรรณ และคณะ (2541) ไดใ้ห้หลกัการในการจดัการการท่องเท่ียว
โดยตอ้งพิจารณาการจดัการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบและบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายจะตอ้ง
พิจารณาระบบย่อยและองค์ประกอบของการจัดการท่องเท่ียว บทบาทหน้า ท่ีของแต่ละ
องค์ประกอบและความสัมพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงการพิจารณาสภาพแวดลอ้ม
ของระบบการท่องเท่ียวไปดว้ย  
 1.  ทรัพยากรทางท่องเท่ียว (Tourism Resource) ซ่ึงประกอบด้วย  
แหล่งท่องเท่ียวตลอดจนทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมการท่องเท่ียว 
 2. การบริการการท่องเท่ียว (Tourism Services) อนัไดแ้ก่ การให้บริการ
เพื่อการท่องเท่ียวท่ีมีอยูพ่ื้นท่ีหรือกิจกรรมท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวของพื้นท่ีนั้นๆ 
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 3. การตลาดท่องเท่ียว (Tourism Marketing) โดยเป็นส่วนของความ
ตอ้งการในการท่องเท่ียวท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว ผูป้ระกอบการ และประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงหมาย
รวมถึงกิจกรรม รูปแบบหรือกระบวนการการท่องเท่ียว 
 นอกจากหลักการในการจดัการท่องเท่ียวซ่ึงกล่าวในเบ้ืองตน้แล้วแนว
ทางการบริหารและจัดการการท่องเท่ียวยงัสามารถน ามาวิเคราะห์การจัดการท่องเท่ียวได้อัน
ประกอบไปดว้ย 
 -   แนวทางการบริหารและจดัการ 
 -   แนวทางการจดัการดา้นส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียว 
 -   แนวทางการบริหารและจดัการดา้นสวสัดิภาพและความปลอดภยั 
 -   แนวทางการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน 
 -   แนวทางการใหป้ระชาชนกลุ่มและองคก์รอ่ืนๆมีส่วนร่วม 
 บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการการท่องเท่ียว 
หมายถึง การวางแผนการท่องเท่ียวและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนโดยมีการจดัการบริหาร งาน
บุคคล การอ านวยการและควบคุมอยา่งเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว  ้ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลแผนการท่องเท่ียวดว้ย 
 อารีย ์ นยัพินิจ และฐิรชญา มณีเนตร (2551) ไดใ้ห้ความหมายของการ
จดัการการท่องเท่ียว หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัการท่องเท่ียวในด้านการวางแผนด้านการ
จดัการผูรั้บผิดชอบ การควบคุม การจดัสรรงบประมาณ การประเมินผล และรายงานผล เก่ียวขอ้ง
กบัทางการท่องเท่ียว 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ได้กล่าวถึง การจดัการการ
ท่องเท่ียวท่ีควรจะด าเนินการในความรับผิดชอบของหน่วยงานท่ีดูแลสถานท่ีท่องเท่ียวนั้น มีอยู่ 5 
ภารกิจหลกัดงัน้ี 
 1. การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในดา้นการ
จดัการแหล่งท่องเท่ียวควรมีบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวให้สาธารณะชน
ไดรั้บรู้และทราบใหม้ากท่ีสุด 
 2. การส ารวจขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรการท่องเท่ียว เป็นการส ารวจหา
ขอ้มูลในแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี เพื่อเป็นขอ้มูลในการประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
 3. การปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว เป็นการจดัท าแผนงาน
โครงการ เพื่อปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นท่ีประทบัใจของนกัท่องเท่ียว 
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 4. การบริหารแหล่งท่องเท่ียว เป็นการก าหนดแนวทางในการบริหาร
จดัการแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ีอยา่งเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 5. การรักษาความปลอดภยัในแหล่งท่องเท่ียว เป็นการวางระบบในการ
ดูแลรักษาระบบความปลอดภยัใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในพื้นท่ีรับผดิชอบ 
 สรุปว่า การจดัการการท่องเท่ียว คือ การกระท าหรือปฏิบติัอย่างมี
เป้าหมายเพื่อสอดคล้องกบัหลกัการทฤษฎี และแนวคิดท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงสภาพท่ีแทจ้ริง 
รวมทั้งขอ้จ ากดัต่าง ๆ ทางสังคมและสภาพแวดลอ้ม การก าหนดแนวทางมาตรการ และแผนปฏิบติั
การท่ีดีตอ้งค านึงถึงกรอบความคิดท่ีก าหนดไว ้      
 2.1.2.2 การจัดการการท่องเทีย่วทีย่ัง่ยนื 
  พนูทรัพย ์สวนเมือง ตุลาพนัธ์ และคณะ (2544) การจดัการท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยืน หมายถึง เป็นการจดัการท่องเท่ียวท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของภาคีภาคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
เกิดความพึงพอใจแก่ทุกฝ่าย ทั้งผูไ้ปท่องเท่ียวและชุมชนท่ีถูกท่องเท่ียว นอกจากนั้น การจดัการ
ท่องเท่ียวแบบยั่งยืนย ังเป็นการท่องเท่ียวในเชิงสร้างสรรค์ ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้ม และศิลปวฒันธรรมของชุมชน แต่เป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนท่ีถูกท่องเท่ียวและผูท่ี้ไปท่องเท่ียวเองในดา้นต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สุขภาพ ความรู้ และ
การมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
  ร าไพพรรณ แก้วสุริยะ (2547) ได้กล่าวถึง หลกัการในการจดัการการ
ท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื ตามหลกัการการพฒันาการท่องเท่ียวโลก ไวด้งัน้ี 
  1. อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี หมายถึง มีวิธีการจัดการใช้
ทรัพยากร ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมอย่างมีประสิทธิภาพใช้อย่างประหยดั 
ค านึงถึงตน้ทุนด้านคุณค่าและคุณภาพของธรรมชาติและตน้ทุนทางวฒันธรรม ซ่ึงเป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
  2. ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรท่ีเกินความจ าเป็นควบคู่กบัการลด
การก่อของเสีย คือ การร่วมกนัวางแผนกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งจดัการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจดัหาทรัพยากรอ่ืนท่ีมีคุณสมบติั มีคุณภาพเหมือนกนั หรือใชท้ดแทนกนัได ้เพื่อ
ลดการใชท้รัพยากรท่ีหายาก 
  3. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคมและ
วฒันธรรม คือ ตอ้งมีการวางแผนขยายฐานการท่องเท่ียว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความ
หลากหลายเพิ่มข้ึนในแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็น แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียวทาง
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วฒันธรรม โดยการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานการบริการ เพื่อให้นักท่องเท่ียวใช้เวลาท่องเท่ียวใน
สถานท่ีนั้นนานข้ึนหรือกลบัไปเท่ียวซ ้ าอีก 
  4. ประสานแผนการพฒันาการท่องเท่ียว คือ การประสานแผนการ
พฒันากบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แผนพฒันาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองทอ้งถ่ิน (องค์การ
บริหารส่วนต าบลหรือ เทศบาล) แผนพฒันาของส านักนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม แผนพฒันา
จงัหวดั แผนพฒันาของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี เพื่อให้การท างานในสถานท่ี
ท่องเท่ียวมีศกัยภาพ 
  5. น าการท่องเท่ียวขยายฐานเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน คือ การประสานงาน 
กบัองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวใน
ท้องถ่ิน โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถ่ิน น าไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวเดินทางเขา้ไปเท่ียวเป็นการสร้างรายไดก้ระจายสู่ประชากรท่ีประกอบการในทอ้งถ่ิน 
  6. การมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายพฒันาการท่องเท่ียวกบัทอ้งถ่ิน คือ 
มีการร่วมท างานกบัทอ้งถ่ินแบบองค์รวม โดยเขา้เป็นหน่วยงานร่วมจดั ร่วมวิเคราะห์หรือร่วม
แกปั้ญหาร่วมส่งเสริมการขาย การท่องเท่ียว ร่วมประเมินผลการท่องเท่ียว เป็นตน้ นอกจากนั้นตอ้ง
ประสานเครือข่ายระหวา่งองคก์รและทอ้งถ่ิน เพื่อยกระดบัคุณภาพของการจดัการการท่องเท่ียวใน
ทอ้งถ่ิน 
  7. จดัประชุมและปรึกษาหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
คือ ตอ้งมีการประสานกบัพหุภาคี ไดแ้ก่ ชุมชนหรือประชาคมในพื้นท่ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
กลุ่มผูป้ระกอบการท่องเท่ียว สถาบนัการศึกษา สถาบนัการศาสนา หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบ
ในพื้นท่ี เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือในการเพิ่มศกัยภาพให้กบัแหล่งท่องเท่ียว การประเมินผล
กระทบการท่องเท่ียว การแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นการตลาดเพื่อร่วม
ปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 
  8. การพฒันาบุคลากร คือ การใหค้วามรู้ การฝึกอบรม การส่งพนกังาน
ดูงานอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้พนกังานมีความรู้ มีแนวคิด และมีวิธีปฏิบติัในการพฒันาการท่องเท่ียว
ท่ีย ัง่ยนื เป็นการพฒันาบุคลากรในองคก์ร และช่วยยกระดบัมาตรฐานการบริหารการท่องเท่ียว 
  9. การจดัเตรียมขอ้มูลบริการข่าวสารการท่องเท่ียว คือ มีการจดัเตรียม
ขอ้มูลข่าวสารการท่องเท่ียวและการบริการการขายให้พร้อม มีเพียงพอต่อการเผยแพร่ซ่ึงอาจจดัท า
ในรูปส่ือทศันูปกรณ์รูปแบบต่างๆ 
  10. ประเมินผล ตรวจสอบ และวจิยั คือ การช่วยแกปั้ญหาและเพิ่มคุณค่า 
รวมถึงคุณภาพของแหล่งท่องเท่ียว การลงทุนในธุรกิจท่องเท่ียว ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ตอ้งมี
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การประเมินผล การตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวจิยั เพื่อน ามาปรับปรุงและแกไ้ขการจดัการ
ก่อใหเ้กิดการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   สรุปได้ว่า การจัดการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การกระท าอย่างมี
เป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัการทฤษฎีและแนวคิดท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงสภาพท่ีแทจ้ริง รวมทั้ง
ขอ้จ ากดัต่างๆของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และ การจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยืน คือ การบริหาร
การจดัการการท่องเท่ียวให้พฒันาในทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบ ระมดัระวงั เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ 
สังคม และความงดงามทางสุนทรียภาพ มีการจดัการทรัพยากร และส่ิงแวดลอ้มท่ีชาญฉลาด เกิด
ประโยชน์อยา่งสูงสุดและยาวนาน หลกัการในการจดัการการท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนืตามหลกัการของการ
พฒันา การท่องเท่ียวโลก ได้แก่ อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างพอดี ลดการบริโภค และใช้
ทรัพยากรท่ีเกินความจ าเป็นควบคู่กบัการลดการก่อของเสีย รักษาและส่งเสริม ความหลากหลาย
ของธรรมชาติ สังคม และวฒันธรรม ประสานแผนการพฒันาการท่องเท่ียว น าการท่องเท่ียวขยาย
ฐานเศรษฐกิจในทอ้งถ่ิน การมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายพฒันาการท่องเท่ียวกบัทอ้งถ่ินจดัประชุม
และปรึกษาหารือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั การพฒันาบุคลากร การจดัเตรียมขอ้มูล
บริการข่าวสารการท่องเท่ียว และประเมินผล ตรวจสอบและวิจยั เพื่อทราบผลของการบริการน ามา
ปรับปรุงและแกไ้ขการจดัการเพื่อก่อใหเ้กิดการบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.1.3   แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีผลต่อการท่องเทีย่ว 
  ความส าคญัของอุปสงคก์ารท่องเท่ียว   อุปสงคก์ารท่องเท่ียวเป็นตวัผลกัดนัส าคญั
ท่ีท าให้เกิดการซ้ือขายสินคา้ทัว่ไป และสินคา้การท่องเท่ียวอย่างอ่ืน ๆ โดยเฉพาะธุรกิจย่อยท่ีเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว เช่น โรงแรม  บริษทัน าเท่ียว  สายการบิน ช่วย
เพิ่มการสร้างรายไดใ้ห้แก่ทอ้งถ่ิน ซ่ึงจะน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีความ
พร้อมในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว และท าให้ธุรกิจท่องเท่ียวมีการขยายตวัมากข้ึน  จะดูได้จาก
แผนภาพดงัน้ี 
   ความเจริญก้าวหน้าของท้องถ่ินโดยเฉพาะในเร่ืองส่ิงอ านวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคต่างๆ จะเป็นส่ิงจูงใจใหน้กัลงทุนสนใจมาลงทุนทางธุรกิจมากข้ึน ทั้งประชาชนและนกั
ลงทุนต่างก็พยายามให้นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวมากข้ึนเพื่อผลทางดา้นรายไดแ้ละรายไดจ้ากการ
ท่องเท่ียว ก็สามารถกระจายรายได้ไปสู่ผูป้ระกอบอาชีพในธุรกิจย่อยในลกัษณะทวีคูณ (Multiplier 
Effect) อนัก่อให้เกิดการเพิ่มรายไดแ้ละน าไปสู่การพฒันาทอ้งถ่ินในรูปแบบต่างๆ นกัการตลาดใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จึงจ าเป็นต้องใช้กิจกรรมการตลาดเป็นเคร่ืองมือในการผลักดันให้
นกัท่องเท่ียวตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวมากข้ึน พยายามให้อุปสงคก์ารท่องเท่ียวคงท่ี หรือ
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เพิ่มข้ึน ดงันั้นกิจกรรมการตลาดจึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียว 
  ปัจจัยทีท่ าให้เกดิอุปสงค์การท่องเทีย่ว  
  การเดินทางท่องเท่ียวเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตสังคมในปัจจุบนั ปัจจยัท่ีท าให้เกิด
อุปสงค ์การท่องเท่ียว ไดแ้ก่ 
 1. ปัจจยัผลกัดนั ไดแ้ก่  ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยี การสร้างบา้น
แปลงเมือง การมีรายไดแ้ละระดบัวถีิชีวติความเป็นอยูดี่ข้ึน อาชีพและการมีเวลาวา่งเพิ่มมากข้ึน การ
พฒันาการทางดา้นการคมนาคมขนส่ง  และการส่ือสาร ตลอดจนการแลกเปล่ียนดา้นต่างๆ ในยุค
โลกาภิวฒัน์ 
 2. ปัจจยัดึงดูด  ได้แก่  ความพร้อมของอุปทานการท่องเท่ียว ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว ราคาการท่องเท่ียว กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว ความปลอดภยั และ
ส่ือมวลชน 
 ปัจจัยส าคัญทีท่ าให้อุปสงค์การท่องเทีย่วแตกต่างกนั 
  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพมีหลายประการ  ตลอดจนมีผลต่อจ านวนนกัท่องเท่ียวระหวา่งประเทศ  ปริมาณการขยายตวั
ของธุรกิจยอ่ยในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว  จะเป็น
ทั้งปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมไดห้รือควบคุมไดย้าก  ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจสามารถจะคาดการณ์ไดว้า่
จะเกิดอะไรข้ึนกับตลาดท่องเท่ียวบ้าง และสามารถเตรียมกิจกรรมทางการตลาดเพื่อแก้ไข
สถานการณ์ต่าง ๆ  ท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป ปัจจยัท่ีส าคญัมีดงัน้ี 
 1.   ปัจจยัทางเศรษฐกิจ  (Economic Factors) สภาพเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินและ
ประเทศ มีผลกระทบต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวมาก เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ระดบัอุปสงค์
แตกต่างกนั  ประเทศท่ีมีเศรษฐกิจดียอ่มเอ้ืออ านวยให้คนเดินทางมากข้ึน เพื่อไปเจรจาติดต่อธุรกิจ 
ไปประชุม ไปศึกษาหาความรู้ หรือไปพกัผอ่น ปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวกระท าไดใ้น
ปริมาณสูงตามอ านาจการซ้ือ (Purchasing Power) แต่ประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือการพฒันา
เศรษฐกิจยงัไม่ดีนกั จะท าให้นกัท่องเท่ียวมีอ านาจการซ้ือต ่า และไม่ใช่เป้าหมายหลกัทางการตลาด
ของธุรกิจท่องเท่ียว  การดึงดูดลูกคา้เป้าหมาหลกั ผูป้ระกอบธุรกิจจ าเป็นตอ้งพฒันารูปแบบของการ
บริการ และพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกให้เหมาะสมกับสภาพและฐานะของกลุ่มลูกค้าท่ีมี
เศรษฐกิจดี และมีอ านาจการซ้ือสูง จะเห็นไดจ้ากการพฒันาสินคา้และบริการของธุรกิจโรงแรมมี
ความแตกต่างกนัทางดา้นการแข่งขนัสูงมาก  อตัราการเขา้พกั  (Occupancy Rate)  ท่ีเพิ่มข้ึนแสดง
ว่ากิจกรรมทางการตลาดประสบความส าเร็จ  สามารถท าให้อุปสงค์การท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนได ้ 
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ตวัอยา่งขา้งล่างน้ี  เป็นกลุ่มประเทศพฒันาท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและเป็นผูท่ี้ “ให้”  การท่องเท่ียว 
และกลุ่มประเทศก าลงัพฒันา ซ่ึงเป็นผู ้ “รับ”  การท่องเท่ียว 
 2. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์  (Demographic Factors) ลกัษณะของประชากร 
ไดแ้ก่ ขนาดและองคป์ระกอบของครอบครัว อายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ ระดบัรายได ้อาชีพ 
เช้ือชาติ สัญชาติ ซ่ึงโดยรวมแลว้จะมีผลต่อรูปแบบของอุปสงคแ์ละปริมาณการซ้ือผลิตภณัฑ์การ
ท่องเท่ียว 
  ประเทศท่ีพฒันาแลว้ครอบครัวมีขนาดเล็ก  มีบุตรนอ้ย  ตอ้งท างานทั้งสามี  
ภรรยา  มีปัญหาการหยา่ร้าง มีรายไดพ้อจะเดินทางท่องเท่ียว  และมีพนัธะนอ้ยลง  ประเทศท่ีก าลงั
พฒันาเร่ิมมีลักษณะครอบครัวแบบน้ี  ผูป้ระกอบธุรกิจควรปรับปรุงรูปแบบของผลิตภณัฑ์ให้
เหมาะสมกบัลกัษณะต่าง ๆ ของประชากร เช่น  กลุ่มท่ีมีอายุเกิน  55 ปี หรือเกษียณอายุแลว้  กลุ่มน้ี
มีความพร้อมทั้ งทางด้านการเงิน เวลาและสุขภาพท่ีแข็งแรง แต่ไม่ต้องการเดินทางแบบ
สมบุกสมบนั  การน าเท่ียวแบบพกัผ่อนและรักษาสุขภาพจึงเป็นรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบั
ลกัษณะผูซ้ื้อในวยัน้ีมาก นอกจากน้ีในส่วนของประเทศไทยทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีดึงดูด
นักท่องเท่ียวสูงอายุ  ได้แก่  ความสวยงามตามธรรมชาติ ความเป็นมิตรของประชาชน  ความ
ปลอดภยั  วฒันธรรมและประเพณี  คุณภาพของท่ีพกัและส่ิงอ านวยความสะดวก และการบริการท่ี
เอาใจใส่ องคก์ารสหประชาชาติไดป้ระมาณวา่ ราวปี ค.ศ. 2025  สัดส่วนประชากรผูสู้งอายุของโลก
จะมีประมาณร้อยละ 19 ของประชากรทั้งหมด หรือคิดเป็นจ านวน ราว 1.6  พนัลา้นคน นอกจาก
การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวจะแตกต่างกันเน่ืองจากอายุแล้วการศึกษาก็ท าให้เพิ่ม
ปริมาณอุปสงค์ด้วย  จะเห็นได้ว่า  มีการจดัรายการน าเท่ียวเพื่อไปศึกษาในต่างประเทศ (Study 
Tour) ใหแ้ก่เยาวชนและการจดัน าเท่ียวแบบความสนใจพิเศษ (Special Interest Travel) เพิ่มมากข้ึน
ทุกปี 
 3.  ปัจจยัทางภูมิศาสตร์  (Geographic  Factors) ลกัษณะภูมิศาสตร์ของประเทศ
ผูซ้ื้อมีผลกระทบท าใหอุ้ปสงคข์องนกัท่องเท่ียวแต่ละชาติแตกต่างกนั และเป็นส่ิงท่ีก าหนดประเภท
ของจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวท่ีผูซ้ื้อตอ้งการไป เช่น นกัท่องเท่ียวท่ีมาจากประเทศท่ีแวดลอ้ม
ดว้ยทะเลย่อมตอ้งการไปเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวประเภทภูเขา  เมืองนกัท่องเท่ียวจากประเทศท่ีมี
อากาศหนาว  เช่น ชาวสแกนดิเนเวยี นิยมไปพกัผอ่นในประเทศท่ีมีอากาศอบอุ่นหรือชายทะเล เช่น 
นิยมไปแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นอกจากลกัษณะทางภูมิประเทศ และภูมิอากาศจะท าให้รูปแบบ
อุปสงค์ต่างกันแล้ว ผูพ้กัอาศยัในเมืองใหญ่มกันิยมเดินทางแบบเช้าไป เย็นกลับ (Day Visit)  
มากกว่าคนในชุมชนเล็ก ๆ  ผูป้ระกอบธุรกิจจดัน าเท่ียว  และโรงแรมควรพิจารณาลกัษณะทาง
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ภูมิศาสตร์ของลูกคา้ดว้ยว่าส่วนใหญ่มาจากประเทศใดและจุดหมายปลายทางท่องเท่ียวใดจะจูงใจ
ลูกคา้ไดม้าก  เพื่อพฒันาสินคา้และบริการและส่งเสริมการตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย 
 4.   ปัจจยัทางวฒันธรรมสังคม  (Socio – Cultural Factors) ลกัษณะทางสังคม
และวฒันธรรม จะหล่อหลอมความคิด  รสนิยม และทศันคติในการบริโภคผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว  
สังคมตะวนัตกมีลกัษณะเปิดเผยจะเปิดโอกาสให้ผูห้ญิงชาวตะวนัตกเดินทางท่องเท่ียวไดบ้่อยและ
ไกลมากกว่าผูห้ญิงชาวเอเชีย  และตะวนัออกกลาง  ซ่ึงไม่นิยมเดินทางโดยล าพงั  หรือท่องเท่ียว
แบบผจญภยัมากเกินไป  การท่องเท่ียวแบบผจญภยัจึงเหมาะส าหรับนักท่องเท่ียววยัหนุ่มสาว
ชาวตะวนัตก  นอกจากน้ีคือค่านิยมของการมีบา้นพกัหลงัท่ีสอง  (Secondary  Residence)  เพื่อ
พกัผ่อนในชนบทหรืออยู่ชายทะเล  ถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็นและมีคุณค่าต่อชีวิต  ส่วนประเทศในแถบ
เอเชียท่ีเจริญพฒันาไปมาก  เช่น  ประเทศญ่ีปุ่น หญิงสาวโสดชาวญ่ีปุ่น และอยูใ่นวยัท างาน  (Office  
Lady)  จะมีรสนิยมในการท่องเท่ียวหรูหรา  สะดวกสบาย  นบัเป็นลูกคา้เป้าหมายส าคญัอีกกลุ่ม
หน่ึงนอกเหนือไปจากคู่ฮนันีมูน  (Honeymooners) ซ่ึงนิยมเดินทางไปพกัผอ่นต่างประเทศหลงัจาก
การแต่งงานมาก สรุปได้ว่าทศันคติและวฒันธรรมของท้องถ่ินใดทอ้งถ่ินหน่ึงสามารถก าหนด
รสนิยม ค่านิยม ปริมาณ ระดบัและรูปแบบของการซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวได ้
 5.  ปัจจยัทางการเมืองและกฎหมาย  (Political and Regulatory Factors) การ
เปล่ียนแปลงทางดา้นการเมืองและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ของประเทศอาจท าให้การตดัสินใจซ้ือ
ผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวเปล่ียนแปลงและ/หรืออาจท าให้อุปสงคก์ารท่องเท่ียวแตกต่างกนั เน่ืองจาก
มีความรู้สึกปลอดภยัหรือไม่ปลอดภยัในการจะเดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ เช่น เกิดภาวะ
สงคราม การปฏิวติัเปล่ียนแปลงการปกครอง  ถา้นกัท่องเท่ียวหวัน่เกรงเร่ืองความปลอดภยั  อุปสงค์
จะลดลง มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจการท่องเท่ียว  เช่น  สายการบินต้องระงบัเส้นทางบิน
ชั่วคราว อตัราการเขา้พกัโรงแรมลดลงจนอาจตอ้งปลดพนักงาน  การท่องเท่ียวภายในประเทศ 
(Inbound Tour) ลดลงแมแ้ต่ตลาดท่องเท่ียวภายในประเทศเองก็หยุดชะงกั การฟ้ืนตวัตอ้งใช้
เวลานานพอสมควร  ส านกังานการท่องเท่ียวของประเทศ  (National Tourist Office) จ าเป็นตอ้งรีบ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อฟ้ืนฟูภาพลกัษณ์ธุรกิจภาคเอกชนตอ้งเร่งการส่งเสริมการตลาดและการขาย 
นอกจากน้ีประเทศท่ีมีกฎหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียวยอ่มสร้างความมัน่ใจให้แก่นกัท่องเท่ียวไดว้า่ 
จะไดรั้บการบริการท่ีมีมาตรฐาน ไม่ถูกหลอกลวงและไดรั้บสิทธิการคุม้ครองการบริโภคดว้ย เช่น 
ประเทศไทยมี พ.ร.บ. ธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก์  พ.ศ. 2535 นกัท่องเท่ียวสามารถร้องเรียนขอให้
ชดใชไ้ดถ้า้ไม่ไดรั้บการบริการตามขอ้ตกลงท่ีธุรกิจน าเท่ียวไดใ้ห้ไวก้ฎหมายเก่ียวกบัการท่องเท่ียว
จึงมีส่วนส าคญัในการเพิ่มหรือลดอุปสงค ์ และกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขยายตวัของธุรกิจ
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ท่องเท่ียวก็มีความส าคญัเช่นเดียวกนั เช่น  พ.ร.บ. เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะช่วยรักษาทรัพยากร
การท่องเท่ียวไวไ้ดน้านท่ีสุด  ใหน้กัท่องเท่ียวช่ืนชมและอยากจะกลบัมาเยอืนอีก 
 6.  ปัจจยัทางส่ือสารมวลชน  (Mass  Media  Communication  Factors) ขอ้มูล
ข่าวสารทุกชนิดจากส่ือมวลชนสามารถสร้างความเช่ือถือ  มัน่ใจ  หรือไม่มัน่ใจ  ในการตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียว ช่วยสร้างความรู้จกั  คุน้เคย  การต่อตา้น หรืออยากรู้อยากเห็นมากข้ึน  และช่วย
ในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว  ทั้งน้ีข่าวสารทางลบ เช่น  ปัญหาการเมือง  การต่อสู้
ระหว่างชนชาติ โรคระบาด  ความไม่ปลอดภยัของแหล่งท่องเท่ียวเป็นผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อ
การเติบโตของธุรกิจท่องเท่ียว ปัญหาภาพลกัษณ์ทางลบของไทย เช่น ปัญหาโสเภณีเด็ก โรคเอดส์ 
การจราจร ท าให้นักท่องเท่ียวเปล่ียนใจ  เบ่ียงเบนการซ้ือรายการน าเท่ียวไปยงัประเทศอ่ืนท่ีมี
ลกัษณะภูมิศาสตร์และวฒันธรรมใกลเ้คียงกบัประเทศไทยแทน ส่ือมวลชนท่ีดีและมีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด คือ  โทรทัศน์  และกิจกรรมเวลาว่างท่ีคนในสังคมปัจจุบันท ามากท่ีสุด คือ  การดู
โทรทศัน์ การส่งเสริมและการโฆษณาธรกิจท่องเท่ียว  สถานท่ีท่องเท่ียวทางส่ือโทรทศัน์ท าให้
นกัท่องเท่ียวเกิดอุปสงคท่ี์หลากหลายและช่วยใหต้ดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑก์ารท่องเท่ียวเร็วข้ึน 
 7.   ปัจจยัทางการเปรียบเทียบราคา  (Comparative Prices) การเปรียบเทียบราคา
การท่องเท่ียวท าให้นกัท่องเท่ียวมีอุปสงค์แตกต่างกนั โดยการเปรียบเทียบราคาของผลิตภณัฑ์กบั
บริษทัท่ีเป็นคู่แข่ง  หรือกบัราคาปีก่อนหนา้น้ี ราคาจะแสดงคุณค่าของผลิตภณัฑ์ประกอบกบัปัจจยั
ทางเศรษฐกิจ  สังคมและวฒันธรรมท่ีกล่าวก่อนหนา้น้ีแลว้ท าให้อุปสงค์แตกต่างไปจากเดิม ราคา
การท่องเท่ียวของประเทศตน้ทางและปลายทางท่ีจะไปก็มีผลกระทบต่ออุปสงค ์ ถา้แตกต่างกนัมาก
นกัท่องเท่ียวท่ีมีอ านาจการซ้ือสูงจึงจะสามารถไปได ้ และถา้ราคาการท่องเท่ียวท่ีจุดหมายปลายทาง
ไม่แพงมากนกัก็จะดึงดูดใจใหน้กัท่องเท่ียวเดินทางมาไดใ้นระยะเร่ิมแรก  เม่ือมีความนิยมชมชอบก็
จะกลบัมาเท่ียวอีกในขณะน้ีค่าเงินบาทของไทยลดลงเม่ือเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ท าให้
ราคาการท่องเท่ียวของไทยมีราคาถูกสามารถท่ีจะเป็นคู่แข่งทางการตลาดการท่องเท่ียวได ้
 8.  ปัจจยัทางการเคล่ือนยา้ยส่วนบุคคล  (Personal Mobility Factors) การ
เดินทางส่วนตวัโดยเฉพาะทางรถยนต์ช่วยให้การท่องเท่ียวภายในประเทศ (Domestic Tourism) 
และเดินทางไปยงัประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกนัเจริญเติบโตมาก  เช่น การเดินทางท่องเท่ียวของ
ชาวยุโรป การเดินทางแบบส่วนตวั (Free  Individual Traveller)  มีเป็นจ านวนมากในช่วงวนัหยุด
พกัผ่อนหรือสุดสัปดาห์ เน่ืองจากถนนหนทางเช่ือมติดต่อกนัโดยตลอด  ประมาณไดว้่าประชากร
ทุก ๆ 1,000  คนในประเทศสหรัฐอเมริกามีรถยนตส่์วนตวั 600  คน  ในเยอรมนีตะวนัตก  (ปี 1990) 
มีรถยนตส่์วนตวั 500 คน ในประเทศองักฤษและประเทศในยุโรปอ่ืนๆ มีรถยนตส่์วนตวั  400 คน 
การเดินทางส่วนตวัเป็นอุปสงค์ท่ีแตกต่างกนัมาก  ก่อให้เกิดธุรกิจท่ีพกัแรม  ร้านอาหาร ร้านขาย
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ของท่ีระลึก  และธุรกิจ อ านวยความสะดวกต่างๆ  ให้แก่นกัท่องเท่ียวในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั  มี
ราคาหลากหลายตามอุปสงคข์องลูกคา้  นอกจากน้ีการมีรถยนตส่์วนตวัจะท าให้เกิดเสรีภาพในการ
เดินทางทั้งในเร่ืองการเตรียมการ เวลาและสถานท่ี  มีการวางแผนการเดินทางให้เหมาะสมกับ
สภาวะส่วนตวัมากข้ึน และอาจจะท าให้เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการท่องเท่ียวได ้เช่น  จากการหยุด
พกัผ่อนนาน ๆ ในช่วงฤดูร้อนมาเป็นการท่อง ในช่วงวนัหยุดสั้ นๆ ท าให้มีโอกาสเดินทางไดบ้่อย
ข้ึน หรือ เดินทางแบบเชา้ไปเยน็กลบั (Excursion or Day Visit)  แทน 
 9.   ปัจจยัทางเทคโนโลยีการส่ือสารและคมนาคมขนส่ง (Technology of 
Communication and Transportation) เทคโนโลยกีารส่ือสารและการคมนาคมขนส่งสามารถอ านวย
ความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะการจองและการออกบตัรโดยสารโดยผา่น
ระบบคอมพิวเตอร์ (CRS) ลูกคา้ไดรั้บความชัดเจน และรวดเร็วในการซ้ือ นอกจากน้ีคือการใช้
คอมพิวเตอร์ในธุรกิจโรงแรม เช่น การเขา้พกั (Check In) การคืนห้องพกั (Check Out) การเก็บเงิน
ค่าท่ีพกั การมีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัยอ่มแสดงถึงการบริการของธุรกิจใดท่ีไดรั้บความสะดวกสบาย
มากท่ีสุด 
 
2.2    แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

2.2.1 ความหมายวฒันธรรม 
  Greg Richard (2001) การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม คือ กุญแจส าคญัและเป็น
คุณลกัษณะชั้นน าของส่ิงท่ีไดรั้บการเรียกวา่ การท่องเท่ียวใหม่ มีความยืดหยุน่ มีความละเอียดอ่อน
ทางวฒันธรรม มีลักษณะเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมของการท่องเท่ียวนั่นคือส่ิงท่ีจะแทนท่ีการ
ท่องเท่ียวแบบเดิมท่ีเป็นการท่องเท่ียวแบบมวลชน  
  ผจงจิตต์ อธิคมนนัทะ (2543) อธิบายความหมายและลกัษณะของวฒันธรรมว่า 
วฒันธรรม คือ ส่ิงอนัเป็นวิถีชีวิตของสังคม คนในสังคมมีส่วนร่วมและคิดเห็นอยา่งไร มีความเช่ือ
อยา่งไรถึงแสดงออกให้ปรากฏเห็น เป็นรูปภาษา ประเพณี กิจการงาน การละเล่น ศาสนา เป็นตน้ 
ตลอดจนส่ิงต่างๆท่ีคนในสังคมมีส่วนสร้างข้ึน เช่น ส่ิงอนัจ าเป็นแก่วิถีชีวิต และการครองชีพ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัส่ี เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ซ่ึงแสดงปรากฏให้เห็นเป็นส่ิงต่างๆ ซ่ึงมี
การสะสมเป็นความรู้ในความทรงจ า จดไวใ้นหนงัสือและส่ิงต่างๆ ท่ีสร้างข้ึนและถ่ายทอดไวใ้ห ้ 
แก่กนั เป็นมรดกตกทอดสืบต่อกนัมาชัว่อายคุน มีการเพิ่มเติมเสริมสร้างส่ิงใหม่และปรับปรุงส่ิงเก่า
ใหเ้ขา้กนัไดแ้ละมีความเจริญกา้วหนา้ โดยวฒันธรรมจะมีลกัษณะต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. เป็นแบบแผนของพฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นเร่ืองส าคญั
ท าให้ มนุษยส์ร้างส่ิงท่ีเราเรียกว่า วฒันธรรม เกิดข้ึน มนุษยจ์ะต่างจากสัตว ์เน่ืองจากการกระท า
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ต่างๆ เป็นเร่ืองของการเรียนรู้ เช่น การหวีผม การแปรงฟัน การเยบ็ผา้เขียนหนงัสือ ฯลฯ ส่วนสัตว์
จะใช้สัญชาตญาณการเรียนรู้นั้น จะมีลกัษณะสั่งสมจากประสบการณ์ ท่ีมนุษยไ์ด้เผชิญในชีวิต
ไม่ไดถู้กถ่ายทอดทางชีวภาพหรือพนัธุกรรมการเรียนรู้นั้นเกิดจาการเป็นสมาชิกของกลุ่มของสังคม 
 2. เป็นส่ิงซ่ึงสืบทอดจากบรรพบุรุษ เป็นมรดกทางสังคม ซ่ึงส่งต่อๆกันมา
หลายช่วงอายุ  ซ่ึงคนรุ่นต่อมาไดน้ ามาใช้ปฏิบติัท าให้คงอยูไ่ม่สูญหาย แต่อาจปรับเปล่ียนไป เช่น 
การแต่งกาย ภาษา ฯลฯ การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมนั้น จะข้ึนอยูก่บัภาวะสังคมในขณะนั้นๆ 
 3. เป็นของส่วนรวมในสังคม มิใช่เป็นของผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาแต่จะช่วยกนั
คิดส่ิงท่ีสร้างสรรค์ร่วมกันปฏิบัติ ท าให้วฒันธรรมนั้นอยู่ยืดยาว เช่น ภาษาการแต่งกาย และ
วฒันธรรม  จึงเป็นวถีิชีวติ ความเป็นอยูข่องคนจ านวนมากหรือของสังคมทั้งหมด 
 งามพิศ สัตยส์งวน (2543) กล่าววา่ วฒันธรรม คือ พฤติกรรมของมนุษยท่ี์เกิดจาก
การเรียนรู้ รวมทั้งผลิตผลท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และนกัมานุษยวิทยาใช้เป็นเคร่ืองมือ เพื่อท าความ
เขา้ใจประเพณีและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของมนุษยใ์นสังคมต่างๆ ทัว่โลกรวมทั้งเขา้ใจตวัเอง
และสังคมโดยไดแ้บ่งประเภทของวฒันธรรม ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. วฒันธรรมวตัถุ (Material Culture) ซ่ึงไดแ้ก่ ส่ิงประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น ตูเ้ย็น หมอ้หุงขา้ว แก้วน ้ า มีด โต๊ะ รถ เคร่ืองบิน โทรศพัท์ โทรทศัน์ จรวด บ้าน วดั 
หอประชุม เป็นตน้ไปจนถึงเคร่ืองจกัรกลประเภทต่างๆ 
 2. วฒันธรรมไม่เก่ียวกบัวตัถุ (Non Material Culture) หมายถึง อุดมการณ์ 
ค่านิยม แนวคิดในเร่ืองการแข่งขนัอย่างมีเหตุผล ประเพณี การปฏิบติัสืบต่อกันมา และเป็นท่ี
ยอมรับกนัในชนกลุ่มของตนวา่ ดีงาม เหมาะสม เช่น ศาสนา ความเช่ือ ความสนใจ ทศันคติ ความรู้
ความสามารถ ซ่ึงเป็นนามธรรมท่ีมองเห็นไม่ได ้ วฒันธรรมประเภทน้ีแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 
ไดแ้ก่ 
  -   สถาบนัสังคม 
  -   ศิลปะ 
  -   ภาษา 
  -   พิธีกรรม 
  -   วฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัการควบคุมทางสังคม เช่น ศาสนา ความเช่ือทาง
สังคม ค่านิยม ประเพณี และกฎหมาย 
 ยศ สันตสมบัติ (2540) ได้สรุปลักษณะพื้นฐานท่ีส าคัญของวัฒนธรรมไว้ 6 
ประการดงัต่อไปน้ี 
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 1. วฒันธรรมเป็นความคิดร่วมและค่านิยมทางสังคม ซ่ึงเป็นตัวก าหนด
มาตรฐานของพฤติกรรม 
 2. วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์รียนรู้ ไดรั้บการถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีก
รุ่นหน่ึง โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดทางวฒันธรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ทางวฒันธรรม ซ่ึง
รวมถึงการอบรมสั่งสอน ของพอ่แม่ ครูอาจารย ์และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมนุษยไ์ดรั้บสั่งสมมาจาก
การเป็นสมาชิกสังคม จากกระบวนการต่างๆท่ีมนุษย์สามารถเข้าใจได้ว่าตนควรมีพฤติกรรม
อยา่งไรในแต่ละสถานการณ์ 
 3. วฒันธรรมมีพื้นฐานมาจากการใช้สัญลักษณ์ พฤติกรรมของมนุษย์มีต้น
ก าเนิดมาจาก การใช้สัญลกัษณ์ ไม่วา่จะเป็นเงินตรา สัญญาณไฟจราจร หรือสัญลกัษณ์ทางศาสนา 
และรวมถึงภาษา ซ่ึงเคร่ืองมือส่ือความหมายทั้งหมดน้ี สามารถถ่ายทอดความรู้นั้นไปยงัคนรุ่นหลงั
ต่อไปได ้
 4. วฒันธรรมเป็นองคร์วมของความรู้และภูมิปัญญา ในลกัษณะน้ีวฒันธรรมมี
หน้าท่ีตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เช่น สอนให้มนุษย์รู้จักหาอาหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ วางกฎเกณฑ์ให้มนุษยด์ ารงชีวิตอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้สังคมท างานไปได้
อย่างเป็นระบบ นอกจากนั้นยงัช่วยให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม และเป็นพื้นฐานของ
การพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีเพื่อความเจริญกา้วหนา้และความอยูร่อดของมนุษย ์
 5. วฒันธรรมคือกระบวนการท่ีมนุษยก์ าหนดนิยามความหมายให้กบัส่ิงมีชีวิต 
และส่ิงต่างๆ ท่ีอยูร่อบตวั ซ่ึงอาจแสดงออกไดใ้นรูปแบบของศาสนา พิธีกรรม แนวคิดพื้นฐานของ
ระบบการเมือง ก่อใหเ้กิดการสร้างสถาบนั หรือองคก์รข้ึนมา เพื่อรองรับการนิยามความหมายต่างๆ 
และเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลา 
 6. วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีไม่หยุดน่ิง หากมีการเปล่ียนแปลงปรับตวัอยูต่ลอดเวลา
ท่ีอาจจะมีสาเหตุจากความคิดและค่านิยมท่ีมีจากวฒันธรรมอ่ืน การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ซ่ึง
เป็นความพยายามท่ีจะควบคุมธรรมชาติและใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 สรุปจากความหมายขา้งตน้ไดว้่า วฒันธรรม หมายถึง วฒันธรรมมุ่งความอยู่ดี มี
สุขของคนและสังคม โดยส่วนรวมวฒันธรรม จึงตอ้งเช่ือมโยงระหวา่งสภาพในอดีตสู่ปัจจุบนัและ
สู่อนาคต   ตอ้งเช่ือมโยงระหวา่งคนในสังคม ซ่ึงมีวยัต่างกนั ตอ้งเช่ือมโยงระหวา่งสภาพตนเองต่อ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และสภาพรอบโลก และตอ้งเช่ือมโยงระหวา่งคนกบัธรรมชาติ วฒันธรรม
จะพฒันางอกงามได ้ ตอ้งอาศยัความเช่ือมโยงและความเขา้ใจในความหลากหลาย ความแตกต่าง 
และจุดร่วมของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน วฒันธรรมของชาติ และวฒันธรรมของโลก ซ่ึงมีวิวฒันาการและ
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มีความเปล่ียนแปลง มีพลวตัรท่ีไม่หยุดน่ิง การประสาน เช่ือมโยงและถกัทอวิถีชีวิตของคน  และ
ชุมชนต่างๆ  รอบโลกและกบัธรรมชาติเท่านั้นท่ีจะท าใหก้ารพฒันาย ัง่ยนืได ้
 2.2.2 การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

กุลธิดา สามะพุทธิ (2540) กล่าววา่ แนวคิดดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมควรมี
การวางแผนในพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ และจ าเป็นตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ อีกมาก  
ซ่ึงแนวคิดทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม สามารถประมวลเป็นหวัขอ้ส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. การตดัสินใจวางแผนและพฒันาด้านการท่องเท่ียว ต้องค านึงถึงคุณค่า
ทางดา้นกายภาพ และวฒันธรรมของพื้นท่ี 

2. การก าหนดรูปแบบการท่องเท่ียวภายในชุมชน ตอ้งค านึงถึงศกัยภาพใน
ชุมชนตอ้งค านึงถึงศกัยภาพในการรองรับนกัท่องเท่ียว ทั้งในแง่ของกายภาพ ระบบการบริการต่างๆ 
และความเปราะบางทางวฒันธรรม 

3. การพฒันาการท่องเท่ียวตอ้งยดึความสมดุลทางวฒันธรรมและวิถีชุมชนเป็น
หลกั  ซ่ึงไม่ให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อคุณภาพของมรดกวฒันธรรมและการด าเนินชีวิตของคน
ในชุมชน 

4. การท่องเท่ียวจะตอ้งเป็นการจดัการและการพฒันาการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน 
(Sustainable Development) 

5. ชุมชนควรจะมีบทบาทในการวางแผน เพื่อการท่องเท่ียว และการอนุรักษ์
ชุมชนตั้งแต่เร่ิมตน้ 

6. ประชาชนในชุมชนควรจะได้รับผลประโยชน์จากการพฒันาด้านการ
ท่องเท่ียวอยา่งเท่าเทียมกนั ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บอาจจะอยูใ่นรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) ไดก้ล่าวถึงหลกัของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไว้
ประกอบดว้ย 4 ประการ ดงัน้ี 

1. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญั คุณค่า
ประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้น เพื่อเป็นขอ้มูลให้แก่
นกัท่องเท่ียวในการเพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ในการเขา้ชม ในขณะเดียวกนัก็จะก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน 

2. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการปลูกฝังสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนทอ้งถ่ินให้
เกิดความรัก หวงแหน รักษา และดึงชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากร
ของตนดว้ย และไดรั้บประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ เช่น การจา้งงานการ
บริการน าเท่ียว การใหบ้ริการขนส่งการใหบ้ริการท่ีพกั การขายสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ 
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3. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
วฒันธรรมและการได้รับความเพลิดเพลิน พร้อมทั้ งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

4. เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการเคารพวฒันธรรมของเพื่อนบา้นหรือของชุมชนอ่ืน 
รวมทั้งเคารพในวฒันธรรม ศกัด์ิศรี และผูค้นของตนเองดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัได้กล่าวถึงลักษณะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีส าคัญอยู่  9 
ประการ ประกอบไปดว้ย 

1. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้
ความส าคญักบัประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวฒันธรรมและประเพณี โดยยึดหลกัท่ีว่าตอ้ง
อนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมไวใ้หดี้ท่ีสุด เพื่อใหส้ามารถสืบต่อถึงอนุชนคนรุ่นหลงั 

2. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีมีการ
จดัการอยา่งย ัง่ยนื ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยยึดหลกัท่ีวา่ดว้ยไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มหรือใหก้ระทบนอ้ยท่ีสุด 

3. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีให้คงไว้
ซ่ึงวิถีชีวิตของท้องถ่ินในแง่สังคมและวฒันธรรม โดยยึดหลักท่ีว่าจะต้องให้เป็นจุดดึงดูด
นกัท่องเท่ียว ตอ้งการศึกษา ความแตกต่างทางดา้นสังคมและวฒันธรรมอนัหลากหลาย 

4. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีให้ความรู้
แก่ผูเ้ ก่ียวข้องทุกฝ่าย ทั้ งนักท่องเท่ียว ผูดู้แลแหล่งท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวและ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน โดยยึดหลกัท่ีวา่ตอ้งให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความรู้และประสบการณ์จาก
การท่องเท่ียว พร้อมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมและไดรั้บผลประโยชน์ โดยยึดหลกัท่ีวา่ตอ้งให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
จดัการ การท่องเท่ียวและไดรั้บผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว อนัเป็นการกระจายรายไดสู่้ชุมชน
ทอ้งถ่ิน 

6. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีมี
การตลาด ของบริการท่องเท่ียวครบตามเกณฑ์แห่งการอนุรักษอ์ยา่งแทจ้ริง โดยยึดหลกัท่ีวา่จะตอ้ง
ใหธุ้รกิจท่องเท่ียวเนน้ในเร่ืองอนุรักษว์ฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
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7. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้
นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ เพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ท าให้ตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียว
ซ ้ าอีก โดยยดึหลกัท่ีวา่ตอ้งมีกิจกรรมท่องเท่ียวตรงตามการคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

8. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีค านึกถึง
ขีดความสามารถรองรับของพื้นท่ี และความสะอาดของพื้นท่ี โดยยึดหลกัท่ีว่าจะตอ้งไม่เกินขีด
ความสามารถรองรับของพื้นท่ีในทุกๆ  ดา้น และตอ้งดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวอยู่
เสมอ 

9. การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม จะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีค านึง
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว โดยยึดหลกัท่ีว่าต้องป้องกันรักษาความ
ปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งเขม้งวด เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวอบอุ่นใจ 

Xie, Philip Feifan (2004) กล่าวไวว้่า การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมเป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมและน าพาผูค้นจากดินแดนและชาติพนัธ์ุท่ีแตกต่างกนัมาพบปะซ่ึงกนั
และกนั 

บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นรูปแบบหน่ึง
ของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนท่ีมุ่งเดินทางไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เพื่อให้
ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลินและไดรั้บความรู้จากการศึกษาความเช่ือ ความเขา้ใจต่อสภาพ
สังคมและวฒันธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มข้ึน มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและ
วฒันธรรม โดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจดัการท่องเท่ียว อนัเป็นการท่องเท่ียวท่ีก่อให้เกิด
ความสมดุลแห่งกระแสการพฒันาการท่องเท่ียวและกระแสการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มควบคู่กนัไป จึง
สมควรอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งช่วยกนัสนับสนุนส่งเสริมให้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมก่อประโยชน์
สูงสุดแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในปัจจุบนัและอนาคตอยา่งย ัง่ยืน เน่ืองจากประเทศไทยเป็นชาติท่ีมี
ความเจริญดา้นศิลปวฒันธรรมและประเพณีต่างๆ ท่ีสืบทอดต่อเน่ืองกนัมาแต่บรรพกาล ส่ิงเหล่าน้ี
เป็นสมบติัล ้าค่าท่ีแสดงให้เห็นแจง้ถึงคุณค่าท่ีแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยซ่ึงแตกต่างจากชาติอ่ืน 
จึงเป็นส่ิงท่ีคนไทยควรแจง้ถึงคุณค่าและพยายามรักษาไวด้ว้ยความรู้ ความฉลาดรอบคอบ มิให้สูญ
หายหรือเส่ือมโทรมไป  

2.2.3 ความหมายของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
             บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หมายถึง             
การเดินทางของผูค้นหรือกลุ่มคนจากสถานท่ีท่ีอยู่ประจ าไปยงัทอ้งถ่ิน เพื่อช่ืนชมกบัเอกลกัษณ์
ความงดงามทางวฒันธรรมของกลุ่มชนอ่ืน ทั้งน้ีจะตอ้งเคารพในวฒันธรรมของกนัและกนั เพื่อ
ก่อใหเ้กิดมิตรภาพ ความรู้ความเขา้ใจ และความซาบซ้ึงตรึงใจในวฒันธรรมของชุมชนนั้นๆ อีกทั้ง
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ตอ้งค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดต่อบุคคลวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้มในชุมชนนั้นให้นอ้ยท่ีสุด ใน
ขณะเดียวกนัชุมชนทอ้งถ่ินผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมก็ได้ประโยชน์จากการท่องเท่ียวในด้านการ
สร้างรายได ้และการจา้งงาน อนัน ามาซ่ึงการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม 

2.2.4 วตัถุประสงค์ของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
                      บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าวว่า การทองเท่ียวเชิงวฒันธรรมมีวตัถุประสงค์
เพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ อนัประกอบดว้ยการเรียนรู้ การสัมผสั การช่ืนชมกบัเอกลกัษณ์
ความงดงามของวฒันธรรม คุณค่าทางประวติัศาสตร์ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของกลุ่มชนอ่ืน ความ
แตกต่างทางวฒันธรรมของชนต่างสังคม ไม่วา่จะเป็นดา้นของศิลปะ สถาปัตยกรรม โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ เร่ืองราวและคุณค่าทางประวติัศาสตร์ รูปแบบวิถีชีวิต ภาษา การแต่งกาย การบริโภค 
ความเช่ือ ศาสนา จารีตประเพณี ลว้นแต่เป็นส่ิงดึงดูดใจท่ีส าคญั ช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมข้ึน ซ่ึงจะท าให้เกิดการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนท่ีต้องรับผิดชอบต่อปัจจยัพื้นฐานทาง
วฒันธรรม อยู ่4 ประการคือ 
 1.  เพื่อมุ่งเนน้คุณค่าของวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน 
 2.  เพื่อใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งดูแลรักษาให้คงไวถึ้งคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ
คุณค่าทางวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื 
 3.  เพื่อให้นักท่องเท่ียวได้รับความพึงพอใจสูงสุด แต่ในขณะเดียวกนัก็ตอ้ง
เคารพวฒันธรรมทอ้งถ่ินดว้ย 
 4.  เพื่อให้ชุมชนท้องถ่ินได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างเพียงพอ พร้อมทั้ ง
ปรับปรุงคุณภาพชีวติของชุมชนทอ้งถ่ินใหดี้ข้ึน 

2.2.5 แนวคิดของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
            บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมก็เหมือน
แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ตระหนักถึงการพฒันาการท่องเท่ียวท่ีไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้ม จึงก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องหลกั 3 
ประการดงัต่อไปน้ีคือ 
 1.  กระแสความตอ้งการของชาวโลกให้เกิดจิตส านึกการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ในแหล่งท่องเท่ียว เป็นกระแสความตอ้งการของประชาชนทัว่โลกให้เกิดการสร้างจิตส านึกในแง่
การนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมระดบัทอ้งถ่ินจนถึงขอบข่ายกวา้งขวางไปทัว่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
อนุรักษร์ะบบนิเวศเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพเอาไว ้
 2.  กระแสความต้องการของนักท่องเท่ียวให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ในแหล่ง
ท่องเท่ียว เป็นกระแสความตอ้งการท่ีมีมากข้ึนในหมู่นักทองเท่ียวท่ีตอ้งการได้รับความรู้ ความ
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เขา้ใจเร่ืองการท่องเท่ียวมากกว่า ความสนุกเพลิดเพลินเพียงงอย่างเดียว เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ 
 3.  กระแสความตอ้งการของชุมชนทอ้งถ่ินในการมีส่วนร่วมในการพฒันาการ
ท่องเท่ียวเพื่อเป็นหลกัประกนัให้การพฒันาการท่องเท่ียวเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง และชุมชน
ทอ้งถ่ินยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บ เพื่อใหเ้กิดการกระจายรายไดท่ี้เหมาะสม 

2.2.6   หลกัการของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
              บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่ จากแนวคิดของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ี
ไดก้ล่าวมาแลว้นั้นไดน้ าไปสู่หลกัการของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 4 ประการคือ 
 1.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความส าคญั คุณค่า 
ประวติัศาสตร์ ความเป็นมาของทรัพยากรวฒันธรรมในแหล่งท่องเท่ียวนั้น เพื่อเป็นข้อมูลแก่
นกัท่องเท่ียวในการเพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ในการเขา้ชม ในขณะเดียวกนัก็ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ิน 
 2.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีปลูกฝังสร้างจิตส านึกของคนในชุมชนทอ้งถ่ินให้เกิด
ความรัก หวงแหน รักษา และดึงชุมชนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรของ
ตนด้วย และได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการท่องเท่ียวในรูปแบบต่างๆ เช่น การจ้างงาน การ
บริการน าเท่ียว การใหบ้ริการขนส่ง การใหบ้ริการท่ีพกั การขายสินคา้ท่ีระลึก เป็นตน้ 
 3.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียว เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ
ในวฒันธรรมและไดรั้บความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4.  เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการเคารพวฒันธรรมของเพื่อนบา้น หรือของชุมชนอ่ืน 
รวมทั้งเคารพในวฒันธรรม ศกัด์ิศรี และผูค้นของตนเองดว้ย 
              วรรณา วงษ์วานิช (2546)  กล่าวว่า การท่องเท่ียวรูปแบบน้ีจัดข้ึนเพื่อให้
นักท่องเท่ียวได้เยี่ยมชมเก่ียวกับขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมของท้องถ่ิน เน่ืองใน
เทศกาลต่างๆ เป็นการสืบทอดและรักษามรดกทางวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถ่ินไว ้โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเพื่อประโยชน์ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีหลกัเกณฑท่ี์ส าคญั คือ  
 1.  เป็นประเพณีหรือวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเด่นของแต่ละทอ้งถ่ิน และ
สมควรท่ีจะด ารงรักษาไวสื้บต่อไป 
 2.  เจา้ของพื้นท่ีร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งดา้นการวางแผน การจดัการ และ
การอนุรักษ ์ 
 3.  มีวทิยากรและมคัคุเทศกป์ระจ าทอ้งถ่ิน 
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 4.  มุ่งให้นักท่องเท่ียวได้รับทั้ งความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความ
ประทบัใจ และประสบการณ์ในการด ารงชีวติในสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปจากเดิม 
 2.2.7    ลกัษณะของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
             บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่ จากหลกัการของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ น าไปสู่ลกัษณะการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีส าคญัอยู ่9 ประการ คือ 
 1.  การท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้
ความส าคญักบัประวติัศาสตร์ โบราณสถาน ศิลปวฒันธรรมและประเพณี โดยยึดหลกัท่ีว่าตอ้ง
อนุรักษท์รัพยากรทางวฒันธรรมไวใ้หดี้ท่ีสุด เพื่อใหส้ามารถสืบต่อถึงอนุชนรุ่นหลงั 
 2.  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีมีการ
จดัการอยา่งย ัง่ยนืทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยยึดหลกัท่ีวา่ดว้ยไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงปวดลอ้มหรือใหก้ระทบนอ้ยท่ีสุด 
 3.  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวท่ีให้คงไวซ่ึ้งวิถีชีวิตของ
คนทอ้งถ่ินในแง่สังคมและวฒันธรรม โดยยึดหลกัท่ีว่าตอ้งให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ
ศึกษาความแตกต่างดา้นสังคมและวฒันธรรมอนัหลากหลาย 
 4.  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีให้ความรู้แก่
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายทั้งนกัท่องเท่ียว ผูดู้แลแหล่งท่องเท่ียว ผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวและประชาชนใน
ทอ้งถ่ิน โดยยึดหลกัท่ีว่าตอ้งให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บความรู้และประสบการณ์จากการท่องเท่ียว 
พร้อมทั้งมีจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 5.  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้ชุมชน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมและได้รับผลประโยชน์ โดยยึดหลกัท่ีว่าตอ้งให้ชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียวและได้รับผลประโยชน์จากการท่องเท่ียว อนัเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน
ทอ้งถ่ิน 
 6.  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีมีการตลาด
ของบริการท่องเท่ียวครบตามเกณฑ์แหล่งอนุรักษ์อย่างแท้จริง โดยยึดหลักท่ีว่าจะต้องให้ธุรกิจ
ท่องเท่ียวเนน้ในเร่ืองอนุรักษว์ฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 7.  การท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมจะต้องเป็นการท่องเท่ียวในลักษณะท่ีให้
นกัท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจ เพิ่มคุณค่าของประสบการณ์ท่ีไดรั้บ ท าให้ตอ้งการกลบัมาท่องเท่ียวซ ้ า
อีก โดยยดึหลกัท่ีวา่ตอ้งมีกิจกรรมท่องเท่ียวตรงตามความคาดหวงัของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 8.  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีค านึงถึงขีด
ความสามารถรองรับของงพื้นท่ี และความสะอาดของพื้นท่ี โดยยึดหลักท่ีว่าต้องไม่เกินขีด
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ความสามารถรองรับของพื้นท่ีในทุกๆ ด้าน และตอ้งดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเท่ียวอยู่
เสมอ 
 9.  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมจะตอ้งเป็นการท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีค านึงถึง
ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเท่ียว โดยยึดหลกัท่ีว่าต้องป้องกันรักษาความ
ปลอดภยัแก่นกัท่องเท่ียวอยา่งเขม้งวด เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวอบอุ่นใจ 
 2.2.8 องค์ประกอบของการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
             บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่ การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นการท่องเท่ียว
เพื่อเรียนรู้ผูอ่ื้นและยอ้นกลบัมามองตวัเองอยา่งเขา้ใจในสรรพส่ิงของโลกท่ีไม่สามารถแยกตวัออก
จากกนัได้ ตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ฉะนั้นองค์ประกอบของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ี
ส าคญัจึงควรมี 6 ดา้นอิงตามองคป์รกอบของการท่องเท่ียวแบบยัง่ยนืดงัต่อไปน้ีคือ 
 2.2.8.1  องค์ประกอบด้านแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เป็นการท่องเท่ียวใน
แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ิน  อนัประกอบดว้ย  ส่ิงดึงดูดใจอยู ่10 ประการ
คือ 
 1. ประวติัศาสตร์และร่องรอยทางประวติัศาสตร์ท่ียงัปรากฏใหเ้ห็น 
 2. โบราณคดีและพิพิธภณัฑส์ถานต่างๆ 
 3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดั้งเดิมในทอ้งถ่ินและส่ิงปลูกสร้าง ผงัเมือง 
รวมทั้งซากปรักหกัพงั 
 4. ศิลปะ หตัถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปป้ัน และแกะสลกั 
 5. ศาสนา รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา 
 6. ดนตรี การแสดละคร ภาพยนตร์ มหรสพต่างๆ 
 7. ภาษาและวรรณกรรม รวมถึงระบบการศึกษา 
 8. วิถี ชีวิต เ ส้ือผ้าเคร่ืองแต่งกาย การท าอาหาร ธรรมเนียมการ
รับประทานอาหาร 
 9. ประเพณี วฒันธรรมพื้นบา้น ขนบธรรมเนียม และเทศกาลต่างๆ 
 10. ลกัษณะงานหรือเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีมีการน ามาใชเ้ฉพาะทอ้งถ่ิน 
 2.2.8.2   องคป์ระกอบดา้นกระบวนการการศึกษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นการท่องเท่ียวท่ี
มีกระบวนการศึกษาส่ิงแวดล้อม โดยมีการศึกษาเรียนรู้สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เพื่อปลูกจิตส านึกท่ีถูกตอ้งในการอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มให้แก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง
กบัการท่องเท่ียว 
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 2.2.8.3   องค์ประกอบด้านธุรกิจท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการให้บริการ
ทางการท่องเท่ียวโดยผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว และ
ไดรั้บผลตอบแทนในก าไรสู่ธุรกิจท่องเท่ียว ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจท่องเท่ียวจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มศึกษา  อีกทั้งช่วยอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2.8.4 องค์ประกอบด้านการตลาดท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีการค านึงถึง
การตลาดท่องเท่ียวคุณภาพ โดยแสวงหานกัท่องเท่ียวคุณภาพให้เดินทางเขา้มาท่องเท่ียวยงัแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวคุณภาพไดรั้บรู้และประสบการณ์จากการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมอยา่งพึงพอใจ อีกทั้งช่วยอนุรักษท์รัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2.8.5   องคป์ระกอบดา้นการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นการท่องเท่ียวท่ีมี
การค านึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้ชุมชนทอ้งถ่ินในแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมนั้นมี
ส่วนร่วมในการพฒันาหรือจดัการการท่องเท่ียวอยา่งเต็มรูปแบบ และไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทน 
เพื่อกระจายรายไดสู้้ทอ้งถ่ิน และยกระดบัคุณภาพชีวติของคนในชุมชนทอ้งถ่ิน 
 2.2.8.6   องค์ประกอบดา้นการสร้างจิตส านึกแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว เป็น
การท่องเท่ียวท่ีตอ้งค านึงถึงการปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งทางการท่องเท่ียวแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
โดยมีการให้ความรู้และส่ือความหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 2.2.9    นักท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
                   บุญเลิศ จิตตั้ งวฒันา (2548) กล่าวว่า นักท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวเพื่อความสนใจใฝ่รู้ดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต
ของชุมชน โดยมีความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษาส่ิงแวดลอ้มและมรดกทางวฒันธรรม 
ซ่ึงบริษทั มรดกโลก จ ากดั (2537) ไดก้ล่าวถึงนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไวว้า่ การท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมเป็นกลไกซ่ึงแยกจากนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ออกจากนักท่องเท่ียวทัว่ไปได้อย่าง
ชดัเจน ตั้งแต่อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจ โลกทศัน์ รสนิยม และความสนใจค่อนไปทางการศึกษา ท า
ใหอ้ยากรู้อยากเห็นความแตกต่างและความหลากหลายทางวฒันธรรมของสถานท่ีท่ีไปพบเห็น เพื่อ
เปรียบเทียบกับบ้านเมืองตน สะท้อนถึงความเป็นนัดคิด นักแสวงประสบการณ์เพื่อปรับปรุง
คุณภาพชีวิตมากกว่าจะสนุกเพียงอย่างเดียว  โดยค านึงถึงผลกระทบอย่างหน่ึงอย่างใดต่อชุมชน
หรือประเทศท่ีตนเขา้ไปเท่ียว นอกจากนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมยงัเป็นผูพ้ร้อมจ่ายค่าบริการต่างๆ
ในอัตราสูงกว่า นักท่องเท่ียวทั่วๆ ไป และให้ความสนใจต่อผลกระทบทางวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มของสถานท่ีท่ีเขาเขา้เยีย่มชมดว้ย 
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 2.2.9.1   คุณสมบติัของนกัท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพอสรุปไดด้งัน้ีคือ 
 1. เป็นผูเ้ดินทางไปยงัแหล่งท่องเท่ียวยงัท้องถ่ินใดแล้ว ก็มีความ
ประสงค์ท่ีจะสร้างสัมพนัธภาพร่วมกนั และเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนักบัชุมชนทอ้งถ่ิน
นั้นๆ 
 2. เป็นผูท่ี้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่อเพิ่มคุณค่าทางการท่องเท่ียว เพิ่มพูนคุณภาพ
ชีวติ เรียนรู้วถีิชีวติวฒันธรรมของผูค้น และระบบนิเวศของทอ้งถ่ินนั้นๆ 
 3. เป็นผูมี้ความประทบัใจ ต่ืนเต้น ซาบซ้ึง และแปลกใจในวฒันธรรม 
ทอ้งถ่ินท่ีไดไ้ปชม เช่น ชมโบราณสถาน การแสดงพื้นบา้น ดนตรีพื้นบา้น เรียนรู้การท าอาหาร เป็นตน้ 
 4. เป็นผูมี้อาชีพมัน่คง มีความตอ้งการความปลอดภยัต่อการเดินทาง 
ตอ้งการท่ีพกัสะอาด ตอ้งการอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ 
 5. เป็นผู ้มี จิตส านึกต่อการรักษาคุณค่าคุณภาพส่ิงแวดล้อมและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินอีกทั้งยงัมีความห่วงใยต่อการเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางการท่องเท่ียวและ
สภาพแวดลอ้ม 
 2.2.9.2  คุณสมบัติของมัคคุเทศก์ในการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมพอสรุปได้
ดงัต่อไปน้ีคือ 
 1. เป็นผูมี้ความรู้ในสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมนั้นเนอยา่งดี  
 2. เป็นผูมี้ความสามารถในการส่ือความหมายและการส่ือสารท่ีดี 
โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศ 
 3. เป็นผูมี้บุคลิกภาพและความประพฤติดี สามารถสร้างความศรัทธา 
ความประทบัใจและเป็นมิตรกบันกัท่องเท่ียว โดยการแต่งกาย การวางตวั การเอาใจใส่ และการตรง
ต่อเวลา อีกทั้งรู้จงัหวะการท ากิจกรรม และมีสุขภาพแขง็แรง 
 4. เป็นผูท่ี้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ช่างสังเกต และมีความคิดสร้างสรรค ์
 5. เป็นผูรั้กและรู้คุณค่าศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
พื้นบา้นของแหล่งท่องเท่ียวนั้นๆ 
       2.2.9.3 ประเภทของการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
           บุญเลิศ จิตตั้งวฒันา (2548) กล่าววา่  การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเป็นการ
เดินทางเท่ียวชมโบราณสถาน ศิลปวฒันธรรม ประเพณีของท้องถ่ินต่างๆ เพื่อได้รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน อีกทั้งศึกษาความเช่ือ พิธีกรรมต่างๆ และมีความเขา้ใจวฒันธรรมใหม่ๆ ใน
ขณะเดียวกนัก็มีจิตส านึกต่อการรักษาสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรม โดยใหชุ้มชนในทอ้งถ่ินมีส่วน
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ร่วมต่อการจดัการการท่องเท่ียวดว้ย เราอาจแบ่งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมออกเป็นประเภทยอ่ยได ้
5 ประเภทคือ 
 1. การท่องเท่ียวประวติัศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึงการ
เดินทางท่องเท่ียวไปยงัแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดีและประวติัศาสตร์ เพื่อช่ืนชมและเพลิดเพลิน
ในสถานท่ีท่องเท่ียว ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจต่อประวติัศาสตร์และโบราณคดีในทอ้งถ่ินบนพื้นฐาน
ของความรับผดิชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดลอ้ม 
โดยท่ีชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว 
 2. การท่องเท่ียวงานวฒันธรรมและประเพณี (Cultural and Traditional 
Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อชมงานศิลปวฒันธรรมประเพณีต่างๆ ท่ีชาวบา้นใน
ทอ้งถ่ินนั้นๆ จดัข้ึน เพื่อให้ไดรั้บความเพลิดเพลิน ต่ืนตาต่ืนใจในสุนทรีศิลป์และศึกษาความเช่ือ 
การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่างๆ อีกทั้งได้รับความรู้ความเขา้ใจต่อสภาพสังคมและ
วฒันธรรม มีประสบการณ์ใหม่ๆ เกิดข้ึน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการ
รักษามรดกทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการ
จดัการการท่องเท่ียว  
 3. การท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตชนบท (Rural Tourism/Village Tourism) 
หมายถึงการท่องเท่ียวในหมู่บา้นชนบทท่ีมีลกัษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีเอกลกัษณ์
พิเศษเด่น เพื่อให้ไดรั้บความเพลิดเพลิน ไดค้วามรู้ ดูผลงานสร้างสรรค ์และภูมิปัญญาพื้นบา้น อีก
ทั้งมีความเขา้ใจในวฒันธรรมทอ้งถ่ิน บนพื้นฐานความรับผดิชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดก
ทางวฒันธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการการ
ท่องเท่ียว 
 4. การท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport Tourism) หมายถึงการท่องเท่ียวไปยงั
สถานท่ีออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาหรือแข่งขนัการกีฬา โดยมีกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปแบบของ
การจดัรายการกีฬาตามเส้นทางท่ีมีแห่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ เพื่อให้ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมกีฬาได้
สนุกสนานเพลิดเพลินกบัการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬาหรือแข่งขนัการกีฬา ในขณะเดียวกนัก็ได้
ไปท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวตามเส้นทางการจดักรายการกีฬา ท าให้ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เพิ่มข้ึน บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทาง
วฒันธรรมและคุณค่าทางสภาพแวดลอ้มโดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว 
 5. การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพทางวฒันธรรม (Cultural Health Tourism) 
หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียวไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม โดยมีกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพหรือฟ้ืนฟูสุขภาพทางวฒันธรรม เช่น การนวดตวั การนวดฝ่าเทา้ การอบสมุนไพร การ
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ประคบสมุนไพร การฝึกกายบริหาร การฝึกสมาธิ เป็นตน้ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของนกัท่องเท่ียวบนพื้นฐานของความรับผิดชอบอยา่งมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวฒันธรรม
และคุณค่าของส่ิงแวดลอ้ม โดยชุมชนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเท่ียว 

2.2.10 การอนุรักษ์วฒันธรรม 
 ความหมายเก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมไดมี้การให้ความหมายจากนกัวิชาการ 

องคก์าร หน่วยงานต่างๆ ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี 
 เอกชัย เครืออินต๊ะ (2540) มนุษย์สร้างวฒันธรรมข้ึน เพราะมนุษย์มีลกัษณะ

เฉพาะท่ีแตกต่าง จากสัตวแ์ละสร้างข้ึนเพื่อเป็นกลไกในการปรับตวั รวมทั้งเพื่อสนองความตอ้งการ
ท่ีจ าเป็น    3 ระดบั คือ อนัดบัแรกความตอ้งการเบ้ืองตน้หรือความตอ้งการปัจจยัส่ี เพื่อการอยูร่อด
อนัท่ีสองความตอ้งการท่ีเกิดตามมาหรือ ความตอ้งการเพิ่มเติม เพื่อให้มนุษยส์ามารถอาศยัอยู่ใน
สังคมได ้    เช่น ความตอ้งการดา้นการส่ือสาร ซ่ึงท าให้เกิดระบบภาษาและสัญลกัษณ์ข้ึน เป็นตน้ 
อนัดบัสุดทา้ยความตอ้งการท่ีจะอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข ซ่ึงท าให้เกิดวฒันธรรมท่ีใชใ้นการควบคุม
สังคมข้ึน       และความตอ้งการร่วมหรือความตอ้งการให้ความอยูร่อดนั้น เกิดความสมบูรณ์พูนสุข 
เช่น การพกัผอ่นการแสดงออกทางสุนทรียภาพ ศิลปะและดนตรี เป็นตน้  

 สุรชยั หวนัแกว้ (2540) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดกบัส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนไม่วา่จะดา้นวฒันธรรมวตัถุ เช่น เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เป็นตน้หรือดา้นท่ี
ไม่ใช่วฒันธรรมวตัถุ เช่น ค่านิยมของสังคม เป็นตน้ และเม่ือการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบัส่วนใดก็
มกั จะส่งผลกระทบกับส่วนอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์โยงใยกันด้วย ส่วนเหตุผลท่ีวฒันธรรมต้อง
เปล่ียนแปลงไป ก็เพราะตอ้งปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพใหม่ท่ีเกิดข้ึนนัน่เอง 

 จ านง อดิวฒันสิทธ์ิ (2540) นอกจากน้ี การขดัเกลาทางสังคม ก็จดัเป็นกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดวฒันธรรมเช่นกัน โดยนัยแรก ถ่ายทอดเพื่อให้มนุษยเ์รียนรู้วฒันธรรมและ
บทบาทหน้าท่ีของตน เพราะมนุษยไ์ม่มีความรู้เร่ืองวฒันธรรมติดตวัมาแต่ก าเนิดและอีกนยัหน่ึง 
ถ่ายทอดเพื่อพฒันาให้สมาชิกในสังคมมีบุคลิกภาพและการปฏิบติัตนตามแบบแผนในทิศทาง
เดียวกนั การขดัเกลาทางสังคมท าได ้2 ทาง คือ ทางตรง โดยการสอนหรือบอกโดยตรง เพื่อให้
บุคคลได้เรียนรู้อย่างถ่องแท ้และทางออ้ม โดยการได้รับประสบการณ์ จากการสังเกตหรือเรียน
แบบจากผูอ่ื้น ซ่ึงองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีขดัเกลาทางสังคมมี 6 องคก์ร คือ ครอบครัว สถานศึกษา กลุ่ม
เพื่อน องคก์รท่ีบุคคลสังกดัอยู ่สถาบนัศาสนา และส่ือมวลชน เป็นตน้ 

 ศรีศกัร วลัลิโภดม (2543) การจะน าวฒันธรรมมาใชใ้นงานพฒันา ผูค้นในสังคม
นั้นๆ ควรจะตอ้งท าความเขา้ใจวฒันธรรมของตนให้ดีเสียก่อนว่า มีจุดเด่นหรือจุดดอ้ยอะไรบา้ง 
และเม่ือเขา้ใจแลว้ ก็ตอ้งพิจารณาวา่วฒันธรรมส่วนใดควรไดรั้บการอนุรักษแ์ละส่งเสริมหรือส่วน
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ใดควรปรับปรุงแกไ้ข ทั้งน้ีก็เพื่อให้เกิดผลดีต่องานพฒันา การท าความเขา้ใจวฒันธรรมของสังคม
แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ดังนั้ นลักษณะการน าว ัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาสังคมท่ี
หลากหลายแตกต่างกนัไปตามพื้นฐานวฒันธรรมของแต่ละสังคม 

สรุปไดว้า่ การอนุรักษว์ฒันธรรม คือ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างชาญ
ฉลาดใหเ้ป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีมากท่ีสุดและสามารถท่ีจะมีจะใชไ้ดเ้ป็นเวลานานท่ีสุด 
ซ่ึงตอ้งสูญเสียประโยชน์ให้น้อยท่ีสุด ทั้งน้ีตอ้งกระจายการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร โดยทัว่ถึง
มากท่ีสุด และวฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยต์อ้งเรียนรู้และถ่ายทอดเพื่อสอนให้คนรุ่นหลงัรู้ถึงระบบ
สัญลกัษณ์ของสังคมและการถ่ายทอดวฒันธรรมน้ีถือเป็นหน่ึงในกระบวนการสืบสานวฒันธรรม 
หมายถึง การสืบสานเร่ืองราวในอดีตท่ีมีการสืบทอดและปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัยุคสมยั เกิดผล
เป็นประโยชน์แก่คนในปัจจุบนัและมีชีวิตชีวาพร้อมท่ีจะเป็นรากฐานของการสืบต่อไปเบ้ืองหน้า 
ใหเ้ป็นท่ีน่าช่ืนชมและแผค่วามนิยมกวา้งออกไป 
 
2.3    แนวคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมนักท่องเทีย่ว 
  ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2550) กล่าวว่า นกัท่องเท่ียวเป็นผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการสินคา้และ
บริการแตกต่างจากการบริโภคสินค้าจ าเป็นและสินค้าอุตสาหกรรมทั่วไป ผูป้ระกอบธุรกิจ
จ าเป็นตอ้งคน้หา หรือวิจยัพฤติกรรมการบริโภคของนกัท่องเท่ียวว่ามีพฤติกรรมการซ้ือก่อนและ
หลงัการใชบ้ริการอยา่งไร เพื่อช่วยสามารถจดักลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาดใหต้อบสนองความ
พึงพอใจของนกัท่องเท่ียวไดอ้ยา่งเหมาะสม ค าถาม 7 ค าถามท่ีนิยมใชค้น้หาพฤติกรรมการบริโภค 
ประกอบดว้ย   (6 Ws และ 1 H) 
 -   6 Ws คือ Who, Whom, What, Why, When, Where 
 -   1 H คือ How 
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ตารางที ่2.1  แสดงค าถามค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค   
 

ค าถาม ค าตอบ กลยุทธ์ในแผนงานตลาด 
1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 
     (Who is in the target   
     market?) 

-  ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย  
   (Occupants) 
-  ประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
   จิตวทิยา พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

-  กลยทุธ์ 4 Ps หรือมากกวา่ 
    Product , Price , Place , 
    Promotion  ท่ีเหมาะสมกบั 
    กลุ่มเป้าหมาย 

2.  ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
     (What does the      
     consumer buy?) 

-  ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ    
    (Objects) ไดแ้ก่สินคา้และ    
    บริการคุณสมบติั องคป์ระกอบ 
    ของผลิตภณัฑ ์(Product  
     Component) 

-  กลยทุธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์
    (Product Strategies) 
-  ความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ ์
   การบริการ บุคลากร ราคา     
    ภาพลกัษณ์ 

3.  ท าไมผูบ้ริโภคจึงซ้ือ 
     (Why does the    
     consumer buy?) 

-  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ   
    (Objectives) 
-  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม    
    การซ้ือ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายใน   
    ปัจจยัภายนอกและปัจจยัเฉพาะ  
    บุคคล 

-  กลยทุธ์การส่งเสริมตลาด 
    (Promotion Strategies) 
   ศึกษาเหตุจูงใจในการซ้ือ     
   ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความ    
   ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียว 
   ก าหนดแนวความคิดและ             
   จุดขายในการโฆษณา 

4.  ใครมีส่วนร่วมในการ  
     ตดัสินใจซ้ือ 
      (Who participates in   
      the buying?) 

-  บทบาทของกลุ่มต่างๆ 
    (Organizations) 
   ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
   ประกอบดว้ย ผูริ้เร่ิม ผูมี้อิทธิพล 
   ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูซ้ื้อ และผูใ้ช ้

-  กลยทุธ์การโฆษณา และ 
    การส่งเสริมการตลาด 
    (Advertising And     
    Promotion Strategies) 
    โดยใชก้ลุ่มอิทธิพล 
    และกลุ่มเป้าหมายเป็น  
    แนวทางสร้างสรรคก์าร  
    โฆษณาและเลือกใชส่ื้อ   
    โฆษณาใหเ้หมาะกบักลุ่ม   
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ตารางที ่ 2.1   แสดงค าถามค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค   (ต่อ) 
 

ค าถาม ค าตอบ กลยุทธ์ในแผนงานตลาด 
- ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 

     (When does the    
     consumer buy?) 

- โ อ ก า ส ใ น ก า ร ซ้ื อ 
(Occasions) 

    ช่วงฤดูกาลของปี ฤดูกาล     
    ท่องเท่ียว เทศกาล โอกาสพิเศษ    
    วนัหยดุ เวลาวา่ง 

- กลยุทธ์การส่งเสริม
ตลาด 

   (Promotion Strategies) เช่น 
   ส่งเสริมการตลาดนอก  
   ฤดูกาลท่องเท่ียวการส่งเสริม    
   การขายความร่วมมือ   
   ระหวา่งธุรกิจ(Partnership) 

- ผูบ้ริโภคซ้ือท่ีไหน 
     (Where does the   
     consumer buy?) 

- แหล่งหรือสถานท่ี
จ าหน่าย 

   (Outlets) เช่น 
   ส านกังานตวัแทนจ าหน่าย ฯลฯ 

- กลยทุธ์ช่องทางการจดั   
   จ  าหน่าย (Channel of   
    Distribution) โดยผา่น   
   สถาบนัการคา้ส่ง สถาบนั  
   การคา้ปลีก 

- ผูบ้ริโภคซ้ือ
อยา่งไร 

     (How does the    
     consumer buy?) 

-  ขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือ 
-  การรับรู้ความตอ้งการ 
-  การคน้หาขอ้มูล 
-  การประเมินผลพฤติกรรม 
-  การตดัสินใจซ้ือ 
-  ความรู้สึกหลงัการซ้ือ 

-  กลยทุธ์การส่งเสริมตลาด 
   (Promotion Strategies) และ   
   ราคาใหส้อดคลอ้งกบั    
   วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจ    
   ซ้ือ 

 (ท่ีมา:  ฉลองศรี พิมลสมพงศ,์ 2550) 
  
 ในการท่ีจะแสวงหาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวและเลือกกลยุทธ์การตลาดนั้นเป็น
ส่ิงจ าเป็นท่ีเราจะตอ้งเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีอยู่หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มนิยม
แหล่งท่องเท่ียวประเภทต่างๆ ท่ีไม่เหมือนกนั ในทางวิชาการเศรษฐศาสตร์มีทฤษฎีท่ีใช้อธิบาย
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการชนิดต่างๆ วา่เหตุใดจึงมีความประสงค ์จะ
บริโภคสินคา้หรือบริการชนิดนั้นและบริโภคเป็นปริมาณเท่าไร 
 ตามทฤษฎีพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจบริโภคและจะบริโภค 
เป็นปริมาณมากนอ้ยเท่าไรนั้น มีดงัต่อไปน้ี 
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 -   ราคาของสินคา้หรือบริการชนิดนั้น 
 -   ราคาของสินคา้หรือบริการท่ีใช้บริโภคร่วมกบัสินคา้หรือบริการชนิดนั้น หรือเป็น
คู่แข่งของสินคา้หรือบริการชนิดนั้น 
 -   รายไดข้องผูบ้ริโภค 
 -   รสนิยมของผูบ้ริโภคอยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม คือ อาย ุ
เพศ อาชีพ เช้ือชาติ และภูมิหลงัทางวฒันธรรม 
 ในบริบทของการท่องเท่ียว ราคาของ “สินคา้ท่องเท่ียว” หมายถึง ค่าใชจ่้ายทั้งหมดท่ีตอ้งเสีย
ไปในการเดินทางจากภูมิล าเนาจนถึงแหล่งท่องเท่ียว ท่ีรวมทั้งค่ายานพาหนะ อาหาร และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดระหว่างการเดินทางและค่าผ่านประตูเขา้แหล่งท่องเท่ียวและค่ายานพาหนะภายในแหล่ง
ท่องเท่ียว ส่วนราคาของสินคา้หรือบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท่องเท่ียว และตอ้งใชจ่้ายร่วมกบัการซ้ือ
สินคา้ท่องเท่ียวก็คือ ค่าท่ีพกั ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ส่วนราคาของสินคา้และบริการท่ีเป็น
คู่แข่งกบัสินคา้ท่องเท่ียวแห่งน้ี ก็คือ ราคา สินคา้ท่องเท่ียวแหล่งอ่ืนท่ีให้บริการประเภทเดียวกนั ถ้า
ปรากฏวา่การมาท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวท่ีก าหนดให้นั้น ส้ินเปลืองนอ้ยกวา่แหล่งอ่ืนท่ีสามารถให้
ความสุขความพอใจได้ เท่าเทียมกัน นักท่องเท่ียวก็จะตัดสินใจมาเท่ียวชมแหล่งนั้ น ส าหรับ
นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาจากต่างประเทศ ราคา “สินคา้ท่องเท่ียว” ภายในประเทศไทยจะมีปัจจยัอีกตวัหน่ึง
มาก าหนด คือ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ กล่าวคือ ถา้เงินตราต่างประเทศสามารถแลกเป็น
เงินไทยไดม้ากข้ึน (ค่าเงินบาทตกต ่า) ก็จะท าให้ราคาสินคา้ท่องเท่ียวในประเทศไทยต ่าลงกวา่เดิมเม่ือ
เปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืนๆ ท่ีเสนอขายสินคา้ท่องเท่ียวประเภทเดียวกนัและมีผลเป็นการชักน าให้
ชาวต่างประเทศเขา้มาเยีย่มชมแหล่งท่องเท่ียวในประเทศไทยมากข้ึน 
  รายไดข้องผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัท่ีอาจกล่าวไดว้า่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว
มากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะการเดินทางท่องเท่ียวจดัว่าเป็นรายการใช้จ่ายท่ี “ฟุ่มเฟือย” คือ จะใชจ่้ายเพื่อ
การน้ีก็ต่อเม่ือรายการท่ีจ าเป็นทั้งหลายได้รับการตอบสนองหมดส้ินแล้ว เม่ือผูบ้ริโภคมีรายได้
เพิ่มข้ึน การใชจ่้ายเพื่อการแสวงหาความสุขความเพลิดเพลินจะเพิ่มข้ึนมาก คือ เพิ่มข้ึนในอตัราส่วน
ท่ีสูงกว่าอตัราการเพิ่มของรายได้ ในทางเศรษฐศาสตร์ เราจดัว่าการใช้จ่ายเพื่อเดินทางท่องเท่ียว   
เป็นอุปสงค์ท่ีมี “ความยืดหยุ่น” สูงต่อการเพิ่มของรายได้ ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นท่ีปรากฏว่าในช่วง
ระยะเวลาท่ีเศรษฐกิจรุ่งเรือง จ านวนนักท่องเท่ียวและการใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียวจะเพิ่มข้ึนมาก 
และในช่วงเวลาของความซบเซาทางเศรษฐกิจ จ านวนและการใช้จ่ายของนกัท่องเท่ียวก็จะลดลง
อยา่งรวดเร็วเช่นเดียวกนั 
 ส าหรับปัจจยัรสนิยมนั้นมีบทบาทเป็นตวัก าหนดท่ีส าคญัท่ีจะบอกให้ทราบวา่นกัท่องเท่ียว
ในกลุ่ม อายุ อาชีพ เพศ ภูมิหลงัทางสังคม และวฒันธรรมต่างกนั จะนิยมการท่องเท่ียวประเภทใด 
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และเม่ือโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนไปจะมีความตอ้งการแหล่งท่องเท่ียวเปล่ียนไป
อยา่งไร เม่ือเราทราบองค์ประกอบของนกัท่องเท่ียวท่ีมีลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมต่างๆกนั 
เราก็สามารถจะทราบได้ว่าจะมีอุปสงค์ส าหรับบริการต่างๆ และส าหรับแหล่งท่องเท่ียวประเภท
ต่างๆมากหรือน้อยเพียงไร ข้อมูลเช่นน้ีจะมีประโยชน์ในการจัดล าดับความส าคญัของแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีควรไดรั้บการพฒันาในระดบัต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัอุปสงคท่ี์จะเกิดผลตอบแทนสูงและ
คุม้ค่าเงินงบประมาณท่ีจ่ายไป กลุ่มต่างๆทางสังคมและรสนิยมของนกัท่องเท่ียวนั้น อาจจดัไดต้าม
ส่ิงต่อไปน้ี 
 1. อายุ ผูสู้งอายุจะแสวงหาความเพลิดเพลินจากกิจกรรมการท่องเท่ียวชนิด Mass 
Tourism คือ ใช้ความพยายามทางร่างกายและสมองน้อย และพกัแรมในสถานท่ีท่ีให้ความ
สะดวกสบายทางร่างกาย ตามค านิยามศพัทข์องการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กลุ่มน้ีประกอบดว้ย 
Elderly, Ladies, Family ส่วนผูท่ี้มีอายุวยัหนุ่มสาวและวยัเรียนจะตอ้งการความเพลิดเพลินจากการ
ท่องเท่ียวท่ีใหโ้อกาสใชค้วามพยายามทางร่างกายพบเห็นส่ิงแปลกตาแปลกใจและไดรั้บความรู้ทาง
สติปัญญา นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีตรงกบักลุ่ม Youth/ Students, Adventurers, Cultures Exchange 
 2. เพศ นกัท่องเท่ียวเพศชาย ถา้มาโดยล าพงัมกัจะแสวงหาความเพลิดเพลินจากแหล่ง
พกัผ่อนหย่อนใจท่ีเสนอบริการเคร่ืองด่ืมและสถานบนัเทิง ถ้ามากับครอบครัวก็แสวงหาความ
เพลิดเพลินประเภท Mass Tourism ส าหรับนกัท่องเท่ียวสตรีก็มกัสนใจกบัแหล่งซ้ือสินคา้ทั้งสินคา้
ฟุ่มเฟือย ราคาแพง เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั ตลอดจนสินคา้หตัถกรรมทอ้งถ่ิน 
 3. อาชีพ นกัท่องเท่ียวส่วนมากเป็นชนชั้นกลาง (Middle Class) ท่ีประกอบอาชีพลูกจา้ง
พนกังานและต าแหน่งอ่ืนๆ จนถึงระดบัผูบ้ริหารและผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ นกัท่องเท่ียวระดบั
ผูบ้ริหารตรงกบักลุ่มท่ีการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยเรียกวา่ กลุ่ม Business, Leisure, Golf, Health, 
MICE (ประชุม, สัมมนา, งานแสดงสินคา้ ฯลฯ) ส่วนผูป้ระกอบวิชาชีพจะเขา้ข่ายกลุ่ม Teacher, 
Lecturer กลุ่มผูบ้ริหารจะตอ้งการสถานท่ีพกัท่ีหรูหราสะดวกสบาย มีโอกาสพบปะบุคคลในสาขา
อาชีพระดบัเดียวกนั พร้อมกนักบัการพกัผ่อนตามรสนิยมของกลุ่มอายุ ส่วนผูท่ี้ท  างานในระดบัต ่า    
ลงมามักจะมีงานอาชีพท่ีต้องท างานจ าเจซ ้ าซากท่ีน่าเบ่ือหน่ายไม่มีโอกาสเดินทางเชิงธุรกิจ 
นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจะแสวงหาบรรยากาศท่ีต่างไปจากสภาพแวดลอ้มประจ าวนัในสถานท่ีประกอบ
อาชีพ ตอ้งการความต่ืนเตน้เร้าใจ และแหล่งธรรมชาติท่ีเพียงแต่เยีย่มชมไม่ตอ้งการใชค้วามพยายาม
ทางร่างกาย ส่วนผูท่ี้มีอาชีพทางการเกษตรจะไม่ต้องการเยี่ยมชมแหล่งธรรมชาติ เพราะอยู่กับ
ธรรมชาติมาแลว้ตลอดปี ส่ิงท่ีนกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีแสวงหาก็คือ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเทศกาลทอ้งถ่ิน 
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 4. ภูมิหลงัทางสังคมและวฒันธรรม ปัจจยัน้ีปรากฏชดัเม่ือเราเปรียบเทียบพฤติกรรมใน
เร่ืองการแสวงหาแหล่งท่องเท่ียวของชาวต่างชาติท่ีมาจากภูมิภาคต่างๆ ของโลก และนกัท่องเท่ียว
ชาวไทย จากขอ้มูลการท่องเท่ียวในประเทศไทยทัว่ไป ปรากฏวา่ชาวยุโรปมกันิยมแหล่งท่องเท่ียว
ธรรมชาติ การผจญภยั การเดินป่า ฯลฯ คือ กิจกรรมท่ีตอ้งใชค้วามพยายามทางร่างกายเพื่อผจญกบั
ความทา้ทายของธรรมชาติ นกัท่องเท่ียวกลุ่มน้ีจดัว่าอยู่ในข่าย Diving, Adventurer, Expats and 
Overland ตามนิยามศพัท์ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากวา่ นกัท่องเท่ียว
จากประเทศเหล่าน้ีมีความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีมัน่คง เป็นระเบียบทุกคนได้รับ
ความสะดวกสบายและความปลอดภยัในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตประจ าวนั ความทา้ทาย
ความสามารถทางร่างกายและจิตใจ มีนอ้ย จนรู้สึกเบ่ือหน่าย ตอ้งการแสวงหาการสัมผสัธรรมชาติ 
ความทา้ทายการผจญภยัท่ีตอ้งใช้ความพยายามทางร่างกาย และความมัน่คงทางจิตใจเขา้มาแกไ้ข 
แต่นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียมกัมาจากกลุ่มชนชั้นกลางท่ีเพิ่งผา่นพน้ระยะเวลาของการตอ้งพากเพียร
ท างานเพื่อสะสมทรัพยสิ์น มีความเหน่ือยลา้ตอ้งการพกัผอ่นท่ีใชค้วามพยายามทางร่างกายนอ้ย พกั
ในโรงแรมท่ีสะดวกสบาย เยี่ยมชม และซ้ือสินคา้ท่ีระลึก อีกประการหน่ึงวฒันธรรมของชาวเอเชีย
ไม่นิยมการใชแ้รงงาน หรือความพยายามทางร่างกาย เพราะถือวา่เป็นวิถีชีวิตของคนดอ้ยฐานะทาง
สังคม จึงไม่ปรากฏวา่นกัท่องเท่ียวชาวเอเชีย (ยกเวน้ญ่ีปุ่น) นิยมแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติท่ีตอ้งมี
การผจญภยัเฉกเช่นนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป 
 ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจช้ือ  หมายถึง บทบาทของนกัท่องเท่ียวท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจเท่ียวมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
 -   ผูริ้เร่ิม (Initiator) เป็นผูเ้สนอ หรือแนะน าความคิดในการท่องเท่ียวเป็นคนแรก 
 -   ผูมี้อิทธิพล (Influencer) เป็นผูก้ระตุน้ หรือชักจูงว่าควรซ้ือ หรือไม่ควรซ้ือบริการ
ดา้นการท่องเท่ียว 
 -   ผูต้ดัสินใจซ้ือ (Decider) เป็นผูต้ดัสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะซ้ือ หรือไม่ซ้ือสินคา้และ
บริการดา้นการท่องเท่ียว  
 -   ผูซ้ื้อ (Buyer) เป็นผูไ้ปท าการซ้ือ หรือลงมือซ้ือโดยน าเงินไปแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิ
ในสินคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียว 
 -   ผูใ้ช ้(User) เป็นผูบ้ริโภคท่ีใชสิ้นคา้และบริการดา้นการท่องเท่ียวนั้นๆ 
 กระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยขั้นตอนในการตดัสินใจซ้ือดงัน้ี 
 -   การรับรู้ความตอ้งการ (Need Awareness) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) 
เกิดจากส่ิงกระตุน้ภายใน และภายนอก 
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  1) ส่ิงกระตุน้ภายใน ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางร่างกายและจิตใจ และการรับรู้ความ
ตอ้งการของตน ฯลฯ 
  2) ส่ิงกระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ 
 -    การคน้หาขอ้มูลเพื่อสนองความตอ้งการ (Information Search) ในกรณีท่ีไม่สามารถ
สนองความตอ้งการไดท้นัที ความตอ้งการนั้นๆ ก็จะถูกสะสมมากข้ึน พร้อมกบัความพยายามหา
ขอ้มูลไปดว้ย โดยแหล่งขอ้มูลท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
  1)   แหล่งบุคคล (Personal Sources) ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนบา้น ญาติ คนรู้จกั 
  2)   แหล่งการคา้ (Commercial Sources) ไดแ้ก่ ส่ือโฆษณา พนกังานขาย ตวัแทน
จ าหน่าย การแสดงสินคา้การท่องเท่ียว  
  3)   แหล่งชุมชน (Public Sources) ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน องคก์ารคุม้ครองผูบ้ริโภค 
  4)   แหล่งทดลอง (Experimental Sources) ไดแ้ก่ ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยวิจยัภาวะตลาดของ
ผลิตภณัฑ ์
 -   การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เป็นพฤติกรรมประเมินผลโดยให้
ความสนใจลกัษณะและคุณสมบติัของสินคา้และบริการ เช่น ช่ือบริษทั ตราสินคา้ หรือสายการบินท่ี
ให้บริการรวดเร็ว สะอาด ปลอดภยั โรงแรมท่ีสะอาด บรรยากาศดี ท่ีตั้งเหมาะสม เม่ือดูคุณสมบติัแลว้
ก็น ามาจัดล าดับความส าคญัของคุณสมบติัต่างๆ  แล้วน ามาเป็นตวัประเมินผลเพื่อพิจารณาเป็น
ทางเลือกต่อไป 
 -   การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) หลงัจากความรับรู้ความตอ้งการไดข้อ้มูลท่ี
เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ต่างๆ ตลอดจนเวลา และวิธีการช าระเงินแล้วก็ตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงบางคร้ังอาจมี
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือในขณะนั้นดว้ย เช่น การคาดคะเนภาวะทางเศรษฐกิจ 
ทศันคติทั้งบวกและลบของบุคคลอ่ืน ตลอดจนสถานการณ์ท่ีไม่ไดค้าดคะเนมาก่อน เช่น ไม่พอใจ
ลกัษณะการขายของผูข้าย อาจท าใหก้ารตดัสินใจเปล่ียนแปลงได ้
 -   พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Post Purchase Behavior) เป็นความรู้สึกไม่พอใจหรือ
พอใจหลงัการซ้ือความพอใจจะมีอิทธิพลต่อการซ้ือซ ้ า จงรักภกัดีต่อบริษทั หรือช่ือเสียงของบริษทั
ถ้าไม่พอใจก็ไม่กลับมาใช้บริการอีก ซ่ึงนักการตลาดควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพื่อความ
เจริญเติบโตของธุรกิจต่อไป 
 -  กระบวนการซ้ือของผูบ้ริโภคมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การกระตุน้ และตอบสนองของ
พฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเท่ียว พิจารณารูปโดยเห็นได้ว่าส่ิงกระตุ้น (Input) ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์ การท่องเท่ียวทุกประเภท ตลอดจนการให้บริการของธุรกิจ สินคา้และบริการเหล่าน้ีมี
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การแข่งขนัสูง และเป็นแรงกระตุน้ส าคญัท่ีผลกัดนัให้นกัท่องเท่ียวเกิดความสนใจ แสวงหาขอ้มูล
จากส่ือต่างๆ ตลอดจนไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมจากบุคคลใกลชิ้ด เช่น ครอบครัว กลุ่มอา้งอิง ประกอบ
กับการเรียนรู้ แรงจูงใจ ประสบการณ์และทัศนคติของตน การกลั่นกรองข้อมูล ซ่ึงอยู่ใน
กระบวนการตดัสินใจ ท าให้เกิดการรับรู้ (Perception) และน าไปสู่การพยายามหาทางตอบสนอง
ความตอ้งการและความจ าเป็นของตนโดยการซ้ือผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียวและโรงแรมท่ีเลือกสรร
แล้ว การตดัสินใจซ้ือสินค้าและบริการนับว่าเป็นการตอบสนอง (Output) จากส่ิงกระตุ้น และ
กระบวนการต่างๆ  
 
2.4 แนวคิดและทฤษฎแีรงจูงใจ  (Theories of Motivation)  
       แรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยงัก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ
พฤติกรรมนั้นดว้ย คนท่ีมีแรงจูงใจสูงจะใชค้วามพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ
แต่คนท่ีมีแรงจูงใจต ่าจะไม่แสดงพฤติกรรมหรือไม่ก็ลม้เลิกการกระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย 
 2.4.1  ความหมายของแรงจูงใจ  และการจูงใจ (Definition of Motive and Motivation) 
  แรงจูงใจ  (Motive)  เป็นค าท่ีไดค้วามหมายมาจากค าภาษาละตินท่ีวา่ movere   ซ่ึง
หมายถึง เคล่ือนไหว (move)  ดงันั้น ค าวา่แรงจูงใจจึงมีการใหค้วามหมายไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 
  Walters (1978)  แรงจูงใจ หมายถึง บางส่ิงบางอยา่งท่ีอยูภ่ายในตวัของบุคคลท่ีมี
ผลท าให้บุคคลตอ้งกระท าหรือเคล่ือนไหวหรือมีพฤติกรรม ในลกัษณะท่ีมีเป้าหมาย  กล่าวอีกนยั
หน่ึงก็คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระท านัน่เอง 
  Loundon and Bitta (1988)  แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะท่ีอยูภ่ายในตวัท่ีเป็นพลงั  
ท าใหร่้างกายมีการเคล่ือนไหว ไปในทิศทางท่ีมีเป้าหมายท่ีไดเ้ลือกไวแ้ลว้ซ่ึงมกัจะเป็นเป้าหมายท่ีมี
อยูภ่าวะส่ิงแวดลอ้ม   
  จากความหมายน้ี  จะเห็นไดว้่า แรงจูงใจจะเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบท่ีส าคญั 2 
ประการ คือ 
 (1)  เป็นกลไกท่ีไปกระตุน้พลงัของร่างกายใหเ้กิดการกระท า และ 
 (2)  เป็นแรงบงัคบัใหก้บัพลงัของร่างกายท่ีจะกระท าอยา่งมีทิศทาง 
  ส่วนการจูงใจ (Motivation) เป็นเง่ือนไขของการได้รับการกระตุน้โดยมีการให้
ความหมายไว ้ดงัน้ี 
  Schiffman and Kanuk  (1991)  การจูงใจ หมายถึง แรงขบัเคล่ือนท่ีอยูภ่ายในของ
บุคคลท่ีกระตุน้ใหบุ้คคลมีการกระท า  
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  Anita E. Woolfolk (1995)  การจูงใจเป็นภาวะภายใน ของบุคคล ท่ีถูกกระตุน้ให้
กระท าพฤติกรรมอยา่งมีทิศทางและต่อเน่ือง 
  Michael Domjan (1996)  การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระท าหรือ
กิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตอ้งการ  
  จากค าอธิบายดงักล่าว สรุปไดว้่า  การจูงใจ เป็นกระบวนการท่ีบุคคลถูกกระตุน้
จากส่ิงเร้าโดยจงใจให้กระท าหรือด้ินรนเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์บางอย่างซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีมิใช่เป็นเพียงการตอบสนองส่ิงเร้าปกติธรรมดา แต่
ตอ้งเป็นพฤติกรรมท่ีมีความเขม้ขน้มีทิศทางจริงจงัมีเป้าหมายชัดเจนว่าตอ้งการไปสู่จุดใด และ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นผลสืบเน่ืองมาจากแรงผลกัดนัหรือแรงกระตุน้ท่ีเรียกวา่แรงจูงใจดว้ย 
 2.4.2  ความส าคัญของการจูงใจ 
  การจูงใจมีอิทธิผลต่อผลผลิต ผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดีมีปริมาณมากน้อย
เพียงใดข้ึนอยูก่บัการจูงใจในการท างาน ดงันั้น ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหนา้งานจึงจ าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่
อะไรคือแรงจูงใจท่ีจะท าให้พนักงานท างานอย่างเต็มท่ี และไม่ใช่เร่ืองง่ายในการจูงใจพนักงาน
เพราะ พนักงานตอบสนองต่องาน และวิธีท างานขององค์กรแตกต่างกนั การจูงใจพนกังานจึงมี
ความส าคญั สามารถสรุปความส าคญัของการจูงใจในการท างานไดด้งัน้ี 
  2.4.2.1 พลงั (Energy) เป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัต่อการกระท า หรือพฤติกรรม
ของมนุษย์ ในการท างานใด ๆ ถ้าบุคคลมีแรงจูงใจในการท างานสูงย่อมท าให้ขยนัขันแข็ง 
กระตือรือร้น กระท าใหส้ าเร็จซ่ึงตรงกนัขา้มกบับุคคลท่ีท างานประเภท "เชา้ชาม เยน็ชาม" ท่ีท างาน
เพียงเพื่อใหผ้า่นไปวนัๆ 
 2.4.2.2  ความพยายาม (Persistence) ท าให้บุคคลมีความมานะ อดทน บากบัน่ คิด
หาวิธีการน าความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานให้มาก
ท่ีสุด ไม่ท้อถอยหรือละความพยายามง่าย ๆ แม้งานจะมีอุปสรรคขัดขวาง และเม่ืองานได้รับ
ผลส าเร็จดว้ยดีก็มกัคิดหาวธีิการปรับปรุงพฒันาใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ  
  2.4.2.3  การเปล่ียนแปลง (Variability) รูปแบบการท างานหรือวิธีท างานใน
บางคร้ังก่อให้เกิดการคน้พบช่องทางด าเนินงานท่ีดีกว่า หรือประสบผลส าเร็จมากกว่านกัจิตวิทยา
บางคนเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงเป็นเคร่ืองหมายของความเจริญกา้วหน้าของบุคคล แสดงให้เห็นว่า
บุคคลก าลงัแสวงหาการเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ให้ชีวิตบุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างานสูงเม่ือด้ินรนเพื่อ
จะบรรลุวตัถุประสงคใ์ด ๆ หากไม่ส าเร็จบุคคลก็มกัพยายามคน้หาส่ิงผิดพลาด และพยายามแกไ้ข
ให้ดีข้ึนในทุกวิถีทางซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการท างานจนในท่ีสุดท าให้คน้พบแนวทางท่ี
เหมาะสม  ซ่ึงอาจจะต่างไปจากแนวเดิม 
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  2.4.2.4  บุคคลท่ีมีแรงจูงใจในการท างานจะเป็นบุคคลท่ีมุ่งมัน่ท างานให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า และการมุ่งมั่นท างานท่ีตนรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้าจัดว่าบุคคลผู ้นั้ นมี
จรรยาบรรณในการท างาน (Work Ethics) ผูมี้จรรยาบรรณในการท างาน จะเป็นบุคคลท่ีมีความ
รับผดิชอบ มัน่คงในหนา้ท่ีมีวนิยัในการท างานซ่ึงลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ผูมี้
ลกัษณะดงักล่าวน้ีมกัไม่มีเวลาเหลือพอท่ีจะคิดและท าในส่ิงท่ีไม่ดี 
 2.4.3  ลกัษณะของแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจของมนุษย์มีมากมายหลายอย่าง เราถูกจูงใจให้มีการกระท าหรือ
พฤติกรรม หลายรูปแบบ เพื่อหาน ้ าและ อาหารมาด่ืมกิน สนองความตอ้งการทางกาย แต่ยงัมีความ
ตอ้งการมากกวา่นั้น เช่น ตอ้งการความส าเร็จ ตอ้งการเงิน ค าชมเชย อ านาจ และในฐานะท่ีเป็นสัตว์
สังคม คนยงัต้องการมีอารมณ์ผูกพนัและอยู่รวมกลุ่มกบัผูอ่ื้น แรงจูงใจ จึงเกิดข้ึนได้จากปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอก 
 2.4.3.1  แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motives) 
   แรงจูงใจภายในเป็นส่ิงผลกัดนัจากภายในตวับุคคล ซ่ึงอาจจะเป็นเจตคติ 
ความคิดเห็น ความสนใจ ความตั้งใจ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความตอ้งการ ฯลฯ ส่ิงต่างๆ 
ดงักล่าวมาเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนขา้งถาวร เช่น คนงานท่ีเห็นคุณค่าของงาน มองว่า
องคก์ารคือสถานท่ีให้ชีวิตแก่เขาและครอบครัว เขาก็จะจงรักภกัดีต่อองคก์าร กระท า การต่างๆ ให้
องคก์ารเจริญกา้วหนา้ หรือในกรณีท่ีบา้นเมืองประสบปัญหาเศรษฐกิจ ในช่วงเวลาของเศรษฐกิจขา
ลง องค์การจ านวนมากอยูใ่นภาวะขาดทุน ไม่มีเงินจ่ายค่าตอบแทน แต่ดว้ยความผูกพนั เห็นใจกนั
และกนั ทั้งเจา้ของกิจการ และพนกังานต่างร่วมกนั คา้ขายอาหารเล็กๆ น้อยๆ ทั้งประเภทแซนวิช 
ก๋วยเต๋ียว ฯลฯ เพียงเพื่อ ใหมี้รายได ้ประทงักนัไปทั้งผูบ้ริหารและลูกนอ้ง และในภาวะดงักล่าวน้ีจะ
เห็นว่า พนกังานหลายราย ท่ีไม่ทิ้งเจา้นาย ทั้งเต็มใจไปท างานวนัหยุดโดยไม่มีค่าตอบแทน ถา้การ
กระท าดงักล่าวเป็นไปโดย เน่ืองจากความรู้สึก หรือเจตคติท่ีดีต่อเจา้ของกิจการ หรือด้วยความ
รับผดิชอบในฐานะสมาชิกคนหน่ึงขององคก์าร มิใช่เพราะ เกรงจะถูกไล่ออกหรือไม่มีท่ีไป ก็กล่าว
ไดว้า่ เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดจากแรงจูงใจภายใน 
 2.4.3.2  แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) 
   แรงจูงใจภายนอกเป็นส่ิงผลกัดนัภายนอกตวับุคคลท่ีมากระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรม อาจจะเป็นการไดรั้บรางวลั เกียรติยศ ช่ือเสียง ค าชม การไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่ง ฯลฯ 
แรงจูงใจน้ีไม่คงทนถาวรต่อพฤติกรรม บุคคลจะ แสดงพฤติกรรม เพื่อ ตอบสนองส่ิงจูงใจดงักล่าว 
เฉพาะในกรณีท่ีตอ้งการรางวลั ตอ้งการเกียรติ ช่ือเสียง ค าชม การยกย่อง การได้รับ การยอมรับ 
ฯลฯ ตวัอยา่งแรงจูงใจภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น การท่ีคนงาน ท างานเพียง เพื่อแลกกบั 
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ค่าตอบแทน หรือเงินเดือน การแสดงความขยนัตั้งใจท างานเพียง เพื่อให้หัวหน้างานมองเห็นแลว้ 
ไดค้วามดีความชอบ เป็นตน้   
 2.4.4   ทฤษฎกีารจูงใจของมาสโลว์ 
           ทฤษฎีท่ี เ ก่ียวข้องกับความต้องการขั้ นพื้นฐานของมนุษย์ ซ่ึงก าหนดโดย
นกัจิตวทิยา ช่ือ มาสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นทฤษฎีการจูงใจท่ีมีการกล่าวขวญัอยา่งแพร่หลาย 
มาสโลวม์องว่าความตอ้งการของมนุษยมี์ลกัษณะเป็นล าดบัขั้นจากระดบัต ่าสุดไปยงัระดบัสูงสุด 
เม่ือความตอ้งการในระดบัหน่ึงไดรั้บการตอบสนองแลว้มนุษยก์็จะมีความตอ้งการอ่ืนในระดบัท่ี
สูงข้ึนต่อไป  
              2.4.4.1  ความตอ้งการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความตอ้งการขั้น
พื้นฐานของมนุษยเ์พื่อความอยูร่อด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค อากาศ น ้ าด่ืม 
การพกัผอ่น เป็นตน้ 
 2.4.4.2  ความตอ้งการความปลอดภยัและมัน่คง (Security or Safety Needs) เม่ือ
มนุษยส์ามารถตอบสนองความตอ้งการทางร่างกายไดแ้ลว้ มนุษยก์็จะเพิ่มความตอ้งการในระดบัท่ี
สูงข้ึนต่อไป เช่น ความตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ความตอ้งการความมัน่คงใน
ชีวติและหนา้ท่ีการงาน 
 2.4.4.3  ความต้องการความผูกพนัหรือการยอมรับ (ความต้องการทางสังคม) 
(Affiliation or Acceptance Needs) เป็นความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ซ่ึงเป็นธรรมชาติ
อย่างหน่ึงของมนุษย ์เช่น ความตอ้งการให้และไดรั้บซ่ึงความรัก ความตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของ
หมู่คณะ ความตอ้งการไดรั้บการยอมรับ การตอ้งการไดรั้บความช่ืนชมจากผูอ่ื้น เป็นตน้ 
 2.4.4.4  ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง 
เป็นความตอ้งการการไดรั้บการยกยอ่ง นบัถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความตอ้งการไดรั้บความ
เคารพนบัถือ ความตอ้งการมีความรู้ความสามารถ เป็นตน้ 
 2.4.4.5  ความตอ้งการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เป็นความตอ้งการ
สูงสุดของแต่ละบุคคล เช่น ความตอ้งการท่ีจะท าทุกส่ิงทุกอยา่งไดส้ าเร็จ ความตอ้งการท าทุกอยา่ง
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง เป็นตน้     
 
2.5   บริบททัว่ไปของจังหวดัชัยภูมิ (Area Context of Chaiyaphum Province) 

จงัหวดัชยัภูมิมีศกัยภาพในการพฒันาด้านการท่องเท่ียว  เน่ืองจากมีแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติท่ีน่าสนใจหลายแห่งโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติซ่ึงมีถึง 4 อุทยาน ไดแ้ก่  อุทยานแห่งชาติ
ตาดโตน อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อุทยานแห่งชาติไทรทอง และอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม รวมทั้ง
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มีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญัอีก เช่น เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูเขียว เข่ือนจุฬาภรณ์ เข่ือน
หว้ยกุ่ม เข่ือนล าประทาว รวมทั้งมีน ้าตก ถ ้า ผา ท่ีสวยงามอีกมากมาย 

นอกจากแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติแล้ว  ยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ี
น่าสนใจ  เช่น อนุสาวรียพ์ระยาภกัดีชุมพล ปรางค์กู่  ภูพระ ใบเสมา ท่ีสามารถพฒันาเพื่อดึงดูด
นกัท่องเท่ียวให้มาท่องเท่ียวได้อย่างไม่ยากนกั  เน่ืองจากจงัหวดัชยัภูมิมีความเหมาะสมทางดา้น
ท่ีตั้งเพราะอยูใ่จกลางประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 332 กิโลเมตร สามารถติดต่อเช่ือมโยงกบั
จงัหวดัอ่ืนในภูมิภาคเดียวกนั ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ได้สะดวกทั้งทางรถยนต์ รถไฟ 
และเคร่ืองบิน 

จงัหวดัชยัภูมิ เป็นจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีใหญ่เป็นล าดบัท่ี 3 ของภาค และใหญ่เป็นล าดบัท่ี 7 ของ
ประเทศ มีความเหมาะสมดา้นภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประกอบดว้ยป่าไมแ้ละภูเขาร้อยละ50 สภาพ
ดินฟ้าอากาศโดยทัว่ไปไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป  มีอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 29.7 องศาเซลเซียส และ
เฉล่ียต ่าสุด  23.4 องศาเซลเซียส มูลค่ามวลรวมเฉล่ียต่อหวั หรือ GPP = 26,691 บาท อยูใ่นล าดบัท่ี 6 
ของภาค และล าดบัท่ี 62  ของประเทศ  มีชุมชนท่ีเก่าแก่ยาวนาน และเป็นสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิม 
ท่ีมีความเอ้ืออาทร มีสถิติดา้นความปลอดภยัของจงัหวดัอยูใ่นเกณฑ์ค่อนขา้งสูง (ส านกังานจงัหวดั
ชยัภูมิ, 2555) 
 วดัศิลาอาสน์ (ภูพระ) ตั้งอยูท่ี่บา้นนาไก่เซา ต าบลนาเสียว ภายในบริเวณวดัมีเพิงผาหินซ่ึงมี
ภาพจ าหลกักลุ่มพระพุทธรูป อนัเป็นท่ีมาของช่ือ ภูพระ และเป็นท่ีเคารพสักการะของชาวบา้นมาชา้
นาน ปัจจุบนัมีการสร้างหลงัคาครอบไว ้ประกอบด้วยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประทบันัง่ขดัสมาธิ
เพชร หนา้ตกักวา้ง 5 ฟุต สูง 7 ฟุต พระหตัถ์ขวาวางอยูท่ี่พระเพลา พระหตัถ์ซ้ายพาดอยูท่ี่พระสงฆ ์ 
(พระหัตถ์อยู่ในท่าตรงขา้มกบัปางมารวิชัย) เรียกกนัว่า พระเจา้องค์ต้ือ มีพระพุทธรูปหินทราย
ขนาดเล็กสูง 7 น้ิว ลกัษณะเดียวกนัอีก 1 องค์ตั้งวางอยู่ดา้นหน้า ใกล้กนัมีพระพุทธรูปอีก 7 องค ์
จ าหลกัรอบเสาหินทราย ประทบันัง่เรียงแถว ปางสมาธิ 5 องค์ ปางเดียวกบัพระเจา้องค์ต้ือ 2 องค ์
พระพุทธรูปเหล่าน้ีมีพุทธลกัษณะเป็นแบบพระพุทธรูปอู่ทอง มีอายุอยูร่ะหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 18-
19 ร่วมสมยัอยุธยาตอนตน้ ทุกปีมีงานนมสัการพระพุทธรูปท่ีภูพระปีละ 2 คร้ัง ๆ ละ 3 วนั ในช่วง
วนัข้ึน 1 ค  ่า เดือน 3 และวนัข้ึน 13 ค  ่า เดือน 5   การเดินทาง จากตวัเมืองชัยภูมิไปตามทางหลวง
หมายเลข 201 (ชยัภูมิ-แกง้คร้อ) ประมาณ 15 กิโลเมตร เล้ียวซา้ยตามทางนาเสียว - หว้ยชนัประมาณ 
5 กิโลเมตร และเล้ียวซ้ายเขา้วดัอีก 1 กิโลเมตร (ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชยัภูมิ , 
2555) 

ปฏิทินการท่องเท่ียวจังหวดัชัยภูมิในรอบปีจะมีเทศกาลต่างๆ ตั้ งแต่เดือนมกราคม – 
ธนัวาคม ในแต่ละปี 
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ตารางที ่ 2.2   ปฏิทินการท่องเท่ียวจงัหวดัชยัภูมิ 
 

เทศกาล วนั / เดือน / ปี อ าเภอ 
งานวนัมะขามหวาน 5 – 7  มกราคม อ.ภกัดีชุมพล 
งานเจา้พอ่พระยาแล 11 – 20  มกราคม อ.เมืองชยัภูมิ 

งานบุญเดือนส่ี 
ช่วง กุมภาพนัธ์ - 
มีนาคม 

อ.จตุัรัส 

งานประจ าปีวดัหนองบวัใหญ่ 
กลางเดือนกุมภาพนัธ์    
3 - 5 คืน 

อ.จตุัรัส 

งานปิดทองรอยพระพุทธบาทจ าลอง เดือน 3 อ.เนินสง่า 
งานพระไกรสีหนาถ 1 - 3 มี.ค. อ.เกษตรสมบูรณ์ 
งานบุญพระเหวด 13 - 14 มีนาคม อ.หนองบวัแดง 
งานพระพุทธบาทเขายายหอม เดือน มี.ค. - เม.ย. อ.เทพสถิต 
งานบุญพระเหวด เดือน 4 อ.เนินสง่า 
งานสมโภชน์เจา้พอ่หลกัเมือง  11 – 12  เมษายน อ.ภูเขียว  

งานปีใหม่สงกรานต ์ 13 เมษายน ของทุกปี 
อ.หนองบวัแดง, 
เทศบาลเมืองชยัภูมิ,  
อ.ภูเขียว, อ.แกง้คร้อ  

งานพระแท่นบลัลงัก ์ เดือนเมษายน อ.บา้นแท่น 
งานพระธาตุหนองสามหม่ืน ข้ึน 15 ค  ่า เดือน 5 อ.ภูเขียว 

งานภูพระ, ร าผฟ้ีา 
ข้ึน 13, 14, 15 ค  ่า   
เดือน 5 

อ.เมืองชยัภูมิ 

งานบุญเดือนหก, บวงสรวงดวงวิญญาณเจา้
พอ่พระยาแล 

เดือน 6 ของทุกปี อ.เมืองชยัภูมิ 

งานบุญบั้งไฟ เดือน 6 อ.เนินสง่า, อ.บา้นเขวา้ 

งานเขา้พรรษา 27 – 28  กรกฎาคม 
อ.เนินสง่า, อ.ภูเขียว, 
เทศบาลเมืองชยัภูมิ 
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ตารางที ่ 2.2   ปฏิทินการท่องเท่ียวจงัหวดัชยัภูมิ (ต่อ) 
 

เทศกาล วนั / เดือน / ปี อ าเภอ 

งานวนัดอกกระเจียวบาน 
ต้นเดือนกรกฎาคม - 
สิงหาคม 

อ.เทพสถิต 

งานบุญขา้วประดบัดิน แรม 4 ค  ่า เดือน 9 
อ.เนินสง่า (บา้นตาเนิน, 
หนองฉิม) 

งานง้ิว 15 - 18 พฤศจิกายน อ.จตุัรัส 
งานพระฤทธ์ิฤาชยั ตน้เดือนธนัวาคม อ.บ าเหน็จณรงค ์
งานเจา้พอ่หลวงอภยั 10 – 11  ธนัวาคม อ.หนองบวัระเหว 

งานวดัชยัสามหมอ 
27 ธนัวาคม -                
4 มกราคม 

อ.แกง้คร้อ 

 
เทศกาลและประเพณี 
ชาวชยัภูมิประมาณร้อยละ 95 เป็นคนทอ้งถ่ินเดิม  มีวฒันธรรม ประเพณี  ซ่ึงมีลกัษณะ

ผสมผสานระหว่างความเช่ือดั้ งเดิมของทอ้งถ่ิน ส าหรับงานประเพณีวฒันธรรมของชาวชัยภูมิ  จะ
เหมือนชาวอีสานโดยทัว่ไปท่ีมีประเพณีทุกเดือน  หรือท่ีเรียกว่าประเพณี 12  เดือนของชาวภาคอีสาน  
ไล่ตามเดือนต่างๆ  ดงัน้ี 

เดือนอ้าย  หรือเดือนเจียง เป็นงานบุญเขา้กรรม   ซ่ึงเป็นการออกจากอาบติัประจ าปี ตาม
วิธีการของสงฆเ์ป็นเวลา 6 วนั  ประเพณีน้ีคือการปลงอาบติัคร้ังใหญ่ของสงฆ์นัน่เอง ชาวบา้นท่ีมีใจ
ศรัทธาจะท าของถวายพระ อันประกอบด้วยขา้วปลาอาหาร เคร่ืองอัฏฐบริขารต่างๆ ไปถวายเพื่อ
อนุโมทนาให้การเขา้กรรมลุล่วงไปด้วยดี และชาวบ้านก็ได้มีโอกาสฟังเทศน์ฟังธรรมไปในเวลา
เดียวกนัดว้ย ประเพณีเขา้กรรมน้ีบางแห่งเช่ือว่าเป็นการทดแทนคุณมารดา เพราะถือว่ามารดาเคยรับ
กรรมน้ีมาแลว้  พระสงฆ์เวลาบวชตามคติความเช่ือแบบไทย ถือว่าทดแทนคุณบิดามารดา เม่ือบิดา
มารดาเห็นชายผา้เหลืองของลูกชายซ่ึงบวชเป็นพระถือว่าจะไดข้ึ้นสวรรค ์ เม่ือพระบวชให้มารดาก็ตอ้ง
อยูก่รรมทดแทนคุณไปดว้ย ในวดัท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมน้ีภายในโบสถ ์แต่มีบางแห่ง เช่นท่ีจงัหวดัเลย
นิยมสร้างเป็นกุฏิเลก็ๆ ชัว่คราวใหพ้ระสงฆท์ าการปลงอาบติัรอบๆ โบสถ ์

เดือนยี่ ท าบุญคูนลาน ประเพณีน้ีเป็นการแสดงลกัษณะเฉพาะของสังคมเกษตรกรรมซ่ึงมี
ความเช่ือและความเคารพในบุญคุณของธรรมชาติท่ีส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพนัธ์ุธญัญาหาร 
เม่ือเก็บเก่ียวเสร็จจะท าการให้ทานเป็นสิริมงคลโดยการท าบุญท่ีวดัและฟังเทศน์  หรือบางคร้ังอาจ
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ท าบุญกนัท่ีลานนวดขา้วเพื่อบูชาแม่โพสพ  หากขนขา้วข้ึนยุง้แลว้ก็จะร่วมกนัท าบุญท่ีวดั  ในกรณีท่ี
ท าบุญท่ีวดั พื้นท่ีท่ีใช ้คือในโบสถ ์และลานวดั 

เดอืนสาม   ท าบุญขา้วจ่ี  คือการน าขา้วเหนียวซ่ึงไดจ้ากการเก็บเก่ียวมาป้ันแบบขา้วเหนียวป้ิง
สอดไส้ดว้ยน ้ าตาลหรือน ้ าออ้ยไปถวายพระพร้อม ๆ กบัอาหารคาวหวานและเคร่ืองอฏัฐบริขารอ่ืน ๆ 
พร้อมกบัมีการฟังเทศน์และเซ่นสรวงบูชาผีปู่ยา่ตายาย  ซ่ึงชาวอีสานเรียก “ผีปู่ตา”  อนัเป็นการแสดง
ความกตญัญูต่อบรรพบุรุษ   พื้นท่ีท่ีใชใ้นการท าบุญขา้วจ่ีกใ็ชโ้บสถแ์ละลานวดั 

เดือนส่ี   เป็นงานบุญใหญ่ของอีสาน  ลกัษณะเดียวกนักบังานปอยหลวงของภาคเหนือ  งาน
บุญเดือนส่ีของชาวอีสานเรียกบุญพระเวส (พระเหวด) หรือบุญคบงนั  คืองานเทศน์มหาชาตินั่นเอง  
เน่ืองจากงานบุญพระเวสเป็นงานใหญ่  ซ่ึงร่วมใจกนัท าทั้งหมู่บา้นและมีการเฉลิมฉลองถึง 3 วนั  การ
ใชพ้ื้นท่ีๆ เก่ียวเน่ืองกบังานน้ีจึงมีความเก่ียวกนัระหว่างหมู่บา้นและวดั  คือ 

วนัที่หนึ่ง    เป็นวนัท่ีชาวบา้นมารวมกนั   เรียกว่า  วนัโฮม (รวม) 
วนัที่สอง มีแห่พระเวสสันดร พระนางมทัรี  และกณัหา ชาลี   มีการเซ้ิงน าขบวนเดินจากหมู่บา้น

มายงัวดั 
วนัที่สาม  เป็นวนัฟังเทศน์มหาชาติ  ซ่ึงตามประเพณีก าหนดว่าตอ้งฟังใหค้รบกณัฑ์ในวนัเดียว

การฟังเทศน์ ในงานบุญพระเวสน้ีถือว่าไดบุ้ญใหญ่หลวง พร้อมทั้งมีการบริจาคเงินในการสร้างและ
บูรณปฏิสังขรณ์  พื้นท่ีในการใชเ้พื่องานน้ีจะใชถ้นนระหว่างหมู่บา้นและวดั ลานวดัในการรวมผูค้น 
และโบสถใ์นการฟังเทศน์ 

เดอืนห้า งานบุญสรงน ้า คืองานสงกรานตน์ัน่เอง ในงานสงกรานตห์รือบุญสรงน ้ าของอีสานน้ี   
ชาวบา้นจะหยดุงานมาท าบุญและสนุกสนานร่วมกนั  มีการสรงน ้ าพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ โดย
การท าผาม (ประร า) ชัว่คราว โดยการช่วยกนัสร้าง 2 ผาม และอญัเชิญพระพุทธรูปข้ึนประดิษฐานผาม
หน่ึง และสร้างผามส าหรับพระสงฆ์ผามหน่ึง โดยเร่ิมแต่เชา้มีการท าบุญตกับาตรในบริเวณวดัถวาย
จงัหันเชา้ ถวายเพล พอเท่ียงก็เร่ิมสรงน ้ าพระ รดน ้ าผูใ้หญ่ และไปเก็บดอกไมม้าบูชาพระ ค  ่าฟังพระ
เทศน์ ปฏิบติัเช่นน้ี 7 วนั วนัสุดทา้ยมีการก่อพระเจดียท์รายริมน ้ าหรือบริเวณวดั ในการท าบุญสรงน ้ าน้ี  
จะใช้ลานวดัจะเป็นส่วนส าคญัของงาน เพราะใช้เป็นท่ีสร้างผาม 2 ผาม  และก่อพระเจดียท์ราย   
นอกจากนั้นกใ็ชโ้บสถห์รือวิหารหรือศาลาการเปรียญตามแต่สะดวกเพื่อการฟังเทศน์ 

เดอืนหก  งานบุญวิสาขบูชา  มีการฟังเทศน์และเวียนเทียนรอบโบสถห์รือเจดีย ์ดงันั้นบริเวณ
ท่ีใชใ้นการท าบุญวิสาขบูชา คือ ลานรอบโบสถห์รือเจดียเ์พื่อการเวียนเทียน และโบสถห์รือวิหารเพื่อ
การฟังเทศน์ 

นอกจากงานบุญวิสาขบูชาแลว้  ในเดือนหกยงัมีงานบุญซ่ึงน่าสนใจคือบุญสัจจะหรือบุญบั้ง
ไฟ  ซ่ึงถือว่าเป็นการบูชาเทวดาเพื่อขอให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ซ่ึงเป็นประเพณีเพื่อความอยูร่อดตาม
ลกัษณะของสังคมเกษตรกรรม บั้งไฟท่ีจุดและพุ่งข้ึนไปบนทอ้งฟ้าจะแสดงถึงความสมบูรณ์ของขา้ว
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ปลาอาหารในปีต่อไป โดยการจัดงานบุญบั้งไฟน้ีจะใช้บริเวณลานวดั  เพราะสามารถรองรับผูค้น
จ านวนมากได ้และใชล้านขนาดใหญ่เพื่อการจุดบั้งไฟซ่ึงมีหลายขนาด  และมีประเพณีเก่ียวเน่ือง คือ 
เซ้ิงและเถิดเทิงเป็นหมู่ๆ ดว้ย 

เดือนเจ็ด งานบุญซ าฮะ หมายถึง การช าระจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส หลงัจากท่ีเกษตรกรรม 
ไดผ้ลผลิตดี รวมทั้งมีการจดังานบุญสนุกสนานร่ืนเริงต่างๆ  แลว้ไปวดัเพื่อฟังเทศน์และท าบุญท าทาน  
และเตรียมตวัท างานด ารงชีพต่อไป จะใชบ้ริเวณของโบสถว์ิหารในการท าบุญและฟังเทศน์ 

เดือนแปด   งานบุญเขา้พรรษา  มีงานในวนัแรม 1 ค ่า เดือน 8  โดยมีการจดัท าเทียนพรรษาอยา่ง
สวยงาม  และประกวดประขนักนัระหว่างหมู่บา้น  เพื่อแห่ไปถวายวดัเป็นพุทธบูชา พร้อมมีขบวนแห่และ
การฟ้อนร าตามประเพณีเพื่อท าเทียนพรรษาไปยงัวดั พร้อมการท าบุญเล้ียงพระและฟังเทศน์ เวลากลางคืน
มีการจดังานฉลองสมโภชตน้เทียน ในงานบุญเขา้พรรษาจะใชถ้นนต่างๆ ในหมู่บา้นเพื่อการท าขบวนแห่ 
จนถึงวดัและใชบ้ริเวณลานวดัและโบสถว์ิหารเพื่อจดัท าพิธีสมโภชและพิธีสงฆ ์

เดือนเก้า  บุญขา้วประดบัดิน  ก  าหนดจดังานในวนัแรม 14 ค ่า เดือน 9  โดยชาวบา้นจะจดัอาหาร
คาว-หวาน  หมากพลู  บุหร่ีใส่กระทงหรือห่อเตรียมไวต้ั้งแต่คืนแรม 13 ค ่า  พอตี 4 ของแรม 14 ค ่า ก็น า
ของไปวัด วางไว้ตามใต้ต้นไม้  ตามโบสถ์  หรือบนลานดิน  เพื่อเป็นการให้ทานแก่เปรตหรือ 
วิญญาณต่างๆ ท่ีตกทุกขไ์ดย้าก เป็นการแผ่ส่วนบุญตามความเช่ือถือของไทย พอช่วงสายชาวบา้นก็จะ
ออกไปท าบุญท่ีวดั โดยการฟังเทศน์อีกหนหน่ึงในการท าบุญซ าฮะ จะใช้งานบริเวณวดัและบริเวณ
โดยทัว่ไปในวดัเพื่อเซ่นวิญญาณ และใชโ้บสถว์ิหารในการท าบุญและฟังเทศน์ 

เดอืนสิบ  งานบุญขา้วสาก  ก  าหนดงานในวนัเพญ็เดือน 10 ซ่ึงท ากนัทุกครัวเรือน  โดยการจดัท า
ข้าวสาก  หรือท่ีภาคกลางคือการกวนกระยาสารทนั่นเอง   ข้าวสากนั้ นกวนแล้วจะน าไปแจกจ่าย 
ญาติพี่น้อง   ส่วนการท าบุญท่ีวดัชาวบา้นจะจดัเตรียมหาเน้ือปลาไวท้  าทาน  โดยจะน าเน้ือปลาไปพร้อม
กบัอาหารถวายพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติท่ีล่วงลบัไปแลว้ การถวายอาหารพระพร้อมเคร่ืองอฏัฐ
บริขารน้ีจะท าฉลากติดช่ือเจา้ของใส่ลงในบาตร เม่ือพระองคใ์ดจับฉลากไดช่ื้อของผูใ้ดก็จะมารับของ
ถวายจากคนช่ือนั้น ประเพณีน้ีก็คือประเพณีต๋านก๋วยสลากของภาคเหนือ  หรือสลากพศัดุ์ของภาคกลาง
นัน่เอง โดยใชบ้ริเวณลานวดัและโบสถว์ิหารเพื่อประกอบพิธี 

เดือนสิบเอ็ด  งานบุญออกพรรษา เป็นงานใหญ่และสนุกสนานร่ืนเริงของชาวบา้นเพราะ
นอกจากการท าบุญท าทาน ฟังเทศน์ตามปกติ ยงัมีการละเล่นประเพณีซ่ึงกระท ากนัเป็นงานใหญ่  เช่น
การแข่งเรือ (ช่วงเฮือ) ไหลเรือไฟ แห่ปราสาทผึ้ง และการจุดใตป้ระทีป การไหลเรือไฟจะกระท า
หลงัจากการท าบุญตกับาตร ถวายภตัตาหาร  และสวดมนตรั์บศีล   คือระหว่าง 19.00 – 20.00  น. จึงจะ
เร่ิมพิธีไหลเรือไฟเพื่อเป็นการขอขมา และระลึกถึงพระคุณของแม่คงคาและบูชาพระพุทธเจา้ในวนั
เสด็จจากดาวดึงส์  คือบูชารอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา้ ณ ริมฝ่ังแม่น ้ านมัมานที  ส าหรับการแห่
ปราสาทผึ้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษโดยถวายปราสาทผึ้งให้แก่วดัโดยการแห่และฟ้อน
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ร าตามประเพณีเพื่อน าปราสาทผึ้งมายงัวดัพร้อมท าบุญฟังเทศน์  และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถใน
การจดังานบุญออกพรรษาน้ีใชพ้ื้นท่ีมากมายตั้งแต่ถนนเพื่อการแห่แหน ลานวดัเพื่อเป็นท่ีรวมคนใน
หมู่บา้น  โบสถ์ในการฟังเทศน์  วิหารหรือศาลาการเปรียญในการท าบุญเล้ียงพระ รวมทั้งการเวียน
เทียนรอบโบสถด์ว้ย 

เดอืนสิบสอง  งานบุญกฐิน  มีการจองกฐิน  แห่และการสมโภชกฐินเช่นเดียวกบัของภาคอ่ืนๆ 
พื้นท่ีท่ีใชใ้นการประกอบพิธีทอดกฐิน คือบริเวณลานวดัและโบสถ ์และชาวบา้นจดัเตรียมอาหารคาว
หวานเพื่อมาถวายพระและเล้ียงตอนรับกองกฐิน พร้อมทั้งรับฟังเทศน์ 

ประเพณีทั้ง 12  เดือน ท่ีกล่าวมาแลว้เป็นประเพณีท่ีเก่ียวกบัการใชพ้ื้นท่ีหลกัของวดั ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นถึงความศรัทธา และเป็นสร้างสัมพนัธ์ และกลมเกลียวอนัดีของชาวบา้น ซ่ึงการจดังานประเพณี
ต่างๆ ของภาคอีสานมีอยูต่ลอดปี ซ่ึงมีการไปท าบุญท่ีวดัมากกว่าภาคอ่ืนๆ ของไทย 

นอกจากประเพณี 12 เดือนขา้งต้นหากจะพิจารณาถึงประเพณีท่ีส าคญัของชาวชัยภูมิซ่ึง
แตกต่างจากจงัหวดัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ 

งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวดัชัยภูมิ  ซ่ึงจดัข้ึนเพื่อร าลึกถึงคุณงามความดีของพระ
ยาภกัดีชุมพล(แล) ผูส้ร้างเมืองชยัภูมิคนแรกจดัข้ึนระหว่างวนัท่ี 12 – 20 มกราคมของทุกปี  บริเวณ
สนามหน้าศาลากลางจังหวดัและส่ีแยกบริเวณอนุสาวรีย์พระยาภกัดีชุมพล(แล)ในการจัดงานน้ี
ประกอบดว้ย  พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณของเจา้พ่อพญาแล ขบวนแห่สักการะอนุสาวรีย ์ขบวนถวาย
ชา้งแด่เจา้พ่อ และขบวนแห่ของอ าเภอต่างๆรวมทั้งการออกร้านจดันิทรรศการของหน่วยราชการและ
เอกชนการประกวดผลิตผลทางการเกษตร และอ่ืนๆ 

งานประเพณีบุญเดือนหก จัดท่ีบริเวณศาลหนองปลาเฒ่าในวันจันทร์แรกของเดือน  
พฤษภาคมของทุกปี   ชาวบา้นจะไปเคารพสักการะดวงวิญญาณของเจา้พ่อพญาแล  และร าถวายเจา้พ่อ
ท่ีศาลหลงัเก่ากนัเป็นจ านวนมาก 

ประเพณรี าผฟ้ีา   ประเพณีร าผฟ้ีา  เป็นการร าบวงสรวงเป็นกลุ่มๆ ท่ีภพูระ ซ่ึงมีพระเจา้องคต้ื์อ  
เป็นพระพุทธรูปแกะสลกัในหินทรายสูงประมาณ 2 เมตร  ชาวบ้านถือว่าศักด์ิสิทธ์ิมาก  การร า
บวงสรวงจะมีข้ึนในระหว่างวนัท่ี 13 – 15 ค ่า  เดือน 5   คือ เดือนเมษายน  และในวนัเขา้พรรษา  ออก
พรรษาซ่ึงจะมีประชาชนไปท าบุญกนัมาก 

งานแห่เทียนพรรษา เป็นงานท่ีเทศบาลเมืองชยัภมิู จดัข้ึนในวนัข้ึน  15  ค ่า  เดือน  8  ของทุกปี   
ซ่ึงตกอยูป่ระมาณเดือนกรกฎาคม โดยจะมีการแข่งขนัประกวดแห่เทียนพรรษา 

งานบุญเดอืนส่ี  จดัข้ึนท่ี อ.คอนสาร ในวนัข้ึน 1-3 ค ่า เดือน 5 ประมาณกลางเดือนมีนาคมของ
ทุกปี เป็นงานประเพณีซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะของชาวคอนสาร โดยชาวบา้นจะนิยมเล่นสะบา้แข่งขนักนั 
เพื่อชิงรางวลัและเพื่อความสนุกสนานท่ีบริเวณวดัเจดีย ์ต.คอนสาร และท่ีอนุสาวรียห์ม่ืนอร่ามค าแหง 
ซ่ึงประเพณีแข่งสะบา้น้ีจะพบท่ีเดียวเท่านั้นในภาคอีสาน 
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ภาพที ่2.1  วดัศิลาอาสน์ (ภูพระ)  
(ท่ีมา: ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชยัภูมิ, 2555) 

 

 
 

ภาพที ่2.2 พระเจา้องคต้ื์อ ภูพระ  
(ท่ีมา:  ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชยัภูมิ, 2555) 
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ภาพที ่2.3 ประเพณีร าผฟ้ีา (ภูพระ)  
(ท่ีมา: ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชยัภูมิ, 2555) 

 

 
 

ภาพที ่2.4 การสักการะขอพรพระเจา้องคต้ื์อ  
(ท่ีมา: ส านกังานท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัชยัภูมิ, 2555) 
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ภาพที ่2.5  แผนท่ีท่องเท่ียวจงัหวดัชยัภูมิ  
(ท่ีมา:  การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2555) 
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2.6 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  (Related  Research)     
ฐิรชญา มณีเนตร (2553) ไดศึ้กษาแรงจูงใจในการท างานและพฤติกรรมในการท างานใน

ธุรกิจท่องเท่ียวชายแดนไทย-ลาว เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการท างานระหว่างธุรกิจน าเท่ียวกบั
ธุรกิจโรงแรม และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจในการท างานกบัพฤติกรรมการท างาน
ในธุรกิจท่องเท่ียวโดยมีกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน จ านวน 140 คน คือ ธุรกิจโรงแรม จ านวน 112 คน และ
ธุรกิจน าเท่ียว จ านวน 28 คน การศึกษาพบว่า บุคลากรทางธุรกิจท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีแรงจูงใจใน
การท างาน บุคลากรทางธุรกิจท่องเท่ียวส่วนใหญ่เห็นวา่ตนเองมีปริมาณงาน และบุคลากรในธุรกิจ
ท่องเท่ียวมีความผูกพนัต่อองค์กร อยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดบั
มาก ผลการศึกษาพบวา่ แรงจูงใจในการท างาน คุณภาพของงานในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 

นนัทิดา  สุธรรมวงศ ์และจนัทรา เหรมเหมาะ (2550) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ของนกัท่องเท่ียวบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดขนอม หมู่เกาะทะเลใต ้จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ผลการศึกษาพบวา่ กิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวบริเวณอุทยาน
แห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใต ้ส่วนใหญ่คือ กิจกรรมถ่ายภาพ คิดเป็นร้อยละ 56.40 รองลงมา
คือ กิจกรรมดูทิวทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 46.20 และพบว่ากิจกรรมข่ีจกัรยานเสือภูเขาเป็นกิจกรรมท่ี
กลุ่มตวัอย่างเคยท าน้อยท่ีสุด แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนักท่องเท่ียวบริเวณ
อุทยานแห่งชาติหาดขนอม -หมู่ เกาะทะเลใต้มาก ท่ีสุด  คือ ได้ท่อง เ ท่ียวโดยไม่ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและแรงจูงใจท่ีมีผลต่อการตดัสินใจต่อการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีอุทยาน
แห่งชาติหาดขนอม-หมู่เกาะทะเลใตข้องกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ คือ เป็นแหล่งทุรกนัดาร ยากล าบาก 
และเส่ียงภยัเพื่อการผจญภยั รองลงมาคือ มีความสันโดษ สงบ ห่างไกลจากผูค้น 
 ปกาศิต  พนัธ์ุเพ็ง (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองแรงจูงใจท่ีมีต่อการท่องเท่ียวตลาดนดัจตุจกัรของ
นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ผลการศึกษาคนส่วนใหญ่เป็นเพศชายชาวอเมริกนั อาชีพพนกังานบริษทั 
วตัถุประสงค์หลกัในการมาเท่ียวตลาดนดัจตุจกัรของผูต้อบคือจบัจ่ายสินคา้โดยมาเป็นคร้ังแรก
ในช่วงวนัหยดุพกัผอ่น โดยพกัคา้งคืนในโรงแรมกรุงเทพมหานครมาท่องเท่ียวกบัเพื่อนโดยแท็กซ่ี 
ทราบข่าวเก่ียวกบัตลาดนดัจตุจกัรจากคู่มือท่องเท่ียวโดยตอ้งการซ้ือเส้ือผา้มากท่ีสุด ค่าใช้จ่ายต่อ
คร้ังคือ 1,000 – 2,000 บาท โดยจะกลบัมาเท่ียวอีกคร้ังเพราะสถานท่ีน่าดึงดูดใจ และจะแนะน า
เพื่อนหรือญาติใหม้าท่องเท่ียวตลาดนดัจตุจกัร 
 อศัวนิ แสงพิกุล (2552)  ไดศึ้กษาการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเดินทางท่องเท่ียวระหวา่ง
นกัท่องเท่ียวชาวเอเชียและยุโรป งานวิจยัในคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง
นกัท่องเท่ียวนานาชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในประเทศไทยจ านวน 400 คน ผลการวิจยัระบุว่า
แรงจูงใจผลกัดนั (push factor) ท่ีท  าใหน้กัท่องเท่ียวอยากเดินทางท่องเท่ียวทั้งชาวเอเชียและยุโรปมี
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ลกัษณะคลา้ยกนั คือ แรงจูงใจท่ีตอ้งการพบเห็นส่ิงแปลกๆใหม่ๆในสถานท่ีต่างๆ (novelty seeking) 
ส่วนปัจจยัดึงดูด (pull factor) ท่ีท  าใหน้กัท่องเท่ียวชาวเอเชียและชาวยุโรปเดินทางมาประเทศไทยมี
ความแตกต่างกนั  

บุญเหลือ  มีประวติั และคณะ (2553)  ศึกษาเร่ืองปัจจยัของแรงจูงใจท่ีมีต่อการท่องเท่ียว
พระราชวงับางปะอินของนักท่องเท่ียวชาวไทย เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัของแรงจูงใจท่ีมีต่อการ
ท่องเท่ียวพระราชวงับางปะอินของนักท่องเท่ียวชาวไทย ตามปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอย่างนกัท่องเท่ียวพระราชวงับางปะอิน จ านวน  400  คน ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 30-35 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งพนกังานบริษทัเอกชน 
ปัจจยัของแรงจูงใจระดบัมากท่ีสุด  คือ ดา้นอารมณ์ และการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ในการ
ท่องเท่ียวพระราชวงับางปะอิน พบวา่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และท่ีอยูอ่าศยัท่ี
ต่างกนั ไม่ท าใหปั้จจยัของแรงจูงใจท่ีมีต่อการท่องเท่ียวพระราชวงับางปะอินต่างกนั ยกเวน้ รายได้
ต่างกนัท าใหปั้จจยัของแรงจูงใจในการมาท่องเท่ียวต่างกนั 

บงกช  ฤทธิชยันุวฒัน์ งามสม (2549) ไดท้  าวจิยัเร่ืองแรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวในการเยือน
ภูเก็ตหลงัจากเกิดภยัพิบติัคล่ืนยกัษ์สึนามิ โดยการสุ่มตวัอย่างนักท่องเท่ียวจ านวน 506 คน ท่ี
เดินทางไปยงัภูเก็ต ระหวา่งวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2548 ถึง 1 กุมภาพนัธ์ 2549 (ช่วงคริสตม์าส ปีใหม่ 
2549 และตรุษจีน 2549) พบว่านักท่องเท่ียวส่วนมากเดินทางมาจาก สแกนดิเนเวีย เยอรมนั 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา องักฤษ ฝร่ังเศส และไทย เหตุผลหลกั 10 ประการ ท่ีนกัท่องเท่ียวไป
เยือนภูเก็ตหลงัจากเกิดคล่ืนยกัษ์สึนามิ เรียงตามล าดบัความส าคญัจาก 1ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ถึง 5 
เห็นดว้ยอย่างยิ่ง ไดแ้ก่ สภาพอากาศท่ีดี บรรยากาศผอ่นคลาย ธรรมชาติสวยงาม ความคุม้ค่า การ
บริการของคนไทย วฒันธรรมท่ีน่าสนใจ  อาหารหลากหลาย โรงแรมท่ีพกัมีคุณภาพดี  ภาพลกัษณ์
ความเป็นมิตรของคนไทยท่ีช่วยชาวต่างชาติในเหตุการณ์สึนามิ งานวิจยัยงัพบว่านักท่องเท่ียวท่ี
เลือกมาเยอืนภูเก็ตภายหลงัสึนามิ เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเคยไปเยอืนภูเก็ตแลว้ มีความผกูพนักบัสถานท่ี
จึงกลบัมาเท่ียวอีก 

กรณีย ์ถนอมกุล (2547) ไดศึ้กษาถึง พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงพุทธของนกัท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวในจังหวดัสกลนคร มีวตัถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ การรับรู้
ข่าวสารและรูปแบบการด ารงชีวิตท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงพุทธของนกัท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวในจงัหวดัสกลนคร ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ
51–60 ปี สมรส รายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 5,000–10,000 บาท และมีจุดประสงคก์ารเดินทาง คือ การ
ท่องเท่ียว มีรูปแบบการด ารงชีวิตส่วนใหญ่ งานอดิเรกคือการท่องเท่ียว กิจกรรมท าบุญตามวดั ใช้
บา้นเป็นสถานท่ีพกัผ่อน ชอบอาหารไทย ศึกษาธรรมะด้วยการอ่านหนังสือธรรมะ ความคิดว่า
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ตนเองเป็นคนรักสงบ เขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อท าให้จิตใจสงบ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ท าบุญ บริจาคทานเพื่อช่วยเหลือสังคม ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปของจงัหวดั
สกลนครเหมาะส าหรับการปฏิบติัธรรม เดินทางโดยรถยนตส่์วนตวั ระยะเวลาท่องเท่ียว ในจงัหวดั
สกลนคร 1-2 วนั พกัแรมท่ีบา้นญาติ เดินทางมาท่องเท่ียวจงัหวดัสกลนคร 1 คร้ัง เดินทางมาจงัหวดั
สกลนคร นครพนมหนองคาย มุกดาหาร เลือกวดัพระธาตุเชิงชุมวรวิหารเป็นแหล่งท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด และกราบสักการะพระพุทธรูปเป็นรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงพุทธท่ีมากท่ีสุด เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา จุดประสงค์การเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการท่องเท่ียวในจงัหวดัสกลนครท่ีแตกต่างกนั การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารกิจกรรม ความ
สนใจ และความคิดของนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในจงัหวดัสกลนครมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงพุทธในจงัหวดัสกลนคร ไดแ้ก่ รูปแบบการเดินทาง สถานท่ีพกัแรม จงัหวดัท่ีเดินทาง 
การเลือกแหล่งท่องเท่ียวเชิงพุทธ และรูปแบบการท่องเท่ียวเชิงพุทธในจงัหวดัสกลนคร 

นฐัพงศ์  คุมา (2549) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการเดินทางท่องเท่ียว 
อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮองสอน ผลการวิจยัพบว่า นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาเท่ียวปาย             
เพื่อการพกัผ่อน หย่อนใจ โดยส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นคร้ังแรกและมากับเพื่อน ยานพาหนะ                 
ท่ีนักท่องเท่ียวชาวไทย ใช้เดินทางมาเท่ียวคือรถยนต์ส่วนตวั และยานพาหนะท่ีนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติใช้ในการเดินทางมาเท่ียวคือ รถโดยสารประจ าทาง นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เขา้พกั                 
ท่ีเกสต์เฮา้ส์ โดยนกัท่องเท่ียวชาวไทยมีระยะเวลาพ านกัเฉล่ียประมาณ 2-3 วนั และนกัท่องเท่ียว               
ชาวต่างประเทศมีระยะเวลาพ านบัเฉล่ียมากกวา่ 7 วนั แหล่งท่องเท่ียวเดินทางไปมากท่ีสุดคือ น ้ าตก
หมอแปงและกองแสน (ปายแคนยอน) 

กาญจนา กนัภยั และคณะ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมนกัท่องเท่ียว กรณีศึกษาตลาดน ้ า
อมัพวา มีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวท่ีมาเลือกซ้ือสินคา้ในตลาดน ้ าอมัพวา และ
ศึกษาจ านวนนักท่องเท่ียวชมตลาดน ้ าอมัพวา ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ              
21-30 ปี ศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่จะมีสถานภาพโลด มีอาชีพเป็นนกัเรียน/นกัศึกษา 
รายได้ต่อเดือน 10,000-30,000 ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีกรุงเทพฯ/ ปริมณฑล นักท่องเท่ียว              
ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะมาท่องเท่ียวตลาดน ้ าอมัพวาเพื่อซ้ือสินคา้ อาหารอร่อย ตามเพื่อน ชอบมาก              
เป็นเมืองเล็กๆแต่น่ารัก มีหนุ่มหนา้ตาดี เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ใกลท่ี้พกั การจดัแต่งร้านยอ้นยุค และ
ตอ้งการมาดูแลและชมลกัษณะกิจกรรมในการรวมตวัมาเป็นตลาดน ้ า เคยมาเท่ียวท่ีตลาดอมัพวา             
1-5 คร้ัง/ ปี โดยรถยนตส่์วนตวั มาเท่ียวท่ีตลาดน ้ าอมัพวาเพื่อท่องเท่ียว/พกัผอ่น นกัท่องเท่ียวส่วน
ใหญ่มาท่องเท่ียวในวนัอาทิตย ์นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มาท่องเท่ียวตลาดน ้ าอมัพวาจะไม่คา้งคืน 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเท่ียว 2,500 บาทข้ึนไป  กิจกรรมท่ีนกัท่องเท่ียวท าเม่ือมาท่องเท่ียวตลาดน ้ า    
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อัมพวาคือ รับประทานอาหาร อาหารท่ีนักท่องเท่ียวทานมากท่ีสุดคือ ผดัไทยกุ้งสด ขนมท่ี
นักท่องเท่ียวชอบทานมากท่ีสุดคือทองหยิบ/ทองหยอด นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะไม่นั่งเรือชม
ห่ิงห้อย สินค้าท่ีซ้ือไปเป็นของฝากเส้ือท่ีมีโลโก้อัมพวา เป็นประโยคค าว่า อัมพวา  สถานท่ี
ท่องเท่ียวในจงัหวดัสมุทรสงครามท่ีนกัท่องเท่ียวเคยไปคือ ตลาดน ้ าแม่กลอง ผลการศึกษาขอ้มูล
ทางการตลาด พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้และใชบ้ริการท่ีตลาดน ้าอมัพวา ดา้นผลิตภณัฑ์ คือการท่ี
นกัท่องเท่ียวไดส้ัมผสักบับรรยากาศดั้งเดิมภายในร้านคา้ต่างๆ ดา้นราคา คือ อาหารและ เคร่ืองด่ืม  
มีราคาท่ีเหมาะสม ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ตลาดน ้ าอมัพวามีช่ือเสียงและเป็นอนัดบั 1  ของ
ตลาดน ้ า และด้านการส่งเสริมการตลาด  คือ  ให้บริการใส่บาตรตอนเช้าจากโครงการท่ีตลาดน ้ า
อมัพวาไดจ้ดัท าข้ึน 

ปาริฉตัร อ้ิงจะนิล (2554) เร่ืองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทยต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์
ในรูปแบบตลาดเก่า กรณีศึกษา ตลาดคลองสวน 100 ปี จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 35-44 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่ มี
อาชีพพนกังานเอกชน มีรายไดต่้อเดือนระหวา่ง 10,001-15,000 บาท และส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา ท่ีพกั
อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเท่ียว 
พบว่า วตัถุประสงค์ในการเดินทางเพื่อพกัผ่อน / เท่ียวชมตลาด ส่วนใหญ่เดินทางโดยรถยนต์
ส่วนตวั เดินทางมากบัครอบครัว กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บขอ้มูลจากญาติ / เพื่อน ส่วนใหญ่ไม่พกัคา้งคืน 
การใชจ่้ายเงินต่อคร้ังระหวา่ง 501-1,000 บาท เดินทางท่องเท่ียวในวนัหยุดเสาร์-อาทิตย ์ส่วนใหญ่
มาท่องเท่ียวคร้ังแรกและจะเดินทางกลบัมาเท่ียวอีกคร้ัง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จะแนะน าให้บุคคล
อ่ืนเดินทางมาท่องเท่ียวและตอ้งการให้ปรับปรุงแกไ้ขในเร่ืองของขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวมาก
ท่ีสุด แรงจูงใจทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเท่ียว พบว่า เป็นแหล่งท่องเท่ียว แบบ
ตลาดเก่าโบราณยอ้นยุค แรงจูงใจทางวฒันธรรม พบวา่ เพื่อศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมและการรักษา
เอกลกัษณ์ของชุมชน แรงจูงใจระหวา่งบุคคล พบว่า เพื่อ เดินทางจากสภาพความเป็นอยู่เดิม และ
แรงจูงใจทางดา้นสถานภาพหรือช่ือเสียง พบวา่ เป็นการเดินทางท่องเท่ียวเพื่อการศึกษา ดา้นความ
พึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาดของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ความพึงพอใจ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ระดบัปานกลางความพึงพอใจดา้นราคา ระดบัปานกลาง , ความพึงพอใจดา้นสถานท่ี ระดบัปาน
กลาง, ความพึงพอใจดา้นการส่งเสริมการขาย ระดบัปานกลาง, ความพึงพอใจดา้นบุคคล ระดบัมาก
ความพึงพอใจดา้นกระบวนการ ระดบัปานกลาง, และความพึงพอใจดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ
ระดบัมาก 

ตนัติกร โคตรชารี (2555) เร่ืองพฤติกรรมนกัท่องเท่ียวชาวไทย ในการท่องเท่ียวเชิงศาสนา
พระธาตุประจ าวนัเกิด จงัหวดันครพนม ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น            



 

 

65 

เพศหญิง มีอายุ 15 - 24 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา           
มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา / ท่ีพักอาศัย อยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ด้านพฤติกรรมในการตัดสินใจท่องเท่ียว พบว่า มีวตัถุประสงค์ในการ
เดินทางมาท่องเท่ียวท่ีพระธาตุประจ าวนัเกิดเพื่อนมสัการพระธาตุ  พาหนะท่ีใชใ้นการเดินทางมายงั
พระธาตุประจ าปีเกิดคือรถยนตส่์วนตวั การเดินทางมาท่องเท่ียวยงัพระธาตุประจ าปีเกิดส่วนใหญ่
มากบัเพื่อน ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัแหล่งท่องเท่ียวจากญาติ / เพื่อน ส่วนใหญ่ไม่พกัคา้งคืน ใชจ่้ายเงิน
เพื่อการท าบุญซ้ือเคร่ืองสักการะ และเช่าวตัถุมงคล ท่ีพระธาตุประจ าวนัเกิด น้อยกว่า 500 บาท 
ช่วงเวลาในการเดินทางมาท่องเท่ียว ส่วนใหญ่จะเดินทางในวนัหยุดนักขตัฤกษ์/เทศกาลอ่ืนๆ ส่วน
ใหญ่ไม่เคยเดินทางมายงัแหล่งท่องเท่ียว แต่คิดวา่จะเดินทางมาเท่ียวซ ้ าอีกและจะแนะน าให้เพื่อนหรือ
คนรู้จกัเดินทางมาท่องเท่ียวพระธาตุประจ าวนัเกิด ความตอ้งการในการแกไ้ขปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว 
ในเร่ืองของขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียวมากท่ีสุด พระธาตุประจ าวนัเกิดท่ีนิยมเดินทางไปนมสัการมาก
ท่ีสุดคือ พระธาตุพนม  ดา้นแรงจูงใจ พบว่า แรงจูงใจทางกายภาพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( x  = 4.31)  
แรงจูงใจทางศาสนาอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.86) แรงจูงใจทางระหว่างบุคคลอยู่ในระดบัมาก  ( x  = 
3.71) แรงจูงใจ ดา้นสถานภาพหรือช่ือเสียงอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.69) ดา้นความพึงพอใจ พบวา่ ดา้น
ผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัมาก( x  = 3.69) ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.66) ดา้นสถานท่ีอยูใ่นระดบั
มาก ( x = 3.76) ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัปานกลาง ( x = 3.39) ดา้นบุคคลอยูใ่นระดบั
มาก ( x = 3.76) ดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.42) ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพอยู่ใน
ระดบัมาก ( x = 4.05) 
 Espelt Nuria Gali & Benito Jose Antonio Donaire (2006) ไดศึ้กษาถึง พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวในเมืองมรดกโลก กรณีศึกษา Girona ไดเ้สนอผลจากการศึกษาดา้น พฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวในเมืองโบราณ  Girona ในประเทศสเปน ส่ิงท่ีมุ่งเนน้ในการศึกษาน้ี คือ การแยกแยะ
กลุ่มของนกัท่องเท่ียวท่ีแสดงแสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อตอ้งการนิยาม จดักลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีมี
พฤติกรรมเหมือนกนัไวเ้ป็นระดบัชั้น และจดักลุ่มนกัท่องเท่ียวให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั รวมถึง
กลุ่มท่ีแตกต่างให้เป็นกลุ่มเดียวกัน วิธีท่ีใช้กับสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเป็นโบราณสถาน จะแสดง           
ความตอ้งการเฉพาะในการมาท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวและแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา  

Choi Soojin (2007) ไดศึ้กษา การคน้หาขอ้มูลพฤติกรรมการเดินทางท่องเท่ียวพกัผอ่นของ
ชาวจีน พบว่า พฤติกรรมของชาวจีนแผ่นดินใหญ่นิยมมาท่องเท่ียวในมาเก๊า โดยส่วนใหญ่มีการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวโดยการคา้หาแหล่งท่องเท่ียวทางเวบ็ไซต ์นกัท่องเท่ียวจีนส่วนใหญ่ใช้
ระบบออนไลน์ในการคน้หาแหล่งท่องเท่ียวการส ารวจ จากนักท่องเท่ียวชาวเอเชียท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวยงัมาเก๊าในช่วงเดือนกรกฎาคม-กนัยายน ปี 2005 จากจ านวนนกัท่องเท่ียวทั้งส้ิน 3,220 
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คน พบว่า มี 1,725 คน ท่ีเลือกเดินทางมาท่องเท่ียวยงัประเทศจีนดว้ยเหตุผลท่ีว่า ประเทศจีนเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเพื่อการพกัผอ่น   

Woodside Arch G. & Martin Drew (2008) ไดศึ้กษาถึง การประยุกตร์ะบบเชิงนิเวศและ
ทฤษฎี Micro – Tipping Point เพื่อท าความเขา้ใจพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการไปท่องเท่ียว          
ในเวลาวา่ง ทฤษฎี Micro – Tipping Point (MTP) ประกอบดว้ยขอ้เสนอท่ีไดจ้าก กระแสความคิด         
ท่ีไร้จิตส านึกและมีจิตส านึก เป็นผลท าให้เกิดพฤติกรรมว่าจะไปหรือไม่ไป ยงัสถานท่ีท่องเท่ียว
นั้นๆ กระแสความคิดพิเศษจ าเพาะเป็นตวัแทนของกระแสหรือส่วนประสมร่วมของความคิด ใน
บริบทท่ีก่อให้เกิด พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเร่ิมด าเนินการท่ีรวมเอาการจอง Trip และ
ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากจุดหมายปลายทางนั้นเป็นคร้ังแรก ในการสร้างโมเดลนั้นเพื่อสามารถใชไ้ด้
กบัการประสมประสานในชีวติจริงของความคิดมีจิตส านึกกบัไม่มีจิตส านึก ในการเก็บขอ้มูลนั้นได้
ขอ้มูลจากความเช่ือ ทศันคติ และกฎในการคิดแบบมีนัย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบทคิด ใช่
หรือไม่เฉพาะ บทความน้ีไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงการประยกุตใ์ชก้ารสัมภาษณ์แบบใชเ้วลานาน และการ
เก็บขอ้มูลและการใชก้ารวเิคราะห์เชิงเปรียบเทียบ เชิงปริมาณ  
 Tosun, Pinar, Timothy, and Fyal (2007) ไดศึ้กษาประสบการณ์และความพึงพอใจของ
นักท่องเท่ียวในการจับจ่ายซ้ือของการวิจัยน้ีได้พิจารณาถึงการรับรู้ถึงความพึงพอใจของ
นกัท่องเท่ียวต่อวฒันธรรมการจบัจ่าย คุณภาพของการให้บริการของพนกังาน คุณค่าของผลิตภณัฑ์
และความน่าเช่ือถือ ลกัษณะของร้าน ช่องทางการช าระเงิน และการคุณลกัษณะของร้านในเมือง
แคปปาโดเซีย ประเทศตุรกี การส ารวจโดยใชแ้บบสอบถามซ่ึงออกแบบ และจดัการจากการเยี่ยม
เยียนของนกัท่องเท่ียวโดยผ่านทางไกด์ทวัร์ จากการศึกษาพบว่า สถิติในการตอบสนองความพึง
พอใจมีระดบัท่ีแตกต่างกนัจาก ความหลากหลายของคุณลกัษณะของการจบัจ่ายและคุณลกัษณะ
ของร้าน จากการวิจยัแนะน าว่าประสบการณ์การท่องเท่ียวระดบัสูงส าหรับนกัท่องเท่ียวและการ
เพิ่มข้ึนของการจบัจ่ายในทอ้งถ่ินตอ้งการการสนบัสนุนโดยคนในทอ้งถ่ินเองดว้ยวิธีการศึกษาถึง
การด าเนินการ และการขายสินคา้หตัถกรรมพื้นเมือง และสินคา้ท่ีระลึกท่ีดีต่างๆ การจากศึกษาเช่ือ
ว่าไม่เพียงแต่การบรรลุถึงระดับความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวในระดบัสูงและผลก าไรท่ีดีต่อ
ระบบเศรษฐกิจในทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงความส าเร็จสูงสุดตามเป้าหมายเพื่อพฒันาการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 จากแนวคิดทฤษฎีทั้งหมดท่ีกล่าวมาแล้วนั้น พอสรุปได้ว่าแรงจูงใจของนักท่องเท่ียวมี
ความแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายๆ อยา่ง  ทั้งปัจจยัภายใน และปัจจยั
ภายนอก ปัจจยัภายใน ได้แก่ อายุ ขั้นตอน วฎัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา และค่านิยม การจูงใจต่าง ๆ ของกิจกรรมในสถานท่ีท่องเท่ียว การรับรู้ข้อมูล และ
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ทศันคติ  เป็นตน้ ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม ชนชั้นทางสังคม และกลุ่มผูแ้สวงหา
อ่ืน ๆ เป็นตน้ ข้อมูลทั้งหมดท่ีน ามาศึกษาและใช้ประกอบในส่วนของการวิเคราะห์ สรุป และ
อภิปรายลการศึกษา  อนัน าไปสู่แรงจูงใจของนกัท่องเท่ียวของวดัศิลาอาสน์ (ภูพระ) จงัหวดัชยัภูมิ 
ติดตามในบทต่อไป 


